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الخامس :عرض وتحلیل النتائج ومناقشتھا الفصل    
 


 تمهيد:


يف هذا الفصل سنتطرق إىل عرض نتائج الدراسة احلالية املتوصل إليها بتطبيق مقياس دافعية االجناز وهذا 
قصد التعرف على صدق فرضيات الدراسة . 


وعليه فان اخلطوات اليت سنقوم هبا يف هذا الفصل متمثلة يف املعاجلة اإلحصائية لنتائج الدراســـــة، عرض 
وحتليل ومناقشتها .من اجل التوصل يف األخري إىل اإلجابة على التساؤل العام املطروح يف اإلشكالية اليت تقوم 


عليها الدراسة. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
80 







الخامس :عرض وتحلیل النتائج ومناقشتھا الفصل    
 


: كم عمرك؟ السؤال األول


: معرفة سن األستاذ. الغرض منه


: ميثل سن األستاذ. 02الجدول رقم 


الداللة ك ااجملدولة ك احملسوبة النسبة املئوية  التكرار اإلجابة 
 1.65% 22.22 2 سنة 30 إىل 20


 
غري دال  7.81


% 33.33 3 سنة 41 إىل 31


% 11.11 1 سنة 52 إىل 42
% 33.33 3 سنة 52أكثر من 
% 100 9اجملموع 


 31%) من األساتذة يرتاوح سنهم مابني          (33.33 نالحظ أن نسبة( 02من خالل نتائج اجلدول رقم 


سنة) يف حني بلغت نسبة 52%)من األساتذة الذين يفوق سنهم (33.33 سنة) وبنفس النتيجة وهي (41و 


%) و يف األخري جاءت نسبة األساتذة 22.22 سنة) نسبة (30 و 20األساتذة الذين يرتاوح سنهم بني (


) وهو مايؤكد 01%) و هذا ما ميثله الشكل رقم (11.11 سنة) بنسبة( 52 و 42الذين يرتاوح سنهم بني (


) أصغر من 1.65 احملسوبة (2ا حيث كانت قيمة ك3) و درجة حرية 0.05عند مستوى الداللة ( 2مقدار كا


) و هذا يدل عل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية. 7.81 اجملدولة واليت تقدر ب  (2قيمة كا


من خالل هذه النتائج نستنتج أن معظم األساتذة هم صار السن مقارنة باألساتذة الذين هم كبار السن. 


 


: يوضح سن األساتذة. )01الشكل رقم(


 


01الشكل رقم 


سنة 30إلى  20


سنة 41إلى  31


سنة 52إلى  42


سنة 52أكثر من 
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 ؟السؤال الثاني: الجنس


 معرفة نوع جنس األستاذ. الغرض منه:


ميثل نوع جنس األستاذ. : 03الجدول رقم 


النسبة المئوية التكرار اإلجابة 
% 100 9ذكر 
% 0 0أنثى 


% 100 9اجملموع 
مت متثيله يف الشكل  %) وهذا ما100 جند أن مجيع األساتذة هم ذكور بنسبة (03من خالل نتائج اجلدول رقم 


 . 02رقم 


 مما سبق نستنتج أن كل أساتذة الرتبية البدنية والرياضية هم ذكور. -


 


: يوضح جنس األساتذة. 02الشكل رقم 


 


 


 


 


02الشكل رقم 


ذكر


أنثى
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ماهي مدة ممارستك ملهنة تدريس الرتبية البدنية والرياضة؟ السؤال الثالث: 


: معرفة خربة وجتربة األستاذ يف امليدان. الغرض منه


: ميثل اخلربة امليدانية لألساتذة. 04 الجدول رقم


الداللة ك المجدولة ك المحسوبة النسبة المئوية التكرار اإلجابة  
 % 44.44 4أقل من سبع  سنوات 


 
 


0.91 


 
 
 


5.99 


 
 
 


 غير دال


% 22.22 2 سنة 15 إىل 7من
% 33.33 3 سنة 15أكثر من
% 100 9اجملموع 


%) من األساتذة لديهم خربة حديثة يف ميدان 44.44جند أن نسبة (): 04(من خالل نتائج الجدول رقم 


 يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين لديهم خربة ال بأس هبا بلغت نسبة ,تدريس الرتبية البدنية والرياضية 


) وهذا ما متثيله يف %33.33 ) بينما بلغت نسبة األساتذة اللذين  ليهم خربة طويلة قدرت ب (22.22%(


  2 حيث كانت قيمة كا2) ودرجة حرية 0.05 عند مستوى الداللة( 2 وهو ما تؤكده كا,) 03الشكل رقم (


وهذا ما يدل على عدم وجود فروق ,) 5.99 اجملدولة واليت قدرت بــ ( 2) أصغر من قيمة كا0.91احملسوبة (


ذات داللة إحصائية. 


األمر الذي يقودونا إىل القول أن أغلب األساتذة ال يتمتعون باخلربة الكافية يف جمال تدريس الرتبية البدنية 


والرياضية 


 


 يوضح مدى خرب األساتذة يف املهنة. :03الشكل رقم 


03الشكل رقم 


أقل من سبع  سنوات


سنة 15إلى  7من


سنة 15أكثر من
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  ماهي الشهادة احملصل عليها؟السؤال الرابع:


: هو معرفة مستوى املدرسني يف مهنة الرتبية البدنية والرياضية. الغرض منه


  الرتبية البدنية والرياضية.س: ميثل أمهية الشهادة أو التكوين يف ميدان تدري05الجدول رقم


الداللة ك اجملدولة ك احملسوبة النسبة املئوية التكرار النسيب اإلجابة 
 % 66.66 6جامعي 


 
4.25 


 
 


5.99 


 
 


غري دال 
% 33.33 3تكوين 


% 0 0شهادة أخرى 
% 100 9اجملموع 


 جند أن معظم األساتذة متحصلني على شهادة جامعي واليت بلغت نسبتها 05من خالل اجلدول رقم 


% إذا فمعظم األساتذة متحصلني على شهادة 33.33% مث بدرجة أقل متحصلون على تكوين بنسبة 66.66


 حيث كانت قيمة 02 و درجة حرية 0.05الداللة  2 وهو مايؤكد مقدار كا04جامعي وهذا ماميثله الشكل رقم 


) وهذا ما يدل على عدم 5.99 اجملدولة واليت كانت تقدر ب: (2) أصغر من قيمة كا4.25 احملسوبة (2كا


وجود فروق ذات داللة إحصائية. 


اإلستنتاج: من خالل النتائج املتحصل عليها فإن معظم األساتذة ميلكون تكوين يسمح هلم بالتحضري اجليد 


حلصة الرتبية البدنية والرياضية.  


 


):يوضح نوع الشهادة المتحصل عليها من طرف األساتذة. 04الشكل رقم (


 


04الشكل 


جامعي


تكوین


شھادة أخرى
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: على ضوء هذه اخلربة مادرجة حتضريك حملتوى مذكرات الرتبية البدنية والرياضية؟ السؤال الخامس


 معرفة مدى اهتمام األساتذة ووجهة نظرهم من حتضري حمتوى مذكرات الرتبية البدنية والرياضية. الغرض منه:


ميثل مدى وعي األساتذة اجتاه حتضري مذكرات الرتبية البدنية والرياضية. ) : 06الجدول رقم (


الداللة ك المجدولة ك المحسوبة النسبة المئوية التكرار اإلجابة 


% 22.22 2دائما 


 
0.91 


 
5.99 


 
غير 
دال 


% 44.44 4أحيانا 


% 33.33 3نادرا 


% 100 9المجموع 


) نالحظ أن أكرب نسبة من األساتذة الذين نادرا ما حيضرو ن مذكرات الرتبية 06من خالل نتائج اجلدول رقم(


%) يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين حيضرون مذكرات الرتبية 33.33البدنية والرياضية فبلغت نسبتهم (


 عند مستوى الداللة 2) وهو مايؤكد مقدار كا05%) وهذا ماميثله الشكل رقم(22.22البدنية والرياضية (


 اجملدولة واملقدرة ب: 2) أصغر من قيمة كا0.91 احملسوبة (2) حيث كانت قيمة كا02) ودرجة حرية(0.05(


نستنتج أن التحضري حملتوى مذكرات الرتبية  ) و هذا مايدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية.5.99(


البدنية والرياضية ال يعطي القدر الكايف من اإلهتمام وذلك من خالل النتائج املستخلصة، لكن فئة من األساتذة 


يقومون بتحضري املذكرات الرتبية البدنية والرياضية. 


 


 .بتحضير مذكرات التربية البدنية و الرياضيةمدى اهتمام األساتذة  ):يوضح05الشكل رقم (


05الشكل رقم 


دائما 


أحیانا


نادرا
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 هل ترى أن املذكرات اجلاهزة قابلة للتجسيد الرياضي؟ السؤال السادس:


 ملعرفة إن كان األستاذ يعتمد على مذكرات جاهزة أم ال. الغرص منه:


 :يوضح نوعية املذكرات اليت يستعملها األستاذ. )07الجدول رقم (


الداللة ك اجملدولة ك احملسوبة النسبة املئوية % التكرار اإلجابة 
 % 0 0بدرجة كبرية 


 
4.91 


 


 
 


5.99 


 
 


غري دال 
% 44.44 4بدرجة متوسطة 


% 55.55 5بدرجة أقل 
% 100 9اجملموع 


%) يرون 55.55) نالحظ أن الفئة األكرب من األساتذة اليت بلغت نسبتهم (07من خالل نتائج اجلدول رقم(


أن املذكرات اجلاهزة قابلة للتجسيد الرياضي بدرجة أقل، أما األساتذة الذين يرون بأن املذكرات اجلاهزة قابلة 


) وهو ما يؤكد 06%) وهذا ما ميثله الشكل رقم (44.44للتجسيد الرياضي بدرجة متوسطة بلغت نسبتهم( 


) أصغر 4.91 احملسوبة (2) حيث كانت قيمة كا02) و درجة حرية (0.05 عند مستوى الداللة (2مقدار كا


) وهذا ما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية. 5.99 اجملدولة واليت قدرت ب (2من قيمة كا


نستنتج أن أغلب األساتذة يرون بأن املذكرات اجلاهزة غري قابلة للتجسيد الرياضي وهذا ما يعكس عمل 


األساتذة بعدم اعتمادهم على املذكرات اجلاهزة ما يعطيهم القدرة على اإلبداع. 


 


.  يوضح نوع المذكرات المستعملة من طرف األساتذة:)06الشكل رقم (


 


06الشكل رقم 


بدرجة كبیرة


بدرجة متوسطة


بدرجة أقل
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 هل تكيف مذكراتك حسب اإلمكانيات املتاحة؟ :السؤال السابع


 معرفة مدى حتكم األستاذ يف اإلمكانيات املتاحة لسري حصة الرتبية البدنية والرياضية. الغرض منه:


 : يوضح مدى حتكم األستاذ يف اإلمكانيات )08الجدول رقم(


الداللة ك اجملدولة ك احملسوبة النسبة املئوية % التكرار اإلجابة 


 % 66.66 6نعم 
 


6.24 


 
 


5.99 


 
 


دال 
% 33.33 3أحيانا 


% 0 0ال 
% 100 9اجملموع 


) نالحظ أن أغلب األساتذة يكيفون مذكراهتم حسب اإلمكانيات املتاحة 08من خالل نتائج اجلدول رقم (


%)، أما األساتذة الذين أحيانا ما يكيفون مذكراهتم حسب اإلمكانيات املتاحة 66.66واليت بلغت نسبتهم(


 عند مستوى الداللة 2) وهو ما يؤكد مقدار كا07%) وهذا ماميثله الشكل رقم(33.33بلغت نسبتهم (


 اجملدولة تقدر 2) أكرب من قيمة كا6.24احملسوبة ( 2) حيث كانت قيمة كا02) ودرجة حرية (0.05(


) وهذا مايدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية. 5.99ب(


نستنتج أن أغلب األساتذة يكيفون املذكرات على حسب اإلمكانيات أي أن هناك اهتمام بتسهيل وحتسني 


ظروف إجناز التالميذ أثناء حصة الرتبية البدنية والرياضية. 


 


) : يوضح مدى تحكم األستاذ في حصة التربية البدنية والرياضية. 07الشكل رقم (


 


 


07الشكل رقم 


نعم 


أحیانا


ال
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:هل تعتمد على طريقة تدريسية واحدة مع األقسام؟ السؤال الثامن


: ملعرفة مدى اهتمام األستاذ باختالف مستوى األقسام الغرض منه


 يوضح مدى مراعاة األستاذ ملستوى األقسام ):09الجدول رقم(


الداللة ك المجدولة ك المحسوبة النسبة المئوية% التكرار اإلجابة 
غري دال  5.99 % 44.44 4دائما 
   2.25% 44.44 4أحيانا 
   % 11.11 1نادرا 


   % 100 9اجملموع 
) جند أن نسبة األساتذة الذين يعتمدون على طريقة تدريسية واحدة مع مجيع 09من خالل نتائج اجلدول رقم (


%) هم األساتذة الذين أحيانا ما يعتمدون 44.44%) وبنفس النسبة واليت قدرت ب: (44.44األقسام هي (


على طريقة تدريسية واحدة مع مجيع األقسام يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين نادرا ما يعتمدون على نفس 


 2) وهو ما يؤكده مقدار كا08%) وهذا ما ميثله الشكل رقم (11.11الطريقة التدريسية مع مجيع األقسام هي (


 2) أصغر من قيمة كا2.25 احملسوبة (2) حيث كانت قيمة كا02) ودرجة حرية (0.05عند مستوى الداللة( 


) وهذا ما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية. 5.99اجملدولة واليت قدرت ب (


نستنتج أن أغلب األساتذة يعتمدون على نفس الطريقة يف التدريس مع مجيع األقسام إذ أ�م ال يعطون القدر 


الكايف من االهتمام بالفروق يف املستوى بني األقسام باستثناء فئة قليلة جدا من األساتذة الذين ال يعتمدون على 


نفس الطريقة التدريسية مع مجيع األقسام. 


 


): يوضح طريقة تدريس األساتذة مع األقسام. 08الشكل رقم (


08الشكل رقم 


دائما


أحیانا


نادرا
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استنتاج نتائج المقابلة الموجهة لألساتذة: 


من خالل ما سبق تبني لنا أن أغلب األساتذة الذين يقومون بتحضري الدروس هم من كبار السن وذوي اخلربة 


الطويلة يف ميدان تدريس مادة الرتبية البدنية، وعلى العكس من ذلك جند أن األساتذة الذين حيضرون هم أساتذة 


صغار السن وقليلي اخلربة يف ميدان تدريس الرتبية البدنية والرياضية ولكن شهادهتم هي اليت تسمح هلم بتحضري 


الدروس بشكل جيد. 


كما أن أغلب األساتذة ال يعتمدون على املذكرات اجلاهزة  يف عملهم ويعملون على تكييف املذكرات على 


حسب اإلمكانيات املتاحة كما أن أغلب األساتذة ال يعطون اهتمام كبري لتحضري حمتوى مذكرات الرتبية البدنية 


والرياضية، وهذا ما يعكس اعتماد أغلبهم على طريقة واحدة يف التدريس مع مجيع األقسام. 
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 / عرض وتحليل نتائج الفرضية األولى :1


 هناك دور لتحضري أستاذ مادة الرتبية البدنية والرياضية للدروس يف التنمية بعد احلاجة لإلجناز لدى التالميذ"."


 ميثل قيم الفروق الختبارات بني املتوسط احلسايب للمجموعتني يف تنمية بعد احلاجة إلجناز ):10جدول رقم (


 التالميذ.


االحنراف  
املعياري 


املتوسط 
احلسايب 


قيمة(ت)ا
حملسوبة 


قيمة (ت) 
اجملدولة 


مستوى 
الداللة 


الداللة 


جمموعة األساتذة الذين ال 
حيضرون 


3.75 17.95  
 


1.20 


 
 


1.98 


 
 


0.05 


 
 


غري 
دال 


 17.27 2.76جمموعة األساتذة الذين حيضرون 


 


): نالحظ أن املتوسط احلسايب بالنسبة للمجموعة اليت يشرف عليها األساتذة الذين 10من خالل اجلدول رقم(


) بينما املتوسط احلسايب للمجموعة اليت يشرف عليها 17.95ال حيضرون دروس الرتبية البدنية قدر ب: (


). 17.27األساتذة الذين يولون أمهية كبرية لتحضري دروس الرتبية البدنية قدر ب (


) وهي غري دالة 1.98) وهي أصغر من قيمة (ت) اجملدولة املقدرة ب (1.20وقدرت قيمة (ت) احملسوبة ب (


  وهذا يدفعنا للقول بأن األساتذة اللذين ال حيضرون الدروس يكون تنميته بعد α=0.5عند مستوى الداللة 


احلاجة لإلجناز لدى التالميذ نفسه لدى التالميذ الذين يشرف عليهم أساتذة الذين حيضرون وميكن تفسري ذلك 


تسيري حصص الرتبية البدنية و على أن كل األساتذة الذين ال حيضرون نالحظ أ�م ليست لديهم خربة كبرية يف 


 الرياضية يف الطور الثانوي .
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الخامس :عرض وتحلیل النتائج ومناقشتھا الفصل    
 


/ عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية : 2


"هناك دور لتحضري األستاذ ت.ب.ر للدروس يف تنمية بعد الثقة بالنفس للتالميذ " 


 ميثل قيم الفروق الختبارات بني املتوسط احلسايب للمجموعتني يف تنمية بعد الثقة بالنفس . ):11جدول رقم (


اإلحنراف  
املعياري 


املتوسط 
احلسايب 


قيمة (ت) 
احملسوبة 


قيمة (ت) 
اجملدولة 


مستوى 
الداللة 


الداللة 


جمموعة األساتذة الذين 
الحيضرون 


3.13 18.11 
 


1.17 
 


1.98 
 


0.05 
 


غري دال 
جمموعة األساتذة الذين 


حيضرون 
3.00 17.45 


 


) : نالحظ أن املتوسط احلسايب بالنسبة للمجموعة اليت يشرف عليها األساتذة الذين 11من خالل اجلدول رقم (


)  18.11ال حيضرون دروس ت.ب.ر. قدر بـ : (


بينما املتوسط احلسايب للمجموعة اليت يشرف عليها األساتذة الذين يولون أمهية كبرية لتحضري دروس ت . ب . 


)  17.45ر قدر ب: (


) وهي غري دالة عند 1.98) وهي أصغر من قيمة (ت) اجملدولة املقدرة ب (1.17وقدرت (ت) احملسوبة ب (


 وهذا ما يدفعنا للقول بأن األساتذة الذين ال حيضرون للدروس يكمن تنمية بعد الثقة α =0.05مستوى الداللة 


بالنفس لدى التالميذ نفسه للتالميذ الذين يشرف عليهم أساتذة الذين حيضرون. 


وميكن تفسري ذلك على أن األساتذة الذين ال حيضرون متقدمني يف السن وهم على أبواب التقاعد فهم 


يعتمدون على اخلربة، مقارن باألساتذة الذين حيضرون فأغلبهم جدد فهم ال ميلكون اخلربة الكافية لذلك يقومون 


بتحضري إلكمال النقص. 


 


 


 


 
91 







الخامس :عرض وتحلیل النتائج ومناقشتھا الفصل    
 


/ عرض وتحليل نتائج الفرضية الثالثة: 3


"هناك دور لتحضري أستاذ الرتبية البدنية والرياضية للدروس يف تنمية بعد التصميم للتالميذ." 


: ميثل قيم الفروق يف االختبارات بني املتوسط احلسايب للمجموعتني يف تنمية بعد التصميم )12جدول رقم (


للتالميذ. 


االحنراف  
املعياري 


املتوسط 
احلسايب 


مستوى قيمة.ت.اجملدولة قيمة.ت. احملسوبة 
الداللة 


الداللة 


جمموعة األساتذة الذين 
ال حيضرون 


2.11 18.97 
غري دال  0.05 1.98 1.49


جمموعة األساتذة الذين 
حيضرون 


3.15 18.18 


 


): نالحظ أن املتوسط احلسايب بالنسبة للتالميذ اليت يشرف عليها األساتذة الذين ال 12من خالل اجلدول رقم (


)، بينما املتوسط احلسايب للمجموعة اليت يشرف عليها األساتذة 18.11حيضرون دروس ت.ب.ر. قدر ب: (


 ) .18.18الذين حيضرون دروس ت.ب.ر. قدر ب: (


)وهي غري دالة عند 1.98) وهي أصغر من القيمة (ت) اجملدولة املقدرة ب (1.49وقدرت (ت) احملسوبة ب: (


 .α = 0.05مستوى الداللة 


وهذا ما يدفعنا للقول بأن األساتذة الذين ال حيضرون للدروس تكون تنمية بعد التصميم لدى التالميذ نفسه 


 للتالميذ الذين يشرف عليهم األساتذة الذين يهتمون بتحضري الدروس.


ال ميكن أن نقيس جناح حصة الرتبية البدنية والرياضية بالتحضري ألن هناك أساتذة حىت و إن مل حيضرون يقومون 


بالتحضري ألن هناك أساتذة حىت وإن مل حيضروا  يقومون بتحضري حصة الرتبية البدنية والرياضية بطريقة فعالة 


 وذلك لتمكنهم من املادة.


 كما أن األساتذة اجلدد الذين يعتمدون على التحضري كذلك يسريون احلصة بطريقة فعالة.


و ذلك لتمكنهم من املادة. 


كما أن األساتذة اجلدد الذين يعتمدون على التحضري كذلك يسريون احلصة بطريقة فعالة. 
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الخامس :عرض وتحلیل النتائج ومناقشتھا الفصل    
 


/ عرض وتحليل نتائج الفرضية الرابعة: 4


"هناك دور لتحضري األساتذة يف مادة الرتبية البدنية والرياضية للدروس يف تنمية بعد ضبط النفس للتالميذ" 


 : ميثل قيم الفروق االختبارات بني املتوسط احلسايب للمجموعتني يف بعد تنمية ضبط النفس )13الجدول رقم (


للتالميذ  


االحنراف  
املعياري 


املتوسط 
احلسايب 


قيمة (ت) 
احملسوبة 


قيمة (ت) 
اجملدولة 


مستوى 
الداللة 


الداللة 


جمموعة األساتذة 
الذين ال حيضرون 


3.57 17.63 


غري دال  0.05 1.98 0.54-
جمموعة األساتذة 


الذين حيضرون 
3.35 17.91 


 


): نالحظ أن املتوسط احلسايب بالنسبة للتالميذ اليت يشرف عليها األساتذة الذين ال 13من خالل اجلدول رقم (


). بينما املتوسط احلسايب بالنسبة للتالميذ 17.63يولون أمهية بالتحضري لدروس الرتبية البدنية والرياضية قدر ب(


 ) 17.97الذين يشرف عليهم األساتذة الذين يعتمدون على حتضري دروس الرتبية البدنية والرياضية  قدر ب(


) وهي غري دالة عند 1.98) وهي أصغر من قيمة (ت) اجملدولة املقدرة ب (0.54وقدرت (ت) احملسوبة ب (-


 α = 0.05مستوى الداللة 


وهذا ما يدفعنا للقول أن األساتذة الذين ال حيضرون و األساتذة الذين حيضرون دروس الرتبية البدنية فهم 


 متساوون من حيث تنمية بعد ضبط النفس للتالميذ.


وميكن تفسري ذلك أن األساتذة الذين ال حيضرون حاهلم حال األساتذة الذين حيضرون فاألستاذ الذي ال حيضر 


يعتمد على اخلربة واألقدمية أما األساتذة الذين حيضرون يقيدون نشاطهم بالتحضري وذلك لتغطية بعض النقائص 


 وهذا ما يقر بعدم وجود فروق.
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الخامس :عرض وتحلیل النتائج ومناقشتھا الفصل    
 


/ عرض وتحليل نتائج الفرضية الخامسة: 5


"هناك دور لتحضري األستاذ ت.ب.ر.للدروس يف تنمية بعد التدريب لتالميذ." 


  ميثل قيم الفروق اإلختبارات بني املتوسط احلسايب للمجموعتني يف بعد التدريب.):14الجدول رقم(


اإلحنراف  
املعياري 


املتوسسط 
احلسايب 


قيمة (ت) 
احملسوبة 


قيمة (ت) 
اجملدولة 


مستوى 
الداللة 


الداللة 


جمموعة األساتذة 
الذين ال حيضرون 


2.51 20.18 


غري دال  0.05 1.98 0.76
جمموعة األساتذة 


الذين حيضرون 
2.32 19.84 


 


) : نالحظ أن املتوسط احلسايب بالنسبة للتالميذ الذين يشرف عليهم األساتذة الذين ال 14خالل اجلدول (


) بينما املتوسط احلسايب للمجموعة اليت يشرف عليها 20.18حيضرون لدروس ت.ب.ر. قدر ب : (


) وقدرت قيمة (ت) احملسوبة 19.84األساتذة الذين حيضرون دروس الرتبية البدنية والرياضية  قدر ب: (


) وهي بذلك غري دالة عند مستوى 1.98) وهي أصغر من قيمة (ت) اجملدولة واملقدرة ب (0.76ب(


 α = 0.05الداللة 


وهذا ما يفتح لنا اجملال للقول بأن األساتذة الذين ال حيضرون الدروس يكون تنمية بعد التدريب لدى 


التالميذ نفسه لدى التالميذ الذين يشرف عليهم األساتذة الذين حيضرون. 


وهذا راجع كون األساتذة الذين ال حيضرون دروس الرتبية البدنية والرياضية ميتلكون اخلربة الطويلة يف امليدان 


هذا ما ميكنهم من اإلبداع وحتضري التالميذ للتدريب. 
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الخامس :عرض وتحلیل النتائج ومناقشتھا الفصل    
 


مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات: 


 مناقشة نتائج الفرضية األولى: 1


الشعور باحلاجة إىل اإلجناز عند تالميذ األساتذة الذين ال حيضرون نفسهم عند تالميذ األساتذة الذين حيضرون 


جد فروق و) ومن خالل التحليل واملناقشة توصلنا إىل أنه ال ت10دروس ت.ب.ر وهذا ما يوضحه اجلدول رقم (


ذات داللة إحصائية بني تالميذ األساتذة ت.ب.ر يف حتضري الدروس وهذا ما يدل على عدم حتقق فرضية حبثنا 


اجلزئية اخلاصة ببعد احلاجة إىل اإلجناز  


إليها: إىل عدم وجود فروق   وهذا ما يتوافق مع دراسة سعيدي زروقي عبد القادر حيث أظهرت النتائج املتوصل


ذات داللة إحصائية يف مسات الدافعية لدى العيب رياضة الكرايت-دو تبعا الختالف يف خصائصهم باستثناء بعد 


التصميم يف فرضية اجلنس 


 مناقشة نتائج الفرضية الثانية: 2


الشعور بالثقة بالنفس عند تالميذ األساتذة الذين ال حيضرون نسفه عند تالميذ األساتذة الذين حيضرون دروس 


) ومن خالل حتليل واملناقشة توصلنا إىل انه ال توجد فروق ذات 11ت.ب.ر هو هذا ما يوضحه اجلدول رقم (


داللة إحصائية بني تالميذ األساتذة ت.ب.ريف حتضري الدروس، وهذا ما يدل على عدم حتقق فرضية حبثنا اجلزئية 


اخلاصة ببعد الثقة يف النفس وهذا ما جاء يف قول حممد حسن عالوي عن الثقة يف النفس 


 الثقة يف النفس تعرب عن قيمة الشخص لذاته، كما إن اخلربات املبكر يف الرياضة تعترب يف الرياضة تعترب هامة جدا 


يف تشكيل الثقة بالنفس فالالعب الذي تكون خربته املبكرة ناجحة يصبح أكثر ثقة يف النفس ويشعر بقيمة 


 1أكثر وتكون له دافعية أكرب لبذل اجلهد من أجل االمتياز والتفوق 


 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة: 3


الشعور بالتصميم عند تالميذ األساتذة الذين ال حيضرون دروس ت.ب.ر نفسه عند تالميذ األساتذة الذين 


) ،ومن خالل التحليل واملناقشة توصلنا إىل انه ال توجد فروق ذات 12حيضرون وهذا ما يوضحه اجلدول رقم(


يدل على عدم حتقق فرضية حبثنا اخلاصة ببعد التصميم،  وهذا ما ت.ب.ر داللة إحصائية بني تالميذ أساتذة 


تعكسه الدراسة اليت قام هبا بوخامت عبد القادر الذي توصل إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف  ما وهذا


 .مسات الدافعية لدى تالميذ أقسام رياضة ودراسة تبعا الختالف يف بعض خصائصهم الشخصية


 


علم النفس المدرب والتدریب الریاضي  1   .122- ص1997 دار المعارف، القاھرة، مصر –ـ محمد حسن عالوي: 
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الخامس :عرض وتحلیل النتائج ومناقشتھا الفصل    
 


 مناقشة نتائج الفرضية الرابعة: 4


الشعور بضبط النفس عند تالميذ األساتذة الذين ال حيضرون دروس ت.ب.ر نفسه عند تالميذ األساتذة الذين 


)، ومن خالل التحليل واملناقشة توصلنا إىل انه ال توجد فروق ذات 13حيضرون وهذا ما يوضحه اجلدول رقم (


داللة إحصائية بني تالميذ األساتذة ت.ب.ر، وهو ما يدل علي عدم حتقق فرضية حبثنا اخلاص بضبط النفس 


وهو ما تعكسه دراسة مدان خليل واليت توصل إىل أن هناك عالقة إحصائية بني حتضري األستاذ للدروس ومسات 


الدافعية لدى التالميذ. 


 مناقشة نتائج الفرضية الخامسة: 5


الشعور بالتدريب عند تالميذ األساتذة الذين ال حيضرون دروس ت.ب.ر نفسه عند تالميذ األساتذة الذين 


)، ومن خالل التحليل واملناقشة توصلنا اىل انه ال توجد فروق ذات 14حيضرون، وهذا ما يوضحه اجلدول رقم (


داللة إحصائية بني تالميذ أساتذة ت.ب.ر، وهذا ما يدل على عدم حتقق فرضيتنا اخلاصة بالبعد التدريبية. 


وهذا ما تعكس دراسة حفصاوي حممد واليت توصل إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الالعبني والالعبات  


االستنتاج العام: 


من خالل النتائج املتحصل عليها وبعد الدراسات اإلحصائية وحتليل ومناقشة النتائج توصلنا النتائج التالية: 


عدم وجود فوق ذات داللة إحصائية بني تالميذ األساتذة الذين ال حيضرون وتالميذ األساتذة الذين  -1


 .حيضرون دروس ت.ب.ر. يف بعد احلاجة إىل اإلجناز


عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني تالميذ األساتذة الذين ال حيضرون وتالميذ األساتذة الذين  -2


  .حيضرون دروس ت.ب.ر يف بعد الثقة بالنفس


عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني تالميذ األساتذة الذين ال حيضرون وتالميذ األساتذة الذين  -3


 .حيضرون دروس ت.ب.ر يف بعد التصميم


عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني تالميذ األساتذة الذين ال حيضرون وتالميذ األساتذة الذين  -4


  .حيضرون دروس ت.ب.ر يف بعد ضبط النفس


عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني تالميذ األساتذة الذين ال حيضرون وتالميذ األساتذة الذين  -5


 حيضرون دروس ت.ب.ر يف بعد التدريبية
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الخامس :عرض وتحلیل النتائج ومناقشتھا الفصل    
 


نتيجة الفرضية العامة: 


عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مسات دافعية تالميذ الطور الثانوي بني جمموعة األساتذة الذين ال 


 .حيضرون واألساتذة الذين حيضرون دروس ت.ب.ر
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   األســتـــاذ:الفصل الثاني 
 


تمهيد: 


ن مفهومها واسع فمنهم من يعرفها على أ�ا عملية تدريب تأيت ألتعين الرتبية أشياء خمتلفة بالنسبة ألفراد خمتلفني 


عن طريق الدراسة والتدريس ومنهم من يعرفها بأ�ا طريقة لتعديل السلوك أما "جون ديوى " فقد عرفها بأ�ا بناء 


كرب .                        أحداث اليت تكون حياة األفراد حىت يصبح من عوارض وأحداث ذو عرض ومعىن لأل


كما أن األستاذ الناجح يف الوقت احلاضر ال يعمل فقط على تزويد التالميذ باملعارف بل مسؤول على أن حيقق 


تالميذه القدرة على التوافق االجتماعي  و االنفعايل ، حيث يقوم اإلنسان بتنفيذ الربامج اخلاصة مبرحلة بناء على 


اخلطة العامة املوضوعية مث جتزئتها بأجزاء و وحدات أصغر فأصغر حىت يصل الدرس يوميا و يعمل جاهدا على 


إبراز أحسن ما يف التالميذ من قدرات و إمكانيات لألداء املهارات احلركية و يبين مالحظته على طريقة أدائهم و 


يشجع االجناز الصحيح. 


كما أن على أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية أن يسلك الطريقة املثلى لنقل املعلومات إىل التالميذ اليت تناسبهم و 


وتساير مدى نضجهم و  تساير مدى نضجهم و وعيهم، و عليه أن يالحظ سلوكهم  و تصرفاهتم اليت تناسبهم


وعيهم، و عليه أن يالحظ سلوكاهتم و تصرفاهتم أثناء الدرس أو يف غري أوقات الدرس, ألن التالميذ يأخذون 


 خطوات اجيابية يف تربية تالميذه و ذلك عن اخيذواملثل األعلى الذي هبا و يقلدونه و من واجب األستاذ أن 


طريق إرشادهم و أن تكون توجيهاته موجهة توجيها تربويا صحيحا، و أخريا فان احلقيقة الثابتة مصدر األستاذ 


الناجح و هي انه قبل كل شيء إنسان قادر على التأثري بصورة يف حياة بناء الناشئة، و من خالل درس الرتبية 


البدنية و الرياضية الذي يعترب الفرصة الساحنة لألستاذ لبث املفاهيم االجتماعية و هتذيب النفس بصورة مستمرة و 


تشجيع السلوكات احلميدة و حماولة التبصر على أمل أن يدرك هو نفسه املسافة الفاصلة بينه و بني القيم و 


ينطلق لتحقيق األخرية . 


ومساعدته على   و يعمل األستاذ على توجيه املسار النهائي و يساعده على اكتشاف القدرات العقلية و حتقيقها


الصعوبات اخلاصة يف التكيف و على مواجهة االجتاهات الشاذة و العادات املدمر وغريها من العقبات اليت 


تعاقب صريورته ككائن حي و شخصية نامية 
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 : صورة األستاذ -1


 :صورة األستاذ في نظر الفالسفة -1-1


 " إن الذي يصنع الرجال جيب أن يكون أكثر من رجل" ، هذا القول معروف يف أوساط املربيني :يقول "روسو" 


و يدركون معناه متام اإلدراك و يعلمون أن روسو يضع بقوله هذا عبئا ثقيال على كاهل املعلم أو املريب، إذ بطلب 


 1 منه أن يصنع رجل من نوع خاص خصائصهم العقلية و النفسية تأهلهم ألن يكونوا عماد األمة .


إن الذي يصنع هذا النوع من الرجال جيب أن يكون عمالقا، طاقته فوق طاقة اإلنسان العادي ليضع نسخا من 


تلك اليت يريدها "روسو"، و ملا كان األمر مستحيال فإننا نفهم من أن املهنة و الرسالة تقتضي أن تؤدي بإتقان و 


على أكمل وجه و إن تقتضي على املعلم أن يكد و يثابر و يصرب و يكافح   ، فنجاح الدرس مرهون مبدى 


اتصافه هبذه الصفات و أيضا بوزن الرصيد الثقايف و املعريف الذي جيعله قادرا على تقومي عقول الصغار و إنارهتا ة 


ومواطنا صاحلا و ناجحا يف مهامه و عمله يف  لعل اهلدف هو تكوين رجل كامل يكفي للمعلم أن يكون رجال


احلياة ، و شعور املعلم و وعيه خبطورة املهنة جيعله ال يتوقف عن االجتهاد ، و قد يتخوف من الفشل لضخامة 


عبئ املسؤولية و لكن رضاه سيحده عن حتقيقه للنتائج املرجوة و حيده كذلك كل ما قطف مثرا من ما غرس.  


ختتلف وجهات النظر يف حتديد اخلصائص اليت جيب أن تتوافر يف شخص ما لنطلق عليه اسم املعلم . 


 :صورة األستاذ في نظر اإلسالم  -1-2


   يعترب األستاذ عصب العملية الرتبوية إذا أحسن عمله حسنت العملية الرتبوية وإذا أساء ساء أدائه واملقصود 


بذلك هو تزويد التالميذ بأكرب عدد ممكن من املعارف  و املعلومات يف خمتلف املواد الدراسية, فال يستطيع واحدا 


منا أن ينكر دور األستاذ أو يتجاهله مهما كانت دواعيه و أسبابه، فهو الطرف احلي الفعال يف التعليم ملا يقوم به 


من دور مهم يف توجيه حياة األفراد و اجلماعات . 


   فقد بعث اهللا عز وجل إىل العباد األنبياء و الرسل عليهم الصالة و السالم يعلمو�م أمور دينهم  و دنياهم, 


  فالعلماء ورثة األنبياء اتسموا مبكانة املعلم و ترفع ألنه يضطلع مبهمة تربية األجيال، فهم معلمو و مربوا البشرية،


و ليس هدف اإلرشاد الرتبوي كامنا يف تذكري الطالب يشأن مواطن الزلل والقصور يف مسريته و تعليمه كيفية 


التغلب على الصعوبات اليت تواجهه فحسب، و إمنا أيضا توجيههم و إثارة املناقشة مع زمالئهم و مدرسية و 


تدريب عقله على إتقان أصول البحث العلمي . 


 .11-   الجزائرـ ص1997- دار تالنفیت للنشر و التوزیع- دلیل المدرسعیسى بوده- -  1
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يف حل مشكالت اجملتمع من خالل تشخيص املعوقات و السلبيات و متابعة آخر مبتكرات العقل العلمي 


   .1و الرتبوي


   و بناءات على هذا نستطيع أن نقول أن جناح األهداف الرتبوية مرهونا إىل حد كبري مبا يستطيع األستاذ فعله 


 من تأثري يف شخصية التلميذ.


 :تعريف أستاذ التربية البدنية و الرياضية  -2


 :التعريف االيجابي  -أ


   هو الفرد الكفء القادر على ممارسة عمله الرتبوي على أحسن وجه أو صورة و تتحكم يف ذلك عدة عناصر 


  :من بينها 


 .اخلربة العلمية الفعالة الناجتة عن ممارسة فنية تطبيقية 


 .املؤهل الدراسي الذي يتحصل عليه الفرد يف جمال ختصصه 


 .القيام بأحداث عملية نشر نتائجها 


  هو اهلادئ املتزن للميل على التخطيط و ال ينفعل بسهولة و يساعد التالميذ على حتقيق حتصيل دراسي جيدا


دائم النشاط و احلركة و يأخذ األمور ببساطة   كما أنه شخص يساعد اآلخرين على بناء شخصيتهم السليمة 


 السوية.


هو الذي يوجه قواه الطبيعية توجيها سليما و يهيئ لقواه املكتسبة من البيئة  التعليمية املالئمة حىت حتدد حمصلة 


جمهودات الطفل يف االجتاه النافع يساعد التالميذ على التطور يف الكثري من االجتاهات مبا فيها االجتماعية و 


 2.النفسية


 :التعريف السلبي  -ب


   هو الشخص املندفع الذي مييل إىل العدوان , سريع االنفعال و غالبا ى يراعي رغبات التالميذ وحاجاهتم. 


   كما أنه ال ميلك القدرة على تفهم مشكالت تالميذه وال يستطيع أن يتصرف داخل الفصل تصرفات تربوية 


وتعليمية إزاء املشكالت اليت تعرتضه كما أنه ال يساعد التالميذ على حتقيق التحصيل الدراسي اجليد و ال يراعي 


شعور التالميذ حيث يوخبهم ويعاقبهم لقضيا وجسديا وهذا يؤدي إىل نفور التالميذ منه.  


 


 


 .4- ص03/02/1998 - جریدة الثورة - العراق- تدریب طلبة الجامعة مع اصول البحث العلميعبد القادر الشیخي--   1
 .147ص - القاهرة-1996- دار الفكر العربي- أصول التربیة البدنیة والریاضیة واإلعداد المهني النظام األكادیمي أمین أنور الخولي-  2
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 :الشخصية التربوية ألستاذ التربية البدنية و الرياضية  -3


   جاء يف رأي أنور أمني اخلويل و رفقاؤه أن التقدم بعمليات التعليم و التعلم يف الرتبية الرياضية حيتم علينا أن  


نركز اهتمامنا على املستفيد األول من هذه العمليات أال و هو التلميذ و دوره احليوي يف هذه العمليات و بالرغم 


من أمهية دور أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية يف عمليات التعلم و التعليم إال أن دور هذا األخري مشروط بدور 


التلميذ فقيادة الدروس و إدارة األنشطة و اختيارها و طريقة تعليمها هلا مكانة هامة جيب أن حتدد مبساعدهتم 


 .1على بذل اجلهد حنو التكيف االجتماعي و النفسي  و حنو النمو


   و كانت نظرة الناس يف كل جيل إىل األستاذ أنه ظاهرة فريدة يف اجملتمع فهو مصدر املعرفة  وخالق األفكار و 


املوجه الروحي و األخالقي و هو عبارة عن دائرة لسائلني و رسالة ال تقتصر على تلقني العلم فقط. 


بل هي رسالة شاملة للمجتمع من املعارف و جتارب أمام تالميذه حيث يعمل باملثاليات ليكون املرآة الصادقة 


حلبهم له فإن هو أظهر الصفات االنفعالية غري احلسنة كسرعة التوتر و عدم االستعداد للعمل فانه ال جيين من 


 .2التالميذ سوى ما وجبهم به


 األستاذ و العلمية التربوية  -4


أن املنظومة الرتبوية متتاز باملقارنة بني االجتاه الذي يقول بأن الرتبية من :يروي "ديوي" يف كتابه "التجربة الرتبوية" 


ال شيء تنبع و تتطور عندنا من الداخل, أي أ�ا تقوم على معطيات طبيعية ، و بني االجتاه الذي يقول بأن 


الرتبية هي عملية التغلب على امليول الطبيعية لدينا عن طريق إحالل طباع و عادات حملها، تنشأ لدينا بفعل 


 أن اهلدف الرئيسي من الرتبية هو إعداد الصغار ليتحملوا املسؤولية يف :عوامل و ضغوط خارجية، و يقوا أيضا 


املستقبل، و إعدادهم للنجاح يف احلياة عن طريق امتالك املهارات واملعارف الالزمة اليت ينطوي عليها احملتوى 


الدراسي و الذي يضم عادة مناذج سلوكية مستمدة من الرتاث, األمر الذي يتجه بالطالب ليكون أداة استقبال 


ليس غري, و ما عليه إال أن ميتثل و أن يطيع مايستقبله و يتلقاه, كما أصبحت الكتب من قواعد و سلوك و 


أصبح املعلمون أيضا هم السبيل التصال فاعل بني الطالب من جهة و بني احملتوى الدراسي من جهة أخرى ، و 


 .عن طريقهم ينتقل احملتوى الدراسي إىل الطلبة مبا فيه منة معارف و مهارات و قيم و عادات


 أن ما نسميه اآلن الرتبية احلديثة أو املتطورة ما هو إال :) ليقول 20-19مث ميضي "ديوي" يف كتابة املذكور (ص


رد فعل نشأ عندنا من عدم قناعتنا و رضانا عن النظرة الرتبوية التقليدية و اليت أصبحت تدعو إىل استقاء املعرفة و 


 . 33ـ بیروت ـ ص1990-دار الفكر العربي- التربیة البدنیة و الریاضیةأمین أنور الخولي و آخرون-  1
 79ـ ص- بغداد 1998كلیة التربیة البدنیة و الریاضیة-  -جامعة بغداد-تطویر مهارات تدریس التربیة البدنیة دیب السهراني و عبد الكریم محمود الصمراني-  2
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املهارات من املعلم و من الكتب الدراسية املقررة و االستفادة من اخلربة و التجربة لتلبية االحتياجات احليوية 


 .املباشرة و اإلعداد على املبدىء البعيد ملستقبل أفضل يف منظور اإلقرار يف عامل متغري


إن ما يكسب يف احلياة املدرسية املتعة و احليوية هو أن يكون هلا أهداف جزئية تعمل على تلبيتها والوصول إليها 


و يكون لنا خيار فيها. 


  :-البعد التربوي ألستاذ التربية البدنية و الرياضية 5


 :و ميكن إبرازه من خالل العنوانني التاليني 


 :الملمح التربوي ألستاذ التربية البدنية و الرياضية  -أ


 أن التقدم بعمليات التعلم و التعليم يف الرتبية الرياضية حيتم علينا أن نركز اهتمامنا :يرى أمني أنور اخلويل و رفقائه 


على املستفيد األول من هذه العمليات أال و هو التلميذ و دوره احليوي يف هذه العمليات، و بالرغم من أمهية 


دور األستاذ يف عملية التعلم و التعليم إال أن دور هذا األخري مشروط بدور التلميذ، فقيادة الدروس و إدارة 


األنشطة و اختيارها و طريقة تعليمها هلا مكانة هامة يف سياق الواجب الرتبوي لألستاذ، إذ أن املفاهيم و 


االجتاهات اليت جيب أن حتكم العمل مع التالميذ جيب أن تتحدد مبساعدهتم على بذل اجلهد حنو التكيف 


االجتماعي النفسي و حنو النمو. 


يف ضوء هذه املفاهيم و االجتاهات فان جممل الدروس و األنشطة و الربامج جيب أن تعمل يف هذا االجتاه (النمو, 


 و أستاذ الرتبية البدنية و  التكيف) كأهداف حتقق الغايات املنشودة, و بسبب العالقة احلميمة بني التالميذ


الرياضية فان هذا األخري يعد من أبرز أعضاء هيئة التدريس باجملتمع املدرسي تأثريا يف تشكيل األخالق و القيم 


 1 الرفيعة لدى التالميذ.


و التعليم ألنه   و من خالل ما مت ذكره يرى أن هناك مساعي حديثة للرتكيز على التلميذ يف أثناء عملية التعلم


املستفيد األول، و كذلك بالرغم من أمهية و دور األستاذ فانه يبقى مشروط بدور التالميذ و من خالل هذا 


التناسق و الرتابط يف األدوار بني التلميذ و كذلك العالقة احلميمة اليت تربطهما. 


كما يعترب أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية عضو بارز يف هيئة التدريس باجملتمع املدرسي, هذا ما يزيد من مكانته 


يف التأثري على التلميذ و ختليصه من عدة مشاكل ال سيما مشكل العدوانية  و خماطرها. 


 


 


 .36 -25 صص- عمان- 1996- دار الفكر للطباعة و النشر- المعلم الفعال و التدریس الفعالمحمد عبد الرحیم عدس- – 1
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 :الدور التربوي ألستاذ التربية البدنية و الرياضية  -ب


 إن أمهية التدريس يف أي معهد تربوي هي من أهم عناصر األجهزة العلمية   ، كما يقول :) GUIDيقول (


)BOULDJREL انه القائد، فهو منظم املبادر بوحدة العلم و النشاط يف مجاعة الفصل، :) عن املدرس 


فهو يعمل ليس فقط يف إكساب التالميذ املعلومات و املعارف و املهارات و تقوميهم يف النواحي املعرفية و املهارية 


 1 فحسب، بل يتضمن عمله أيضا يف تنظيم مجاعة الفصل و العمل على تنميتها تنمية اجتماعية.


 أن مكونات املهنة الرتبوية من خالل وحدهتا و عالقتها املرتابطة لنشاط املدرس :) BOUNBOIRو يرى (


اجتاها واحدا حمددا، و تستطيع عمله بأسلوب املريب, لذا فاالختيار املهين له دور وظيفي متخصص، يتطلب 


وجود ارتباط بني طبيعة هذا الدور و متطلباته من قدرات و كفاءات ختصصية مناسبة، و منه فالتدريس هو عملية 


التفاعل بني أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية و املتعلمني للمعلومات و املهارات و القيم و االجتاهات الرتبوية 


 2 .املرغوبة و اليت ينبغي حتقيقها يف فرتة زمنية حمددة تعرف بالدرس و وحدة النشاط


الجوانب المختلفة لدور االستاذ في التعليم العام .  -6


 وتتغري بتغري املواقف اليت تفرضها العوملة وثورة االتصاالت واملعلوماتية والتقدم االستاذ      تتعدد جوانب دور 


  بقولـه: "إن هناك جوانب كثرية لدورFolkالعلمي والتطور التقين والتجديد الرتبوي, وهذا ما يؤكده وول فولك 


 املعاصر بقدر ما تضيفه املستحدثات اجلديدة يف اجملاالت الرتبوية ، أي أن دوره تتعدد جوانبه حبسب ما االستاذ


تضيفه املستحدثات الرتبوية اليت تعد مرآة عاكسة للتغريات العلمية والتكنولوجية واالقتصادية اليت يفرزها النظام 


العاملي اجلديد باعتبار أن النظام احمللي جزء من النظام العاملي . وهلذا ليس من السهل حتديد جوانب أدوار 


 اليت جيب أن يؤديها أل�ا متجددة ومتغرية باستمرار ، باإلضافة إىل أ�ا متشابكة مع بعضها البعض االستاذ


 1 بأداء أكثر من جانب يف وقت واحد . االستاذويكمل بعضها البعض وقد يقوم


ويُعرّف الدور بأنه " منط حمدد من السلوك املتوقع من خالل الدور أو هو وصف دقيق للسلوك املالئم "  كما 


يُعرّف بأنه " سلوك اجتماعي متوقع يقوم به األفراد الذين حيتلّون مواقع حمددة يف اجملتمع " ويف امليدان الرتبوي 


 أداؤها يف العملية االستاذيُعرّف الدور بأنه " جمموعة من الواجبات واملسؤوليات احملددة سلفاً اليت يتعني على 


التعليمية ، وتوجّه السلوك يف ضوء قواعد وحمددات معينة تتغري بتغري الظروف احمليطة بالعملية التعليمية "  . سواء 


 .197-  بیروت-ص1990- دار الفكر العربي- أسس بناء برامج التربیة البدنیة محمد الحماحمي- - 1
2  -Folk Wool :       Educational      Psychology , Boston,  Allyn  and  Bacon, 1998. p. 81.   


 .395م ، ص 1999 ، دار المعرفة الجامعیة، القاهرة، مهنة التعلیم وأدوار المعلم فاروق البوهي وعنتر لطفي:  -1
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 2 أو إنسانية . كانت جوانب تعليمية أو تربوية أو إدارية أو اجتماعية


 :االستاذوفيما يلي شرح هلذه اجلوانب اجلديدة من دور 


جانب تنسيق المعرفة وتطويرها :  -6-1


 بالتنسيق بني مصادر املعرفة املختلفة املتاحة يف شبكة االنرتنت واملقررات االستاذيتمثل هذا اجلانب يف قيام 


الدراسية للصفوف الدراسية اليت يقوم بتدريسها حبيث يصل إىل مواقع املعرفة املرتبطة بتخصصه , مث حيدد ما 


يتناسب منها ملوضوعات دروسه اليت يلتزم هبا مع طالبه , أو يقوم مبشاركة طالبه يف التخطيط حملتواها وأنشطتها 


التعليمية الصفية وغري الصفية حبيث جيمع بني موضوع الدرس املقرر يف الكتاب املدرسي وبني ما أضافه مواقع 


املعرفة حول هذا املوضوع, مث يعمل على إعداد درسه بطريقة حتقق ذلك التناسق يف املعرفة اليت يرغب أن يكسبها 


لطالبه.  


جانب تنمية مهارات التفكير :  -6-2


 بأدائه يف ظل التقدم العلمي هو العناية بتعليم الطالب كيف يفكرون وأن االستاذمن أهم جوانب الدور اليت يقوم 


يدرهبم على أساليب التفكري واكتساب مهاراته حىت يستطيعوا أن يشقوا طريقهم بنجاح فيعلمهم أمناط التفكري 


السليم من خالل إعادة النظر يف طرق التدريس اليت يتبعها واالهتمام باستخدام أدوات التفكري األساسي وتعلم 


مناذج حل املشكالت ومواجهة التحديات اليت يفرزها الواقع والتعامل مع املشكالت احلقيقة. 


جانب توفير بيئة صفية معززة للتعلم :  -6-3


 يف نقل املعرفة بفضل التكنولوجيا وانصبت مسئوليته على هتيئة الطالب للتعلم من خالل االستاذلقد تقلص دور 


تنظيم البيئة الصفية الداعمة للتعليم ، وحتقيق صيغة للتفاعل بني املتعلم من ناحية ومصادر تعلمه من ناحية 


 يستخدم أفضل األساليب لتحقيق بيئة تعليمية يف الصف تعمل على تنمية الفهم واملرونة العقلية األستاذأخرى, ف


, وتساعد على استخدام املعلومات بفاعلية يف حل املشكالت وتشجع على إدراك املفاهيم اليت تساعد على 


تكامل معرفتهم وخرباهتم اإلنسانية.  


 


 


 


 ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، : الكفایات التعلیمیة التي یحتاج معلمو المرحلة االبتدائیة إلى إعادة التدریب علیها في دورات اللغة العربیة التعزیزیةغازي مفلح-  2
 .60م، ص 1998كلیة التربیة ، دمشق ، 
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 : جانب توظيف تقنية المعلومات في التعليم -6-4


 ، أو االستغناء عنه كما يتصور البعض بل تعىن يف االستاذ  إن تكنولوجيا املعلومات ال تعىن التقليل من أمهية 


احلقيقة إضافة جانباً جديداً يف دوره، والبد هلذا اجلانب أن خيتلف باختالف مهمة الرتبية، من حتصيل املعرفة إىل 


تنمية املهارات األساسية, وإكساب الطالب القدرة على أن يتعلم ذاتياً . 


 بدوره يف توظيف تقنية املعلومات يف التعليم تتيح له التغلب على مشكلة مجود احملتوى الدراسي و االستاذ و قيام 


 يوفر خدمات االستاذعرض مادته التعليمية بصورة أكثر فاعلية كما أن توظيف تقنيات املعلومات من جانب 


تعليمية أفضل, ويتيح له وقتاً أطول لتوجيه طالبه واكتشاف مواهبهم ، والتعرف على نقاط ضعفهم.كما سيعمل 


على تنمية املهارات الذهنية لدى الطالب، ويزيد من قدرهتم على التفكري املنهجي وحيثهم على التفكري اجملرد 


 .1وجيعلهم أكثر إدراكاً للكيفية اليت يفكرون هبا ويتعلمون من خالهلا


 جانب تفريد التعليم :  -6-5


نتيجة للدراسات الرتبوية والسيكولوجية اليت أوضحت تباين القدرات واالهتمامات, اتضح أن لكل طالب سرعة 


خاصة يف التعلم ، وأن كل طالب خيتلف عن غريه يف قدراته اجلسمية والعقلية واالنفعالية، وأن كل طالب حيتاج 


إىل تعلم يناسب طبيعة منوه ووضعه مما دعا إىل ضرورة تفريد التعليم ليناسب كل تلميذ ، وكان تفريد التعليم عملية 


 أن ميارس تفريد التعليم مبساعدة االستاذصعبة يف مدارسنا فيما مضى ، ولكن يف الوقت احلاضر أصبح باستطاعة 


التكنولوجيا التعليمية وتقنية املعلومات ، حيث جيلس الطالب على أجهزة احلاسوب يف جمموعات أو أفراد للتعلم 


 املتعددة الوسائط،  ودوائر املعارف التفاعلية داخل حجرات الدراسة ، وهبذه CDSمن خالل األقراص املدجمة 


 الصورة يكتسب التعلم الطابع الفردي.  


  باحث:- أستاذ6-6


 أن يعمل كباحث وأن يكون ذا صلة مستمرة ومتجددة مع كل جديد يف جمال ختصصه ، ويف االستاذ جيب على 


طرق تدريسه ، وما يطرأ على جمتمعه من مستجدات ، وأن يظل طالباً للعلم ما استطاع، مطلعاً على كل ما يدور 


يف جمتمعه احمللي واإلقليمي والعاملي من مستحدثات، حىت يستطيع أن يليب حاجات طالبه من استفساراهتم 


 منوذجاً االستاذاملختلفة ، وميد هلم يد العون فيما يغمض عليهم ويأخذ بيدهم إىل نور العلم واملعرفة، وأن يصبح 


يف غزارة علمه. فقبل أن حيقق لطالبه التعلم الذايت عليه أن حيقق هذا التعلم الذايت يف ذاته، وأن يطور نفسه 


باستمرار.  


 55- ص  مرجع سبق ذكره–دراسة تجریبیة لنیل درجة الدكتوراه في التربیة –: تنمیة بعض الكفایات الفنیة لدى أمناء معامل العلومماھر اسماعیل صبري   1
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-جانب ربط المدرسة بالمجتمع : 6-7


يعد اجملتمع أساساً من األسس املهمة اليت تبين عليها املناهج الدراسية، فأساس وجود املدرسة هو رغبة اجملتمع يف 


إعداد أفراد صاحلني له، فاملدرسة مؤسسة اجتماعية أوجدها اجملتمع إلعداد الفرد الصاحل هلذا اجملتمع، وحيث أن 


كل من يعمل باملدرسة العمل االساتذة أهداف الرتبية تشتق من فلسفة اجملتمع، فإن على املناهج املدرسية، وعلى 


على حتقيق هذه األهداف الرتبوية . 


 ربط ما يدرسه لطالبه مبا يوجد يف جمتمعهم، أي توظيف ما يتعلمه هؤالء التالميذ من االستاذولذا فإن دور 


معلومات ومهارات وخربات يف حياهتم االجتماعية.  


 جانب المحافظة على الثقافة اإلسالمية مع االنتفاع بالمعرفة العالمية  : -6-8


 هبذا الدور ، " جيب أن مييز بني أسلوبني يف التعليم ، التعليم من أجل احلفاظ على ما هو قائم االستاذلكي يقوم 


، فالتعليم احملافظ مهم وال غىن عنه ، إال أنه مل يعد كافياً ، وأصبح التعليم من أجل  ، والتعليم من أجل التجديد


التجديد واستشراف املستقبل مطلباً حيوياً إذا ما أراد إنسان هذا العصر مواجهة ما سوف حيمله له املستقبل من 


  1حتديات وأعباء وما حتمله املتغريات السريعة من مفاجآت .


والصمود أمام تلك التحديات يتطلب التمسك بالثقافة اإلسالمية عقيدة ولغة وقيما وأخالقا وإجنازا ، ودعوة األمة 


اإلسالمية إىل قراءة اإلسالم قراءة صحيحة من خالل مبادئه األصيلة وقيمه اخلالدة ، وحتديث الثقافة اإلسالمية 


والربط بينها وبني قضايا العصر واحملافظة على خصوصية اهلوية مع االنتفاع باملعرفة العاملية املفيدة والتعايش مع 


التعددية الثقافية داخل هذه القرية الكونية واجب على التعليم القيام به من خالل املعلم الذي البد وأن يغرس يف 


تالميذه التمسك بالثقافة اإلسالمية واالعتزاز بالرتاث الثقايف واالجتماعي لألمة اإلسالمية ،واحرتام ثقافات 


الشعوب األخرى، وأن يعودهم الثقة بالنفس وتقبل الرأي اآلخر, واملوازنة يف التعامل واملعاملة بني عناصر التأثري 


 الداخلي وعناصر التأثري اخلارجي واألخذ باألفضل والنافع. 


 جانب العناية في أساليب التقويم :  -6-9


التقومي عملية ال غىن عنها يف التدريس، أل�ا هتدف إىل إصدار حكم على التحصيل الدراسي للطالب فتمكن من 


تشخيص نقاط القوة والضعف يف عملية التعلم، وبالتايل تساعد على اختاذ القرارات املناسبة بشأن تعديل اخلطة 


الدراسية أو طرائق التدريس وما إىل ذلك من قرارات. وقد اعتمدت وزارة الرتبية والتعليم هذا العام التقومي املستمر 


 استاذيف الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية ليستمر مع الطالب ويعتمد على عدة أساليب يف التقومي حتتاج إىل 


 م، ص د (مقدمة الكتاب).1997 ، مركز تنمیة اإلمكانات البشریة، دار النهضة العربیة، القاهرة ، : منهاج مدرسي للتفكیرصفاء األعسر -  1
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ماهر يف طرقه وأدواته ووسائله ومراعياً للفروق الفردية بني تالميذه واألوضاع التعليمية ويستطيع حتليل النتائج ومن 


مث توظيف نتائج التحليل يف بناء أنشطة عالجية.  


جانب النشاط غير الصفي :  -6-10


يعد النشاط غري الصفي جزءاً رئيساً يف العملية الرتبوية، إذ يساعد يف بناء شخصية الطالب وتنميتها نفسياً، 


واجتماعياً وعلمياً وفنياً وحركياً، كما يعد دعامة أساسية يف الرتبية احلديثة فهو وسيلة إلثراء املنهج من خالل إدارة 


الطالب ملكونات بيئتهم هبدف إكساب اخلربات املعرفية واملهارية والقيم بطريقة مباشرة ، كذلك تعزيز اجلوانب 


الرتبوية والتعليمية اليت يدرسها الطالب نظرياً يف املقررات الدراسية وترمجتها إىل أفعال وسلوك, مما يتطلب إعطاء 


النشاط غري الصفي االهتمام املناسب من التخطيط والتنفيذ والتقومي من مجيع القائمني على التعليم، ومن بينهم 


 1  الذي يشغل الدور الرئيسي يف هذا اجملال.االستاذ


: جانب ترسيخ حب الوطن واالنتماء إليه لدى الطالب 6-11


حب الوطن والشعور باالنتماء إليه والوالء لـه والوفاء حبقوقه من أهم القيم اليت تبث يف الطالب وترسخ يف 


 دور كبري يف ترسيخ حب الوطن واالنتماء إليه لدى الطالب، حيث تنمى فيهم ألستاذنفوسهم منذ الصغر.ول


مشاعر احلب والوالء هلذا الوطن، وحتثهم على احلرص عليه والدفاع عنه ضد كل معتد أثيم. 


 : األستاذ داع إلى اإليمان باهللا عز وجل -6-12


يعين اإلميان باهللا االعتقاد اجلازم بأن اهللا عز وجل خالق كل شيء ، وأنه سبحانه وتعاىل الذي يستحق وحده أن 


 أن ينمي يف طالبه اإلميان باهللا سبحانه وتعاىل وحده ال شريك له وأن ينمي االستاذيُعبد كمال العبادة , وعلى 


أيضاً فيهم حب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد أمرنا اهللا بذلك وأن تكون حمبة بإتباع ما جاء به من اهللا 


واالبتعاد عما �ى عنه. 


قُل لَّن (   وإذا استقر يف قلب التلميذ هذا اإلميان ، كان سالحه الذي يتسلح به يف مواجهة صراعات احلياة :


 كما يتحرر .1)51سورة التوبة,أية( )  إِالَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْالَنَا وَعَلَى اللّهِ فـَلْيَتـَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ


التلميذ من نزعات النفس ومهزات الشياطني وفنت الدنيا . وينمو بداخله الضمري احلي الذي جيعله يعتقد متاماً بأن 


اهللا معه يف كل زمان ويف أي مكان , وهذا يؤكد ضرورة االهتمام باجلانب الروحي واإلمياين لدى املتعلمني وغرس 


القيم االجيابية لديهم ,فإذا ما كونا شاباً مؤمنا بربه, متمسكاً بدينه ومتبنياً للدور املطلوب منه لبناء وطنه وأمته, 


  . 14 ، ص 2000 - مركز القطان للبحث و التطویر ، غزة ، الجودة الشاملة ي التعلیم الصفي محمد أبو الملوح :– 1
 51أیة , سورة التوبة  1
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سهل جتنبنا كثري من اإلمراض االجتماعية  ، وبالتايل فإن تنمية هذا اإلميان وغرس القيم يعد جانبا من أهم 


, ألن جمتمعا بال قيم كزرع بال مثر. االستاذجوانب أداء 


  - األستاذ داع إلى التسامح:6-13


إن من أهداف الرتبية يف اململكة هتدف إىل تكوين أفراد مؤمنني ليعيشوا يف جمتمع مؤمن ال تقوم املعاملة بني أفراده 


على املؤاخذة واحملاسبة واالنتصار للذات واإلنصاف هلا يف كل كبرية وصغرية، وإمنا تقوم فيه املعاملة بني األفراد 


على التسامح والتغاضي والصفح والصرب . وهذا ما دعت إليه عقيدة اإلسالم ، وحض عليه القرآن الكرمي يف قوله 


َوِي الْحَسَنَةُ وَال السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بـَيـْنَكَ وَبـَيـْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ  (تعاىل :   


 1 )35-34سورة فصلت,اآليتان ( ) } وَمَا يـُلَقَّاهَا إِالَّ الَّذِينَ صَبـَرُوا وَمَا يـُلَقَّاهَا إِالَّ ذُو حَظٍّ عَظِيم34ٍحَمِيمٌ {


ولغة التسامح ال بد أن يتعلمها الطالب منذ نعومة أظفاره حىت يشب على التسامح واحرتام األخر. وإذا كان 


 يف تنمية االستاذلألسرة دور كبري يف هذا اجملال، فإن للمدرسة دوراً ال يقل أمهية عن دور األسرة، وهنا يأيت دور 


قيمة التسامح لدى طالبه. 


: األستاذ داع إلى السالم -6-14


للسالم مكانة مهمة يف اإلسالم، ويف الرتبية رصيد ال غىن عنه يف حماولتها لتحقيق قيم السالم واحلرية والعدالة 


االجتماعية وفيها أمل لتنمية بشرية أكثر انسجاماً وعمقاً الستبعاد شبح احلروب والتوترات وإحالل السالم بدالً 


منها. 


 كقدوة وكداعي للسالم أن يشعر طالبه باألمان واحلب والتقدير لذاهتم ولآلخرين,و يذكرهم بأن االستاذوعلى 


السالم يف حاجة إىل قوة حتميه ، وبدون هذه القوة قد ينقلب إىل استسالم فلقد أمرنا ديننا احلنيف أن نكون أهل 


سورة األنفال,من ( ) وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتـَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ (سالم فقد قال اهللا تبارك وتعاىل : 


وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا  ( كما أمرنا عز وجل أن نستعد للحرب بكل ما نستطيع من قوة ، فقال سبحانه : )61االية


 2 .)60سورة األنفال,من االية( ) عْتُم مِّن قـُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تـُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ


من القوة اليت ينبغي االستعداد هلا , باإلضافة إىل قوة الشخصية وقوة اإلميان وقوة الرتابط االجتماعي :  جزء وهذا


. 3 )103سورة أل عمران, من اآلية ( ) وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَالَ تـَفَرَّقُواْ (


  


  .35-34سورة فصلت,اآلیتان   1
  .61-60اآلیتان سورة األنفال,من   2
 103سورة أل عمران, من اآلیة   3
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 األستاذ داع إلى العمل: -6-15


 (  العمل هو حياة اإلنسان فاإلنسان بال عمل ال حياة له, ولقد أمرنا اهللا تبارك وتعاىل بالعمل يف قوله تعاىل 


 . 1)105 (سورة التوبة,من اآلية )لِ اْعْمَلُواْ فَسَيـَرَى اْللّهُ◌ِ عَمَلَكُمْ وَرَسُوُلُهُ وَالمؤْمِنونَ 


إِنَّ الَّذِينَ  (   وقرن اهللا عز وجل بني اإلميان والعمل يف الكثري من آيات القرآن الكرمي , حيث يقول سبحانه 


 .2)30(سورة الكهف, من اآلية )آَمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ  


و رُوي أن سعد بن معاذ – رضي اهللا عنه – كان يواري كفيه يف ثوبه كلما تقابل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه 


وسلم فقال الرسول له: يا سعد أال تريد أن تسلّم علي ؟ فقال سعد:واهللا يا رسول اهللا , ما هناك شيء أحب إيل 


من ذلك, ولكين أخاف أن تؤذي يداي يديك فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أرين يديك يا سعد, 


فأخرج سعد كفني خشنني كخفي بعري من كثرة العمل. فرفعهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل فمه وقبلهما 


 يف حتقيق الدعوة إىل العمل, االستاذوقال: "هذه يد حيبها اهللا ورسوله لن متسهما النار أبداً".وهنا يأيت دور 


 1وترسيخ قيمته وأمهيته يف نفوس طالبه .


: جانب تعليم الطالب لغة الحوار16-  -6


 حيث يدرب طالبه على استخدام االستاذيعد تعليم الطالب كيفية احلوار مع اآلخرين من اجلوانب املهمة يف دور 


الكلمات اليت تسمح بالتواصل مع أفكار اآلخرين, من خالل استخدام طرق التدريس املختلفة كالتعلم التعاوين 


وغريها ، ونقصد هبذه الكلمات من احملتمل ، من املمكن ، يبدو أن ، رمبا, هل عندك رأي أخر . ويعلم طالبه 


أيضاً أال يكونوا أحاديي الرؤية وهكذا يتعلم الطالب جانباً سلوكياً مهما يف حياهتم.  


  لدوره في التعليم العام :االستاذمعايير الجودة ألداء  -7


 ملعايري ومؤشرات ملراقبتها وضمان حتققها يف هذا األداء حيث تعد هذه االستاذحتتاج اجلودة املطلوبة يف أداء 


, ودليل للبعد عن الذاتية يف احلكم على هذا األداء, االستاذاملعايري مبثابة احملك الذي يقاس يف ضوئه مستوى أداء 


وتعطي املعلم احلافز للوصول للصورة املثالية املرجوة يف أدائه كما أن هذه املعايري تسهل بناء برامج النمو املهين 


.  2االستاذالذي حيتاجه 


 


من اآلیة   1   .105سورة التوبة,
 30سورة الكهف, من اآلیة   2
 .1075)- ص6410م- رقم الحدیث (1998- بیت األفكار الدولیة للنشر والتوزیع- صحیح مسلم مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري : - 1
 .347 ص-م1980 - بیروت- دار العلم للمالیین- قاموس التربیةمحمد على الخولي: -  2
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     ويعد األداء املهارة العملية للفرد للنجاح يف عمل ما, والقدرة على عمل شيء ما. واألداء مشتق من الفعل 


Perform ومعناه قام أو أجنز أو نفذ أو أجرى مبعىن عمل شئ ما على أكمل وجه   ومما يشد االنتباه أن 


 بأنه عملية نظامية  USAIDتعريف األداء يتطلب تعريف إدارة هذا األداء, حيث يعرفه قاموس املصطلحات 


ملراقبة نتائج األنشطة ومجع املعلومات املتعلقة باألداء وحتليلها ملتابعة التقدم حنو نتائج التخطيط, واالنتفاع 


باملعلومات املتعلقة باألداء يف عمليات صنع القرار, وختصيص املوارد, وحبث النتائج اليت مت إحرازها, وتلك اليت مل 


  .يتم حتقيقها للوصول إىل التقدم العلمي املنشود


أما املعيار: فهو أعلى مستويات األداء اليت يسعى الفرد للوصول إليها, ويتم على ضوئها تقومي مستويات األداء 


املختلفة واحلكم عليها. ويف ذات الوقت هو النص املعرب عن املستوى النوعي الذي جيب أن يكون ماثالً بوضوح 


. 3يف مجيع اجلوانب األساسية واملكونة ألي برنامج ما


  لذا تعد عملية حتديد املعايري أمراً يف غاية األمهية لضمان حتقيق اجلودة يف أداء األستاذ. 


 يف التعليم العام: االستاذوفيما يلي معايري اجلودة جلوانب دور 


معايير الجودة ألداء األستاذ لدوره في جانب تنسيق المعرفة وتطويرها:  7-1


  ملصادر املعرفة املختلفة اليت تتيحها شبكة االنرتنت للبحث والتحري عن املعلومات املستهدفة االستاذمعرفة 


  مع الطالب جبمع املعلومات ونقدها .االستاذوطرق التواصل مع الشبكات احمللية والعاملية ، حيث يقوم 


  بإجيابية مع املتغريات واملستجدات الاليت ميوج هبا العامل مبا يتوافق مع عقيدته ومع فلسفة التعليم االستاذتفاعل 


وأهدافه. 


  1 على املعرفة العلمية واألساليب احلديثة يف التدريس ويعمل على جتديد خرباته ومهاراته االستاذإقبال 


  إىل تدريب طالبه على التعلم الذايت والتعلم املستمر مدى احلياة لتلك اجلوانب املعرفية حىت االستاذسعي 


يغرس ذلك يف نفوسهم منذ الصغر يف هذا العصر املتجدد. 


  متحور العملية التعليمية حول نفسه حىت ال يكون هو املصدر الوحيد هلذه املعرفة.  االستاذجتنب 


  إىل أن يكتشف طالبه املعارف واملعلومات بأنفسهم وأن يرتك أمامهم اجملال لذلك. االستاذسعي 


 . توظيف هذه املعارف وتلك املعلومات يف حياهتم اليومية 


 


3 -Jeanne Houghton: Academic AccreditationWhoWhat, When,  and   Why?  packs and  Recréation,Vol.31,NO.2,1996,pp.42-
45. 


 .23ص-   سبق ذكره مرجع-  قاموس التربیةمحمد على الخولي: 1 -
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:  لدوره في جانب تنمية مهارات التفكيراالستاذمعايير الجودة ألداء  -7-2


 لطالبه واحرتام جهودهم يف التفكري .  االستاذاحرتام 


   .اإلصغاء باهتمام إىل أفكار الطالب وآرائهم ومقرتحاهتم وتشجيعهم على طرح أفكار جديدة


   .توفري خربات ناجحة للتفكري تزيد من ثقة الطالب بأنفسهم كمفكرين


  .تقدمي عدد كبري من األنشطة اليت تشجع على التفكري واحلد من األنشطة املعتمدة على الذاكرة


  .تشجيع التعبري التلقائي


  . اهتمامه بتنمية قدرة طالبه على طرح األفكار وإثارة األسئلة بدالً من تنمية قدرهتم على اإلجابة عليها


  . تنمية مهارات األصالة والطالقة واملرونة وإدراك العالقات وبناء الفرضيات والبحث عن البدائل


  .تشجيع املبادرات الذاتية لالكتشاف واملالحظة واالستدالل والتواصل والتعميم


  بدور املثري واملوجه، بدالً من دور امللقن  االستاذتوفري بيئة حمفزة تثري الدافعية الذاتية . أي يقوم 


  .إجراء املقارنات، وتسجيل الفروق وأوجه الشبه بني األشياء


  العمل على تلخيص بعض املوضوعات، وهذا يتضمن ترتيب األفكار اخلاصة باملوضع واختيار أمهها يف ترتيب


منطقي، مث يعرض املوضوع بوضوح وبصورة متكاملة. 


  .القيام بعمليات التصنيف ، اليت تتضمن العمليات العقلية من حتليل وتركيب وغريها


  .حماولة تفسري احلدث وتقدمي ما يدعم هذا التفسري من مربرات وتفصيالت


-القيام مبمارسة النقد والفحص اجليد الذي يشمل املميزات والعيوب معاً مع تقدمي األدلة   اليت تدعم هذا القول 


أو ذاك. حىت يتعلم الطالب كيف يضع آلرائه معايرياً وأسساً يتحدث بناء عليها ، ويتعلم كيف يقيم احلجج ، 


. 1وخيتار أقواها وهي كلها عمليات تنمي مهارات التفكري


 تشجيع التالميذ على التخيل.


  .طرح أكثر من حل للمشكلة، واستثارة الطالب للبحث عن حلول أخرى ممكنة


  .يساعد الطالب أن يتعلموا من أخطائهم مع الرتكيز على االستفادة من خربات النجاح


  ألمناط معينة من التفكري على تالميذه أو أن يقدم حلوالً جاهزة للمشكالت. االستاذمراعاة عدم فرض 


  .يتقبل إجابات الطالب واستفساراهتم، مهما كان نوعها


  .175-مرجع سبق ذكره ـ ص التربیة البدنیة و الریاضیةأمین أنور الخولي و آخرون-  1
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  لقدرات طالبه الستشفاف املشكالت واكتشاف العيوب وأوجه النقص يف األشياء . االستاذحتد 


:  لدوره في جانب توفير بيئة صفية معززة للتعلماالستاذمعايير الجودة ألداء  -7-3


  ترتيب حجرة الدراسة وإدارهتا لتكون بيئة تعليمية حتقق املرونة يف التعامل القائم على التقدير واالحرتام والتعاون


املتبادل بينه وبني طالبه. 


  جتنب إدارة الصف القائمة على الطاعة والصمت واستبداهلا بالضبط ال الكبت والتفاعل واملشاركة من أجل


التوصل إىل األنفع واألفضل. 


  العمل على اشرتاك الطالب يف ختطيط بعض األنشطة التعليمية وتنفيذها ليقوم الطالب بدور املكتشف


واجملرب يف العملية التعليمية. 


  توفري بعض املواقف الرتوحيية اليت تقوي احلافز للتعلم وتوفر جواً من الثقة والقبول والتقدير واملرح بني املعلم


وطالبه. 


  استخدام أساليب جديدة يف تنظيم البيئة الصفية حتقق تدريب الطالب على أشكال جديدة من التعلم مثل


التعلم التعاوين. 


  لدوره في جانب توظيف تقنية المعلومات في التعليم :االستاذمعايير الجودة ألداء  -7-4


  .استخدام برامج خاصة ومتنوعة يف عرض مادته التعليمية


  مراعاة تنوع أنشطة التعليم، حيث يكون باإلضافة إىل التفاعل داخل الصف الدراسي جتارب معملية يف


. 1املخترب، أو يف مركز تكنولوجيا التعليم، أو زيارات ميدانية لالماكن املرتبطة مبوضوعات املنهج 


 .مراعاة التنوع يف استخدام الوسائط التعليمية اليت متكن من حتقيق األهداف التعليمية املنشودة 


   .التخطيط الستخدام التقنيات احلديثة بنفسه حىت حياكيه طالبه يف عمل األشياء واملواد اليت يقوم بتنفيذها


  تدريب طالبه على استخدام أجهزة التكنولوجيا وخاصة جهاز الكمبيوتر واالتصال بشبكة املعلومات وهتيئة


 بيئة تعليمية جيدة هلم.


  .مراعاة اختيار الربامج املناسبة لطالبه واليت تساعدهم ومتكنهم من املادة الدراسية وتعمل على تعزيز تعلمهم 


 : معايير الجودة ألداء المعلم لدوره في جانب تفريد التعليم -7-5


  على تعليم مجاعي أقل وتعليم استقاليل أكثر. االستاذتركيز 


  1  .103ـ بیروت ـ ص 1987 مكتبة الهالل ــ سیكولوجیة الطفولة والمراهقة ـمصطفى غالب  -
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  . تعزيز تعليم الطالب الفردي والتعاوين من خالل تقنية املعلومات


   .استخدام التكنولوجيا التعليمية وتقنية املعلومات املتجددة يف طرق التدريس


   . استخدام اسرتاتيجيات التدريس مثل التعلم التعاوين ، والتعلم املصغر ، والتعلم الفردي


:  لدوره باحثـاًاالستاذمعايير الجودة ألداء  -7-6


   .مراعاة تنوع مصادر للتعلم، من كتب ومراجع عربية وأجنبية حسب ختصصه


  .اكتساب قدرات ومهارات التعامل مع الكمبيوتر واإلنرتنت


  .املشاركة يف حضور الدورات التدريبية، والندوات وجلسات مناقشات الرسائل العلمية


  . االلتحاق بالدراسات العليا مىت ما توفر له ذلك


:  لدوره في جانب ربط المدرسة بالمجتمعاالستاذمعايير الجودة ألداء  -7-7


  تعريف الطالب بأهم املشكالت االجتماعية وبأبعادها احلقيقية وأسباهبا واآلثار السيئة اليت تعود على اجملتمع


 1 وعلى األفراد من عدم حل هذه املشكالت ويتم ذلك أثناء تدريس املقررات الدراسية.


  مشاركة الطالب يف القيام بزيارات ميدانية ألماكن ومواقع تواجد املشكالت ومشاهدة أبعادها وآثارها على


الطبيعة، وذلك لإلحساس العميق بوجود هذه املشكالت. 


 :توعية الطالب بكيفية توظيف معلوماهتم وخرباهتم يف املواقف احلياتية مع إعطاء أمثلة على ذلك 


  واملتعلم االستاذالتفهم ملهامه جتاه جمتمعه وأمته عن طريق املواقف التعليمية وما ينشأ عن عالقات متبادلة بني 


وهى عالقات جيب أن تتميز باحلوار والتفاعل وتبادل اخلربة حبيث تتعدى نقل املعرفة من طرف إىل آخر لتؤدى 


 إىل تنمية القدرات وممارسة قوى التعبري والتفكري وإطالق قوى اإلبداع، وهتذيب األخالق وتطوير الشخصية .


 :مكانة أستاذ التربية البدنية و الرياضية في المنظومة التربوية  -8


   إن تسمية هذه األخرية تعين العمل اجلماعي و ذلك مبسامهة اجلميع سواء أساتذة الرتبية البدنية  و الرياضية و 


أساتذة املواد األخرى إضافة إىل املسؤولني و عمال اإلدارة. 


" التنظيم    :   و قد أعطت برامج الرتبية البدنية يف اجلزء التطبيقي لتعليمها التعريف التايل للمجموعة الرتبوية


التطبيقي لتعليم الرتبية البدنية و الرياضية يتطلب وضع مؤسسات و هياكل و اليت يف إطارها يتطور الفعل الرتبوي 


هبدف إعادة إدماجه يف احلياة و هتيئة الطفل ألحد املسؤوليات املستقبلي"  . 


  .8م,ص2000, مركز القطان للبحث والتطویر, غزة, الجودة الشاملة في التعلیم الصفي - محمد أبو ملوح:  1
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   كما أن املكانة اليت حتتلها الرتبية البدنية و الرياضية يف املسار الرتبوي هلا أمهية كبرية كو�ا تكوين الطفل بدنيا و 


بسيكولوجيا، فاملواد األخرى هلا بالفعل هدف عاطفي زيادة على اجلانب املعريف و لكن يبقى منقوصا مقارنة 


بالدور الذي تلعبه النشاطات الرياضية يف املنظومة الرتبوية هلا مكانتها  أكثر يف القوانني و الربامج خمالف للواقع، 


. 1 املعامل، املكانة، القدرات الفكرية ألستاذ الرتبية البدنية  و الرياضية:و من أمهها 


 :طبيعة عمل أستاذ التربية البدنية و الرياضية  -9


يعترب عمل مدرس الرتبية البدنية و الرياضية يف قطاعات التعليم املختلفة عن الدور األكثر عمقا و إثراء للرتبية عن 


سائر جماالت العمل املهين يف إطار الرتبية البدنية و الرياضية مبختلف ختصصاهتا. 


و مدرس الرتبية البدنية و الرياضية هو الشخص الذي حيقق أدوار مثالية يف عالقته بالتالميذ و اجملتمع و املدرسة و 


جمال الرتبية البدنية و الرياضية و يتوقف على السياقات الرتبوية و املناخ الرتبوي املدرسي و هو حيقق أهدافه و ميثل 


أدوار كما يدركها هو شخصيا و ليس كما تصبح هذه األهداف و األدوار يف أذهان الرتبويني ألنه الشخص الذي 


يعمل يف خط املواجهة املباشرة مع التالميذ يف املدارس و املؤسسات الرتبوية التعليمية كما يشكل إطار عمل 


 1.لاللتزامات و األدوار املطلوبة منه


 :خصائص و مميزات أستاذ التربية البدنية و الرياضية  -10


 :الخصائص الذاتية  -أ


 :الخصائص الجسمية  -ب


   يعترب املظهر اخلارجي لألستاذ عامل من عوامل إقبال التالميذ على الدراسة ألنه أول شيء يلمسه التلميذ مع 


 :معلمه و من اخلصائص اجلسمية اليت من املستحسن أن يتحلى هبا الريب حىت ينجح يف تأدية واجبه جند 


 التمتع بالنشاط و احليوية حىت ينمي روح التالميذ. •


أن يكون سليم الصحة خاليا من الضعف و األمراض و العاهات أل�ا ستلفت نظر التالميذ و تعوقهم على  •


 الفهم و تعوق املعلم نفسه على حسن تبليغ رسالته.


يعترب املعلم أو املريب منوذجا و عربة لتالميذه فيجب أن يكون نظيفا و منضما و ذو مظهر  :البيداغوجية 


 2.حسن


 


.158-مرجع سبق ذكره ـ ص التربیة البدنیة و الریاضیة- أمین أنور الخولي و آخرون- 1  
 .159-مرجع سبق ذكره ـ ص التربیة البدنیة و الریاضیة أمین أنور الخولي و آخرون--1
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 :الخصائص العقلية  -ج


   اإلملام باملادة بقواعد التدريس و نفسية التالميذ و مراحل منوهم متكن األستاذ جبذب سوق التالميذ   و 


احرتامهم له فعلوم الرتبية و قواعد التدريس شروط أساسية جيب أن تتوفر لدى األستاذ  لفهم ميول و قيم و 


القدرات و االجتاهات الذي يتعامل معهم , فال يعتمد على نقل املعرفة فقط بل هتذيب انفعاالت املراهقني. 


   جيب على األستاذ أن يكون قادرا على حتليل سلوكات التالميذ و حتليل املواقف اليت تنطوي على املشاكل يف 


 عملية تعليمية من خالل التصرف احلكيم و يتمكن من ذلك, جيب أن يتمتع مبستوى خاص يف التحليل العلمي.


   سعة االطالع فيجب على األستاذ أن حيافظ على حب تطلعه و ثقافته و يكون مطلع باستمرار على اجليد و 


 حماولة مواكبة التقدم و ذلك عن طريق البحوث و التكيف مع األوضاع و هذا لكي يتفادى اإلعادة اململة.


 :الخصائص الخلقية  -د


حيمل األستاذ أو املريب مسؤولية جسمية حيث أنه بصدد تكوين أجيال إذ هو يتعامل مع األطفال أو املراهقني 


فيعترب املثل الذي يقتدي به هؤالء التالميذ فيتأثرون بكل ما يفعله و هو الذي يكو�م جسميا.                            


و عقليا و خلقيا فلذلك جيب بل ينبغي على األستاذ أن يتحلى بالصفات اخللقية احلميدة ألنه هو املؤثر يف 


. نفوس املراهقني فيتأثرون به


 : ه -الخصائص االجتماعية 


تعترب مهمة إعداد جيل سليم للموطن من أحد املهام الرئيسية لألستاذ لذلك جيب عليه أن يراعي ذلك  و يعيه 


 :متاما و من أجل إمتام هذه املهمة جيب 


أن يتمتع بقيم أخالقية سامية فهو يؤدي رسالة مقدسة تؤدي بالتالميذ إىل تفهم املبادئ األخالقية     و  •


 اإلميان هبا و العمل مبقتضاها.


 أن يفهم احلياة االجتماعية و مطالبها فهو يعد األفراد للحياة و يغرس فيهم روح اجلماعة •


 1 . و جيعلهم يعيشون مع الزمالء و الناس مبودة دون االصطدام أو النفور
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 :و-الخصائص المعرفية المهنية 


جناح املعلم يف مهنته يتجلى يف قدرته على حتقيق أحسن النتائج يف مجيع اجلوانب العلمية و الرتبية  و التعليم 


مبساعدة خمتلف الوسائل الرتبوية من تقنيات و وسائل و برامج و نظم داخلية و ميكن تصنيف هذا إىل عدة 


 1 عوامل.


 :-واجبات أستاذ التربية البدنية و الرياضية 11


 :الواجبات العامة  -11-1


   تشكل الواجبات العامة للرتبية البدنية و الرياضية جزءا ال يتجزأ من جمموع الواجبات املهنية يف املؤسسة اليت 


تعمل هبا هي كذلك تعرب عن توقعات رؤساءه من نشاطات و فعاليات بيدها اجتاه إدارة املؤسسة يف سياقات 


العلمية التعليمية املدرسية. 


و الرياضية اجليد فيما     و لقد أبرزت بعض الدراسات أن مديري املؤسسات يتوقعون عن مدرسي الرتبية البدنية


 :يلي 


 معد إعداد مهنيا جيدا لتدريس الرتبية البدنية و الرياضية. •


 لديه شخصية قوية تتسم باجلسم، األخالق و االتزان االنفعايل. •


 يتميز خبلفية من الثقافة العامة. •


 مستوعب املعلومات املتصلة لنمو األطفال و تطورهم كأساس خلربات التعلم. •


 لديه الرغبة للعمل مع التالميذ و ليس مع الرياضيني املوهوبني فقط. •


 .لديه القابلة للنمو الفعال، و العمل اجلاد املستمر لتحسني مستواه املهين •


   :الواجبات الخاصة  -11-2


  إال الواجبات العامة توجد واجبات خاصة توقع أن يؤديها من خالل حتمله بعض املسؤوليات اخلاصة يف    


املؤسسة و هي املتصلة بالتدريس اليومي يف املدرسة و هي تعترب أحد اجلوانب املتكاملة لتقدير عمل املدرس 


 :باملدرسة و منها 


 .إدارة برامج التالميذ أصحاب املشكالت الوظيفية و املهنية 


 .تقدير قدرات التالميذ يف مقرراهتم الدراسية 


 . املسؤولية على سالمة التالميذ و رعايتهم بدنيا و صحيا 


 .101-100 - ص ص 3م- ط2000 الریاض-–- مكتبة الملك فهد الوطنیة التدریس وإعداد المعلم عبد الرحمن قندیل:  - 1
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 .تنمية واسعة للمهارات احلركية و القدرات البدنية لدى التالميذ 


 .حضور اجتماعات هيئة التدريس و اجتماعات القسم و لقاءاته و تقسني التالميذ وفقا للخطة املوضوعية 


 اإلشراف على التالميذ عند تكليفهم بأي مسؤولية.TP


 
31F


1 


 :دور أستاذ التربية البدنية و الرياضية  -12


تعتمد الرتبية يف جوهرها على التفاعل اإلنساين فهي انتقال تأثري من شخص إىل آخر و على ذلك فان املعلم هو 


قبل كل شيء املريب و الذي حياول أن حيقق من أن تالميذه يكتسبون العادات  و االجتاهات و الشكل العام 


 :املسلوك املنشد عن طريق حتفيزهم للقيام باملهام اليت يسندها إليهم   و ينقسم دور املريب إىل قسمني مها 


 :الدور النفسي ألستاذ التربية البدنية و الرياضية  -12-1


أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية عن طريق حصته يويل اهتماما بالصحة النفسية للتالميذ و اليت تعترب مبثابة أهم 


العوامل لبناء الشخصية السوية الناضجة. 


فاألستاذ أو املريب ميكنه أن يقوم بزرع الصفات اجليدة يف نفسية التالميذ و ذلك عن طريق النشاطات اليت يقدمها 


 .و طريقة تقدميها كالثقة بالنفس و حتمل املسؤولية و روح التعاون اجلماعـي  و تقبل اهلزمية و تقبل الذات


 و قد حدد علم النفس حاجة الطفل إىل احلب و العطف و املخاطرة و احلرية و الضبـط و الشعور بالنجاح و 


احلاجة إىل التعرف و هلذا فان الرتبية تدخل يف اعتبارها من خصائص منو الطفل ألعداد الربامج التعليمية اليت 


  .2تتناسب و هذه اخلصائص من مراحل خمتلفة 


  و من مث تتضح مدى العالقة الوثيقة بني الرتبية و الصحة النفسية فالرتبية هدف أساسي من أهداف الصحة اليت 


تقوم على أسس علمية البد أن تؤدي إىل الصحة النفسية بل أن تكون هي العامل األساسي للصحة النفسية 


السليمة ألطفالنا. 


 :الدور التربوي ألستاذ التربية البدنية و الرياضية  -12-2


م إىل أن األستاذ الناجح هو من يستطيع حب األطفال و أثبتت معظم  1955لقد توصل "سيموندز" عام 


 1.الدراسات لتالميذ و بني نفسه و تقييمه هلا


 .157-مرجع سبق ذكره ـ ص التربیة البدنیة و الریاضیة أمین أنور الخولي و آخرون-- 1
 .147- ص1976- دار المعارف- علم النفس التربوي الریاضيسعد جالل و محمد عالوي-   2
 .397- بیروت-  ص1991- دار األفاق الجدیدة-مشكالت الطفولة و المراهقةمیخائیل ابراهیم أسعد-   1
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 و املريب أو األستاذ الناجح هو الذي ذلك الذي ال يعمل فقط على تزويد التالميذ مبختلف التمارين     و 


األنشطة احلركية فقط بل أنه مسؤول و واجب عليه أن حيقق للتالميذ القدرة على التوفيق االجتماعي   و 


 . االنفعايل و عليه أن يسلك الطريقة املثلى لنقل املعلومات للتالميذ اليت تناسبهم و تساير مدى نضجهم ووعيهم


و أخريا فان احلقيقة الثابتة بصدد األستاذ الناجح هي أنه و قبل كل شيء إنسان قادر على التأثري بصورة بناءة يف 


حياة الناشئ و بث املفاهيم االجتماعية و اخللقية و هتذيب النفس بصفة مستمرة تشجيع السلوكات احلميدة و 


  2.حماولة تبصر الناشئ بذاته على أمل أن يدرك هو نفسه املسافة الفاصلة بينه و بني القيم


 :كفاءات أستاذ التربية البدنية و الرياضية  -13


 :الكفاءات المهنية  -أ


يشري التعبري (الكفاءات املهنية) إىل القدرات و القابليات اليت تنتج للفرد االستمرار أداء مهام   و أنشطة ختصصه 


املهين بنجاح و اقتدار يف أقل زمن ممكن و بأقل قدر من اجلهد و التكاليف و يف تقدير مؤمتر اإلعداد املهين 


الشهري باسم "جاكسون ميل" أصدر توصية لالهتمام بالكفاءات املهنية مشريا إىل أ�ا تشكل غالبية ما يفكر فيه 


 :املهنيون يف الرتبية البدنية و الرياضية و اليت تتمثل يف 


 .تقدير اإلسهامات (البدنية) و األدوار اليت تقدمها املدرسة للمجتمع 


 .معرفة املزيد من التنظيمات يف اجملتمع و املدرسة 


 .فهم أبعاد العملية التعليمية و كيف ميكن حتسينها 


 .املهارة يف تعديل اخلربات املتعلمة يف ضوء طبيعة األفراد و احتياجاهتم 


 .املعرفة و املهارة يف استخدام مصادر و مواد التدريس و الوسائل التعليمية 


 .املهارة يف استخدام التدريس املناسب و طرق القيادة املالئمة 


 .املقدرة على تقومي حصائل التعليم و خرباته 


 .املهارة على جعل احلياة االجتماعية للمدرسة متثل خربة دميقراطية حقيقية 


 .االتفاق على القواعد اليت تدخل يف نطاق املسؤولية القيادية TP35F


1 


 :الكفاءات الشخصية  -ب


باإلضافة إىل الكفاءات املهنية جيب أن يتصف املهين الرياضي بنوع آخر من الكفاءات الشخصية و هي أحد 


 اجلوانب األساسية يف عملية اإلعداد املهين.


 .169- طرابلس -ص1983- المنشاة العامة للنشر و التوزیع و اإلعالن- المرشد الریاضي التربوي علي بشیر الفاندي إبراهیم رحو یزید فؤاد عبد الوهاب-  - 2
  .138-مرجع سبق ذكره ـ ص التربیة البدنیة و الریاضیةأمین أنور الخولي و آخرون--  1
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فلقد أصدر مؤمتر جاكسون ميل قائمة بالصفات و الكفاءات الشخصية اليت أوصى هبا، و ميكن إجياز على 


 :النحو التايل 


 .اإلميان بقيمة التدريس و القيادة 


 .االهتمام الشخصي برعاية اآلخرين 


 .فهم األطفال و الشباب الكبار و تقديرهم كمواطنني 


 .احرتام و تقدير األفراد 


 .التفهم االجتماعي و السلوك الراقي 


 .معايشة اجملتمع 


 .االهتمام و االستعداد للتدريس و القيادة 


 .روح مرحة تتسم بالدعابة 


 الطاقة و احلماس بالقدرة اليت تكفل قيادة رشيدة.TP36F


2 


 :مواصفات األستاذ الكفء  -14


جيب أن يكون ذكيا قادرا من الناحية العقلية على استكمال الشروط اخلاصة لاللتحاق مبهنة التدريس للرتبية 


البدنية و الرياضية و أن يكون متكامال اجتماعيا و قادرا على فهم القوى االجتماعية اليت تسيري العامل اليوم و 


لفهم البناء االجتماعي للمجتمع الذي يعيش فيه جيب أن يكون حمبوبا   و مرغوبا و جيب أن يعمل مع مجيع 


شرائح اجملتمع أطفاال و كبارا و أن يكون قادرا من الناحية املهنية و حيدد األهداف و يرسم اخلطط و يدبر و 


 3ينظم التعليم و التدريب لتحقيق األهداف.


توجيهات تربوية لألستاذ:  -15


إن مسؤولية األستاذ تكمن يف إعداد احمليط املناسب لتنمية مهارات التلميذ، فاألستاذ هو املوجه لنشاط التلميذ 


واملسري للتعليم، فله حرية االختيار للطرائق واملداخل اليت يراها مناسبة ملوقف معيـن ، طاملا انه حيقق اهلدف املتوقع 


يف التخطيط لألنشطة احلركية لتحقيق الغايات املطلوبة وعليـه جيب : 


  أن جيرب احلركات واملهارات حىت يكون لالختيار معىن، فعند تكرار مناذج حركية معينة وبعد املالحظات


 الدقيقة ملستوى األداء يسهل على املعلم أن يقدم اإلرشادات الالزمة األنشطة


  لتعزيز العناصر اإلجيابية فيحدد وقتا للممارسة لتعزيز النماذج الصحيحة املتضمنة اعتبارات تأكيد التعليم.


 139-مرجع سبق ذكره ـ ص التربیة البدنیة و الریاضیةأمین أنور الخولي و آخرون--  2
 .11-  الموصل- العراق - ص1990- - دلیل الطالب في تطبیقات المیدانیة للتربیة الریاضیة قاسم الموندالوي - 3
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 .الرتكيز على حماوالت تعلم ذات قيمة وتأثري تربوي غلى التلميذ 


  احرتام األستاذ للتالميذ يكسبه احرتام التالميذ له، فالتعرف على التالميذ خطوة هامة لتنمية احرتام التالميذ
1 . 


يستطيع الوفاء بالتزامات االجتماعية و ينتج عن هذا الشعور بإحباط ، و لذلك جيب االهتمام بوضع املعلم 


االقتصادي حىت حنقق له حياة اقتصادية كرمية، فيتحقق له االستقرار النفسي و بالتايل تزول معاناته من املشكالت 


 . 2االقتصادية مما يساعد إىل التفرغ لعلمه 


و من هنا يتضح لنا أن الصفات اليت يتحل هبا األستاذ يف احلصة تكون حسب وضعه االجتماعي و االقتصادي 


و استعداده ملهنته فهو ال ميكن أن ينسلخ عن شخصيته اليت تكون بدورها تابعة للمجتمع الذي يعيش فيه . 


 يعد األستاذ املنشط املباشر و األساس ملواقف تالمذته يف احلصة و هذا :عالقة األستاذ بتلميذه المراهق  -16


يتعدد بنوع السلوكات اليت يبديها حنوهم، فإذا كانت هذه السلوكات مقبولة لدى التلميذ املراهق، فهم يقبلون 


عليها من خالل أعماهلم املدرسية و حياهتم اليومية و بالتايل فهي هتدأ من روعهم و حتفظ شدة تواز�م االنفعالية 


السلبية كالغضب، العنف، العصيان، النفور، التمرد    ، العدوانية و تسهل عليهم متابعة الدروس. 


أما إذا كانت السلوكات اليت يتخذها األستاذ عكس ما ذكر فإ�م "التالميذ" يقاومهم بشىت الطـرق ،       و 


بالتايل تصبح العالقة بني املدرس و املراهق سيئة، فيقرتب عنها سلوكـات تعرب عن الرفـض و التوازن االنفعايل و 


 بالتايل النفور من األستاذ و املدرسة، فنجاح أو فشل املراهق التعليمي يرتبط باحلقل االجتماعي و النفسي.


"فاملعلم الذي يتصف بأنه شديد امليل إىل العدوانية و السيطرة، يضطروا تالمذته أن يكونوا جبناء،أميل إىل 


االنسحاب أو أن يكون الواحد منهم كثري امليل إىل العدوان و هم حياولون التنفيس عن هذا امللل عن طريق 


 3".معاكسة زمالئهم و اختاذ العنف و السلم مع الناس


 :المحددات المؤثرة في العالقة بين المدرس و المراهقة  -17


مبا أن األستاذ طرف هام يف العملية التعليمية، فان أمهية هذه ترتبط ارتباطا  :المحددات النفسية  -17-1


وثيقا مبدى تكيفه النفسي و مدى تالؤمه مع الوسط املدرسي، فالدراسات اليت تناولت تكيف األستاذ و اليت قام 


هبا "شنا يدر" و ذكرها فاخر عاقل تؤكد إىل مدى كبري أثر التكيف السريع لألستاذ يف منو التالميذ ، حيث أن 


 .21-ص1987- مجلة رسالة الخلیج العربي- مكتبة الدول العربیة للخلیج العربي- المعنى التربوي للمعلم و العوامل المؤثرة فیهسلیمان محمد صدیق حمادة-   1
 .348- ص1973- دار الطباعة- سیكولوجیة الطفولة و المراهقةمصطفى فهمي-   2
 .121-120  ص–- بیروت 1978-, دار العلم للمالیین- علم النفس التربويعاقل فاخر-   3
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صحة املدرس النفسية تؤثر يف سلوك تلميذه سلبيات اجيابيــا    ، فاألستاذ سيء التكيف، االنفعايل، سريع 


 1االستتار يهز ألبسط األمور و يسرع يف رد الفعل و يتحكم يف تصرفاهتم لكثرة حساسيته.


"وهذا ما أثبتته بعض البحوث اليت أجريت عن رأي التالميذ يف مدرستهم حبيث أنه من الصفات األساسية اليت 


حيبو�ا يف األستاذ هي العطف على التالميذ و التجاوب معهم و الصرب على أخطائهم".و هذا ما يفسر ميل 


التالميذ املتزن ، الصبور الذي بفضل خصائصه و على األستاذ فهم سلوكات تالمذته و كيفية التعامل معهم، ألن 


القسوة تزيد يف تعقيد األمور و جتعل التلميذ يشعر باإلحبــاط   ، و هذا يؤدي به إىل النفور و القيام بسلوكات 


عدوانية تنفيسا عن الضغط الذي يعاين منه . 


أنه حيده من قلقهم و جيعلهم أكثر حادة ، كاخلوف من املستقبل اجملهول، فهم يتأثرون كثريا ملواقف املدرس ، و 


قد يسابون باليأس و احلزن و بعض اآلالم النفسية و يلجئون إىل العنف  و العدوانية  


" فاملشاعر العدوانية اليت تولدت يف نفس الطفل, عاملها األول معاملة األسرة له، فخلفت له روح العدوانية و 


يوجهها حنو الوالدين، و يشغلون عمال حيمل مضمون عمل الوالدين ، فالعالقة بني املراهق  و املدرس تتحدد 


بكون املدرس بديال لألب، و بالتايل يصبح احملور اليت تسقط عليه االنفعاالت و توجه حنو العدوانية و العنف و 


النفور، هؤالء التالميذ خيتزنون ضغائن مكبوتـة  و مشاعر عدوانية أملة فيهم  و هم يف هذا يشبهون أولئك الذين 


حيملون قطعا من الدنيا ميت ينتظرون من يلمسها، و أن كان شخص ميثل السلطة إمنا يهدد سالمتهم أكثر من 


  2الدنيا ميت الذي حيملونـه ، و بناءا على ذلك يلزم أن ال يقابل املدرس تالميذه مبا يزيد هذه الكراهية حنوه."


يتأثر كل من املدرس و التلميذ املراهق بالوسط االجتماعي حبيث أن حمور  :المحددات االجتماعية  -17-2


العالقات القائمة من العوامل اليت تتداخل يف عملية التكيف االجتماعي لكالمهـا  ، فاملدرس قد تكون عالقته 


األسرية سيئة،سواء مع الزوجة، الوالدين، األبناء، أو أنه يتحمل أعباء و مسؤوليات اجتماعية ثقيلة فان هذا 


ينعكس على عالقته مع تالمذته، حبيث أن القلق و عدم االرتياح يؤثران على مزاجه و انفعاالته مما جيعله يلتجئ 


إىل العنف و خارج اإلطار العائلي، يرتبط األستاذ بأشخاص آخرين يف املهنة و هم املدرسون اإلداريون، توجد 


مشاكل بني هيئة املدرس، قد يطرح مشاكل داخل الفصل بني املدرس و املراهق و الشأن يف هذا أن اجلو خارج 


القسم مشحون باالضطرابات العائلية و القسم كذلك قد يكون مشحون بنوع من الفوضى أو سلوكات أخرى 


تصدر عن بعض التالميذ و هذا نظرا لكو�م هم آخرون يعيشون نوع من القلق و االرتباك و سوء التكيف 


االجتماعي. 


  .95-94ص ص _ـ بیروت لبنان 1967 _ دار مكتبة الحیاة _ لنشاط المدرسي ا_دي حسین ریان  1
 .96_67- مرجع سبق ذكره- ص ص- سیكولوجیة الطفولة و المراهقمصطفى غالب  2


 
- 51 - 


                                                 







   األســتـــاذ:الفصل الثاني 
 


حبيث يتأثر املراهق يف تكيفه االجتماعي باجلو النفسي املهيمن على أسرته و بالعالقات القائمة بني أهله, و 


يكتسب اجتاهاته النفسية لتقيده ألبيه و أهله و ذويه بتكرار خرباته العائلية األوىل و تعميمها بانفعاالته احلادة اليت 


تسيطر على اجلو الذي حيي يف إطاره. 


فأسلوب التعامل مع اآلخرين بالنسبة للمراهقني كما تشري "هري لوك" خيتلف عن أسلوب التعامل مع األطفال/ 


مشاحنة املراهقني تكون على أساس األسباب االجتماعية املتعلقة بالعالقات داخل الوحدة االجتماعية احمليطة 


 2.باملراهق


 : المحددات االقتصادية  -17-3


   إن املستوى املادي للمدرسني يعد عامال هاما يف تلبية مطالبه االجتماعية و بالتايل الراحة النفسية   و املعنوية، 


فاجلانب املادي هو اآلخر له وزنه و انعكاساته على سلوك األستاذ قي الفصل، فان كان يعاين اخنفاضا يف القدرة 


 املالية فانه يقع يف مواقف صعبة، جتعله سريع االهتزاز و بالتايل فقدان القدرة على التصرف حبكمة حنو تالمذته.


   و املراهق أيضا قد يرتك ضعف املستوى االقتصادي لديه أثار سلبية و صعبة كالشعور بالضعف الذي يأيت من 


املقرنات اليت تندفع إليها حني ما يرى أن ما عنده يقل بكثرة ما عند اآلخرين، كما ينصح أيضا عند قيام املراهقني 


 .  بشراء حاجيات شخصية أو بعض املتطلبات املدرسية


   هنا يشعر املراهق بالفجوة االجتماعية بينه و بني من يفوقوه من مراهقني األسر الغنية فينتابه القلق   و التوتر 


العصيب و لتعويض ضعفه هذا فقد يلجأ إىل حتدي اآلخرين, لريد لنفسه االعتبار. 


   يكون األستاذ أحد هؤالء الذين توجه حنوهم سلوكات التحدي هذا نظرا لطبيعة عمله اليت جتعله ميضي جل 


أوقات العمل معه داخل املؤسسة الرتبوية. 


 


 


 


 


 


 


 


  294.293- مصدر- ص. 1972 - دار المعارف- س النفسیة للتكامل االجتماعیةمصطفى یوسف- األس-  2
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خالصة الفصل: 


ال تقتصر وظيفة األستاذ على التعليم، أي توصيل العلم إىل املتعلم، وإمنا تعدت ذلك إىل دائرة الرتبية، فاألستاذ 


مريب أوال وقبل كل شيء، وعليه تقع مسؤولية تربية التالميذ من النواحي اجلسمية والنفسية واالجتماعية؛ وعلى 


 . فأستاذ الرتبية البدنية والرياضية جيب أن يتصف جبملة من السمات واخلصائص القيادية اليت حتتاجها مهنتهذلك


من خالل هذه العناصر جند أن املنظومات الرتبوية غري مطالبة باحلرص على واجبات األساتذة فحسب، بل 


تتعدى ذلك بكثري، حيث أ�ا مطالبة أيضا باحلرص على توفري كل حقوقهم ابتداءً من احلرية املهنية و مرورا 


 وبني الطاقم  الرتبوي كامالً، وكذا مراعاة اجلانب االجتماعي لألستاذ؛ وهكذا فان  األساتذةبالعالقات بني


األستاذ ليس مؤهال فقط كما يظن البعض، بل انه حماطا من مجيع اجلوانب وال يُنتظّر منه إال الكفاءة املهنية وأداء 


  ته النبيلة.رسال


وهتدف حصة الرتبية البدنية والرياضية إىل تنمية السمات اخللقية وإدماج الفرد ضمن اجملتمع عن طريق الرتبية 


الصاحلة، وتنشئة التلميذ على التحلي بالصرب، الطاعة، النظام، وحب اآلخرين، كما ترمي إىل تعريفهم بأمهية 


 البدنية والرياضية، وذلك ملا حتمله من خصائص واجيابيات تعود على الفرد بنتائج تدفعه نشاطات الرتبيةممارسة 


 .ليسهم يف دفع عجلة النمو والرقي احلضاري
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  الدافعیة :الفصل الثالث
 


 : تمهيد 


يعترب اإلنسان الوحيد من الكائنات احلية الذي بقدرته معرفة ما يدفعه إىل القيام بتصرف ما، كما يعترب أيضا 


موضوع الدافع من أكثر موضوعات علم النفس أمهية وإثارة الهتمام الناس مجيعا ، فهو يهم األب ويهم املريب يف 


معرفة دوافع ممارسة األفراد للنشاط الرياضي حىت يتسىن له أن يستعملها يف تطوير أدائهم حنو األفضل ، فاألداء ال 


يكون مثمرا إال إذا كان يرضي دوافع لدى الفرد . 


تلعب الدافعية دورا هاما يف ميدان التعلم والنشاط الرياضي ، فعلى سبيل املثال ميكن أن حيضر الفرد طفال و


أو شباباً ذكر أو أنثى ، إىل املكان املخصص للتعليم أو التدريب ولكن إذا مل يكن له الدافع للتعلم والتدريب ، 


فال شك أن الفائدة من التعلم والتدريب ستكون حمددة ، مبعىن آخر فإنه لآلباء أن جيربوا أوالدهم على ممارسة 


نشاط رياضي معني ، بل حيضرون فعال إىل امللعب املخصص للممارسة الرياضية ، ولكن يف نفس الوقت ال 


يستطيع أي من اآلباء أن يضمن أن هذا الناشئ سوف يبذل اجلهد والعطاء املطلوبني لالستفادة من عملية 


التعليم واملمارسة والرياضية ألنه يفتقد إىل الدافع والرغبة يف التعلم واملمارسة الرياضية ولذلك سنحاول أن نعطي 


 .شرحا كافيا هلذا املوضوع 
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 :  ـ مفهوم الدافعية1


لقد حضي موضوع الدافعية باهتمام عدد من علماء النفس ، وبالتايل تعددت حماوالت تعريفها ومن هذه 


التعاريف نذكر :  


التعريف الذي يرى أن الدافعية هي " احملركات اليت تقف وراء سلوك الفرد واحليوان على حد سواء فهناك سبب أو 


عدة أسباب وراء كل سلوك ، وهذه األسباب ترتبط حبالة الكائن احلي الداخلية عند حدوث السلوك من جهة 


ومبتغريات البيئة اخلارجية من جهة أخرى ".وجند الدافع عند مصطفى عشوي " أنه حالة من التوتر النفسي و 


سلوكات إلشباع حاجات  الفيزيولوجي قد يكون شعوري أو ال شعوري يدفع الفرد إىل القيام بأعمال ونشاطات و


 1معينة للتخفيف من التوتر وإعادة التوازن للسلوك والنفس عامة ".


 "أ�ا عبارة عن كلمة عامة ختتص بتنظيم السلوك إلشباع احلاجات والبحث عن األهداف Thomas. rويرى  


 ."


ويرى أمحد أمني فوزي " الدافع هو حالة توترية داخلية ناجتة عن حاجة نفسية أو فسيولوجية جتعل الفرد يف حالة 


عدم اتزان وهذه احلالة تثري السلوك و توجهه وتستمر به إىل هدف معني حىت يزول هذا التوتر ويستعيد الفرد 


  . توازنه النفسي و الفسيولوجي 


أما عند اليكسون " الدافعية جمرد الرغبة يف النجاح أو أنه النشاط الذي يقوم به الفرد ويتوقع أن يتم بصورة ممتازة 


."2  


ونستخلص أن تعريف الدافع قد تتعدد وتتنوع واختلف يف مفاهيم  ومهما كان هذا االختالف إال أ�ا تبقى احملرك 


لسلوك اإلنسان اجلسم يف حالة نشاط . 


 :  وظائف الدوافع  ـ2


إن أي رد فعل عن أي سلوك ال ميكن أن حيدث تلقائيا وإمنا حيدث كنتيجة ملا يدور يف نفسية الفرد ومنه فالسلوك 


له أغراض تتجه حنو حتقيق نقاط معينة هبا هذا الفرد حاجياته وغرائزه ومنه نستخلص أن للدوافع عدة وظائف 


تقوم هبا لتنشيط السلوك وهي ثالثة : 


 :  السلوك بالطاقة- 2-1


ومعىن ذلك أن الدوافع تستثري النشاط الذي يقوم به الفرد ويؤدي التوتر الذي يصحب إحباط الدافع لدى الكائن 


واحليوان من خالل التجارب  احلي إىل قيامه بالنشاط لتحقيق هدفه وإعادة توازنه وتدل املالحظة على أن اإلنسان


  .83 ، ص 1990 مصطفى عشوي : " مدخل إلى علم النفس " دیوان المطبوعات الجامعیة ، ب ط ، الجزائر ، -1
50 ، ص 1986 بیروت  ، لبنان ، 1-- رومي جمیل : " كرة القدم " ، دار النقائض ، ط 2  
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يف احلياة اليومية كالمها خامال طاملا حاجاته مشبعة أما إذا تعرض للحرمان فإنه ينشط من أجل إشباع هذه 


احلاجات والرغبات فالدافع ميد السلوك بالطاقة فمثال مينح لالعب جائزة مكافأة له على حتسني قدراته وتكليلها 


بالنجاح ، لكن سرعان ما تفتقد هاته املكافأة جاذبيتها إذا أدرك املراهق أن الرياضة أخالق قبل أن تكون من 


 . 1اجل املكافأة ففي هذه النقطة تصبح املكافأة غري ضرورية


 : - أداء وظيفة االختيار2-2


و يهمل  ويتجلى ذلك يف أن الدوافع ختتار نوع النشاط أو الرياضة اليت يستجيب ويتفاعل معها املراهق


األنشطة األخرى ، كالذي يهوى كرة القدم جنده يكره كرة السلة مثال ، كما أ�ا حتدد احلد كبري الطريقة اليت 


يستجيب هبا ملواقف أخرى ، فقد أقر  جوردن ألبورت " أنه عندما تكون اجتاه عام للمواقف وامليول فإنه ال خيلق 


فقط حالة التوتر  يسهل استثارهتا فتؤدي إىل نشاط ظاهر يشبع املوقف أو امليل بل يعمل كوسيلة خفية النتشار 


.  2واختيار كل سلوك متصل به وتوجيهه


- توجيه السلوك نحو الهدف :  2-3


إن جمرد عدم الرضا على حالة املراهق ال يؤدي وال يكفي إلحداث التحسني والنمو عنده بل جيب توجيه طاقاته 


فيما يلي :  حنو أهداف معينة ميكن الوصول إليها وحتقيقها فالدكتور حلمي املليجي يلخص وظائف الدوافع  


   أ- إثارة اآلليات واألجهزة الداخلية أي أ�ا متثل املصادر الداخلية للعمل . 


  ب- السلوك بالطاقة الالزمة ومبساعدة املثريات اخلارجية اليت تثري السلوك . 


  جـ- اختيار نوع النشاط وحتديده . 


 تأخري ظهور التعب حتول دون امللل مما يزيد من يقظة الفرد وقدرته على االنتباه ومقاومة التشتت. 


- تصنيف وتقسيم الدوافع :  3 


- تصنيف الدوافع : 3-1


 أن أحد الطرق املفيدة لفهم موضوع الدافعية هو تصنيفها إىل فئتني 1977 ) عام Sageيوضح " ساج " ( 


عرضيتني مها : الدوافع الداخلية والدوافع اخلارجية ، ويتعلق العديد من املهتمني بالكتابة يف جمال علم النفس 


الرياضي مع التطبيق السابق يف متناوهلم ملوضوع الدافعية وعالقتها باألداء الرياضي ومنهم على سبيل املثال : 


  .1981 ) عام Troppmanet )  و "ترومبان "( Fousse (  ال احلصر " فوس " -


  .1982 ) عام Bluker )  و " بلوكر " ( Liewelin" ليون " (  -


 .14م}- ص2007.1427-.دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة- األردن- ط/األول-{سیكولوجیا الدافعیة واالنفعاالتمحمد محمود بني یونس.   1
  2 .95- 94 - ص 1984- 6 - دار العربیة- ، لبنان- ط " علم النفس المعاصر " حلمي الملیجي :-
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  .1983" حممد عالوي " عام  -


  .1984 ) عام Singer" سنجر (  -


. 1984 ) عام Drothy )  و "هارس " ( Harris" دروش " (  -


 الدافع الداخلي :  -أ


 عندما 1980يعين الدافع الداخلي أنه مكافأة داخلية أثناء األداء ، ويعرب عن هذا املعىن " مارترت " عام 


يقر أن الدافع الداخلي يعترب جزءً مكمال ملوقف التعلم وخاصة إذا كان الفرد يسعى للتعلم مستمتعا باحلصول 


على املعرفة وليس هدفه من التعلم احلصول على املكافأة اخلارجية ، ويتضح الدافع الداخلي يف النشاط الرياضي 


عندما نالحظ إقبال بعض النشء على ممارسة نشاط رياضي معني أو االنضمام لفريق رياضي بدافع الرغبة واحلب 


يف املمارسة ، وقد تستمر هذه الرغبة ما دام النشاط أو األداء الرياضي ميثل له خربة جيدة وليس هناك ما يهدده 


أو يعاقبه ومينع استمراره فدافع االستمرار يف ممارسة النشاط الرياضي يشعر بالسعادة ألنه ميارس النشاط إن الدافع 


  1الداخلي ينبع من داخل الفرد ، وحيدث أثناء األداء.


  الدافع الخارجي :  -ب


يقصد بالدافع اخلارجي حصول الالعب على مكافأة خارجية جراء األداء واملمارسة وإن السبب الرئيسي 


باالستمرار واإلقبال على األداء الرياضي هو املكافأة اخلارجية املنتظر أن يتحصل عليها . 


فالدافع اخلارجي على النحو السابق ينشأ من خارج الالعب وحتركه قيمة املكافأة اخلارجية اليت ينتظرها . 


إذن نعين بالدوافع الداخلية أسباب ودافع اخلوض يف النشاط الرياضي ، وعادة تقابل الدافعية اخلارجية فالشخص 


احملفز داخليا يتصرف حىت يتحصل على املكافأة مرتبطة بالفعل ذاته ، فاهتمامه إذن مركز على تأدية الدور مبعىن 


 البحث عن اللذة اليت قد يشعر أثناء القيام بالفعل الرياضي .


    أما الشخص احملفز خارجيا فهو يتصرف حىت يتحصل على مكافأة خارجية عن فعله فاهتمامه إذن يرتكز يف 


   1هذه احلالة على احلصول على املكافأة مرتبطة بالفعل ال على الدور يف حد ذاته . 


- تقسيم الدوافع :  3-2 


ونقسمها إىل قسمني مها : الدوافع األولية ، الدوافع الثانوية . 


 


 


 .13- ص1428-2008 -  دار المسیرة- "الدافعیة النظریة والتطبیق- ثائر أحمد عباري-  1
 
أسامة كامل راتب : " 1   .38 - ص 1990 القاھرة- – "- دار الفكر العربي - ب ط دوافع التفوق الریاضي- 
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 الدوافع األولية :   -أ


وتسمى أيضا بالدوافع الفسيولوجية أو اجلسمانية وهي عبارة عن دوافع أو حاجات جسمانية تفرضها طبيعة 


تكوين جسم اإلنسان ووظائف أعضائه ومن أمثلتها :  


احلاجة إىل الطعام ، احلاجة إىل الشراب ، احلاجة إىل الراحة ، احلاجة اجلنسية ، احلاجة إىل اللعب ( عند األطفال 


) واحلاجة إىل احلركة والنشاط . 


وقدميا كانت تسمى هذه الدوافع بـ " الغرائز " إال أن الكثري من علماء النفس يف الوقت احلايل ال يستخدمون 


  2لفظ الغرائز لتفسري سلوك احليوان .


 الدوافع الثانوية :   -ب


تسمى أيضا الدوافع أو احلاجات املكتسبة أو االجتماعية إذ يكتسبها الفرد نتيجة تفاعل مع البيئة، وتقوم الدوافع 


الثانوية على الدوافع األولية ، غري أ�ا تستغل عنها وتصبح هلا قوهتا اليت تؤثر يف السلوك كنتيجة لتأثري العوامل 


االجتماعية املتعددة ، وأمثلة الدوافع الثانوية ، احلاجة إىل التفوق واملركز أو املكانة ، السيطرة و القوة واألمن 


    3والتقدير  ، واالنتماء واحلاجة إىل إثبات الذات.


 – الدوافع والحاجات النفسية : 4


يرى " مصطفى عشوي : أنه " ينبغي أن نعرف أن وراء كل سلوك دافع فإذا رأينا شخصا منطويا على نفسه 


ينبغي أن ال تصدر األحكام  ضده ، بل جيب أن نسأل عن الدافع وراء ذلك إن كان متكربا أو يثري املشاكل يف 


العمل أو يف املمارسة ، نفس الشيء  ينبغي أن نسأل عن الدافع وراء كل سلوك ميكننا مالحظته ونريد دراسته ، 


فالدافع حالة من التوتر النفسي و الفيزيولوجي الذي قد يكون شعوريا أو ال شعوريا ، تدفع الفرد للقيام بأعمال 


ونشاطات و سلوكات إلشباع حاجات معينة للتحقيق من التوتر واإلعادة التوازن للسلوك أو للنفس بصفة عامة " 


ومن هنا نذكر بعض احلاجات النفسية وهي كاآليت : 


  احلاجة إىل االطمئنان . -


 حاجة التفوق .  -


 حاجة التبعية . -


 حاجة التعلم واملعرفة.  -


 


 . 13- مرجع سابق- ص الدافعیة النظریة والتطبیقثائر أحمد عباري-  "-  2
   .205- ص 1987-1 "- المعارف - مصر- ط التدریب والمنافسةة" سیكولوجي- محمد حسن عالوي : 3
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- الدوافع النفسية : 4-1


هناك ارتباط كبري بني الدوافع سواء كانت فسيولوجية على شكل حاجات أساسية فطرية أو حاجات 


مكتسبة متعلمة ، أو دوافع نفسية اجتماعية . 


نعين بالدوافع النفسية مثال احلاجة إىل األمن ، احلاجة إىل احلب احلاجة إىل احرتام وتقدير الذات واحلاجة 


 1إىل تأكيد الذات .


- خصائص الدوافع النفسية :  4-2


يشري مصطفى عشوي أنه " ال يبدو أن هلذه الدوافع أسسا فطرية واضحة وال عوامل بيولوجية ظاهرة . للثقافة 


والرتبية دور هام يف أمناط ومناذج ظهور هذه الدوافع حسب ترتيب معني ويف أمناط إشباع هذه الدوافع.  


ال ميكن فصل هذه الدوافع الفيزيولوجية عن الدوافع االجتماعية كالتملك والسيطرة وغري ذلك إال من الناحية 


الفطرية إذ ينبغي النظر إىل الذات اإلنسانية نظرة تكميلية تراعي األبعاد العضوية والنفسية واالجتماعية ومما ينبغي 


التأكيد عليه هو ضرورة مراعاة دوافع الناس وحاجاهتم أثناء االتصال هبم والتعامل معهم ، وكل ذلك انطالقا من 


إدراكه قاعدة هامة تسري وتقيد سلوك األشخاص ، وهي أن وراء كل سلوك دافع ، إال أن نوع الدافع الذي حيدد 


سلوكه هو الذي خيتلف من شخص إىل آخر ، كما أنه خيتلف من موقف إىل ، وعليه فإن إدراك املوقف بأبعاده 


الزمانية واملكانية واالنفعالية هو العامل األساسي للمساعدة على معرفة الدافع أو الدوافع احملركة لسلوك شخص أو 


أشخاص ما . 


 – مصدر الدافعية في الميدان الرياضي :  5


 أن " احلاجة تولد الدافعية وتعطي لطاقاهتا سلوك عقلي وهي موجهة حنو هدف معني حيقق Gros . Gيعترب 


اإلشباع " يظهر أن دافعية الرياضي املدروسة من خمتلف الزوايا ، هي من أصل فيزيولوجي ( لذة احلركة)  


واجتماعي ( احلاجة للفوز ) والبحث عن العيش يف مجاعة. 


 – الدافعية واألداء أو النتيجة الرياضية :  6


 " إىل أنه " من العوامل األساسية اليت تساهم وتلعب دورا مهما يف األداء الفردي أو Macolinيشري " 


أداء الفريق ، نذكر القامة الفيزيائية ، مستوى القدرة ، درجة من الشروط الفيزيائيـة  ، الشخصية وأخريا الدافعية 


اليت تعترب من أمهها يف التأثري على أداء الالعب " ويربز املختصون يف علم النفس الرياضي هذه األمهية يف العالقة 


التالية:  


 .90 –87-  34، مرجع سابق ، ص ص " مدخل علم النفس "-  مصطفى عشوي  1
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تبني هذه املعادلة املختصرة ، شرطا ضروريا ولكن غري كايف ، فالدافعية بدون جتارب ماضية تؤدي إىل 


 1نقص النشاط الرياضي والالعب بدون دافعية فهو دون النتيجة أو املستوى الرياضي.


– ماذا تعني الدافعية في النشاط الرياضي : 7


 .2  تعين الدافعية يف النشاط الرياضي ببساطة اجتاه وشدة اجلهد الذي يبذله الناشئ يف التدريب واملنافسة


- شدة الجهد :  7-1


    يعين مقدار اجلهد الذي يبذله الناشئ أثناء التدريب أو املنافسة ، فعلى سبيل املثال : فعن الالعبني أمحد 


وحممد حيضران مجيع جرعات التدريب يف األسبوع ، لكن من حيث شدة اجلهد نالحظ أن أمحد يبذل جهدا 


أكرب من حممد . 


- اتجاه الجهد :  7-2


أو نادي      يعين اختيار الناشئ لنوع معني من النشاط ميارسه ، أو اختياره مدرب معني يفضل أن يتدرب معه


 معني ميارس فيه رياضته احملببة . 


- العالقة بين االتجاه وشدة الجهد :  7-3


يالحظ وجود عالقة وثيقة بني اجتاه وشدة اجلهد على املثال الناشئ ، الذي يواظب على حضور مجيع 


جرعات التدريب ( اجتاه اجلهد ) يبذل جهدا كبريا يف جرعات التدريب املختلفة اليت حيضرها  ( شدة اجلهد ) ويف 


املقابل فإن الناشئ الذي كثريا ما يتأخر أو يتغيب عن جرعات التدريب يظهر جهدا قليال عندما يشارك يف 


التدريب . 


 – بعض األبعاد في مجال السمات الدافعية الرياضية : 8


- الحاجة لالنجاز :  8-1


وهي احلاجة لتحقيق النجاح والفوز يف املنافسات الرياضية وحماولة بذل قصارى اجلهد يف املنافسة الرياضية و 


  3مواجهة حتدي املنافسني والتدريب الشاق املتواصل للوصول للتفوق الرياضي.


 


1 Macolin (Revue ) des acteurs qui contribuent a la performance individuelle ou d'une équipe - .N° 2 SPOD . , 1998.P12 . 
 . 17-مرجع سابق- ص "الدافعیة النظریة والتطبیقأحمد عباري-   2
  .27ص - -  مرجع سابق "الدافعیة النظریة والتطبیق- ثائر أحمد عباري-  3


 الدافعیة + التعلم = النتیجة ( األداء ) الریاضیة.
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- ضبط النفس :  8-2


الالعب الرياضي الذي يتميز بسمة ضبط النفس يستطيع التحكم يف انفعاالته بصورة واضحة يف العديد من 


املواقف املثرية بال انفعاالت يف أثناء املنافسات الرياضية وال يفقد أعصابه بسهولة يف أوقات الشدة أو الضغوط .  


- التدريبية :  8-3


الالعب الرياضي الذي يتسم بسمة التدريبية ينفذ بدقة تعليمات املدرب وحيرتم كل من قام بتدريبه ويستثري مدربه 


 1عندما يواجه بعض املشكالت كما يشعر بأن مدربه يفهمه جيدا وال يتحيز لالعبني معينني. 


 – دافع االنجاز ( التفوق ) في المنافسة الرياضية :  9


يعين دافع االجناز يف املنافسة الرياضية اجلهد الذي يبذله الرياضي من أجل النجاح يف اجناز الواجبات واملهام اليت 


يكلف هبا . 


- أهمية دافع االنجاز والمنافسة الرياضية للنشء ( المراهق ) : 9-1


 اختيار النشاط :    -أ


 يتضح يف اختيار النشاط ملنافس متقارب يف قدراته أو اختيار منافس أقل أو أكثر من قدراته يلعب معه


الجهد من أجل تحقيق األهداف :   -ب


% من جرعات التدريب يف األسبوع . 90ويعين مقدار أو كم املمارسة مثل حضور 


ج-  المثابرة :  


ويعين مقدرة الرياضي على مواجهة خربات الفشل وبذل املزيد من اجلهد من أجل النجاح وبلوغ اهلدف ومثال عن 


ذلك عندما يشرتك الناشئ يف بعض املسابقات وال حيقق مراكز متقدمة وبالرغم من ذلك يستمر يف التدريب من 


 .  2أجل حتسني مستواه يف املسابقات املوالية


- مكونات دافع االنجاز نحو النشاط الرياضي :  9-2


 تعرب عن العالقة بني : •


 - مفهوم القدرة  


صعوبة الواجب . - 


 اجلهد املبذول .- 


وعلى حنو خاص أوضح " نيكولز " أنه يوجد هدفان أساسيان لالجناز يشمالن مفهومني خمتلفني مها :  


 28-27 - ص 1998- 1 مصر- ط– "- مركز الكتاب للنشر  النفسیة للریاضیینت" موسوعة االختبارامحمد حسن عالوي :   1
  .47" مرجع سابق ، ص اإلعداد النفسي لتدریب الناشئین وأولیاء األمور أسامة كامل راتب : "   2
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هدف االجتاه حنو األداء .  -


  .1هدف االجتاه حنو الذات -


من خالل ما مت التكلم عنه عن دافعية االجناز أو التفوق حنو النشاط الرياضي نستنتج أ�ا عبارة عن إرادة ومثابرة 


الفرد من أجل جتاوز العقبات ( مترين صعب – واجب معقد ) بقدر كبري من الفعالية والسرعة ، أي ببساطة 


الرغبة يف النجاح والفوز . 


- وظيفة الدافعية في المجال الرياضي :  9-3


وتتضمن اإلجابة على ثالثة تساؤالت هي :  


ماذا تقرر أن تفعل ؟ اختيار نوع الرياضة .  -


ما مقدار تكرار العمل ؟ كمية الوقت واجلهد أثناء التدريب .  -


كيفية إجادة العمل ؟ املستوى األمثل للدافعية يف املنافسة .  -


فيما يتعلق باإلجابة عن السؤالني األول والثاين ، فإ�ما يتضمنان اختيار الالعب لنوع النشاط الرياضي وفرتة 


ومقدار املمارسة ، وليس مثة شك ، فإن الدافعية عندما تكون مرتفعة حنو رياضة معينة ، فإن ذلك يعكس مدى 


 االهتمام هلذه الرياضة واالستمرار يف املمارسة ، أي تؤدي إىل املثابرة


. 2 يف التدريب باإلضافة إىل العمل اجلاد مبا يضمن تعلم واكتساب وصقل املهارات احلركية اخلاصة هبذه الرياضة 


    أما خبصوص اإلجابة عن السؤال الثالث عن كيفية إجادة العمل ، فإن وظيفة الدافعية يف مضمون هذا السؤال 


تتضح يف مستوى مالئم يف احلالة التنشيطية ( االستثارة ) حيث كل العب املستوى املالئم من االستثارة حىت 


 3حيقق أفضل أداء يف وقت املنافسة .


 – أنواع الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي :  10


    يقسم " روديك " الدوافع املرتبطة بالنشاط الرياضي إىل :  


- الدوافع المباشرة للنشاط الرياضي :  10-1


    ومن أمهها :  


  . اإلحساس بالرضا واإلشباع كنتيجة للنشاط الرياضي


  املتعة اجلمالية بسبب رشاقة ومجال ومهارة احلركات الذاتية للفرد ، ونذكر على سبيل املثال اجلمباز ، التزحلق


على الثلج ، وغريها من الرياضات اليت متيز برشاقة األداء واحلركات .  


  .11- ص 1998 – 1 - دار الفكر العربي -  مصر- طالمشاركة الریاضیة والنمو النفسي لألطفالصدقي نورالدین محمد : "   1
 . 43 " مرجع سبق ذكره- ص مدخل إلى علم النفس مصطفى عشوى : " 2


  .25 - مرجع سبق ذكره- - ص علم النفس الریاضة ، مفاھیم ، التطبیقاتأسامة كامل راتب : "   3
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  الشعور باالرتياح كنتيجة للتغلب على التدريبات البدنية اليت تتميز بصعوبتها أو اليت تتطلب املزيد من


الشجاعة واجلرأة وقوة اإلرادة . 


  االشرتاك يف املنافسات ( املباريات ) الرياضية اليت تعترب ركنا هاما من أركان النشاط الرياضي وما يرتبط هبا


من خربات انفعالية متعدد .  


 . تسجيل األرقام والبطوالت واثبات التفوق وإحراز الفوز 


- الدوافع غير المباشرة للنشاط الرياضي :  10-2


ومن أمهها :   


  حماولة اكتساب الصحة واللياقة البدنية عن طريق ممارسة النشاط الرياضي ، فإذا سالت الفرد عن أسباب


ممارسة النشاط الرياضي فإنه قد جييب أمارس الرياضة أل�ا تكسبين الصحة وجتعلين قوياً  


  ممارسة النشاط الرياضي إلسهامه يف رفع مستوى الفرد من قدرات على العمل واإلنتاج فقد ميارس الفرد


النشاط الرياضي ألنه يساهم يف زيادة قدرته على أداء عمله ورفع مستوى إنتاجه يف العمل . 


   . اإلحساس بضرورة ممارسة النشاط الرياضي يف حالة السمنة حىت خيفف من وزنه


  الوعي بالدور االجتماعي الذي تقوم عليه الرياضة إذ يرى الفرد أن عليه أن يكون رياضيا مشرتكاً يف األندية


 والفرق الرياضية وليس لالنتماء إىل مجاعة معينة ومتثيلها رياضيا.  


    كما قامت وداد احلامي ، بإجراء حبث للتعرف على دوافع ممارسة النشاط الرياضي عند فتيات الثانوية يف وقت 


الفراغ ، واختارت عينة عشوائية من األعضاء املشرتكة يف األندية بالقاهرة واجليزة ، وشبهت هذه الدوافع مع اليت 


ذكرها روديك مع بعض الدوافع اإلضافية وهي :  


  . امليل الرياضي ، أي أن الفرد له ميل حنو ممارسة النشاط الرياضي


  . الرتويج ، فبممارسة النشاط الرياضي يكون لتحقيق املتعة والراحة


  اكتساب نواحي عقلية ونفسية ، مبا أن سالمة العقل مرتبطة بسالمة اجلسد فالفرد ميارس النشاط الرياضي


 1لتحقيق منو عقلي ونفسي سليمني. 


 ، بغجراء حبث ليتعرف على دوافع النشاط الرياضي للمستويات 1970حيث قام حممد صاحل علوي يف سنة 


الرياضية العالية للبنني والبنات ، واختريت عينة عشوائية من ال عيب والعبات املستويات الرياضية العليا يف مصر 


ومت تصنيف إجابات أفراد العينة إىل :  


- املكاسب الشخصية 


  .208 ص مرجع سبق ذكره-  " - سیكولوجیة التدریب والمنافسة-  محمد حسن عالوي : "  1
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- التمثيل الدويل 


- حتسني املستوى 


- التشجيع اخلارجي  


- اكتساب نواحي اجتماعية  


- اكتساب نواحي عقلية ونفسية وبدنية  


- اكتساب مسات خلقية  


- امليول الرياضية  


 2هبذا فإن دوافع اكتساب النشاط الرياضي تتشابه على حد كبري عند مجيع األفراد باختالف أعمارهم 


 – تطور دوافع النشاط الرياضي :  11


إن الدوافع املرتبطة بالنشاط الرياضي ال تستمر ثابتة أبد الدهر ، بل تتناوهلا بالتبديل يف غضون الفرتة الطويلة 


اليت ميارس فيها الفرد النشاط الرياضي .  


إذ تتغري دوافع النشاط الرياضي يف كل مرحلة سنية حىت حتقق مطالب واختيار املرحلة السنية اليت مير هبا الفرد كما 


ختتلف دوافع الفرد طبقا ملستواه الرياضي ، إذ ختتلف دوافع التلميذ يف املرحلة األساسية عن الدوافع تلميذ املرحلة 


     3الثانوية واليت ختتلف بدورها عن دوافع الالعب ذو املستوى العايل نظرا ألن كل مستوى دوافعه اليت يتميز هبا  .


يقسم " جوين " الدوافع املرتبطة بالنشاط الرياضي طبقا للمراحل الرياضية األساسية اليت مير هبا الفرد ، إذ يرى 


الفرد أن لكل مرحلة رياضية دوافعها اخلاصة هبا وهذه املراحل هي :  


  سنة . 14 سنوات إىل 6مرحلة املمارسة األولية للنشاط الرياضي : وتكون يف مدة 


  سنة . 18 سنة إىل 15مرحلة املمارسة التخصصية للنشاط الرياضي : وتكون من 


  سنة فما فوق .  18مرحلة املستويات الرياضية العالية : وتكون من 


و مبا أن املرحلتني األوىل والثالثة هي اليت هتمنا ، اقتصرنا على توضيح دوافعها دون التطرق إىل املرحلتني األوىل 


والثالثة .  


و هذه املرحلة ترتبط دوافع املراهق بالتخصص يف نوع معني من أنواع األنشطة الرياضيـة  ، إذ يرغب املراهق يف أن 


يكون العبا يف كرة السلة أو يف كرة القدم أو مجبازيا مثال . ومن أهم الدوافع يف هذه املرحلة : 


  . ميل خاص حنو نشاط معني


  . 162 ص مرجع سبق ذكره-  " - علم النفس الریاضي- محمد حسن عالوي : "  2
أسامة كامل راتب "  3   .27"- مرجع سبق ذكره-  ص علم نفس الریاضة ( مفاھیم وتطبیقات )- 


 
- 65 - 


                                                 







  الدافعیة :الفصل الثالث
 
  . اكتساب معرف خاصة


   االشرتاك يف املنافسات


   اكتساب نواحي عقلية ونفسية


  . اكتساب قدرات خاصة


  . اكتساب مسات خلقية وإرادية 


 – نماذج عن الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي :  12


- نموذج الدافعية لتغيير انسحاب الناشئ من الرياضة : 12-1


( االنسحاب أو عدم امليل والرغبة يف املشاركة ) ، وحيتوي على ثالثة بناءات نظرية تفسر أسباب انسحاب 


الناشئ من الرياضة .  


 التفسير المعرفي لألهداف المنجزة :   -أ


ويذهب هذا البناء النظري إىل أن قرار االنسحاب الذي يتخذه الناشئ يتحدد يف ضوء درجة إجناز األهداف 


ومدى إدراكه لنجاح حتقيقها .  


  نظرية دافعية الكفاية :  -ب


ويشري إىل أن قرار االنسحاب الذي يتخذه الناشئ يتحدد يف ضوء مدى إدراك الناشئ للنواحي البدنية 


واالجتماعية واملعرفية.   


ج-  النموذج المعرفي االنفعالي للتوتر :  


ويعين أن قرار االنسحاب ميكن أن يكون سبب التوتر الناتج عن عدم التوازن بني متطلبات األداء ومقدرة الناشئ 


  . على مواجهة هذه املتطلبات أو نتيجة الفتقاده القدرة على التواتر الناتج عن املنافسة


- نموذج الدافعية لتفسير ممارسة ( الرغبة أو الميل ) الناشئ للرياضة :  12-2


ويوضح أن هناك أسباب شخصية وأخرى موقفية ، وتصنف األسباب الشخصية إىل نفسية وبدنية ، ويأيت يف 


مقدمة األسباب النفسية دوافع اشرتاك الناشئ يف الرياضة : الشعور باملتعة، تكوين األصدقاء ، خربة التحدي 


واإلثارة لتحقيق النجاح والفوز .  
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أما األسباب البدنية ، فيأيت يف مقدمتها : تعلم مهارات وقوانني اللعب أما األسباب املوقفية اليت متثل اشرتاك 


الناشئ يف الرياضة ، مقدار املشاركة يف اللعب روح الفريق ، االستمتاع باستخدام اإلمكانيات واألدوات واألجهزة 


.  1املختلفة ، باإلضافة إىل هذا النموذج حيتوي على نفس البناءات النظرية الثالث اليت أشرنا إليها مسبقا


 – أهمية الدافعية في المجال الرياضي :  13


يعد موضوع الدافعية من أكثر موضوعات علم النفس أمهية وإثارة الهتمام الناس مجيعا . 


 ) يف كتابة : علم النفس الديناميكي ميدانا حيويا  Wood worthم ، اقرتح " وود ورث " (1908يف سنة 


 " أو علم الدافعية "  Molivation al psychologyللدراسة أطلق عليه علم النفس الدافعي " 


Molivology م ، تنبأ " فاينكي " ( 1960 " ويف سنةFoyniki بأن احلقبة التالية من تطور علم ( 


النفس سوف تعرف بعصر الدافعية . 


 ) يف كتابيهما : Liewelln and Bluckerم ، أشار كل من " ليولن وبلوكر" ( 1982ويف سنة 


% من 30سيكولوجية التدريب بني النظرية والتطبيق  ، إىل أن البحوث اخلاصة مبوضوع الدافعية متثل حوايل 


إمجايل البحوث اليت أجريت يف جمال علم النفس الرياضي خالل العقدين اآلخرين . 


)  يف كتابه التدريب والدافعية ، أن استثارة الدافع للرياضي William أشار "وليام وارن" ( 1983ويف سنة 


% من اكتساب الالعب للجوانب املهارية واخلططية مث يأيت دور الدافعية ليحث الرياضي 90% - 70ميثل يف 


على بذل اجلهد والطاقة الالزمني لتعلم تلك املهارات ، وللتدريب عليها بفرض صقله وإتقا�ا وللدافعية أمهية 


رئيسية يف كل ما قدمه علم النفس الرياضي حىت اآلن من نظم تطبيقات سيكولوجية ، ويرجع ذلك إىل احلقيقة 


التالية :  


   .2إن كل سلوك وراءه دافع ، أي وراءه قوى دافعية معينة


- كيف يمكن لقيادي المدارس أن يولدوا دافعية للطالب: 14


تنشأ الدافعية للتعلم من البيئة، البيت، الفصل، املدرسة بشكل كامل ،وأحد الطرق األكثر تأثريا يف دافعية الطالب 


ثقافة املدرسة، فثقافة املدرسة ميكن أن حتول يف قنوات مثل القيم املشرتكة، األبطال، الطقوس ، املراسم، القصص 


 3،الشبكات الثقافية .


 27ص مرجع سبق ذكره- " - علم نفس الریاضة ( مفاھیم وتطبیقات )أسامة كامل راتب "   1
2 WWW.ELAZAYEM.COM -15/03/2015 . 
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كما ميكن للمدرسة أن تنظم جمالس للجوائز األكادميية ،و هذا من خالل منح جوائز للنجاح األكادميي  ، أو 


خطابات تثري الدافعية، أو حىت نشر قائمة جناح الطلبة ، فهذه األمور ميكن أن تساعد الطالب على تكوين 


 الرغبة يف النجاح األكادميي ، والتعريف بقدراهتم .


)  أن قياديي املدرسة ميكن أن يؤثروا على مستويات دافعية الطالب من خالل ’1989Clugوقد الحظ كلج (


تشكيل مناخ مدرسي تعليمي ، والذي من خالله تتشكل مواقف املدرسني، الطالب ، األباء ، واجملتمع الداعم 


للمدرسة .   


   - دور األستاذ في زيادة الدافعية النجاز عند الطلبة :15


ميكن حصر أهم أدوار األستاذ يف:  


توفري التغذية الراقية لإلنسان فشلهم وجناحهم يزيد من توقعات التحصيل لديهم ، ففي حالة الطلب الذي  -1


جيد صعوبة يف إتفاق تغذية ما ، ميكن للمعلم أن يستخدم النجاحات السابقة اليت حققها الطالب وذلك لبناء 


الثقة يف تعليم املهارات اجلديدة وبالتايل الرفع من واقعية اإلجناز لديهم  


متكني الطلبة من صياغة أهدافهم وحتقيقها حبيث ،يستطيع املعلم زيادة واقعية الطلبة لالجناز من خالل  -2


صياغة أهدافهم بإتباع العديد اخلاصة ، ومناقشتها معهم ، ومساعدهتم على اختبار األهداف اليت يقرون بقدرهتم 


على اجنازها مبا يتناسب مع استعداداهتم ووجودهم ، وبالتايل يساعدهم على حتديد إسرتاجتيتهم املناسبة اليت جيب 


  1إتباعها أثناء حماولة حتقيقها .


استشارة حاجات الطلبة لالجناز والنجاح : إن حاجات الفرد لالجناز متوفرة لدى مجيع األفراد ولكن مبستويات 


متباينة وقد ال يبلغ مستوى هذه النجاحات عند بعض الطلبة لسبب أو ألخر ، حدا ميكنهم توجيه انتباه خاصة 


هلؤالء الطلبة ، وخاصة عندما يظهرون سلوكا يدل على عدم رغبتهم يف أداء أعماهلم ، لذلك فإن تكاليف ذي 


احلاجة املنخفضة لالجناز وزيادة رغبته يف بذل اجلهد والنجاح ، لالن النجاح ميكن من الثقة بنفسه وقدراته ويدفعه 


 بذل املزيد من اجلهد وبالتايل زيادة الدافعية لالجناز لديهم .
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خالصة الفصل : 


تعد عملية الدافعية مبثابة نظام مفتوح تتألف من تفاعل خليط من املكونات التمايزية و التكاملية يف آن واحد و 


هذه املكونات واحدة من حيث النوع عند كافة أبناء اجلنس البشري، لكنها خمتلفة يف درجتها      أو 


وهي ناجتة عن التفاعل بني عوامل داخلية أو ذاتية '(فسيولوجية ونفسية)،من جهة وعوامل خارجية أو  مستواها


موضوعية(مادية واجتماعية) معا، من جهة أخرى اي تفاعل بني املفاتيح الداخلية واخلارجية. 


هناك عدد من اإلسرتاتيجيات لإلثارة الدافعية عند الطالب, حيث أنّ كل إسرتاتيجية أو تكنيك ال ميكن أن 


يكون مناسباً جلميع الطالب يف نفس الوقت و التأثري عليهم و حتتاج اإلسرتاتيجيات للتطبيق بشكل فردي و 


التغري بشكل متكرر الن،  َ احلاجة لإلجناز تزداد عندما جيرب الفرد النجاح, فإذا واجه التالميذ النجاح فإنَّ 


حاجاهتم لإلجناز تصبح أقوى, و لقد وضع علماء النفس (نظرية العزو) لتفسري العوامل الّيت يعزو هلا التالميذ منذ 


فشلهم و الّذين حيققون إجناز ضعيف يعزون الفشل إىل عدم القدرة و يعزون النجاح إىل اخلطأ أما الّذين حيققون 


إجنازات كبرية فيعزون الفشل إىل عدم اجلهد و النجاح إىل اجلهد والقدرة. وهلذا تعترب دافعية االجناز من شروط 


األوىل إلحداث عمليه التعلم اجليد . 
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جامـعة محمد خيضر بسكرة 


معهد علوم و تقنيات النشطات البدنية والرياضية 


قسم التدريب الرياضي 


وثيقـة تحكمية 


 


يف إطار حتضري مذكرة ماسرت يف ختصص الرتبية البدنية والرياضية بعنوان: 


دور تحضيراالساتذة لدرس التربية البدنية والرياضية علي سمات الدافعية لدى تالميذ الطور "
 الثانوي"


نرجو من أساتذتنا الكرام نظرا ملستواكم العلمي وخربتكم ولكونكم أهل االختصاص نضع بني أيديكم هذه 
املتضمن يف حبثنا العلمي استمارة مقياس سمات الدافعية للرياضيين االستمارة التحكيمية من أجل صياغة 


 هذا.


 التساؤل العـام:


مسات الدافعية لدى تالميذ الطور الثانوي؟  ما هو دور حتضري أستاذ الرتبية البدنية والرياضية للدروس يف زيادة


التساؤالت الفرعيـة: 


 ما دور حتضري األستاذ للدروس علي بعد احلاجة إىل االجناز؟ -


 ما دور حتضري األستاذ للدروس علي بعد الثقة بالنفس؟ -


 ما دور حتضري األستاذ للدروس علي بعد التصميم؟  -
 ما دور حتضري األستاذ للدروس علي بعد ضبط النفس ؟ -


 ما دور حتضري األستاذ للدروس علي بعد التدريب ؟ -
 


   الفرضية العامـة:


 .الثانوي دروس الرتبية البدنية والرياضية يزيد يف مسات الدافعية لدى تالميذ الطور قيام األستاذ بالتحضري







الفرضيـات الجزئية: 
 هناك دور لتحضري األستاذ للدروس علي بعد احلاجة إىل االجناز. -


 هناك دور لتحضري األستاذ للدروس علي بعد الثقة بالنفس. -


 هناك دور لتحضري األستاذ للدروس علي بعد التصميم. -


 هناك دور لتحضري األستاذ للدروس علي بعد ضبط النفس. -


 هناك دور لتحضري األستاذ للدروس علي بعد التدريب. -


 


 قائمة األساتذة المحكمين


 
االمضاء املالحظة الدرجة العلمية     اسم االستاذ الرقم 
1     


2     


3     


4     


5     


 
 


:                                          األستــاذ المشــرف: الطالبمن إعــداد 
          _ الطييب أمحد                                    _ رزاق صالح الدين 








ملخص الدراسة 


 حتضري أستاذ الرتبية البدنية والرياضية للدروس يف تنمية مسات الدافعية لدى التالميذ الطور الثانوي :- عنوان الدراسة 1


التعرف علي الفروق بني تالميذ األساتذة الذين ال حيضرون واألساتذة الذين حيضرون دروس                                            :- هدف الدراسة2
 ت.ب.ر.يف بعد احلاجة إىل االجناز.


التعرف علي الفروق بني تالميذ األساتذة الذين ال حيضرون واألساتذة الذين حيضرون دروس ت.ب.ر.يف بعد   -
الثقة بالنفس. 


التعرف علي الفروق بني تالميذ األساتذة الذين ال حيضرون واألساتذة الذين حيضرون دروس ت.ب.ر.يف بعد  -
 التصميم.


اإلشكالية العامة:3  دور حتضري أستاذ ت.ب.ر للدروس يف تنمية مسات الدافعية لدى التالميذ الطور الثانوي ؟ - 
 - الفرضيـــات:4


 هناك دور يف حتضري أستاذ ت.ب.ر للدروس يف تنمية بعد احلاجة إىل االجناز لدى التالميذ.  ا- الفرضيات الجزئية:
 .ر للدروس يف تنمية بعد  الثقة بالنفس لدى التالميذ  هناك دور يف حتضري أستاذ ت.ب.
  .هناك دور يف حتضري أستاذ ت.ب.ر للدروس يف تنمية بعد التصميم لدى التالميذ
  .ر للدروس يف تنمية بعد ضبط النفس لدى التالميذ هناك دور يف حتضري أستاذ ت.ب.


 هناك دور يف حتضري أستاذ ت.ب.ر للدروس يف تنمية بعد التـدريب لدى التالميذ


عينة البحث:5  ثانويات على مستوى بلديات بسكرة  3 يدرسون يف 2300تلميذ من أصل134 - 


 بالنسبة 2016-02-25 إىل غاية 2016-1-15كانت بداية الباحث هلذه الدراسة بتاريخ:- المجال الزماني 6
 2016-05-02 إىل غاية 2016-03-01للجانب النظري أما اجلانب التطبيقي فقد كانت بتاريخ 


المجال المكاني:7   ثانويات على مستوى  بلديات بسكرة.3متت هذه الدراسة على - 
مقياس السمات الدافعية للتالميذ- أدوات البحث8 : 
 .املصادر واملراجع 
 .املقابالت الشخصية مع األستاذ املشرف 
 .املقابالت الشخصية مع أساتذة ت.ب.ر 


 .²وسائل إحصائية متثلت يف آلة حاسبة ، اختبار كا


النتائج املتوصل إليها 9  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مسات دافعية تالميذ الطور الثانوي بني جمموعة :- 
األساتذة الذين ال حيضرون واألساتذة الذين حيضرون دروس ت.ب.ر. 


 ضرورة اهتمام األساتذة بالبحث و املطالعة وتوسيع املعارف اخلاصة بالطرق احلديثة للتدريس.:- اقتراحات10
توفري الوسائل التعليمية الالزمة يف مجيع املؤسسات الرتبوية.   .1
 إجراء عملية التقومي و ذلك بغرض النمو األكادميي و املهين للمدرس بأدائه يف التدريس   .2


 








 اقتراحات وفرضیات مستقبلیة
 


وبناء على كل ما سبق يف فصول النظرية وعلى ضوء ما توصلنا إليه يف نتائج التطبيقية و من خالل اجنازنا 


هلذا البحث اتضحت لنا عدة اقرتاحات هي كالتايل : 


 ضرورة اهتمام األساتذة بالبحث و املطالعة و توسيع املعارف اخلاصة بالطرق احلديثة للتدريس. .1


توفري الوسائل التعليمية الالزمة يف مجيع املؤسسات الرتبوية.   .2


 إجراء عملية التقومي و ذلك بغرض النمو األكادميي و املهين للمدرس بأدائه يف التدريس   .3


 اختيار الطرق املثلى يف كيفية حتضري  حصة الرتبية البدنية و الرياضية  . .4


التقرب من التالميذ والسماع إىل انشغاالهتم يساعد األستاذ على فهمهم أكثر وبالتايل توفري اجلو املالئم  .5


 للعمل ورفع مستواهم .


استخدام املراجع املتوصل إليها كمرجع  يرتكز عليه الباحثون من اجل إجراء حبوث مستقبلية أخرى جديدة .  .6


 








                           ...  إهداء 
 .) وقل ربي  ارحمهما كما ربياني صغيرا( تعايلقال هللا 


�ىل ذ�ر آٓ�ت املوىل العز�ز احلكمي 
اهدي مثرة �دي إىل اليت �ر�ح إ�هيا البال وهتدآٔ هبا العواطف. 


إىل اليت منحتين ا�ٔمل والتفاؤل.  .... إىل اليت اسعد �سعادهتا وآٔهنأٔ هبناهئا
مث آٔيم.   رمحها هللإىل منبع العطف واحلنان، آٔيم، آٔيم، آٔيم... 


إىل من اكن دوما ورايئ ومل یب�ل �يل �يشء آٔيب العز�ز ا�ي �ام معلت لن آٔرد � �ريه مدى احلیاة. 
نورة إىل إخويت وآٔخوايت حوریة وزو�ا, زهرة وزو�ا, مسرية وزو�ا, حنان ,  عبد العايل ,راویة ,  , الزاوي, 


 .وزو�ا
هللا يف معرها   آٔطال�دجيةإىل �ديت الغالیة 


 و�االيت وآٔبناهئم وآٔبناء آٔعاميم و عاميت. اخوايلإىل 
إىل لك ا�ٔساتذة ا��ن درسوين �الل مشواري ا�رايس. 


: سواء من قریب اومن بعیدإىل مجیع ا�ٔصدقاء والصدیقات ا��ن عشت معهم 
مصطفى.,�سني  ,ا�الم هشام,  بالل , فارس عبد الرؤف , اسالم ,    الهادي . 


إىل لك طلبة وآٔساتذة معهد الرتبیة البدنیة و الر�ضیة. 
إىل لك ا�ٔصدقاء وا�ٔحبة ا��ن مل اذ�ر آٔسامهئم. 


  إىل لك من سامه من قریب آٔو من بعید يف مد ید العون.
 


 
 
 
 
 


 صالح ا��ن
  








 الفصل التمھیدي
 


 :اإلشكالية   1- 


تعترب املمارسة الرياضية املنظمة إحدى املبادئ األساسية يف أسلوب حياة الفرد واجملتمعات املتطورة، كما أ�ا تعد 


مبثابة احملتوى اهلام الستثمار وقت الفراغ. 


باإلضافة إىل أ�ا تسعى إىل تنمية القدرات العقلية والذهنية للفرد ومساعدته على الوصول إىل حياة صحيّة سليمة 


كاملة من جهة ومن جهة أخرى تعترب بناء بدين يهدف إىل اكتساب اجليل الناشئ للياقة بدنية تعتمد على سرعة 


تنفيذ حركات معينة ومدروسة وكذا اكتساهبم لدرجة حتمل هذه احلركات والتحكم يف اجلسم، وهذا يف وسط يتيح 


هلم الفرصة لتحقيق مواهبهم وتنمية صفة القيادة الصاحلة، كما تساهم يف التخلص من بعض التصرفات السيئة 


كالعدوانية واألنانية اجتاه اآلخرين مع التأكيد على نشر مفاهيم الروح الرياضية واللعب النظيف الذي ميكن حصره 


.  يف اجلانب النفسي االجتماعي


 يعد األستاذ حجر األساس يف العملية الرتبوية، فهو من أهم األسس اليت يتوقف عليها جناح هذه العملية ،كما 


فإن ذلك يستدعي وجود األستاذ يسعى الن يكون فاعال ومؤثرا تنبع رغبته من التزامه املهين بتقدمي أفضل تربية 


 1 وتعليم للطلبة من ناحية ومن ناحية أخرى حاجته ملواجهة عملية تنظيم وإدارة املواقف اليت جيري فيها التعلم .


يعتمد فقط على حفظ مادة   ميتهن مهنة التعليم ،فالتعليم الأن شخص أليومن هذا املنطلق ليس من السهل 


 مدى تطبيقها والتخطيط املرن والسهل التنفيذ هو ىلعاالختصاص وما حتتويه من حقائق ومفاهيم بل جتاوز ذلك 


احد الطرق اجليدة اليت يسلكها األستاذ عندما يضع منهاجه السنوي ،لذا فانه يأخذ بنظر االعتبار جانب اإلعداد 


املدروس وذلك بتهيئة بيئة دراسية عملية واألخرى نظرية ولقد تطور مبفهوم الرتبية البدنية الرياضية كسائر العلوم 


 يطرق أن اإلنسايناستطاع الفكر  , فقد  ومل يعد يقتصر على املفهوم الضيق وهو مزاولة النشاط الرياضياألخرى


جمال الرتبية البدنية  الرياضية باعتباره جزء مهم من الرتبية هدفها تكوين املواطن اجليد من الناحية العقلية والبدنية 


 هلذا الشروط األساسية من  سويعترب حتضري الدرو  .وذلك من خالل ممارسة النشاطات والفعاليات الرياضية


املساعدة على تطويــر الصفات البدنيــــة  وحجر األساس يف كل منهاج للرتبية البدنية و الرياضية ألنه التكوين


كل هذا يعود إىل  واكتساب املعلومات و املعارف و احلقائق على احلركة البدنية و أصوهلا البيولوجيةوللتلميـــذ ، 


عود بالفائدة  تةيتربية الرياضالو   ,تقوية احلدسيف   يتمثل دورهازدواجية هدف درس الرتبية البدنية و الرياضية إذ


 2تطبيقا للمبدأ االجنليزي (العقل السليم يف اجلسم السليم). على الناحية العقلية


 .140ص - القاهرة-1996- دار الفكر العربي- أصول التربیة البدنیة والریاضیة واإلعداد المهني النظام األكادیمي  أمین أنور الخولي- 1-
  .80 ، ص 1990 " دیوان المطبوعات الجامعیة ، ب ط ، الجزائر ، مدخل إلى علم النفسمصطفى عشوي : " -  2
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 الفصل التمھیدي
 


وتنشأ الدافعية للتعلم من البيئة، البيت، الفصل، املدرسة بشكل كامل ،وأحد الطرق األكثر تأثريا يف دافعية 


الطالب ، فثقافة املدرسة ميكن أن حتول يف قنوات مثل القيم املشرتكة، األبطال، الطقوس ، املراسم، القصص 


،الشبكات الثقافية . كما ميكن للمدرسة أن تنظم جمالس للجوائز األكادميية ،و هذا من خالل منح جوائز 


للنجاح األكادميي  ، أو خطابات تثري الدافعية، أو حىت نشر قائمة جناح الطلبة ، فهذه األمور ميكن أن تساعد 


الطالب على تكوين الرغبة يف النجاح األكادميي ، والتعريف بقدراهتم وهذا دور يلعبه األستاذ يف تطوير وزيادة 


أو تكنيك  اإلسرتاتيجيات لإلثارة الدافعية عند الطالب, حيث أنّ كل إسرتاتيجيةالدافعية لدى التالميذ عن طريق 


يؤكد أنَّ األفراد مييلون إىل الرغبة يف  مما   مستوى الطموح الختالفال ميكن أن يكون مناسباً جلميع الطالب نظرا 


 أعلى مستوى ممكن بينما يف نفس الوقت جتنب إمكانية الفشل و إنَّ احلاجة لإلجناز تزداد عندما ىالنجاح عل


جيرب الفرد النجاح, فإذا واجه التالميذ النجاح فإنَّ حاجاهتم لإلجناز تصبح أقوى وهذا ما جنده يف كيفية بناء 


 رياضية . البدنية والتربية الهدف درس 


أما يف دراستنا هذه حناول أن نسلط الضوء على تأثري  حتضري درس و دوره يف زيادة دافعية االجناز لدى التالميذ 


 وهذا من خالل طرحنا للتساؤل التايل:


 اإلشكالية العامة: -1-1


رياضية للدروس يف تنمية مسات الدافعية لدى التالميذ الطور الثانوي ؟ البدنية والتربية الما هو دور حتضري أستاذ 


 األسئلة الفرعية:


    ما دور حتضري أستاذ ت.ب.ر للدروس يف تنمية بعد احلاجة إىل االجناز لدى التالميذ ؟


 ما دور حتضري أستاذ ت.ب.ر للدروس يف تنمية بعد  الثقة بالنفس لدى التالميذ ؟ 


  ما دور حتضري أستاذ ت.ب.ر للدروس يف تنمية بعد التصميم لدى التالميذ ؟ 


 ما دور حتضري أستاذ ت.ب.ر للدروس يف تنمية بعد ضبط النفس لدى التالميذ ؟ 


 ما دور حتضري أستاذ ت.ب.ر للدروس يف تنمية بعد التـدريب لدى التالميذ ؟ 


الفرضيـــات:  -2


الفرضية العامة:  -أ


تربية البدنية و الرياضية دور يف تنمية مسات الدافعية لدى تالميذ الطور                                           الألستاذ لدروس احتضري 


الثانوي .      
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 الفرضيات الجزئية: -ب


  حتضري أستاذ ت.ب.ر للدروس يف تنمية بعد احلاجة إىل االجناز لدى التالميذ.  يف هناك دور 


  حتضري أستاذ ت.ب.ر للدروس يف تنمية بعد  الثقة بالنفس لدى التالميذ.يفهناك دور  


  حتضري أستاذ ت.ب.ر للدروس يف تنمية بعد التصميم لدى التالميذ. يفهناك دور 


  حتضري أستاذ ت.ب.ر للدروس يف تنمية بعد ضبط النفس لدى التالميذ. يفهناك دور 


  حتضري أستاذ ت.ب.ر للدروس يف تنمية بعد التـدريب لدى التالميذ.يفهناك دور  


: الدراسة أهميـة  -3


    ميكن أن نلخص أمهية حبثنا هذا يف ما يلي: 


  .إبراز أمهية حتضري الدروس  يف زيادة حتفيز التالميذ


  العمل على حتفيز األساتذة ببذل جمهود مضاعف من أجل توفري اجلو املناسب للعمل وبالتايل رفع مستوى


 التلميذ يف هذه املرحلة.


 .إثراء و توسيع معارف األساتذة يف هذا اجملال وهذا من اجل تسهيل مهامهم الرتبوية أثناء العمل 


  .إبراز اثر قابلية التالميذ يف أداء النشاطات عن طريق التحضري اجليد للتالميذ


: الدراسةأهداف 4- 


التعرف علي الفروق بني تالميذ األساتذة الذين ال حيضرون واألساتذة الذين حيضرون دروس                                             -


ت.ب.ر.يف بعد احلاجة إىل االجناز. 


التعرف علي الفروق بني تالميذ األساتذة الذين ال حيضرون واألساتذة الذين حيضرون دروس ت.ب.ر.يف بعد   -


الثقة بالنفس. 


التعرف علي الفروق بني تالميذ األساتذة الذين ال حيضرون واألساتذة الذين حيضرون دروس ت.ب.ر.يف بعد  -


التصميم. 


التعرف علي الفروق بني تالميذ األساتذة الذين ال حيضرون واألساتذة الذين حيضرون دروس ت.ب.ر.يف بعد  -


ضبط النفس. 


التعرف علي الفروق بني تالميذ األساتذة الذين ال حيضرون واألساتذة الذين حيضرون دروس ت.ب.ر.يف بعد  -


 التـدريبية.
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: الدراسةأسبـاب اختيـار - 5
  : وأخرى موضوعية ولعل من أمهها جندذاتيةإن اختيارنا هلذا املوضوع مل يكن على سبيل الصدفة، إمنا ألسباب 


 :أسباب ذاتيةأ- 


  قمنا باالحتكاك  داخل املؤسسات الرتبوية يف مرحلة الرتبص امليدايناعتبارنا. 


 على مسات الدافعية لدى التالميذ .هاحماولة التعرف على أمهية عالقة حتضري الدروس ومدى تأثري  


  معرفة إي التالميذ أكثر قابلية للدافع.يفالرغبة  


 :أسباب موضوعيةب- 


من دراستا هده نسعى إىل معرفة عالقة حتضري األساتذة للدروس يف زيادة دافعية االجناز لدى التالميذ. و


  فئة املرحلة الثانوية  علىاألمهية العلمية التعليمية ودورها الفعال. 


  لبعض السمات يف زيادة الدافعيةبعض األساتذة خاصة يف بداية املسار املهينإمهال نقص الوعي و . 


 .تسليط الضوء على أمهية الدافعية يف العملية التدريسية 


 : الدراسات المشـابهة- 6


تعترب الدراسات السابقة و املشاهبة من أهم النقاط الضرورية يف البحث العلمي باعتبارها الوجه املقارن بينها و بني 


إي دراسة حالية، يرغب الباحث يف تناوهلا و هي إما إن تتضمن متغري واحد أو متغريين أو عدة متغريات ملوضوع 


الدراسة. 


و منها سنحاول يف هذا اجلزء تقدمي بعض الدراسات اليت ارتبطت مبوضوع حبثنا حماولني تقدمي أوجه االستفادة 


 منها ووجه جديد يف حبثنا هذا ملقارنة هدف البحث منهج البحث جمتمع و عينة البحث.


هنالك بعض الدراسات املشاهبة و اليت ننجزها يف ما يلي : 


: األولى- الدراسة 6-1


 2010/2011دراسة قام هبا الطالب بن شرية حممد حتت إشراف واضح حممد أمني خالل املوسم اجلامعي 


مبعهد الرتبية البدنية والرياضية بالشف، مذكرة لنيل شهادة ماسرت حتت عنوان " بعض مسات شخصية األستاذ 


ت.ب.ر وعالقتها بدافعية اإلجناز لدى التالميذ". 


أهداف الدراسة: 


 معرفة عالقة مسة الشخصية العدوانية لألستاذ ودوافع مستوى الطموح لدى التالميذ.


 معرفة عالقة مسة الشخصية اهلادئة لألستاذ ودوافع املثابرة لدى التالميذ.
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 معرفة عالقة مسة الشخصية االجتماعية لألستاذ ودافع سلوك اإلجناز لدى التالميذ.


 تلميذ وتلميذة يف 210وقد مت استخدام املنهج الوصفي يف هذه الدراسة ، وكانت عني البحث مشكلة من 


  من اجملتمع األصلي.%20مرحلة الثالثة ثانوي يف مخس ثانويات من والية الشلف متثل 


 النتيجة المتوصل إليها:


وجود عالقة ارتباطيه يف اجتاه موجب بني كل مسة الشخصية االجتماعية لألستاذ ودافع سلوك اإلجناز لدى 


 التالميذ وبالتايل تكون مجيع الفرضيات قد حتققت.


: الثانية- الدراسة 6-2


 مبعهد الرتبية 2012/2013دراسة قام هبا مدان خليل حتت إشراف الدكتور جنماوي خالد يف السنة اجلامعية 


البدنية والرياضية جبامعة مخيس مليانة ، مذكرة لنيل شهادة ماسرت حتت عنوان " أثر حتضري درس الرتبية البدنية 


والرياضية لزيادة  يف مسات دافعية اإلجناز لدى التالميذ يف الطور الثانوي " 


الهدف من الدراسة: 


 إبراز مدى العالقة بني حتري األساتذة للدروس بزيادة دافعية اإلجناز لدى التالميذ. -


 تبيان عالقة مستوى دافعية اإلجناز لدى التالميذ حسب املستوى الدراسي. -


 تبيان عالقة تأثري حتضري األساتذة لدروس .ت.ب.ر. يف دافعية اإلجناز حسب متغري اجلنس. -


 يدرسون يف 995 تلميذ من أصل 96وقد مت ا×تيار املنهج الوصفي يف الدراسة ، ومتثلت عينة البحث يف  -


 ثانوية اجلياليل بونعامة، موزعة على جمموعتني متساويتني بني الذكور و اإلناث.


 النتائج المتحصل عليها: -


هناك عالقة بني حتضري أساتذة الرتبية البدينة والرياضية للدروس يف زيادة دافعية اإلجناز يف بعد احلاجة إىل  -


 اإلجناز 


 هناك عالقة بني حتضري أساتذة الرتبية البدينة والرياضية للدروس يف زيادة دافعية اإلجناز يف بعد الثقة بالنفس -


 هناك عالقة بني حتضري أساتذة الرتبية البدينة والرياضية للدروس يف زيادة دافعية اإلجناز يف بعد التصميم -


 هناك عالقة بني حتضري أساتذة الرتبية البدينة والرياضية للدروس يف زيادة دافعية اإلجناز يف بعد ضبط النفس -


 هناك عالقة بني حتضري أساتذة الرتبية البدينة والرياضية للدروس يف زيادة دافعية اإلجناز يف بعد التدريبية. -
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: الثالثة- الدراسة 6-3


دراسة قام هبا سعيدي رزوقي عبد القادر حتت إشراف الدكتور بن حامد نور الدين، مذكرة لنيل شهادة ماسرت، 


 مبعد الرتبية البدنية والرياضية جبامعة الشلف حتت عنوان "حتديد مسات الدافعية يف 2013/2014السنة اجلامعية 


رياضة الكرايت-دو" 


الهدف من الدراسة: 


 معرفة إذا كان هناك فرق يف مسات الدافعية يف رياضة الكرايت-دو باختالف اجلنس. -


 معرفة إذا كان هناك فرق يف مسات الدافعية لدى رياضيي الكرايت-دو باختالف درجة احلزام. -


 معرفة إذا كان هناك فرق يف مسات الدافعية لدى رياضيي الكرايت-دو باختالف املستوى التعليمي -


 وقد مت إختيار املنهج الوصفي للدراسة: -


) العب لرياضة الكرايت-دو لبعض قاعات والية 80حيث كان اختبار العينات بشكل عشوائي واملتمثل يف (


الشلف. 


والنتيجة احملصل عليها: 


عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مسات الدافعية لدى العيب رياضة الكرايت-دو تبعا لالختالف يف 


 خصائصهم الشخصية، باستثناء بعد التصميم يف فرضية اجلنس.


: شرح المصطلحات- 7
  :تعريف أستاذ التربية البدنية 1-7- 
  : أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية عضو بارز يف هيئة التدريس باجملتمع املدرسي.لغة 


 :هو الفرد الكفء القادر على ممارسة عمله الرتبوي على أحسن وجه أو صورة و تتحكم يف اصطالحا   


 ذلك عدة عناصر يف جمال ختصصه.


 خربة  إذ جيب أن ميتلك  الرئيسي و املؤثر بشكل كبري يف العملية التدريسيةالعنصرالتعريف اإلجرائي :- 7-2


 الرتبوية جنحت املنظومةعمله أتقن  عصب العملية الرتبوية إذا علمية فعالة ناجتة عن ممارسة فنية تطبيقية، ويعترب


 يندرج ضمن الطور الثانوي . أن عمله رأمهل عمله ا�ارت املنظومة باعتباوإذا 


 تعريف درس التربية البدنية و الرياضية :- 7-1


  : درس الرتبية البدنية أحد أشكال املواد األكادميية مثل علوم الطبيعة، والكيمياء واللغةلغة. 
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  هو الوحدة الصغرية يف الربنامج الدراسي للرتبية البدنية والرياضية يف اخلطة الشاملة ملنهاج  :اصطالحا


الرتبية البدنية والرياضية باملدرسة، وهي تشتمل كل أوجه األنشطة اليت يريد املدرس أن ميارسها تالميذ هذه 


املدرسة، وأن يكتسبوا املهارات اليت تتضمنها هذه األنشطة، باإلضافة إىل ما يصاحب ذلك من تعلم مباشر 


  .وتعليم غري مباشر


تعترب حصة الرتبية البدنية و الرياضية وسيلة من الوسائل الرتبوية لتحقيق  التعريف اإلجرائي:- 7-2
األهداف املسطرة لتكوين الفرد وهي عملية توجيه للنمو البدين باستخدام التمرينات البدنية و هو أحد 


 .الثانويةأوجه املمارسات اليت حتقق النمو الشامل و املتزن للتالميذ على مستوى 
 تعريف الدافعية : -7-1
 يشار إليها يف اللغة االجنليزية :  لغة motivation   .وتعين حمفز، منشط ، حمرك 


  يشار إىل مفهوم الدافع يف اللغة الالتينية بكلمة :اصطالحا  m’ouvre ويشار إىل مفهوم الدافع يف اللغة 


 يعين حيرك و هو عبارة عن شيء مادي أو  مثايل يعمل على حتفيز و توجيه mouviezاالجنليزية بكلمة 


دفع أي حول الشيء من مكانه إىل مكان أخر :والتصرفات أي أن كلمة الدافع مأخوذة عن الفعل الثالثي  األداء


ويف اجتاه معني وعندما نقول بأن الذي دفع شخص للقيام بسلوك معني فائنا نعين بأنه شيئا ما هو الذي حركه    


، وهذا احملرك هو ما نقصد به الدافع فكلمة الدافع على وزن فاعل لذا فان فاعل السلوك هو هذا الدافع وهو 


الذي حيول السلوك إىل فعل وعليه فأن أي سلوك يقوم به اإلنسان حيتاج إىل تفعيل والذي يعمل على إظهار 


السلوك وتفعيله هو هذا الدافع. 


 مفهوم الدافع كباقي املفاهيم يف علم النفس هو مفهوم افرتاضي أي انه ليس مفهوما :التعريف اإلجرائي -7-2


فرضيا (ختمينيا) بل هو مفهوم فعلي وموجود أصال ووجوده غري قابل للشك وهو مفهوم إجرائي أي قابل للقياس 


 إىل السلوك ويعد صفة شخصية يمتنوالتقييم واملالحظة غري املباشرة كأنه قابل للتجربة والتقومي أيضا، فالدفع ي


 واليت تعمل على حتفيز السلوك من الداخل حنو اجناز تصرفات معنية بسلوك تالميذ املرحلة الثانوية.ثابتة خاصة 


فالدفع عموما ميثل محلة من االستعدادات املسبقة ، أو التأهب املسبق عند اإلنسان حنو القيام بأفعال خارجية أو 


 ةداخلي
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 مقدمــــــــــة
 


اهتمت العلوم احلديثة باألنشطة البدنية بطابعها الرتبوي اهتماما كبريا ، ملا هلا من أهداف بناءة تساعد على اإلعداد 


السليم جلميع جوانب الشخصية سواء كانت عقلية ، نفسية اجتماعية ، فهي حلقة من سلسلة من العوامل املؤثرة اليت 


تساعد على بناء الفرد الصاحل باعتباره اخللية األساسية للمجتمع. 


وتعترب األنشطة البدنية والرياضية من أهم الوسائل اليت تعمل على حتقيق غاية الرتبية من حيث اكتساب مهارات 


التعاون والتفاعل بني الفرد والبيئة االجتماعية ومن حيث القيم واالجتاهات هبدف التوازن من مجيع اجلوانب. 


وعليه فقد أصبح من الضروري ضبط وتنظيم هذه املمارسة، وكانت الرتبية البدنية والرياضية هي النتاج املعاصر هلذا 


التنظيم، وذلك يف أشكال احلركة املنتظمة يف اجملال األكادميي الذي أطلق عليه اسم حصة الرتبية البدنية والرياضية، 


واليت يعرفها "كويسكي" و "كوزيليك" على أ�ا جزء من الرتبية العامة هدفها تكوين املواطن بدنيا وعقليا وانفعاليا 


 واجتماعيا، وهذا باستخدام عدة أنواع من األنشطة البدنية املختارة.


 يتوقف مدى تقدم التالميذ ومقدار اخلربات اليت يتعلمو�ا ونوعيتها على مدى إسهام األستاذ الفاعل واحليوي و


والكبري يف حتقيق ما يتطلع إليه اجملتمع من تنشئة أفراده وفقاً لغايات وأهداف تربوية، واجتماعية، وإنسانية، وبذلك فال 


تقتصر وظيفة األستاذ على التعليم، أي توصيل العلم إىل املتعلم، وإمنا تعدت ذلك إىل دائرة الرتبية، فاألستاذ مريب أوال 


وقبل كل شيء وعليه تقع مسؤولية تربية التالميذ من النواحي اجلسمية والنفسية واالجتماعية. 


 يعد األستاذ حجر األساس يف العملية الرتبوية، فهو من أهم األسس اليت يتوقف عليها جناح هذه العملية ،كما 


فإن ذلك يستدعي وجود األستاذ يسعى الن يكون فاعال ومؤثرا تنبع رغبته من التزامه املهين بتقدمي أفضل تربية وتعليم 


 .للطلبة من ناحية ومن ناحية أخرى حاجته ملواجهة عملية تنظيم وإدارة املواقف اليت جيري فيها التعلم


وهتدف حصة الرتبية البدنية والرياضية إىل تنمية السمات اخللقية وإدماج الفرد ضمن اجملتمع عن طريق الرتبية 


الصاحلة، وتنشئة التلميذ على التحلي بالصرب، الطاعة، النظام، وحب اآلخرين، كما ترمي إىل تعريفهم بأمهية ممارسة 


 البدنية والرياضية، وذلك ملا حتمله من خصائص واجيابيات تعود على الفرد بنتائج تدفعه ليسهم يف دفع نشاطات الرتبية


 عجلة النمو والرقي احلضاري.


ذي  والحجر األساس يف كل منهاج للرتبية البدنية والرياضيةمن الشروط األساسية ألنه  يعترب حتضري الدروسكما 


 للتلميذ كما له أمهية كبرية يف زيادة قابلية التالميذ يف بذل جهود اكرب  أثناء احلصةيساعد على  تطوير الصفات البدنية 


 .


 


 أ 







 مقدمــــــــــة
 


و يعترب اإلنسان الوحيد من الكائنات احلية الذي له القدرة على  معرفة ما يدفعه إىل القيام بتصرف ما كما يعترب 


أيضا موضوع الدافعية من أكثر موضوعات علم النفس أمهية وإثارة الهتمام الناس مجيعا، ملا هلا من  دور فعال يف 


 ميدان التعلم والنشاط الرياضي.


  أهدافهويف دراستنا هذه تطرقنا يف البداية إىل التعريف بالبحث ومشل مقدمة البحث، مشكلته ، فروضه ، أمهيته ،


  و أسباب اختياره ومصطلحاته ، والدراسات املشاهبة.  ،


، والفصل الثاين درس الرتبية البدنية والرياضيةقسمت دراستنا على مخسة فصول حيث تناولنا يف الفصل األول 


يف حني الفصل الرابع تطرقنا دافعية ، أما الفصل الثالث فتطرقنا فيه إىل مسات التناولنا فيه أستاذ الرتبية البدنية والرياضية


 االستنتاجات  وفيه إىل منهجية البحث وإجراءاته امليدانية ، مث الفصل اخلامس عرض وحتليل النتائج  ومناقشتها


 .والتوصيات


  


 


 ب 








 


                 


 


 


ـ سورة ابراھیم 07 ".اآلیةلَئِنْ شَكَرْتُمْ ألََزِیدَنَّكُمْ تعالي:" هعمال بقول


الحمد هللا حمدا يليق بجالل وجهه ... وعظيم سلطانه ... 


والشكر له على توفيقه وامتنانه ... شكرا يكافئ المزيد من احسانه ... 


 والصالة والسالم على أحب خلقه محمد صلى اهللا عليه وسلم ...


 صلى اهللا عليه وسلم : يوانطالقـا من حديث المصطف


 } من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا{


أمـا بعـد 


إن العمل الجاد ال يأتي إال بالتوجيهات والنصائح والتشجيع، ومهما كانت 


نسبة توفيقنا في إنجاز هذا العمل المتواضع انم يعود فضله إلى أولئك 


الذين ساعدونا ولهذا فـإننا نتقدم بخالص الشكر واالمتنان إلى األستاذ 


" الذي كرس وقته وجهده، فتحمل معي عبء الطيبي احمدالمشرف "


هذا العمل...نتمنى له التألق دوما، كما نتقدم بالشكر الخالص إلى أساتذتنا  


المحترمين  على مده يد العون وعدم بخلهم علينا بالتوجيهات 


فـلهم منا فـائق التقدير واالحترام. 


كما نتقدم إلى جميع أساتذة قسم علوم وتقنيات األنشطة التربية البدنية، 


والرياضية وكل من قدم لنا النصح من قريب ومن 


بعيد ونشكر شكرا جزيال كل من ساعدنا في إنجاح هذا العمل 


وفي األخير تقبلوا منا فـائق التقدير واالحترام، راجين من المولى عز 


وجل أن يعود هذا العمل علينا وعلى غيرنا بالخير والمعرفة. 
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  :تمهيد 


      تعترب الرتبية البدنية و الرياضية من أهم السبل يف إعداد الناشئ و عنصرا فعاال يف برامج اإلعداد جملتمع 


أفضل ، أل�ا تساهم يف العملية الرتبوية اليت هتدف إىل حتسني األداء اإلنساين ، و إثراء اجلوانب البدنية و 


االجتماعية للفرد. 


وسيطرته عليها فهي        فالرتبية البدنية و الرياضيــة تعنــى قابلية الفرد للنمـــو و التكيف مع طبيــعته و بيئتـــه ،


تنمي شخصية الفرد من مجيع النواحي و تعده للحياة من أجل القيام بدور اجتماعي و تكسبه العديد من صفات 


املواطنة الصاحلة اليت تؤهله ألن يكون مواطنا نافعا لنفسه و جمامعه. 


و سنسلط الضوء يف هــذا الفصل على بعض املفاهيم املتعلقة بدرس الرتبيـة البدنية و الرياضية  ، طبيعتهـــــا و 


 .أهدافها 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
- 12 - 







   درس التربیة البدنیة و الریاضیة:الفصل األول 
 


ماهية و تعريف درس التربية البدنية و الرياضية : 1-


ماهية التربية البدنية و الرياضية:  1-1-


      يعترب درس الرتبية البدنية و الرياضية ، أحد أشكال مواد األكادميية مثل العلوم الفيزياء ، الرياضية و منه ينفرد 


و يتميز و خيتلف عن هذه املواد بكونه ميد التالميذ ليس فقط املعارف و املعلومات بل أيضا باملهارات و اخلربات 


احلركية باستعمال األنشطة الرياضية ، و األلعاب اجلماعية كانت  و الفردية كما يعمل درس الرتبية البدنية و 


الرياضية على إيصال معلومات اهلادفة لتلميذ بغية التكيف و االندماج يف اجملتمع . 


      و كل هذا يعود إىل ازدواجية هدف درس الرتبية البدنية و الرياضية إذ بتقوية احلدس و تربية الرياضة يعود 


بالفائدة على الناحية العقلية ة تطبيقا للمبدأ االجنليزي ( العقل السليم يف اجلسم السليم ) . 


تعريف درس التربية البدنية و الرياضية : 2-1-


      هو الوحدة الصغرية يف الربنامج الدراسي للمادة و الرتبية البدنية و الرياضية و الذي حيمل خصائص الربنامج 


، فاخلطة العامة ملناهج الرتبية البدنية و الرياضية يشمل أوجه النشاط الذي يتطلب أن ميارسها الطلبة و أن 


يكتسبوا املهارات اليت تتضمنها هذه األنشطة باإلضافة إىل ما يصحب ذلك تعليم مصاحب مباشر ، و تعليم 


مصاحب غري مباشر . 


      و لكن املناهج الشامل العام ال ميكن القيام بتدريسه ، أو مساعدة التالميذ على استيعاب و اكتساب كل 


املهارات املتعددة اليت يتضمنها دفعة واحدة ، لذا مت اللجوء إىل تقسيم هذه املناهج إىل منهاج منفرد لكل سنة 


 :دراسية، و حىت هذه املرحلة مل تكن حتليلية بقر ما يكفي لتدريسها و بالتايل 


 جزئت إىل أقسام صغرية أي إىل مراحل كل منها يف شهر مثال أو وحدة الكتساب املهارات احلركيــــة   و هذه 


 1.الوحدة هي الدرس اليومي للرتبية البدنية و الرياضية


 يعرف حسن شلتوت ، و حسن معوض بأنه الوحدة الصغرية يف الربنامج املدرسي للرتبية البدنية  و الرياضية ، 


فاخلطة شاملة ملناهج الرتبية البدنية و الرياضية باملدرسة ، تشمل أوجه النشاط الذي يريد للمدرس أن ميارسها 


تلميذ هذه املدرسة ، و أن يكتسبوا املهارات اليت تنظمها األنشطة ، باإلضافة ما يصحب ذلك تعليمه مصاحب 


مباشر، و تعليم مصاحب غري مباشر و لكن املناهج املباشر العام ال ميكن القيام بتدريبه ، أو مساعدة التالميذ 


 على استيعاب كل املهارات املتعددة اليت يتضمنها دفعة واحدة لذلك


 جلئنا تقسيم هذا املناهج العام إىل :


   .44 – 43 – بغداد – ص ص1984 – المكتبة الوطنیة – طرق التدریس في التربیة البدنیة و الریاضیة-عباس أحمد صالح – 1
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مناهج منفرد لكل سنة دراسية ، و بالتايل جزئت إىل أقسام صغرى أي إىل مراحل ميكن تنفيذ كل مرحلة منها يف 


شهر مثال ، مث قسمت هذه اخلطة الشهرية إىل أجزاء أصغر حىت وصلنا إىل وحدة التدريس اليومي للرتبية البدنية و 


الرياضية. 


      و الدرس اليومي هو حجر األساس يف كل منهاج للرتبية البدنية و الرياضية باملدرسة على حسن حتضري و 


إعداد و إخراج و تنفيذ الدرس ، و نرى أن التالميذ ال يستطيعون استيعاب أهداف الربنامج العام للرتبية البدنية و 


الرياضية دفعة واحدة لذا يلجأ األستاذ إىل تقسيم الربنامج إىل برنامج ينقسم إىل ناشطني فردي و األخر مجاعي، 


  1و هذا ما يسمي بالتوزيع الدوري مث يقوم األستاذ بتعليم التالميذ هذين النشاطني يف وحدة التدريس.


 الطبيعة التربوية لدرس التربية البدنية و الرياضية و واجباته:2-


الطبيعة التربوية لدرس التربية البدنية و الرياضية : 1-2-


الرتبية علمية تتفاعل الفرد مع بيئته للوصول إىل األهداف املرجوة الكتساب الفرد القيـــم  و االجتاهات اليت 


تفرضها البيئة، و الرتبية هبذا املعىن هي ظاهرة ممارسة ، حيث يتعلم اإلنسان بواسطتها سواء كان يف الفصل أو يف 


الفصل أو يف املكتبة أو يف امللعب . و درس الرتبية البدنية   و الرياضية من حيث الواجب الرتبوي يؤدي أيضا 


هذه املهمة فالتالميذ بوجودهم يف مجاعة فإن عملية التفاعل تتم بينهم يف إطار القيم و مبادئ الروح الرياضية اليت 


 تكسبيهم الكثري من املميزات .


كما يعمل درس الرتبية البدنية و الرياضية على تنمية السمات األخالقية للتالميذ كالطاعة   و االنضباط و 


الشعور بالتآخي،إضافة إىل الرتبية البدنية و الرياضية  تطور للتالميذ الشجاعة و القدرة على اختاذ القرار يف إطار 


 2تأدية احلركات و الوجبات كالقفز و الدحرجة .


      و بطبيعة احلال هذه الصفات تلعب دورا كبريا و أساسيا يف بناء الشخصية اإلنسانية و تكسبها طابعها 


 .3املميز و على هذا املرتكزات تبين أيضا أهداف الرتبية البدنية و الرياضية يف املدرسة مما يعطيها طابع تربوي


 واجبات درس التربية البدنية و الرياضية :3-


   من واجبات درس الرتبية البدنية و الرياضية ما يلي : 


 املساعدة على االحتفاظ بالصحة ، و البناء البدين السليم لقوام التلميذ.


 .106 – دار الكتاب الحدیث – د.ن – القاهرة – ص التنظیم و اإلدارة البدنیة و الریاضیةحسن شلتوت و حسن معوض – - 1


.13 – طرابلس – ص 1983 –  المرشد الریاضي التربوي –المنشئة العامة للنشر و التوزیع و اإلعالنعلى بشیر الفاندي – -  2  
   .192 – ص 1997 – مذكرة ماجستیر – جامعة سیدي عبد اهللا – تصورات تالمیذ المرحلة الثانویة لفاعلیة أستاذ التربیة البدنیة و الریاضیةحقي رضا –  - 1
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املساعدة على التكامل املهارات و اخلربات املركزية و وضع قواعد الصحيحة لكيفية ممارستها داخل و خارج  •


 .املدرسة كالقفز ، اجلري و الرمي


 املساعدة على تطوير الصفات البدنية سرعة ، قوة ، حتمل ، رشاقة ، مرونة . •


 التحكم يف القوام على القوام يف حاليت احلركة و السكون. •


اكتساب املعلومات و املعارف و احلقائق على أسس احلركة البدنية و أصوهلا البيولوجية  ، الفيزيولوجية ،  •


 البيومكانيكية .


 تدعيم الصفات املعنوية ، السمات اإلدارية و السلوك الالئق .


 التعود على املمارسة املنظمة لألنشطة الرياضية . •


 تنمية االجتاهات االجيابية حنو ممارسة النشاط الرياضي . •


 خفض االضطرابات النفسية للتالميذ. •


 تقليل من السلوك العدوانية. •


 التأثري االجيابية على خمتلف األجهزة ( اجلهاز التنفسي ، الدموي ، العصيب ، العضلي) •


كما جيب أن يبتسم درس الرتبية البدنية و الرياضية بالتشويق مما يسمح من اكتساهبم لذة مزاودة خمتلف  •


 ضروب النشاط البدين .


االهتمام بإقامة منافسات للتشجيع على التدريب و إتقان املهارات املطلوبة هذا باإلضافة إىل عدة واجبات  •


 1 تتوقف على طبيعة الرياضية و الظروف و خصائص للتالميذ و ميوال هتم .


صفات درس التربية البدنية و الرياضية الجيد : 4-


 أن يكون للدرس هدف واضح يرجي الوصول إليه سواء كان تربويا أو تعليميا . •


 أن تكون أوجه النشاط مبنية على أساس سليم سواء من الناحية النفسية أو الرتبوية . •


أن تراعي أوجه النشاط األسس نفسية للتالميذ كامليول و االحتياجات و الفروق و النمو و تقومي االجتاهات  •


 حنو درس الرتبية البدنية و الرياضية .


 أن تكون أوجه النشاط مالئمة حلالة اجلو مع مراعاة النظافة الشخصية. •


أن تتخلل الدرس نشاط حر تلقائيا يبعث على السرور و البهجة و حيرر التالميذ من التشكيالت      و  •


 النداءات الشكلية.


  .44 – 43– ص ص مرجع سبق ذكره –طرق التدریس في التربیة البدنیة و الریاضیةعباس أحمد صالح – - 2
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 حيقق مبدأ إشراك التالميذ أطول فرتة ممكنة من الصحة . •


 حيقق مبدأ بث القيم االجتماعية و االجتاهات االجيابية حنو املدرسة و اجملتمع . •


أن يتبىن النشاط اختيار طرق التدريس على األسس العلمية للعلوم األساسية للرتبية الرياضية مثل علم التشريح  •


 ، علم الوظائف األعضاء ، علم احلركة.


 أن تتناسب أوجه النشاط مع اإلمكانات املوجودة باملدرسة سواء كانت مادية أو بشرية. •


كلما كان التعاون بني التالميذ و املدرس يف تنفيذ أوجه النشاط بعيدا عن الشكلية و التعقيد و قريبا من  •


التلقائية و النشاط احلر الذي تظهر فيه قدرة التالميذ على التنفيذ كلما ساعد ذلك لتحقيق هدف التعليم الذايت 


P5Fحسب قدرته و اهلدف الذي نسعى للوصول إليه .


1 


أهمية درس التربية البدنية و الرياضية : 5-


و اجتماعيا و  يرى قاسم املوندالوي أن الرتبية البدنية و الرياضية مكانة كبرية يف عملية و تطويره بدنيا   ، نفسيا


حيتاج إىل احلركة و اللعب و ذلك لكي ينمو و يتكامل أجهزته الداخلية ، و يتكيف لكافة االحتماالت و 


الظروف احلياتية و العملية الكتساب املناعة و املقاومة ضد األوبئة و األمراض. 


و تعد الرتبية البدنية و الرياضية من الوحدات التدريسية يف املدرسة ، يتعلم التالميذ كثري من صفات نفسية 


و الرتبوية و االجتماعية مثل الشجاعة ، اهلدف، التضحية ، الدقة و احرتام اآلخرين و االلتزام بتطبيق القوانني و 


 التعليمات و النظام و تنفيذ األوامر و غريها ، و ملا كانت الرتبية البدنية


و الرياضية تعد الركن األساسي يف تطوير كافة قدرات التلميذ لذا وجب االهتمام إىل مادهتا و ما حتتاج إليه من 


 2.إمكانيات و متطلبات بشرية و مادية و أجهزة و مناهج جديدة و غريها


  و إذا كانت الرتبية البدين عرفت أ�ا عملية توجيه للنمو البدين و القوام لإلنسان باستخدام التمرينات البدنية و 


التدابري الصعبة و بعض األساليب األخرى اليت تشرك مع الوسائط الرتبوية بتنمية النواحي النفسية و االجتماعية و 


 اخللقية .


أهداف التربية البدنية و الرياضية: 6-


إن تكوين الشخصية الشاملة لفرد يف اجملتمع هدف تسعي أليه الرتبية و التعليم يف كل اجملتمعات و اهلدف  


الرئيسي للرتبية البدنية و الرياضية هو املسامهة الفعالة لتنمية الشخصية املتكاملة و املتزنة للفرد ، و لدرس الرتبية 


  177 – ص ص 2004اإلسكندریة_   – دار الوفاء لدنیا و الطباعة و النشر –أسالیب تطویر و تنفیذ درس التربیة البدنیة و الریاضیةمحمد سعید عزمى –  - 1
178.  


. 09 – بغداد- ص 1990 – مطابع التعلیم العالي – دلیل الطالب في التطبیقات المیدانیة- قاسم الموندالوي –   2  
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البدنية و الرياضية هدف يعمل لتحقيقه ، فهناك أهداف تعليمية للدرس ، وهي تتعلق بتعلم النواحي االجتماعية 


و اخللقية و االنفعالية و السلوكية للتالميذ، فكل درس أهدافه اخلاصة سواء كانت تعليمية أو تربوية أو كالمها 


 1معا، حيث أن النجاح لتحقيقها هي املسامهة يف حتقيق أهداف الرتبية البدنية و الرياضية .


o  : األهداف التربوية لدرس التربية البدنية و الرياضية


يسهم درس الرتبية البدنية و الرياضية يف حتقيق العديد من األهداف الرتبوية ، ومن أمثلة ذلك ما يلي: 


اكتساب األطفال و الشباب  حب العمل اجلماعي و التعاون و االرتقاء مبستوى العمل اجلماعي سواء  •


باستخدام األساليب التنظيمية يف درس الرتبية البدنية و الرياضية مثل القطرات أو الصفوف أو اجملموعات أو 


الستخدام حمتوى الدرس مثل األلعاب الصغرية اجلماعية ، أو األلعاب الرياضية أو التمرينات اجلماعية و مما ال 


شك فيه أن ذلك كله يعد من اإلمكانات اليت تعمل على تربية الشيء حنو السلوك اجلماعي اخلايل من األنانية و 


 الفردية . 


اكتساب األطفال و الشباب امليول الرياضية و االجتاهات االجيابية حنو الرتبية البدنية و الرياضية عن طريق  •


 اكتساهبم للعديد من املعارف و املعلومات و القدرات الرياضية .


إكساهبم العديد من السمات النفسية االجيابية (اإلرادية و اخللقية اليت تسهم يف تكوين شخصيتهم كالطاعة ،  •


 النظام ، املبادرة و الشجاعة ، و االعتماد على النفس .


إكساهبم القدرات العقلية عن طريق التفكري الواعي أثناء ممارسة النشاط الرياضي و عند تنفيذ خطط اللعب  •


 و عند تعلم املهارات احلركية.


إكساهبم القدرات اجلمالية عن طريق األداء أالبتكاري للتمرينات البدنية أو التعبري احلركي أو الرقص ، كما  •


P8Fأن الرتبية البدنية تساعد على تشكيل القوام اجليد الذي يكسب الفرد اجلمايل .


2 


شروط درس التربية البدنية و الرياضية : 7-


      حىت يكون درس الرتبية البدنية و الرياضية ناجحا و حيقق أهداف ال بد من أن تتوفر فيه شروط، وصفات 


معينة تساعد على حتقيق األهداف ، و أهم هذه الشروط مايلي: 


جيب أن يكون لكل درس هدف معني يسعي املدرس الوصول إليه ، و أن يدرك التالميذ هذا اهلدف بوضح  •


. 


 . 179 – ص مرجع سبق ذكره – أسالیب تطویر و تنفیذ درس التربیة البدنیة و الریاضیةمحمد سعید عزمى – - 1
  .15- القاهرة – ص 1998 – دار الفكر العربي – مناهج و طرق التدریس التربیة البدنیةعنایات محمد أحمد فرج – - 2


 
- 17 - 


                                                 







   درس التربیة البدنیة و الریاضیة:الفصل األول 
 
مراعاة التدرج يف تعليم املهارات احلركية و العقلية للتالميذ من األسهل إىل األصعب  و اليت تتماش مع  •


 قدرات و استعدادات التالميذ.


االستمرارية يف تعليم املهارات احلركية و العقلية يف الدرس و الربط بني التمرينات مع مراعاة التدرج يف  •


 الصعوبة فالدرس و حده له بداية و له �اية أي اختالل فيه يفسد و يقلل من قيمته  و أثره.


جيب أن حيتوى درس الرتبية البدنية على و الرياضية على مهارات حركية و مترينات شاملة جلميع أجزاء  •


 اجلسم ، و متشاهبة يف العدد و القوة هبدف بناء اجلسم منتظما و متزنا يف منوه.


جيب أن تتشابه أوجه نشاط درس الرتبية البدنية و الرياضية مع الزمن املخصص له فال تكون أوجه النشاط  •


P9Fأقل من الزمن فيؤدي إىل احلل أو أكثر منه فتكون التمرينات روتينية و ال حتقق الفائدة.


1 


جيب أن تتالءم أوجه النشاط ، و طرق التدريس يف درس الرتبية البدنية و الرياضية مع أسس العلوم املتعلقة  •


Pبالرتبية البدنية و الرياضية كعلم النفس و االجتماع .


2 


جيب أن يشمل درس الرتبية البدنية و الرياضية على عنصر التنوع و التغري جلذب انتباه التالميذ    و  •


 تشويقهم و تعلقهم بدرس الرتبية البدين و الرياضية .


جيب أن يساعد درس الرتبية البدنية و الرياضية على تنفسية القيم و املعايري االجتماعية يف تنفسية القيم و  •


 املعايري االجتماعية يف نفوس التالميذ.


 مناسبة مبستوى قدرات التالميذ املرحلة العمرية هلم . •


 أن تضمن اشرتاك مجيع التالميذ و ألطول مدة ممكنة. •


 توفر فرص التعلم و اإلحساس بالقيادة لدى التالميذ. •


 جيب أن يكون املساحة متوفرة تساعد على ممارسة النشاط الذي جيربه . •


جيب أن تكون األدوات كافية ، وحالتها جيدة ال تعرض التالميذ للحوادث و اإلصابات و أن يعتاد التالميذ  •


 على العناية باألدوات و األجهزة ، و يتدربون على محلها و نقلها من مكان ألخر .


محتويات درس التربية البدنية و الرياضية : 8-


 دقيقة إىل عدة أقسام هبدفه تنظيم عمل املدرس و 45      قسم درس الرتبية البدنية و الرياضية و الذي مدته 


رغبته يف احلصول على نتائج إجيابية تعود على التالميذ و حتقق أهداف الدرس. 


منهج الرتبية البدنية و الرياضية قسم إىل أربعة أجزاء و هي كما يلي : 


 . 144- 142 ص ص – عمان1997 – دار الفكر العربي -المناهج المعاصرة في التربیة البدنیة و الریاضیةأكرم زكي خطابیة – - 1


 
- 18 - 


                                                 







   درس التربیة البدنیة و الریاضیة:الفصل األول 
 


                         دقائق5األخذ باليد  


   دقيقة15التحضري البدين العام و اخلاص  


                   دقيقة30املرحلة الرئيسية  


                  دقائق10العودة إىل اهلدوء  


إن اهلدف الرئيسي للمقدمة هو اإلمحاء و التدفئة العامة ذلك لتهيئة مجيع أجزاء اجلسم املختلفة ، متهيدا للقيام 


بالبدء التدريسي يف الدرس باإلضافة إىل إعداد التلميذ نفسيا بتشجيعه و حتضريه لإلقبال على الدرس و األنشطة 


املختلفة بنوع من النفس و الشوق و السرور و اإلشارة إىل املنافسة اإلجيابية ، أما بالنسبة للتمرينات التشكيلية 


فهي تشمل على متارين اجلري ، و الوثب ، و األلعاب اجلماعية املشوقة    و الرتوحيية و الشعبية و مترينات 


متــــهيدية تشمــل مجيــع أجــزاء اجلســم املكلفة و العنق و اجلذع كالذراعيــن و البطن و األرجل ، متهيدا لنوع النشاط 


. 1التعليمي الذي سوف يطبق يف الدرس


* أما بالنسبة للنشاط التعليمي فهو النواة اليت يبين عليها الدرس حيث أن الزمن الذي يستغرقه هذا النشاط يعتمد 


 على طبيعة املهارة الصعبة و اجليدة و على املستوى املهاري للتالميذ ، يكون اهلدف


 من الدرس تعليم مهارات جديدة أو تثبيت و إتقان مهارات سابقة ، و يراعي يف هذا النشاط أن يتخذ املعلم 


 2أثناء الشرح مكانا مناسبا أمام التالميذ الذين يتخذوا تشكيال مناسبا.


* أما بالنسبة جلزء اخلتامي يهدف للعودة إىل احلالة الطبيعية و العضوية ،باستخدام متار نيات التهدئة اليت تتصف 


بالبطء و عدم اإلجهاد . 


ويرى البعض األخرى التعريف باملادة (احملتوى) درس الرتبية البدنية و الرياضية تعريف واسعا على أمنا من املعارف 


و املعلومات و السلوك ، و مما يأخذ من هذا التعريف على أنه ميثل حصيلة حمتوى أو مادة الرتبية و نتائجها ، 


كما يعد مبثابة هدف الدرس و ليس حمتواه أو مادته. 


و يشري بعض املتخصصني يف جمال طرف تدريس الرتبية البدنية إىل أن احملتوى أو مادة درس الرتبية البدنية و 


الرياضية ميكن أن يتضمن املكونات التالية: 


جمموعة مركبة من التمرينات احلركية و األنشطة الرياضية و األلعاب و املنافسات و املسابقات.    •


 جمموعة مركبة من القيم و املثل و االجتاهات اليت تتناسب و أساليب السلوك السوي. •


 جمموعة مركبة من املفاهيم و املعايري و احلقائق اليت تكسب التالميذ املعارف و املعلومات .  •
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جمموعة من أساليب األداء الرياضي اليت يكتسبها التالميذ و اليت تساعدهم عل ى ممارسة النشاط الرياضي  •


  .بصورة مستقلة  


أهمية تنظيم درس التربية البدنية : 9-


تعد العملية التنظيمية لدرس الرتبية البدنية هامة جدا لنجاح الدرس فالدرس املنظم تنظيما جيدا ال يساعد فقط 


على تأكيد النجاح و لكنه يضفي إجيابية على جو املدرس ككل و على العالقة بني املدرس والتلميذ و كذلك 


على العالقات بني التالميذ بعضهم البعض على العكس من ذلك ، إذا مل يبذل عناية خاصة بتنظيم الدرس ، 


فمن املتوقع أن تقل قدرة التالميذ على الرتكيز أثناء الدرس و بالتايل يؤدي إىل عدم انسياب األداء و إنفاق املزيد 


من الوقت عند األداء. 


فالتنظيم اجليد للدرس يسهم يف إكساب التالميذ القدرة على معيشة الدرس و فهمه و تعديل سلوكهم، حبيث 


يكسبون معايري سلوكية مرغوب فيها، و بتحدد درس الرتبية البدنية من خالل الواجبات    


 1و احملتويات التعليمية و الرتبوية باإلضافة إىل ضرورة مراعاة احلالة .


وظيفة التالميذ و مستوى األداء و اإلمكانات املادية تتطلب إجراءات تنظيمية ، و كذلك مجيع الطرائق تتطلب 


يف نفس الوقت أسس تنظيمية و لذا ينبغي مراعاة مجيع إجراءات عملية التدريس ال ميكن حتقيقها إال يف إطار 


تنظيمي حمدد و اليت تتضمن أساسا األنشطة احلركية املتعددة و املتنوعة للتالميذ والتغري الدائم لألماكن و االنتشار 


املكاين بالفصل و كيفية ضم التالميذ يف جمموعات و تأيد عوامل األمن و السالمة للتالميذ باإلضافة إىل 


املشكالت املرتبطة باحلمل و الراحة و ، وساعة الدرس (احلصة) هي اليت تكون الشكل األساسي أو حجر الزاوية 


لدرس الرتبية البدنية و لضمان حسن تشكيل ساعة الدرس يتطلب األمر مراعاة إجراءات تنظيمية و متهيدية 


.   2متعددة مثل االنتقال إىل مكان الدرس (جتهيز األدوات واجبات معينة لبعض التالميذ


- أنماط درس التربية البدنية و الرياضية : 10


يتحدد منط درس الرتبية البدنية و الرياضية نبعا للهدف الرئيسي الذي يسعى لتحقيقه و دروس الرتبية البدنية و 


الرياضية هتدف إىل تنمية شخصية التالميذ الشاملة ، و إن الدروس يف أغلب مدارسنا ترتكز على الدروس العلمية 


، ولقد قسمت دروس الرتبية البدنية و الرياضية من قبل الرتبويني واملتخصصني بالرتبية البدنية و الرياضية إىل أماط 


خمتلفة إال أننا نتفق على أمناط درس الرتبية البدنية و الرياضية. 
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أ ) – الدروس هتدف إىل اكتساب الصفات البدنية للتالميذ و فيها يتم عل حتسني الصفات البدنية            و 


الوظيفية للتالميذ و تطوير األداء املهاري مع مراعاة قواعد التدريب و احلمل و الراحة مما يناسب مع أداء 


التمرينات و قدرات التالميذ  


ب ) – الدروس هتدف إىل إكساب املهارات احلركية و فيها يتم العمل على تعليم التالميذ املهارات احلركية و 


األنشطة الرياضية املختلفة املناهج . 


ج ) – الدروس هتدف إىل مجع النمطني السابقني مع إكساب الصفات البدنية و املهارات احلركية معا. 


د ) – الدروس هتدف إىل حتسني و تطوير االرتقاء مبستوى األداء فهي جتمع بني النمطني األول                    


و الثاين للعمل على تثبيت و إتقان املهارات احلركية و الصفات البدنية لدى التالميذ. 


ه ) – الدروس هتدف إىل قياس املستوى الذي وصال إليه التالميذ و التقومي يهدف إىل معرفة مدى حتقيق 


أهداف الرتبية البدنية و الرياضية.  


- نمط الدرس لغرض تنمية الصفات البدنية:  10-1


إن من أعراض دروس الرتبية البدنية (تنمية الصفات البدنية) القوة، السرعة، التحمل، الرشاقـة  ، املرونة ، و       


تقع أمهية هذه الصفات و تنميتها يف جمال الرياضة املدرسية ليس  فقط من واقع عالقتها بالتعليم تقدم باملهارات 


احلركية املوجودة يف املناهج املدرسية بل تتعدى هذه األمهية حلاجة التلميذ يف اجملتمع و حتسني الصفات البدنية 


  ترتبط بتنمية السمات اإلدارية.


:  - نمط الدرس لغرض اكتساب القيم الخلقية و االجتماعية10-2


      يرمي هذا الدرس إىل تربية القيم اخللقية و االجتماعية و ال ميكن فصل القيم اخللقية عن القيم البدنية و 


املهارات إلمتام العملية الرتبوية فالتعاون و التضحية و إنكار الذات من أجل اجلماعة واجلرأة و الشجاعة و 


  الصدق.


- نمط الدروس لغرض النمو الصحي و التعود على العادات الصحية: 10-3


      يف هذا النمط من الدروس يعمل املدرس على توفري وسائل احلياة الصحية السليمة للتالميذ من خالل 


حمتوى يعمل على إمداده باملعلومات و املعارف و االجتاهات الصحية حىت ال ميكن الوصول إىل معرفة صحية 


عامة و ممارسة التمرينات و األنشطة تساعده على إصالح العيوب اجلسمية و بناء عادات صحية و تنمية حياة 


صحية مدرسية. 


-نمط الدروس لغرض النمو العقلي: 10-4
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  يبحث هذا النمط من الدرس حنو ما خيص التالميذ من إغراض فكرية هلا أمهيتها يف مراحل العمر األول للتلميذ 


) سنوات جند أن اللعب هو كل شيء للطفل ، حيث يتيح له أن حيلل اجلري ، و يتخيل 7 – 3ففي مرحلة من (


وخيرتع أثناء اللعب . 


- نمط الدروس لفرض المراجعة : 10-5


      هلذا النط من الدرس جند أنه يهتم مبراجعة ما سبق تدريسه يف وحدات تعليمية سواء كانت الدروس خاصة 


بتحسني صفات بدنية أو تعليم مهارات حركية وفقا للمنهاج املدرسي و يتم إجراء مراجعة الدروس عقب �اية 


 1 كل وحدة تعليمية.


- نمط من الدرس لغرض التقويم و قياس مستوى التحصيل : 10-6


يف هذه النمط من الدرس جند أن اهلدف األساسي هو مستوى التالميذ من حيث حتصليهم للمهارات احلركية و 


مدى و صوهلم من حتسني الصفات البدنية و مدى اكتساهبم من معارف   و معلومات خاصة باألنشطة البدنية 


سواء كانت معارف أو املعلومات ( اجتماعية ، عقلية أو صحية). 


نمط الدروس لغرض تنمية و تحسين الصفات البدنية و النمو الحركي : 7-10- 


      جند أن هذا النمط من الدروس جيمع بني النمطني ( منط الدرس لغرض النمو احلركي ) و منط الدرس لغرض 


تنمية الصفات البدنية أي اجلمع بني طرق حتسني الصفات البدنية مستخدما احلمل الراحة و طرق تعليم املهارات 


  احلركية.


-المتطلبات االجتماعية لدرس التربية البدنية و الرياضية : 11


-ارتباط التربية البدنية بأسلوب حياة الفرد :  11-1


املمارسة الرياضية املنتظمة هي أحدى املبادئ األساسية يف اسلون حياة الفرد يف اجملتمعات املتطورة ،كما أ�ا تعد 


مبثابة احملتوى اهلام لالستثمار وقت الفراغ و يكسب الفرد من خالل ممارسته ألنواع األنشطة الرياضية املختلفة يف 


درس الرتبية البدنية و الرياضية باملدرسة االبتدائية اإلعدادية  و الثانوية. 


كذلك من خالل إشراكه يف النشاط الرياضي خارج الدرس ، العديد من املهارات و القدرات و اخلربات الرياضية 


اليت تشكل فما بعد هوايته الرياضية اليت ميارسها بصورة منتظمة و دائمة يف وقت الفراغ      و اليت تشكل 


أسلوب حياته اليومية و يعد وقت الفراغ جزاء هاما يف حياة اإلنسان و االستخدام األمثل لوقت الفراغ يسهم يف 


إكساب الفرد العديد من الفوائد و املزايا اليت تعمل على تشكيل شخصيته من النواحي املعرفية و اخللقية و 


مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنیة – اتجاهات حدیثة في تدریس التربیة البدنیة و الریاضیةمصطفى محمد سایح – -1   .73.63.-56 ص  – ص2001 – 
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النفسية ، لذا جيب إعطاء أمهية كربى ألنشطة وقت الفراغ اليت تتميز بتعددها و تنوعها وارتباطها بالسرور و املرح 


و املتعة ، و مما ال شك فيه أن األنشطة الرياضية الرتوحيية و ينبغي أن حتتل مراكز متقدمة من بني أنشطة وقت 


الفراغ و بذلك تصبح املمارسة الرياضية من احملتويات السياسية يف حياة الفرد. 


- االرتقاء بالمستوى الصحي : 11-2


       يسعى اجملتمع إىل االرتقاء باملستوى الصحي العام إلفراد الشعب و وقايتهم من األمراض ألن اإلنسان هو 


احملور اهتماما اجملتمع ، ففي اجملتمعات املتطورة يكون لكل فرد من أفراد هذا اجملتمع احلق يف االرتقاء مبستوى 


صحته و الوقاية من األمراض و ضمان هذا احلق يف ارتقاء بالرتبية الرياضية و اجملتمعات الشبانية . 


-تطوير األسس البدنية للعمل و اإلنتاج: 11-3


ترتبط تنمية اجملتمعات املتطورة ارتباطا وثيقا بالتقدم العلمي و التكنولوجي الذي ساعد بصورة على احلد على 


املغاالة يف بذل اجلهد البدين املرهق ، و أسهم يف التفكري الذي يتمثل يف أداء احلركات والتنظيم العلمي لألداء 


احلركي للعامل املنتج بدال من استخدام القوة العضلية كوسيلة لالرتقاء باإلنتاج . 


-تطوير األسس البدنية للدفاع عن الوطن : 11-4


 و العنف لتحقيق أغراضه و أطماعـه  ، لذا ينبغي على ,مييل االستعمار يف مجيع بقاع العامل من استخدام القوة


اجملتمعات املتطورة و اجملتمعات النامية إجياد كافة الوسائل املنظمة حلماية أنفسهم ضد إي عدوان استعماري 


خارجي و هذا يعين تدعيم القوة الدفاعية و أساليب تكنولوجية حديثة  و تطوير القدرات و االستعدادات 


  الدفاعية جلميع املواطنني.


و يف ضوء املعارف العلمية احلربية فإن االرتقاء باملستوى البدين و النفسي للفرد يساعد بصورة واضحة على تطوير 


فنون احلرب و القتال ، فاحلرب احلديثة حتتاج إىل زيادة املتطلبات النفس اجلسيمة اليت قد ال تظهر بصورة واضحة 


يف احلياة املدنية العادية لذا ينبغي أن يتوفر لدى اجلندي املقاتل القوى الدفاعية اليت تساعده على أداء واجباته 


. 1القتالية بكفاءة عالية 


-تطوير المستويات الرياضية العالية : 11-5


تسهم رياضات املستويات العالية (البطوالت) يف تشكيل الشخصيات املتكاملة كما أن األبطال هم الرياضيني هم 


مبثابة مناذج طيبة جلميع املواطنني و يعملون على حفز األجيال الناشئة الصاعدة على املمارسة الرياضية املنتظمة و 


   .8-6 ص ص–مرجع سبق ذكره  –مناهج و طرق التدریس التربیة البدنیةعنایات محمد أحمد فرج – -1


 
- 23 - 


                                                 







   درس التربیة البدنیة و الریاضیة:الفصل األول 
 


من ناحية أخرى فإن الرياضات ملستويات العالية تقيم أوامر الصداقة بني الشعوب و ترفع من قدر و مسعة الدولة 


بني سائر الدول األخرى . 


و الوظيفة االجتماعية لرياضات املستويات العالية تلقى املزيد من األعباء على الرتبية الرياضية بصورة واضحة ، إذ 


 .تعد الرتبية البدنية النشاط الرياضي خارج الدرس 


- درس التربية البدنية في ظروف خاصة : 12


و لكن جيب مراعاة بعض النقاط اهلامة ، أذا كان اجلو باردا جدا أو حار جدا أو ليس بفناء املدرسة    أو ملعب 


لتنفيذ الدرس أو رمبا وجدت صالة ألعاب مكيفة أو جمهزة بكل اإلمكانات ، هلذا وجب على املدرس أن يكون 


 1مستعدا ملواجهة هذه الظروف.


- درس التربية البدنية في الجو البارد جدا : 12-1


جيب أن يعمل املدرس على التالميذ فتكون مثة الدرس كله احلركة املستمرة . 


أ – فاملقدمة مثال البد أن تكون طويلة و متنوعة عبارة عن جرى و وثب و يكون زمنها أكثر من املعتاد.  


ب – جزء من التمرينات حيتوى على مترينات عنيفة ، فتشل أجزاء اجلسم كلما ثين اجلذع أمام ، أسفل ، وال 


داعي لتمرينات ثين الذراعني مثال، و ميكن إعطاء هذا اجلزء من انتشار حد بعيد عن التشكيالت حىت ال تدع 


التلميذ يقف حلظة يستمع للشرح ولكن يكتفي بتقليد النموذج فقط ة يكون تصحيح األخطاء يف حيز ضيق ألن 


اهلدف هو تدفئة التالميذ. 


- ميكن إلغاء جزء من النشاط التعليمي ، أو تعليم مهارة بسيطة ميكن أداؤها مع حماولة التصحيح بنفسه أو 


بتوجيه بسيط من املدرس . 


- ميكن إضافة وقت النشاط اخلتامي إىل النشاط التطبيقي أو أعطاء بعض التمرينات البسيطة اليت تعمل على 


التهدئة مع االحتفاظ بدرجة حرارة اجلسم و يستحسن األكثر من املسابقات اليت تلهي التالميذ عن حالة اجلو 


. مع مراعاة ليس التالميذ عند االنتهاء من الدرس 


-درس التربية البدنية في جو حار جدا: 12-2


      جيب تعديل الدرس حبيث يتناسب مع اجلو فاملقدمة مثال اإلمحاء يكون بسيط و مشوق سواء اجلري 


اخلفيف أو لعبة تبعث على املرح و السرور و التمرينات السهلة غري معقدة و جيب استغالل أي جزء فيه ظل يف 


امللعب و ال يشرتط الشكليات و يكون النداء بسيط و قاطع ، ويتم الرتكيز على اكتشاف و تصحيح األخطاء و 
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تكون التمرينات سهلة منشطة و قد يكون النشاط التعليمي أطول زمن من النشاط التطبيقي مع إجراء بعض 


املسابقات و األلعاب الصغرية و يكون النشاط اخلتامي أطول إلعطاء وقت أكرب لتحقيق األرق و استعادة اجلسم 


. 1لوضعه الطبيعي


-درس التربية البدنية داخل الفصل : 12-3


قد يضطر املدرس إلعطاء درس الرتبية البدنية داخل الفصل و رمبا بسبب املطر و عدم صالحية أرضية امللعب 


لوجود مياه و أوحال و هذه الفرصة طيبة إلعطاء التالميذ بعض املعلومات النظرية و حتقيق األهداف املعرفية 


للدرس كشرح بعض املواد البسيطة من قانون لعبة ما ، أو شرح مهارة سوف يقوم بتأديتها يف احلصص القادمة أو 


توجيه التالميذ إلتباع قواعد صحيحة سليمة أو عمل بعض املسابقات اليت يغلب عليها الطابع الفكري و اليت 


حتقق األهداف السلوكية للمجال اإلدراكي ، أو املعريف كما ميكن للمدرس إعطاء بعض التمرينات البسيطة اليت ال 


حتتاج إىل مساحات كبرية كتمرينات الذراعني أو الرجلني و اليت ميكن تأديتها يف الفراغات بني مقاعد الدراسة أو 


مبحاولة استغالل مساحة الفصل و نقل بعض املقاعد إىل اخللف و إعادهتا يف �اية احلصة . 


 -برنامج التربية البدنية و الرياضية : 13


الرتبية البدنية مادة تعليمية تساهم بالتكامل مع املواد األخرى و طريقتها اخلاصة يف حتسني قدرات التلميذ يف 


جماالت متعددة كاجملال السلوكي احلركي و اللياقة البدنية عن طريق تنوع واسع من أنشطة تطبيقية ، أم يف اجملال 


 العاطفي و اجملال االجتماعي يفضل العالقات الديناميكية الناجتة عن التنظيم و املواجهة بني الفرق.


      أما باخلصوص القدرات املعرفية ، فإن ذلك يتم بواسطة حاالت اللعب امللموسة ، و اليت غالب ما تتطلب 


حلول املسائل املعقدة ، كما تشمل األنشطة البدنية و الرياضية مظهرا ثقافيا يف اجملتمع العصري و حمل اهتمام 


البحوث العلمية و ختصصات مهنية متعددة مما يساعد التلميذ على إثراء معارفه ، و توضيح إمكاناته من اختبار 


مهين ، و التوجيه حنو أنشطة ترفيهية نظيفة يف حياته املستقبلية و بالتايل تساهم الرتبية البدنية و الرياضية يف 


 و 1995 02 – 25 املؤرخ يف 935تكوين شخصية التلميذ و إدماجه الفعلي ضمن اجملتمع ، و األمر رقم 


. يعد تعليم مادة الرتبية البدنية و الرياضية مادة مدرجة يف برامج 1996حسب مدرية التعليم الثانوي العام جوان 


 2و امتحانات الرتبية و التكوين فهي إذا مادة درجة متاما يف املنظومة الرتبوية و يف مجيع مستوياهتا.
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:  الفصلخالصة


جند إن الرتبية البدنية والرياضية جزء ال يتجزأ من الرتبية العامة وهي وسيلة  من خالل ما قدمناه يف هذا الفصل 


فعالة يف عملية التكوين النفسي واالجتماعي للمراهقني . 


فاستغالل النشاطات البدنية والرياضية متارس الرتبية البدنية تأثريها االجيايب مكونة بذلك الفرد تكوينا بدنيا ونفسيا 


واجتماعيا على قواعد سليمة ومن بني هذه النشاطات البدنية والرياضية رياضات مجاعية وفردية متارس يف إطار 


 منظم وقانوين حتت إشراف مسؤولني ومربني أكفاء مشكلة جمتمع صغريا بإمكانه


التحكم فيه واستعماله كمصنع للمادة اخلام لكن تكون فعالية هذا التكوين مبقدار فعالية املكونني خاصة املريب 


  .واملدرب فهو األداة اليت تستعملها الرتبية البدنية والرياضية للنحت مباشرة يف الفرد وترسيخ عادات وقيم للمجتمع


من هذا كله نستخلص أن الرتبية البدنية والرياضية ليست جمرد حركات بدنية ورياضية وإمنا هدفها األمسى هو 


تكوين أفراد املستقبل وان الرياضة يف النادي ال ختتلف على األقل يف مسعاها األول مع مسعى الرتبية العامة 


  والذي هو تربية والنشء على أسس وأخالق وقيم اجملتمع األصلي


و هذا من خالل ممارسة احلصص الرتبوية اليت تسهم بشكل كبري هي و األستاذ املشرف عليها يف صقل املواهب 
 و جعل الوقت املخصص ملادة الرتبية البدنية و الرياضية هو الوقت الذي ميضي على أحسن حال.
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غیر  نعمالعبارات الرقم 
 متأكد


 ال


   أمارس الرياضة جبدية لكي أصبح أفضل تلميذ يف القسم   01
   شعر بعدم الثقة يف قدريت خاصتا عند مواجهة زمالئي الذين يتميزون مبستوى عايل   02
   العب بأقصى جهدي أثناء حصة ت . ب . ر سواء كنت فائزا أو مهزوما   03
   يعتقد بعض زمالئي بأنين من التالميذ الذين يتميزون بشدة االنفعال   04
   نفذ بدقة كبرية كل ما يطلبه األستاذ مين   05
   أمارس الرياضة جبدية لكي أتفوق على زمالئي   06
   دريت ومهاريت عالية مقارنة بزمالئي   07
   هناك بعض املهارات احلركية اليت أجد صعوبة يف تنفيذها   08
   أثناء ت.ب.ر استطيع أن أهدأ بسرعة عندما أنفعل لسبب ما .  09
   يتحيز األساتذة غالبا لبعض التالميذ   10
   ستوى أفضل يف الرياضات الفردية مقارنة بالرياضات اجلماعية   11
   ثقيت يف نفس كتلميذ رياضي ليست على درجة عالية   12
يف حصة ت.ب.ر أحاول أن ابذل قصارى جهدي بغض النظر عن النتيجة  13


املسجلة . 
   


   عندما أتوتر أثناء احلصة فإن هذا التوتر يضايقين.  14
   هبوط مستوى التلميذ هو نتيجة األخطاء التلميذ وليست نتيجة ألخطاء األستاذ   15
   يف بعض األحيان يبدوا أين ال أبذل قصارى جهدي أثناء حصة ت.ب.ر   16
   ستطيع أن أتصرف بصورة جيدة يف املواقف الغري متوقعة أثناء احلصة الرياضية .  17
   ا من النوع الذي يستسلم بسرعة عندما يكون الفارق كبريا جدا   18
   عندما تسوء األمور أثناء حصة ت.ب.ر فإنين أستطيع أن أحتكم يف انفعااليت.  19
   اشعر بأن أستاذي ال يفهموين جيدا   20
   بذل قصارى جهدي يف سبيل الوصول ألعلى املستويات الرياضية   21
   أحيانا أمتنع عن إبداء رأي ألستاذي خوفا من أن ينتقدين .  22
   أمارس الرياضة مبفردي باإلضافة إىل حصص ت.ب.ر .  23
   أجد انه من الصعوبة حماوليت التحكم يف انفعااليت أثناء احلصة.  24
   احرتمت كل أستاذ قام بتدريسي   25
   ليس من طبيعيت أن أحتدى زمالئي   26
   معظم زمالئي يعتقدون بأنين تلميذ واثق جدا من نفسه   27







   إذا طلب من أستاذي ممارسة الرياضة بعد �اية السنة فإنين أتضايق .  28
   عندما ارتكب بعض األخطاء يف بداية احلصة فإن ذلك ال يؤثر أدائي .  29
   أشعر أن أستاذي ينتقدين بدون سبب .  30
   ارسة الرياضة ملدة طويلة هي الطريق للتفوق الرياضي .  31
   أحيانا تكون قدريت على اختاذ القرار سببا يف هبوط مستوى أدائي أثناء احلصة   32
   عندما أتعلم مهارة جديدة فإنين أتدرب عليها حىت أتقنها متاما   33
   ال استطيع أن احتفظ هبدوئي عندما يضايقين زميلي .  34
   أستشري أستاذي دائما عندما أواجه بعض املشكالت   35
   يف بعض احلصص يبدو أنين ال أمارس الرياضة جبدية.  36
ستطيع أن اعرب على وجهة نظري بدون تردد حىت ولو كانت خمتلفة عن رأي  37


أستاذي 
   


   نادرا ما استمر يف التمرن بعد انتهاء حصص ت.ب.ر   38
   أفتقد أعصايب بصورة نادرة أثناء احلصة.  39
   إذا مل يشركين أستاذي كأساسي يف احلصة فإنين أعتقد أنه يتخذ مين موقفا.  40


 








 خاتـــــــمــــــة
 


 يف أساسية مكانة حتتل والرياضية البدنية ةيالرتب  حصةأن نستخلص السابقة الفصول يف ذكره سبق مما


 للفرد العامة الرتبية يف كبريا دورا تلعب  أل�ا وهذا عنها االستغناء ميكن ال نهأ حبيث التعليمي العام الربنامج


 أل�ا هبا االهتمام وزيادة االعتبار بعني البدنية الرتبية خذأفيجب  حسن خلق وذات راقية جمتمعات تبين وبالتايل


 .والشعوب األجيال وكذلك لألمم تريب


 عتياد علىالا املمارسة املنتظمة و حنو رغباته و الفرد جتاهاتا تنمية إىل تعمد الرياضية و البدنية فالرتبية


وعملية التدريس يف مادة الرتبية البدنية و الرياضية هي رسالة ذات أبعاد سامية  ، احلياة مدى ممارس كنشاط ذلك


و إعداد الفطنة و املعرفة الواعية و يف اجليد  التخطيط  تعتمد علىو ذات أهداف نامية و ذات أساليب منهجية


تنفيذ العمل بكل جدية . 


 اثر حتضري درس  من خالل الدراسة والتحليالت اليت توصلنا إليها وانطالقا من موضوع حبثنا املتمثل يف


حتضري الدرس يف  يلعبه الذي الدور اتضحالرتبية البدنية والرياضية يف دافعية االجناز لدى تالميذ الطور الثانوي 


حتفيز التالميذ و دافعية االجناز يف حصة الرتبية البدنية   و الرياضية مما يساهم يف إجناح الدرس . 


ويف األخري نتمىن أن يفتح البحث احلايل املزيد من البحوث املماثلة حىت يستفاد هبا يف حفظ اإلصالح 


 خصوصا واملؤسسات عموما ألن النتائج اليت أسفرت عنها التحاليل ال تعترب �ائية أو خيدم التالميذالرتبوي وحىت 


عامة بل إ�ا يف احلقيقة ترتبط بنوع العينة اليت طبق عليها البحث وحبدود القطاع الذي اختريت منه، وال يسعنا 


، الذي يعلم أننا اجتهدنا قدر ما استطعنا فأصبنا  سوى أن نسأل اهللا سبحانه وتعاىل صاحب الفضل العظيم


  اهللا عزوجل ,، وما من صواب فريجع إىل مثرة رضا وأخطأنا وما من خطأ يف هذا البحث فهو منا ومن الشيطان


كما نسأله أن يضيء لنا كل طريق نسعى فيه لطلب العلم خالصا لوجهه الكرمي. 


 








دور تحضیر أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة للدروس في تنمیة 
سمات الدافعیة لدى تالمیذ الطور الثانوي 
 دراسة میدنیة على مستوى ثانویات بسكرة
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 :تمهيد 


بعد حماولتنا لتغطية اجلوانب النظرية للبحث، سنحاول يف هذا اجلزء أن حنيط باملوضوع من اجلانب التطبيقي مبعىن 


احلقل امليداين الدراسي من خالل حتليل جوانبه بدءا من نوعية البحث الذي تعرفنا فيه للمنهج املتبع يف الدراسة مث 


انتقلنا إىل حتديد كيفية و اختيار العينة مث انتقلنا إىل حتديد كيفية مجع البيانات و بعد ذلك انتقلنا إىل حتليل 


البيانات و ذلك باستعمال املقاييس اإلحصائية املناسبة يف حتويل الفرضيات إىل صيغتها الكيفية إىل حتليلها 


امليداين ، مث الوقوف على أهم االستنتاجات اليت توصلنا إليها يف هذا . 


 المنهج المتبع: -1


انطالقا من طبيعة املوضوع و البيانات املراد احلصول عليها ملعرفة دور حتضري األستاذ لدروس ت.ب.علي مسات 


الدافعية لدى التالميذ طور ثانوي  فقد استخدمنا املنهج الوصفي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد يف 


الواقع و يسهم بوضعها وصفا دقيقا و يوضح خصائصها ، عن طريق مجع املعلومات و حتليلها و تفسريها ، و من 


مث تقدمي النتائج يف ضوئها، و من خصائص هذا املنهج انه ال يقف عند حد مجع املعلومات املتعلقة بظاهرة تربوية 


 و تنظيمها من اجل استقصاء جوانب الظاهرة املختلفة و إمنا يعتمد إىل الوصول إىل استنتاجات  تبوبيهامعينة و


تسهم يف فهم الواقع من خالل حتليل تلك الظاهرة و تفسريها ، ومن مث التوصل إىل تعميمات ذات مغزى تسهم 


        1يف تطوير الواقع و حتسينـه .


كما استخدمنا مقياس السمات الدافعية للرياضيني الذي قام بإعداده حممد حسن عالوي يف ضوء مقياس سابق 


) أبعاد أشارت إليها العديد من الدراسات يف جمال السمات 5(قائمة السمات الدافعية) والذي تضمن مخس(


 :الدافعية الرياضية وهي كالتايل 


احلاجة إىل االجناز، الثقة بالنفس ، التصميم ، ضبط النفس، التدريب . 


كما استخدمنا مقابلة مع أساتذة ت.ب.ر 


مجتمع الدراسة  -2


 كمجتمع أصلي للبحث و هبذا يتمثل جمتمع البحث على مستوى بلديات بسكرةلقد مت اختيار ثالث ثانويات 


 فما يلي:


 تلميذ. 2300العدد اإلمجايل لتالميذ  


 أساتذة ت.ب.ر. 9العدد اإلمجايل لألساتذة 


 51-ص1994- د.ن- بغداد-مناهج البحث يف الرتبية البدنية و الرياضية- الزويغي و النغم-  1
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عينة البحث و خصائصها و كيفية اختيارها:  -3


طريقة اختيار العينة:  -3-1


يقول عمار بوحوش: "عينة البحث هي املعلومات عن عدد الوحدات اليت تسحب من اجملتمع األصلي ملوضوع 


  . 1الدراسة حبث تكون ممثلة متثيال صادقا لصفات هذا اجملتمع


جيب عند اختيار العينة أخذ عدة مفاهيم بعني اعتبار، حيث يعترب اختيار العينة أهم املشكالت اليت تواجه 


الباحث يف جمال العلوم اإلنسانية و االجتماعية فالنتائج العلمية تتوقف على مدى متثيل العينة للمجتمع األصلي، 


و ابتعادها قدر اإلمكان عن التحيز، و تستخدم العينة يف األحباث النفسية و االجتماعية كو�ا:  


 دية. اتوفر التكلفة امل


 ا و تفسريها. تبوبيه  من حيثتوفر اجلهد يف مجيع البيانات


  .توفري الدقة يف اإلجراءات امليدانية، و يف تفسري النتائج


  .تتيح العينة التعمق يف الدراسة للبيانات احملصلة


حث أحيانا أن جيرى حبثا على جمتمع أصال بأكمله، فيقتصر على اختيار عينة متثل يف أفرادها مجيع اال يستطيع الب


الصفات الرئيسية لألصل الذي أخذت منه، ليكون االستنتاج صحيحا و ال ميكن لذلك أن يتحقق إال حينما 


يف جمتمع البحث الذي عدد عناصره  تتساوي احتماالت ظهور كل فرد من أفراد اجملتمع األصلي يف العينة املختارة


 باملائة من اجملتمع اإلمجايل . 5 هو أخذ فمن األفضليقدر ببعض املئات إىل بعض األلف 


عينة البحث:  -3-2


يقول "عبد العزيز فهمي هيكل : "عينة البحث هي املعلومات عن عدد الوحدات اليت تسحب من اجملتمع   


اإلحصائي موضوع الدراسة، حبيث تكون ممثلة متثيال صادقا لصفات هذا اجملتمع". 


  3 يدرسون يف 2300تلميذ من أصل134 ومتثلت طريقة اختيار عينة البحث بطريقة طبقية عشوائية متثلت يف 


 على مستوى بلديات بسكرةثانويات 


على مستوى  لألساتذة متت بطريقة مسحية متثلت يف اخذ كل أساتذة ت.ب. ر أما طريقة اختيار عينة البحث


  موضحة يف اجلدول كاآليت : أساتذة ت.ب.ر9املتمثل يف  و اليت يدرسون فيها 3 ثانوياتال


ميثل تقسيم عينة البحث. : 01الجدول رقم 


 


 99-ص2001- ديوان املطبوعات اجلامعية- اجلزائر- مناهج البحث العلمي و طرق لعداد البحوث - عمار بوحوش-  1
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            العدد     


 التقسيمات


النسبة المؤوية العدد العـــينــــة 


ثانوية محمد العربي بعرير 


 - طولقة -


 التالميذ


 األساتذة


1269 


03 


55.17% 


33.33% 


  دريسي محمدثانوية


 - فوغالة -


 التالميذ


 األساتذة


485 


03 


21.08% 


33.33% 


 الغروس الجديدةثانوية 


 - الغروس -


 التالميذ


 األساتذة


546 


03 


23.73% 


33.33% 


 


مجاالت البحث:  -4


 :المجال الزماني  4-1


 بالنسبة للجانب النظري 2016-02-25 إىل غاية 2016-1-15كانت بداية الباحث هلذه الدراسة بتاريخ


 2016-05-02 إىل غاية 2016-03-01أما اجلانب التطبيقي فقد كانت بتاريخ 


المجال المكاني:  -4-2


. بلديات بسكرة  ثانويات على مستوى 3متت هذه الدراسة على 


   المجال البشري: -4-3


  أساتذة9يشرف عليهم  بسكرةثانويات  يدرسون يف 2300 تلميذ من أصل 413مشلت عينة البحث على 


 ت.ب.ر.


 تحديد متغيرات الدراسة: -5


إن إشكالية فرضيات كل دراسة تصاغ على شكل متغريات تأثر إحداها على األخرى، باالعتماد على مفاهيم 


 :ومصطلحات ووجب علينا حتديد هذه املتغريات املستعملة وهي كاآليت 


هو العالقة بني السبب والنتيجة أي العامل املستعمل نريد من خالله قياس النواتج، و المتغير المستقل:  -أ


حتضــري الدرس.   املستقل يف هذه الدراسة هو.املتغري
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هو الذي يوضح الناتج أو اجلواب ألنه حيدد الظاهرة اليت حنن بصدد حماولة شرحها وهي  المتغير التابع :  -ب


تلك العوامل أو الظواهر اليت يسعى الباحث إىل قياسها، وهي تتأثر باملتغري املستقل،  واملتغري التابع يف هذه 


 الدراسة هو مسات دافعية.


الدراسة االستطالعية:  -6


قبل الشروع يف اجلانب التطبيقي للبحث قمنا بإجراء استطالع أويل بغية التعرف على عينة اجملتمع األصلي و 


ذلك من خالل االطالع امليداين على الظاهرة (ما هو دور حتضري أستاذ تربية بدنية ورياضية للدروس يف تنمية 


مسات الدافعية لدى التالميذ الطور الثانوي ) ،و هذا من خالل إجراء مقابالت و مالحظات ميدانية يف ثانويات 


 قصد وضع خطة منهجية ملعاجلة املشكلة بطريقة علمية. بلديات بسكرة


أهداف الدراسة االستطالعية:  -6-1


من خالل الدراسة االستطالعية نريد أن حنقق جمموعة من األهداف تتمثل فيما يلي:  


* االطالع على املمارسة امليدانية يف املؤسسات من خالل االتصال بأساتذة الرتبية البدنيــة و الرياضية من أجل 


مجع أكرب عدد ممكن من املعلومات اليت ميكن من خالهلا معاجلة األشكال املطروح. 


  .حماولة التعرف أكثر على جمتمع الدراسة امليدانية


  .اختيار مقياس سيمات الدافعية األكثر مالئمة للدراسة امليدانية مع تكييفه حبسب طبيعة العينة


  . حتديد الطريقة املناسبة الختيار العينة


    .حماولة اكتشاف الصعوبات و العوائق اليت ميكن أن تعرتض الباحث قبل الشروع يف الدراسة امليدانية


 وبعد قيامنا هبذه الدراسة مع بداية شهر مارس مت التوصل إىل جل هذه النقاط اليت اتضحت من خالل عرضنا 


هلذا الفصل . 


أدوات البحث:  -7


استخدم الباحث إلجراء حبثه األدوات التالية: 


  مقياس السمات الدافعية للتالميذ


 .املصادر واملراجع 


 .املقابالت الشخصية مع األستاذ املشرف 


 .املقابالت الشخصية مع أساتذة ت.ب.ر 


  ²كاوسائل إحصائية متثلت يف آلة حاسبة ، اختبار. 
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 الخاصة بمقياس الدافعية:


  هبدف مقياس السمات الدافعية للرياضيني الذي قام بإعداده حممد حسن عالوي يف ضوء مقياس سابق   ( 


قائمة السمات الدافعية ) إىل قياس بعض السمات الدافعية املختارة اليت ترتبط باالجناز الرياضي الذي يتميز 


باملستوى العايل .                                       


 أباعد أشارت إليها العديد من الدراسات يف جمال السمات الدافعية الرياضية، وهذه األبعاد 5ويتضمن املقياس 


هي :                                                              


- الحاجة لالنجاز:                                                                             1


الالعب الرياضي الذي يتميز بسمة الثقة بالنفس يكون واثقا جدا من نفسه ومن قدراته ومهاراته ويستطيع 


 التصرف بصورة جيدة يف املواقف غري املتوقعة يف املنافسة ويعرب بثقة عن وجهة نظره بدون تردد


- الثقة في النفس :                                                                       2


الالعب الرياضي الذي يتميز بسمة الثقة بالنفس يكون واثقا جدا من نفسه ومن قدراته ومهاراته ويستطيع 


التصرف بصورة جيدة يف املواقف غري املتوقعة يف املنافسة ويعرب بثقة عن وجهة نظره بدون تردد.                                                           


- التصميم :                                                                                 3


الالعب الرياضي الذي يتميز بسمة التصميم يعترب من بني الالعبني األكثر بذال للجهد سواء يف التدريب أو 


املنافسة وال حياول أن يرتاخى بغض النظر عن طول فرتة التدريب أو نتيجة املنافسة وينفق املزيد من الوقت واجلهد 


لتحسني قدراته ومهارته ويتمسك بأهدافه ألقصى مدى .                                                                                    


- ضبط النفس :                                                                              4


الالعب الرياضي الذي يتميز بسمة ضبط النفس يستطيع التحكم يف انفعاالته بصورة واضحة يف العديد من 


املواقف املثرية لالنفعاالت يف أثناء املنافسة الرياضية وال يفقد أعصابه بسهولة يف أوقات الشدة أو الضغوط . 


- التدريبية :                                                                                  5


الالعب الرياضي الذي يتميز بسمة التدريبية ينفذ بدقة تعليمات املدرب وحيرتم كل من قام بتدريبه ويستشري 


مدربه عندما يواجه بعض املشكالت، كما يشعر بأن مدربه يفهمه جيدا وال يتحيز لالعبني معينني .                                                            


 عبارات ويقوم الالعب الرياضي باإلجابة على كل عبارة 8 عبارة من األبعاد اخلمسة تقيسه 40ويتضمن املقياس 


يف ضوء تعليمات طبقا ملقياس ثالثي التدرج : ( نعم ـ غري متأكد ـ ال ) .                                                                                    


- التصحيح :                                                                                     
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 عبارات :                                          8- يتضمن بعد احلاجة لالجناز على 


                                 1/11/21/31أرقام العبارات اليت يف اجتاه البعد هي : 


 6/16/26/36وأرقام العبارات اليت يف عكس اجتاه البعد هي : 


 عبارات :                                                         8- بعد الثقة بالنفس يتضمن 


                                  7/17/27/37أرقام العبارات اليت يف اجتاه البعد هي : 


                           2/12/22/32وأرقام العبارات اليت يف عكس اجتاه البعد هي : 


 عبارات :                                                          8- بعد التصميم يتضمن 


                                33/ 3/13/23أرقام العبارات اليت يف اجتاه البعد هي : 


                        8/18/28/38وأرقام العبارات اليت يف عكس اجتاه البعد هي : 


 عبارات هي :                                                 8- بعد ضبط النفس يتضمن 


                                39/ 9/19/29أرقام العبارات اليت يف اجتاه البعد هي : 


                         4/14/24/34وأرقام العبارات اليت يف عكس اجتاه البعد هي : 


 عبارات :                                                            8- بعد التدريبية يتضمن 


                                  35/ 5/15/25أرقام العبارات اليت يف اجتاه البعد هي : 


                       40/ 10/20/30وأرقام العبارات اليت يف عكس اجتاه البعد هي :


وعند تصحيح عبارات القائمة يتم منح العبارات اليت يف اجتاه البعد الدرجات التالية: 


 درجة            ال = درجة واحدة          2 درجات        غري متأكد = 3نعم = 


 


كما يتم منح العبارات اليت يف عكس اجتاه البعد الدرجات التالية:                       


 درجات                            ويتم مجع 3 درجة             ال = 2نعم = درجة واحدة     غري متأكد = 


درجات كل بعد من أبعاد املقياس على حدة، إذ أن املقياس ليست له  درجة كلية، والدرجة العالية تشري إىل متيز 


الالعب الرياضي بالسمة اليت يقيسها البعد.                      


 األدوات اإلحصائية المستعملة  7-1


 


 :    النسبة المئوية -أ
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= النسبة المئوية   •
التكراراتالتكرارات


اجملموع 
  ×100 


: ²اختبار كا -ب


 من أفضل االختبارات اإلحصائية اليت تستخدم يف حساب داللة الفروق بني تكرارات ²يعترب اختبار كا


 حلساب داللة فرق البيانات العددية اليت ميكن حتويلها إىل تكرار أو نسب ²النسبة و التكرارات و يستخدم كا


 مئوية و تقوم فكرهتا األساسية على قياس مدى اختالف التكرارات املشاهدة والتكرارات املتوقعة  و احملتملة


.  1احلدوث 


    : و ميكن حسابه من املعادلة التالية


– م ت)∑ ²( ن ت 


 ن ت 
= ²كا   


  :بحيث


  . ت م : تكرار املشاهد


 . ت ن : تكرار املتوقع 


 .130-ص2006- عالم الكتب- القاهرة- اإلحصاء البارامتري و الالبارامتريعبد المنعم أحمد الدردیر- -  1
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