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بداية أشكر هللا على إتمام هذا العمل راجيا منه جل شأنه تحسين عاقبتنا وأحوالنا  

لنا ونحن نخطو ُخطُواتنا األخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود إلى أعوام  

قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين  

و قبل أن نمضي  . بذلك جهودا كبيرة في بناء جيل الغد لتُبعث األمة من جديد

لتقدير والمحبة، إلى الذين حملوا أقدس  

إلى جميع أساتذتنا  . رسالة في الحياة إلى الذين مّهدوا لنا طريق العلم  والمعرفة

إلى من زرعوا التفـاؤل في دربنا و قدموا لنا المساعدات والتسهيالت و األفكار و  

وخاصة    المعلومات ربما دون أن يشعروا بدورهم بذلك فـلهم منا كل الشكر

الدكتور المشرف بن ميصرة عبد الرحمن

ونتقدم بشكرنا الجزيل لجميع أساتذة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية  

والرياضية دون استثناء على مساعدتنا على إتمام هذه المذكرة، حيث قدمتم لنا  

ل  العون ومددتم لنا يد المساعدة وزودتمونا بالمعلومات الالزمة إلتمام هذا العم

 .أتمنى لهم الحياة السعيدة و الهنيئة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

بداية أشكر هللا على إتمام هذا العمل راجيا منه جل شأنه تحسين عاقبتنا وأحوالنا  

.آمين.في كل األمور  

لنا ونحن نخطو ُخطُواتنا األخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود إلى أعوام  

قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين  

بذلك جهودا كبيرة في بناء جيل الغد لتُبعث األمة من جديد

لتقدير والمحبة، إلى الذين حملوا أقدس  نتقدم بأسمى عبارات الشكر واالمتنان و ا

رسالة في الحياة إلى الذين مّهدوا لنا طريق العلم  والمعرفة

.األفـاضل  

إلى من زرعوا التفـاؤل في دربنا و قدموا لنا المساعدات والتسهيالت و األفكار و  

المعلومات ربما دون أن يشعروا بدورهم بذلك فـلهم منا كل الشكر

 الدكتور المشرف بن ميصرة عبد الرحمن

ونتقدم بشكرنا الجزيل لجميع أساتذة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية  

والرياضية دون استثناء على مساعدتنا على إتمام هذه المذكرة، حيث قدمتم لنا  

العون ومددتم لنا يد المساعدة وزودتمونا بالمعلومات الالزمة إلتمام هذا العم

أتمنى لهم الحياة السعيدة و الهنيئة

بداية أشكر هللا على إتمام هذا العمل راجيا منه جل شأنه تحسين عاقبتنا وأحوالنا  

لنا ونحن نخطو ُخطُواتنا األخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود إلى أعوام    البد

قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين  

بذلك جهودا كبيرة في بناء جيل الغد لتُبعث األمة من جديد

نتقدم بأسمى عبارات الشكر واالمتنان و ا

رسالة في الحياة إلى الذين مّهدوا لنا طريق العلم  والمعرفة

إلى من زرعوا التفـاؤل في دربنا و قدموا لنا المساعدات والتسهيالت و األفكار و  

المعلومات ربما دون أن يشعروا بدورهم بذلك فـلهم منا كل الشكر

ونتقدم بشكرنا الجزيل لجميع أساتذة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية  

والرياضية دون استثناء على مساعدتنا على إتمام هذه المذكرة، حيث قدمتم لنا  

العون ومددتم لنا يد المساعدة وزودتمونا بالمعلومات الالزمة إلتمام هذا العم



دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سالم وآخر

)من سورة يونس

*سبحان الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا  

  حفظها هللا" أمي الغالية

إلى من علّمني األخالق وكيف أواجه الصعاب، إلى من علمني حب

وحب العمل واالجتهاد إلى الذي فتح لي صدره الرّحب وكان

".أبي العزيز: "

.اخوتيإلى من شاركني مشاق الحياة، قرّة عيني،  

إلى كل عائلتي عائلة مراد و أخوالي بن معماش كبيرا وصغيرا

المالك، زوهير

:دكتور المشرف على مذكرتي

أرجوا من المولى عز وجل أن يتقبل منا ثمرة هذا االجتهاد

 

 

 

﷽  

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سالم وآخر:" قـال هللا تعالى

من سورة يونس 10اآلية  ". (دعواهم أن الحمد � ربي العالمين

سبحان الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا  

أمي الغالية"إلى رمز الحب واألمل، إلى ينبوع الرحمة واألمان، 

.وأطال في عمرها  

إلى من علّمني األخالق وكيف أواجه الصعاب، إلى من علمني حب

وحب العمل واالجتهاد إلى الذي فتح لي صدره الرّحب وكان

: "بمثابة الوطن، إلى عماد البيت الذي أفخر به

 إلى من شاركني مشاق الحياة، قرّة عيني،  

إلى كل عائلتي عائلة مراد و أخوالي بن معماش كبيرا وصغيرا

المالك، زوهيرجمال ، اسامة، علي،عبد  : إلى رفقـاء دربي

دكتور المشرف على مذكرتيلإلى أستاذي الكريم ا

 بن ميصرة عبد الرحمان

م ذاكرتي، هإلى كل من حملت  

أرجوا من المولى عز وجل أن يتقبل منا ثمرة هذا االجتهاد

 قـال هللا تعالى

 دعواهم أن الحمد � ربي العالمين

سبحان الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا   *  

إلى رمز الحب واألمل، إلى ينبوع الرحمة واألمان، 

 إلى من علّمني األخالق وكيف أواجه الصعاب، إلى من علمني حب

وحب العمل واالجتهاد إلى الذي فتح لي صدره الرّحب وكان الحياة،  

 بمثابة الوطن، إلى عماد البيت الذي أفخر به

 

 إلى كل عائلتي عائلة مراد و أخوالي بن معماش كبيرا وصغيرا

 إلى رفقـاء دربي

 إلى أستاذي الكريم ا

 أرجوا من المولى عز وجل أن يتقبل منا ثمرة هذا االجتهاد
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  :مل�� ال�راسة

  :ع��ان ال�راسة

األت�ان �ال�ف�،  ال�قة(في ت���ة �ع� ال�فات ال�ف��ة ال����ة ال��ن�ة وال��اض�ة  أس�اذدور 

  .ال�ا�عة م��س�ل�� تالم��  )األنفعالي

في ت���ة �ع� ال�فات ال�ف��ة و ال��اض�ة  ال��ن�ةه�ف� دراس��ا الى مع�فة دور أس�اذ ال����ة     

جل� االن��اه و ال����ه �أه��ة اس�اذ ال����ة ال��ن�ة و ال��اض�ة ال��  و ل�� تالم�� ال�ا�عة م��س� 

  .��اه� على سالمة وص�ة ال�ف��ة لل�الم��

�مات اس�ع�ل�ا لو ��س�لة ل��ع ال�ع،اس���م�ا ال��هج ال�صفي ل�الئ��ه ���عة ال���  وق�    

 أس�اذا ل�ادة ال����ة ال��ن�ة وال��اض�ة 40رة ب ال�� ت� ت�ز�عه على ع��ة ال��� و ال�ق� اناالس���

و ق� اسف�ت ال��ائج �أن ألس�اذ ال����ة ال��ن�ة و ال��اض�ة تأث�� ���� على ال�ان�  ل�ائ�ة ع�� ول�ان

م�� �أنف�ه� و ح�ه� ال�ف�ي ل�� تالم�� ال��ة ال�ا�عة م��س� ح�� �ع�ل االس�اذ على تع��� ثقة ال�ال

ال���� ت���ة االت�ان االنفعالي ل�یه� ع� ���� م�اع�ته� في  ��ل� ،على اب�از ج��ع ق�راته�

   .و تق�ل اراء �ع�ه� ال�ع� و غ��ها انفعاالته��

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Summary of the Study  

The Role of the Sports and Physical Education Teacher in 

Developing Algerian Fourth Year Middle-School Learners’ 

Psychological Traits (Self-Confidence and Emotional Equilibrium) 

The present research is conducted to scrutinise the significance of sports 

and physical education in boosting such psychological factors as self-

confidence and emotional control. It also seeks to stress the importance of the 

sports teacher who contributes largely to improving learners’ psychological 

health. 

The nature of the research requires a descriptive method; thus, the 

researcher -in an attempt to gather data- designed and administered a 

questionnaire to a sample group of 40 sports teachers in Ain Oulmene City. 

The findings of this research paper reveal that sports and physical education 

immensely affects the psychological aspect of fourth year middle-school 

learners in the sense that the teacher of this school subject strives to promote 

his/ her pupils’ self-esteem, stimulates them to manifest all their abilities and 

enhances their emotional balance helping them to manage their feelings and 

emotions and accept others’ opinions leniently.   

 



 

 أ 

  مق�مة

ت�ققه م� ن�ائج ا��اب�ة على ام ���ة �ف�لل����ة ال��ن�ة م�انة ����ة داخل ال����مة ال�� لأص���      

ها في �الال��� ق���ة و اق���  يان�ا ه م����ثة  الو  �ی�ةال����� ال��رسي وال��ني ، ��ا أنها ل��� ج

  .ال�ان� ال���ي الى ح� ����� أن���هاال�اضي على ال�اح�ة ال��ن�ة وح�ها ���� ارت�ا� 

ال�ل�� م� ال��احي ال�ف��ة  ف�د� ال����ة ال��ن�ة وال��اض�ة ه� ح�ی� ع� إع�اد الع ��ی�إن ال     

ال��م ن�� �أن ال�ول أدرج� ال����ة ال��ی�ة  فإن�ا ل�ا �ل�رة ش����ه ال���نةو  و االج��ا��ة ، ال����ة

ا �ل اإلم�انات م� أجل ال�فع م� م�ان�ها ب�� هت ل�� اتها ال�����ة وسر وال��اض�ة ض�� م�اه�ها ومق� 

واأله��ة ال���� لل����ة ال��ن�ة وال��اض�ة في م���ع�ا هي أن تق�م أ��ا ب����ة ال����ة  األخ�� العل�م 

ني وال��اضي ل�ل��� وه�ا ال �ع�ي أن ال����ة ال��ن�ة وال��اض�ة �ض �ال����� ال�ال���املة م� خالل ال�ه� 

�ني �ت���ة الق�رات على األداء ال��ني وال��اضي و�ن�ا ت�جه م�ه�داتها لل�ه�ض �ال����� ال فيتق��� 

   .�وال�ل��ة ل�� ال�الم� االج��ا��ةوت���� ال��ة وت���� ال�فات 

 �خالل أس�اذ ال����ة ال��ن�ة وال��اض�ة ال�� �ع� العامل ال�اس� في م�وه�ا ال�ه�ض ���ن م�     

ت�ق�� ع�ل�ة ال��ر�� ، وه� �ع��� ال����ة األساس�ة في الع�ل�ة ال�����ة وال�عل���ة فاألس�اذ ال�فء ه� 

ف�� �اء ال����ع وتق�مه ، ه�ا �اإلضافة إلى ال�ور ال�� یل��ه في ب �هإ��اب�ا في تالم� ام� ���ث أث� 

ال�ي ت�اه� في ب�اء ش���ة  یه�� �ال�فات ال�ف��ةأن ��اض�ة ة ال����ة ال��ن�ة و ال�خالل ح واج�اته

� الع�ائ� مالف�د ف��ونها ���� ان �فق� الف�د  ال���� م� الف�ص ���� ال��ف م� ال��ا�� او ال��ف 

  .ال�ي ت��ث

ادراك الف�د ل�فائ�ه و  مهارته : �أنها ) ش�وج�( هاح�� �ع�ف ال�قة �ال�ف�لعل اب�ز هاته ال�فات و     

ل��� ف���ة ول��ها م����ة وال �ق��� ت����  فهي وق�رته على ال�عامل �فعال�ة مع ال��اقف ال���لفة

ح�� ت�ج� صفات اخ�� ت�اه� في صقل مهاراته ، ش���ة الف�د على ام�الكه لل�قة �ال�ف� فق� 

�ع� أح� أه� الع�امل  ال�� االت�ان االنفعالي����عه ا ناج�ا في ماالج��ا��ة وتق��ة ش����ه ل���ن ف�د

االت�ان االنفعالي ه� ق�رة الف�د على : أن  صالح وم��ازن ��ا ع�فه راجح �ق�لال��اه�ة في ب�اء ف�د 

ض�� انفعاالته وال�ع��� ع�ها ���رة م��نة وناض�ة �ع��ة ع� ال�ه�ر واالن�فاع وال ی��� سل�ك الف�د على 

أنه م�ع�ر أو واقع ت�� ضغ� ش�ی� وأن ت��ن ح�اته االنفعال�ة رز��ة ال ت��ب�ب وال ت�قل� ألس�اب تافهة 

  )101ص :  1961راجح ، (. ب�� ال��ح واالن��اض

�ع�� له  ال�ان� االنفعالي �ع� م� أه� ال��ان� ال�ي ی��غي على أس�اذ ال����ة ال��ن�ة وال��اض�ة أنف    

م�حلة  تع��� أصع�اه��ام ���� خاصة لف�ة ال�الم�� ال��اهق�� اع��ارا ل���ص�ات هاته ال��حلة ال�ي 

��ل�ج�ة ح�� ��ع� ال�ل��� في ه�ه ال��حلة �ال��ت�، و� عقل�ة و نف��ةت��ل على ع�ة تغ��ات  نهاک� 

س�ة ل�ل��� ا��� على ن�اح ال��اة  ال�ر �اهي م��ول�ة التأته�ا . الغ�� ، وال�ع�ر �ع�م ال�قة ،وال��ف 

أث�اء ل�ه ال����ة ع الح��هم� خالل مه م� ق�باأل ����ع ل��خاصة أس�اذ ال����ة ال��ن�ة و ال��اض�ة ا



 

 ب 

س�اذ األا ، ��ق�م هقائ� و ال��اكل ال�ي ی�اجه�و ال هور��ات هتالل ال��ة ��ع�ف م�� ��ا� خالال� ��امة

ال�ل��� م� ال�اح�ة ال�ف��ة والعقل�ة وال��ن�ة  م����  هات و ن�ائح و�رشادات ت�اه� في ت�����ب�ق��� ت�ج

 .خالل األن��ة ال��جهة في ح�ة ال����ة ال��ن�ة و ال��اض�ة

ت�ل�� ال��ء في ����ا ه�ا على  علىفال�ور ال�� یل��ه األس�اذ في ح�اة ال�ل��� ه� ال�� ساع�نا     

  .ال�ور ال�� یل��ه أس�اذ ال����ة ال��ن�ة و ال��اض�ة في ت���ة �ع� ال��ان� ال�ف��ة ل�الم��ه 

  :  ه�ا الى ق��ا ب�ق��� ����ا 

  :و ی���� ف�ل واح� :ال�ان� ال��ه�ي -

اإل�ار العام لل�راسة و ت�اول�ا ��ه  إش�ال�ة ال�راسة و ف�ض�اتها و أه�اف و أه��ة و ه�  :األولالف�ل 

  . ال��� و ع�ض لل�ل�ات ال�الة في ال�راسة و ال���ق ل�راسات ال�ا�قة ال��ابهة ل����ا

  :و ی���� ثالثة ف��ل :ال�ان� ال���� 

  . ت��ث�ا ��ه ع� أس�اذ ال����ة ال��ن�ة و ال��اض�ة  :�انيالف�ل ال - 

  .ع� ال��ان� ال�ف��ةت��ث�ا ��ه  : ل�الف�ل ال�ا -

  .ال��اهقةت��ث�ا ��ه ع�  :�ا�عالف�ل ال - 

   :ال�ان� ال����قي و����� ف�ل��

م�غ��ات ، ال��هج ال���ع في ال�راسة  ،ال�راسة اإلس��ال��ة ع�ت��ث�ا ��ه  : ال�ام�الف�ل  -

ال�عال�ة ،م���ة لألداة و ح�اب ال��ائ� ال���� ج�ع ال��انات  سال��ا،م���ع و ع��ة ال��� ،ال�راسة

  .اإلح�ائ�ة و خ��ات اج�اء ال�راسة ال���ان�ة

  .في ض�ء ف�ض�ات ال�راسة مناقشتهاو  ت�ل�لهاو لنتائج ض ارع : �ادسالف�ل ال -

 .االس���اجات و االق��احات:الف�ل ال�ا�ع  و اخ��ا-
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 الدراسة: إشكالية -1-1
تحتل التربية البدنية والرياضية مكانة هامة في المنظومة التربوية بحيث تعتبر أنها من أهم السبل في 

وتربيته تربية شاملة ،وعنصرا فعاال في االعداد لمجتمع أفضل ألنها تساهم في العملية  اعداد النشء
التربوية التي تهدف الى تحسين االداء االنساني في كل الجوانب البدنية والعقلية واالجتماعية للفرد كما 

 (62ص , 6002, نة)المحاسن التركيبة التي ينشط منها الفردأنها تسعى الى تحقيق التوازن والتعاون ضم
انتشرت المدارس و المعاهد والكليات المتخصصة التي تعمل على إعداد و و نظرا لهذه االهمية فلقد 

عنصرا  اعتبارهو على  ,التربية البدنية و الرياضية تأهيال تربويا و معنويا على أفضل مستوى  تاذتأهيل أس
من اعداد التلميذ  دوره في و  العملية التربويةهاما في المؤسسة التربوية و في المجتمع ككل وفي إنجاح 

فقد عمدت العديد من الدراسات إلى تسليط الضوء على الدور الفعال الذي يلعبه   الناحية البدنية و النفسية
 .والثقة بالنفس االتزان االنفعاليفي تنمية بعض الصفات النفسية لدى المراهقين، مثال كصفتي 

يعتبر الجانب االنفعالي من ابرز الجوانب المهمة التي تعمل حصة التربية البدنية والرياضية من حيث 
خالل أستاذ التربية البدنية والرياضية في تنميته واإللمام به خاصة لفئة التالميذ المقبلين على اجتياز 

ر على التالميذ ربما بعض امتحانات نهاية الطور الدراسي ) امتحان شهادة التعليم المتوسط ( حيث تظه
التصرفات التي تظهر حالة عدم االتزان االنفعالي للتلميذ ، ولعل األستاذ الكفء والمتمكن في مجال 
اختصاصه قد يكون أكثر علما و دراية بمدى تأثير حالة عدم االتزان االنفعالي لتالميذ على تصرفاتهم 

النفسية التي تهدف إلى إنشاء مواطن صالح متوافق  حد مظاهر الصحةأوسلوكهم ، فاالتزان االنفعالي هو 
 مع بيئته وذاته .

( الفرد المتزن انفعاليا هو الذي يتفاعل بدون تطرف مع المواقف 6591حيث وصف " درا يفر " )
أو عدم االتزان االنفعالي هو عيب مميز يتصف به الشخص صاحب  العصبية،ويشير إلى أن االنفعالية، 
 (96ص  , 6066 الخالدي، )المتطرقةاالنفعالية 

من جهة أخرى نجد صفة الثقة بالنفس، حيث يرى الكثير من الرياضيين أن الثقة بالنفس هي االعتقاد في 
تحقيق المكسب او الفوز ، وهذا اعتقاد خاطی ، وربما يقود إلى المزيد من االفتقاد الى الثقة بالنفس أو 

ح للثقة بالنفس يعني توقع الرياضي الواقعي لتحقيق النجاح، فالثقة المفهوم الصحي الثقة الزائدة . ولكن
بالنفس ال تعني ماذا يأمل أن يفعله الرياضي ، ولكن ماهي االشياء الواقعية التي يتوقع عملها ،كما 
يالحظ في مجال الممارسة الرياضية أن هناك بعض الرياضيين يكونون غير واثقين من انفسهم أي 

لنفس بينما هناك بعض الرياضيين يتميزون بدرجة مبالغ فيها من الثقة بالنفس او الثقة يعوزهم الثقة با
الزائفة ، ويوجد فريق ثالث من الرياضيين لديهم مقدار من الثقة في النفس ، وهذا هو المستوى المرغوب 

 (113، ص 6002فيه من الثقة . )راتب ،
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قة تتأثر الى حد كبير بالتفكير في استطاعتك في تحقيق ويعتبر التفكير بثقة واحدة من أهم الجوانب. فالث
األهداف. و عندما تفكر ايجابيا فان جسمك يستجيب على نحو أفضل بسلوك يتميز بالثقة. ولقد عبر عن 
المعنى السابق العب المارثون العالمي " بل رود جوز" عندما قال: }إذا فكرت انني أستطيع المكسب 

 .سيحدث..... فان ذلك حتما 
ورغم الدور الكبير الذي يلعبه استاذ التربية البدنية والرياضية في مساعدة التالميذ في جميع الجوانب اال  

س نطرح التساؤل وعلى هذا األسا البرنامج الدراسي و كفى بتقديمان هناك من يعتبره استاذا عاديا يكتفي 
  األتي :

 :ملعاؤل التساا
تالميذ  لدى الصفات النفسية بعضتنمية في  التربية البدنية والرياضيةهناك دور فعال ألساتذة هل  - 

  ؟ السنة الرابعة متوسط
 :التساؤالت الجزئية

  ؟   تالميذ السنة الرابعة متوسط لدى تنمية الثقة بالنفسيف دور  التربية البدنية والرياضيةهل ألستاذ /6 
   ؟تالميذ السنة الرابعة متوسط لدىاالتزان االنفعالي  تنميةيف  دورالرياضية هل ألستاذ التربية البدنية و /6
  الدراسة: فرضيات-1-2 
على ضوء المعلومات المنتقاة من معارفنا الخاصة ومن خالل المعارف المكتسبة، واستنادا إلى بعض  

البحوث التي لها عالقة بموضوع بحثنا هذا وتماشيا مع التساؤل السابق اقترحنا وضع الفرضية العامة 
 ومنها تندرج وتتفرع إلى فرضيات جزئية.  

  :الفرضية العامة--1-2-1 
تالميذ السنة الرابعة  لدى الصفات النفسية بعضتربية البدنية والرياضية دور فعال في تنمية ال تاذألس

 متوسط
 الجزئية:الفرضيات -1-2-2 

 . تالميذ السنة الرابعة متوسط لدى تنمية الثقة بالنفسيف دور  التربية البدنية والرياضيةألستاذ  *
 .تالميذ السنة الرابعة متوسط لدىاالتزان االنفعالي  تنميةيف  دورالرياضية ألستاذ التربية البدنية و  *
 : لدراسةأهمية ا -1-3

لدى التالميذ  النفسييعتبر بحثنا من البحوث التي تتناول العالقة بين أساتذة التربية الرياضية والنمو 
وبالتالي التحكم في العملية البيداغوجية من حيث اختيار محتوى النشاطات المقدمة وكذا التعامل العقالني 

 والسليم مع التالميذ. 
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في العملية التعليمية و التربوية  التربية البدنية والرياضية لمكانة استاذ لجأنا إلى دراسة هذا الموضوع نظرا 
بعض الصفات و  العقلية ،االجتماعية قدراته البدينةتنمية تكوين التلميذ و في  يلعبهلذي و الدور الكبير ا

  .النفسية وبالتالي التطلع إلى آفاقه وطموحاته المستقبلية  بأمان وارتياح
و حساسية  لتغيرات التي تطرأ على التالميذ في مرحلة المراهقة من تغيرات فيزيولوجية ونفسية ،ل ونظرا

تربية البدنية و الرياضية هام الذي يلعبه األستاذ و حصة الالكشف عن الدور الهاته المرحلة ارتأينا الى 
من الناحية الوجدانية االجتماعية لدى التالميذ حيث يساهم على تفريغ المكبوتات وتنمية الجانب النفسي 

و  بأنفسهمزيادة ثقة التالميذ  دور فعال في االنضباط كما أن له و  التحكم في االنفعاالتويساعد على 
 ايمانهم بقدراتهم لمواجهة كل الصعاب التي تعتريهم في حياتهم.

   : أهداف الدارسة -1-4
 والرياضية فيدنية الب التربيةفي دراستنا هذه تكمن في ابراز دور أستاذ  ان األهداف التي يمكن حصرها

  نذكر:جوانب نموه خاصة الجانب النفسي ومن بين هذه األهداف  مختلف وفي تنمية ،التلميذحياة 
 معرفة دور أستاذ التربية البدنية و الرياضية في تنمية صفة الثقة بالنفس. 
  تنمية صفة االتزان االنفعالي. والرياضية فيالبدنية  أستاذ التربيةمعرفة دور 
  صحة اليساهم على سالمة  والرياضية الذياستاذ التربية البدنية  والتنويه بأهمية االنتباهجلب

 تالميذلالنفسية 
  التربية البدنية و الرياضية و انعكاساته على االداء االكاديمي  ألستاذابراز الدور االيجابي

 . للتالميذ
 فقط،بأنها مادة لتسلية  الرياضيةوأستاذ التربية البدنية و  اتجاه حصة تصحيح النظرة الخاطئة 

النفسية  الناحية والرياضية منالذي يقدمه أستاذ التربية البدنية  والدور الفعال النبيلةبالمهام  وتبيان
 .لتالميذ االجتماعية

 :ومصطلحات الدراسةتحديد مفاهيم -1-5
 أستاذ التربية البدنية والرياضية: - 5-1 -1
  على أن مهنته التعليم لغة:-أ

: يعتبر أستاذ التربية البدنية والرياضية صاحب الدور الرئيسي في عمليات التعليم والتعلم  اصطالحا -ب 
ختيار أوجه النشاط المناسب للتالميذ في الدرس وخارجه بحيث يستطيع من إ ، حيث يقع على عاتقه

 رجمتها وتطبيقها على أرض الواقع.خاللها تحقيق األهداف التعليمية والتربوية وت
 (631، ص 6553،)خطابية 
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: أن أستاذ التربية البدنية والرياضية يلعب دورا فعاال في حياة التلميذ فهو عبارة عن وسيط  إجرائيا -ج
بين التلميذ والرياضة لذا كان من الضروري إعداد هذا األستاذ إعدادا مهنيا وأكاديميا وثقافيا وعلميا وهو 

ين و مساعدتهم، كما يشارك في التطوير الثقافي كذلك الشخص الذي يكرس نفسه مهنيا لتعليم اآلخر 
 ويهتم بتربية التالميذ و تحقيق األهداف التربوية التي يصبوا إليها.

 الصفات النفسية :
ِصفة: ُمَؤهِ الت؛ مجموعة المعارف والقدرات والمهارات والصفات العامة والشهادات الدراسيَّة  جمع لغة:

 فات لالشتراك في مباراة والتدريبات التي حصل عليها الفرد ص
هي الروح والجمع أنفس ونفوس ونفس الشيء ذاته وعينه بؤکد به والنفس يعبر بها عن اإلنسان  :النفس

 جميعه وهي جملة الشيء وحقيقته.
تشير بصفة عامة إلى االتجاه المميز للشخص لكي يسلك بطريقة معينة ، أو أي صفة يمكن إصطالحا :

أن تفرق على أساسها بين فرد وأخر ، وعلى ذلك إذا كنا نستطيع أن نميز بدقة نوع السمات التي تظهر 
قبل أو على الشخص وإلى أي درجة يمتلكها فمن المعتقد أنه يمكن التنبؤ بكيفية سلوك الشخص في المست

على األقل يمكن تفهم سلوكه الحالي ، و إذا كانت الوسائل التي تميز هذه السمات تتصف بقدر مناسب 
من الصدق والثبات والموضوعية فإننا بذلك يمكن أن نمتلك وسيلة هامة لتحليل وفهم السلوك اإلنساني. 

 ( 656،ص6596)عالوي،
لعقلية التي ينفرد بها كل شخص والتي تجعله يسلك الصفات النفسية هي جملة من القدرات ا: ب/إجرائيا

في المواقف المختلفة وتميزه عن غيره في ردود األفعال تجاه الموقف الواحد، وهي جماع  سلوكا معينا
 الفطرة والخبرة معا

 تعريف الثقة بالنفس : - 1-5-2
 عليها االعتماد بالنفس:الثقة  ناالطمئنا ،االئتمان الثقة: اليقين، لغة:

" الثقة بالنفس سمة تشتق من أحكام أو تقديرات الشخص لصورة نفسه أو ذاته أو تصوره عن  إصطالحا :
 (. 26، ص 6555 ،عبد البصير )نفسه ".

" إن الكثير منا يعتقد أنه يمكن أن يصبح لديه الثقة في النفس عندما يحقق المكسب أو الفوز، وذلك  -
حقا عندما نعتقد أننا نستطيع أن نؤدي بنجاح، فالثقة بالنفس  غير صحيح، إننا نستطيع أن نشعر بالثقة

هي توقع النجاح، واألكثر أهمية االعتقاد في إمكانية التحسن ، فالثقة بالنفس ال تطلب بالضرورة تحقيق 
المكسب، فبالرغم من عدم تحقيق المكسب أو الفوز فإنه يمكن االحتفاظ بالثقة في النفس وتوقع تحسن 

 (.655م، ص 6000 ،اتباألداء". )ر 
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 و كذلكن ياداء رياضي مع   واظهارتلك الثقة ، القدرة يم وتأكده من أنهاعتقاد التلميذ  هي: ب/إجرائيا
 ،يحترم ذاته ويقد رها، ويحب نفسه وال يؤذيها، ويدرك كفاءاته، ويثق بقدرته على اتخاذ القرارات الصحيحة

 .ويكون لديه شعور كاٍف بأنه قادر على النجاح في هذا األمر الذي يرغب القيام به
 االتزان االنفعالي : -1-5-3

فقد عرف مجمع  .تـأ ثرمن الفعل انفعل بمعنى  واالنفعال: مأخوذ انفعال،جمع  االنفعاالت:اللغة  في لغة:
 (66، ص 6005وانقباضـا" ) مـصطفى، اللغة العربية انفعل ومنفعل : ب "تأثر به انبـساًطا 

االتزان االنفعالي " بأنه حالة من التروي والمرونة الوجدانية حيال المواقف االنفعالية  يعرف :اصطالحا
وثقة في  للمزاج،وثباتا  وتفاؤال،هدوء و  سعادة،المختلفة التي تجعل األفراد الذين يميلون لهذه الحالة األكثر 

ويشعرون  ،تهمإثار وتسهل  الدونية،أما األفراد الذين يعزفون عن هذه الحالة فلديهم مشاعر  ،النفس
 (.5:ص  6002باالنقباض والكآبة ، والتشاؤم ، و مزاجهم متقلب ) ريان و محمود ، 

االتزان االنفعالي هو قدرة الفرد على السيطرة و التحكم في االنفعاالت والقدرة على مواجهة  : اجرائيا
 .المواقف بتروي وحسن التعامل مع األخرين

 سنة("15-13)المرحلة السنية ) :المبكرة المراهقة-1-5-4
أنهما نميا نموا متواصال  بمعنىل " : راهق الفتى وراهقت الفتاة المراهقة معناها النمو " نقو  : لغة -

 ( 161،ص 6559 ،عبد السالم)ومستمرا 
 الطفولة إلىمرحلة االنتقال من مرحلة المراهقة بما يستخدم في علم النفس " ب مصطلحيعني  :اصطالحا -

 (161،،ص6552 ،)عبد السالم مرحلة النضج والرشد
صعبة ألنها تتميز بتراكم  وهي فترة أخرى فترة انتقالية حساسة من الطفولة إلى مرحلة  هي إجرائيا: -

ومتعصب المراهق كبير جسميا  وذلك ألنالعالم  غييروباستطاعته تأقوى  ويكتشف أنهالطاقات عند الفرد 
  . نفسيا

 :والمشابهة السابقة الدراسات-1-6
مذكرة التخرج لنيل شهادة الماجيستر للطالب مخطاري عبد الحميد جامعة حسيبة بن  الدراسة األولى:

 2002الشلف.  -بوعلي 
تأثير األسلوب القيادي لألستاذ التربية البدنية و الرياضية على دافعية االنجاز لدى  عنوان الدراسة :

 الطلبة السنة األولى ثانوي.
  الدراسة:تساؤالت 

هل لألسلوب القيادي لألستاذ التربية البدنية و الرياضية تأثير على دافعية االنجاز لدى  التساؤل العام :
 الطلبة السنة األولى ثانوي؟ 
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 دف العام من الدراسة :اله
 الكشف عن األثر الذي يخلفه األسلوب القيادي األستاذ التربية البدنية و الرياضية في دافعية التالميذ.  

 استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي. المنهج المتبع في الدراسة: 
 تلميذ. 620عينة عشوائية متكونة من  عينة الدراسة: 
 مقياس أنماط القيادة الرياضية.  ادوات البحث: 

 : أهم النتائج
أستاذ التربية البدنية والرياضية له دور كبير في و مهم في توفير الجو المناسب ولحرص الثقة في  -

 النفس بالنسبة للتالميذ. 
 نفسه. والتعبير عنإن أنجع األنماط القيادية هو ذلك النمط الذي يجد فيه التالميذ فرصة للتنفيس  -

  :والتوصياتاالقتراحات 
االهتمام بالجوانب النفسية و االجتماعية و البدنية للتالميذ. أن يستعمل األستاذ األسلوب القيادي  -

 العملي الذي يخاطب العقل
 الجزائرجامعة  2008لسنة  الماجستيرمذكرة لنيل شهادة  محمد الهادي بن زيادة الثانية: دراسةال

دراسة ،المرحلة الثانويةتالميذ  على شخصية أستاذ التربية البدنية و الرياضيةمدى تأثير  عنوان الدراسة:
 ميدانية في ثانويات غرب والية الجزائر

 الدراسة:تساؤالت 
من  شخصية أستاذ التربية البدنية و الرياضية على تالميذ المرحلة الثانوية الى مدى يمكن اعتبار تأثير -

 ؟ الناحية اإلجتماعية واألخالقية والتعليمية والنفسية
 هل لشخصية أستاذ التربية البدنية و الرياضية تأثير أيجابي على تالميذ الطور الثانوي؟ -
هل يتأثر تالميذ المرحلة الثانوية بشخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية من النواحي االجتماعية و  -

  ؟ية باإليجاب او السلباألخالقية والتعليم
 هدف الدراسة :

الناحية اإلجتماعية واألخالقية والتعليمية أنعكاسات شخصية أستاذ التربية البدنية و الرياضية من  معرفة
 .المرحلة الثانويةتالميذ  على نفوس والنفسية
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 االستبيانوذلك باالستعانة ب األستكشافي تم استخدام المنهج الوصفي المنهج وأداة وعينة الدراسة:-
 ينتمون الى ثانويات  أستاذ 60الثانوية و تلميذ من مرحلة  100والذي تطبق على عينة عشوائية بلغت 

 .مديرية غرب والية الجزائر
 أهم النتائج :

األخالقي والتربوي من االجتماعي و  بللتالميذ المراهقين في الطور الثانوي في الجان التأثر األيجابي-
  .شخصية أستاذ التربية البدنية و الرياضية

من الناحية االجتماعية و االخالقية و لشخصية أستاذ التربية البدنية و الرياضية  التأثر األيجابي -
 .النفسية  و التربوية على نفوس تالميذ المرحلة الثانوية و تربيتهم 

 2016هادة ماستر أكاديمي لسنة معاذ شالوم: بلحيرش فاروق مذكرة لنيل ش: لثةالدراسة الثا -
 جامعة ام البواقي 
دور أستاذ التربية البدنية والرياضية في في رفع مستوى الثقة بالنفس لدى تالميذ  عنوان الدراسة:

 البكالوريا. 
 تساؤالت الدراسة :

 هل ألستاذ ت. ب. ر.دور في تفاعل تالميذ البكالوريا مع مجتمعهم؟  -
 هل ألستاذ ت. ب. ر.دور في تحسين االداء األكاديمي لتالميذ البكالوريا؟  -
 هل يساهم استاذ التربية البدنية و الرياضية في زيادة التفاؤل االيجابي لدى تالميذ البكالوريا؟-

 هدف الدراسة :
الميذ هدفت هذه الدراسة الى التعرف على دور استاذ ت.ب.ر.في رفع مستوى الثقة بالنفس لدى ت

 البكالوريا. 
 : الوصفي  منهج الدراسة

 غير ممارسين 10ممارسين و  10تلميذ، 20شملت عينة الدراسة : 
 مقياس الثقة بالنفس سيدني جورج االدوات المستعملة في الدراسة :

 أهم النتائج :
بالنفس توجد فروق ذات داللة احصائية لصالح الممارسين على حساب غير الممارسين في أبعاد الثقة 

 .التالية :التحدث مع االخرين ،التفاعل االيجابي ،األيجابية و التفاؤل ، األداء األكاديمي
  .الستاذ ت.ب.ر. دور أيجابي في رفع مستوى الثقة بالنفس لدى تالميذ البكالوريا -
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 جامعة المسيلة 2016كرفالة حدة مذكرة لنيل شهادة ماستر أكاديمي لسنة : رابعةالدراسة ال
:  "كفاءة أستاذ التربية البدنية والرياضية ودورها في تحقيق الصحة النفسية للمراهقات  عنوان الدراسة

 المرحلة الثانوية من وجهة نظر أساتذة المادة ، دراسة ميدانية الثانويات دائرة بوسعادة ( "
 تساؤالت الدراسة :

 سية للمراهقات المرحلة الثانوية؟ هل الشخصية أستاذ ت. ب. دور ايجابي في تحقيق الصحة النف -
هل التكوين األكاديمي والكفاءة المهنية ألستاذ م ت. ب. ر دور ايجابي في تحقيق الصحة النفسية  -

 للمراهقات المرحلة الثانوية ؟ 
هل الستعمال أستاذ التربية البدنية والرياضية أساليب التدريب الحديثة دور ايجابي في تحقيق الصحة  -

  المراهقات المرحلة الثانوية ؟ النفسية
 هدف الدراسة :

 معرفة كيفية تحقيق الصحة النفسية للمراهقات المرحلة الثانوية أثناء ممارسة النشاط البدني -
 معرفة مختلف الجوانب المساعدة في األداء المهني األستاذ ت. ب .ر أثناء سير الحصة .  - 

 ق الصحية النفسية للمراهقات المرحلة الثانويةمعرفة دور كفاءة استاذ ت. ب. ر في تحقي -
 : المنهج الوصفي  منهج الدراسة 
 أساتذة ت. ب.ر للطور الثانوي الدائرة بوسعادة )عشوائية( عينة الدراسة : 
 االستبيان موجه لألساتذة االدوات المستعملة في الدراسة : 

 أهم النتائج :
 لشخصية أستاذ ت.ب. ر دور ايجابي في تحقيق الصحة النفسية للمراهقات المرحلة الثانوية  -
التكوين األكاديمي والكفاءة المهنية األستاذ م ت. اب . ر دور ايجابي في تحقيق الصحة النفسية  -

 لمراهقات المرحلة الثانوية . 
تدريب الحديثة دور ايجابي في تحقيق الصحة الستعمال أستاذ التربية البدنية والرياضية أساليب ال -

  النفسية لمراهقات المرحلة الثانوية
جامعة  2017/ 2016دراسة مقدمة لنيل شهادة الماستر الدراسة الخامسة: دراسة موسی بوعكاز 

 باتنة
، وعالقتها بدافعية االنجاز لدى  (السيطرة ياالتزان االنفعال)السمات الشخصية  بعض’’ الدراسة:عنوان 

 . تالميذ المرحلة الثانوية دراسة ميدانية لبعض ثانويات مدينة بريكة
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 التساؤل العام :
هل لبعض السمات الشخصية )االتزان االنفعالي السيطرة( عالقة بدافعية االنجاز لدى تالميذ المرحلة -

 الثانويٍة؟
 لهدف العام من الدراسة:ا

 معرفة أثر بعض السمات الشخصية مثل االتزان والسيطرة ، االنفعال على دافعية االنجاز . -
 معرفة العالقة بين بعض السمات الشخصية و دافعية اإلنجاز لدى تالميذ المرحلة الثانوية .-

 : المنهج الوصفي اإلرتباطي.  المنهج المتبع في الدراسة
 تلميذ.  600ذة و أسات 60:شملت الدراسة  :عينة الدراسة

 أهم النتائج المتوصل اليها:
 توصل الباحث في دراسته الى وجود عالقة ارتباطية بين بعض السمات الشخصية ودافعية االنجاز .

 : من الدراسات السابقة االستفادة * 
 المنهج المناسب للدراسة الحالية  استخدام 
  عينة الدراسة و التعامل مع متغيرات الدراسة  اختيارطريقة 
 األساليب اإلحصائية المناسبة  استخدام 
  تحليل نتائج الدراسة و تفسيرها 
 تدعيم بعض اآلراء المتعلقة باإلطار النظري للدراسة 
  دراسة لتحقيق أهداف الدراسة  تصميم و تطوير أداة 
    االستفادة من توصيات الدراسة السابقة 
 من مراجع الدراسات السابق ةَ  االستفادة. 

 : مميزات الدراسة الحالية -1-7
التلميذ ستاذ التربية البدنية و الرياضية و يخص العالقة بين أو تميزت دراستنا بانها تناولت موضوع مهم جدا 

التركيز على الجانب النفسي الذي رغم اهميته و التعلمية ،في العملية التعليمية  العناصرالتي تعد من اهم و 
الوصول الى ابراز القيمة  محاولةو ، والبدنياال ان الكثير يهمله و يركز على الجانب العقلي المعرفي 

تحسيس و  التربية البدنية والرياضية في تربية النشئ وأعداده خاصة من الجانب النفسي ألستاذالحقيقية 
من مجرد مربي بل يتعداه الى مرشد و موجه و مرافق لتلميذ خاصة في مرحلة االساتذة بان دورهم أكبر 

 .المراهقة
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  : ت�ه��

ال�عل�� رسالة ومه�ة سام�ة وه� دور أن��اء هللا ورسله، ل� ���ن�ا ی�لق�ا عل�ها م���ات مال�ة وال ی����ون ش��ا 

دمحم عل�ه ال�الة وال�الم خ�� م�ال ل�ا على ما ل��ه في  وح����ا. عل��  بل لق�ا م� األذ� ما هللا �ه...م� أح�

  .س��ل ن�� دع�ته

إن هللا ومالئ��ه وأهل ال���ات واألرض ح�ى ال��ل في ج��ها وح�ى "�ق�ل رس�ل هللا صلى هللا عل�ه وسل� 

 . ال��ت في ج�ف ال��� ل��ل�ن على معل� ال�اس ال���

فه� ��ارة ع� م��ف �ال���ف�� اآلخ��� م��� م� ��ف ن�ام وال��رس ه� ��ل� اإلن�ان ال�ع�ول في مه��ه 

  ال����ع ال�عاش وسل��ات ثقا��ة اج��ا��ة م����ة م� ق�ل اله��ات العل�ا

إن م�رس ال����ة ال��ن�ة وال��اض�ة ه� أوال وق�ل �ل شيء ش�� ��ائ� ال��ل�قات ل��ه قل� وأحاس�� وشع�ر 

نه الزال م�اهقا و��قى ��ل� وق� أث��� �ع� ال��ارب األم����ة �أن وال�لق� �الل�ف وه�ا ألنه في ع�له ��� أ

  . أس�اذ وم�رس ال����ة ال��ن�ة �ع��� إن ل� نقل أق�ب ش�� �ال���ة ل�الم��ه

وق�ل دراسة م��لف األدوار ال�ي �ق�م بها ال��رس عل��ا أن أوال وق�ل �ل شيء ال��اؤل ع� ش����ه فال �عقل  

ال��ن�ة م�ال مه�ة ت���� أج�ال صاع�ة وه� ذو ش���ة ناق�ة أو مع�مة فه�ا ض� �ل  أن ���ح ل��رس ال����ة

  .ما ه� ب��اغ�جي
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   :ال��اض�ة و ال��ن�ة ال����ة أس�اذ-2-1

 ج�ا ك���ة ال�����ة ف���ول��ه الع�ل�ة في فاعل�ة له و وح���ا هاما وراد یلع� ال��ن�ة وال��اض�ة ال����ة أس�اذ إن

 ال ذل�، ألنه م� أك�� إلى ی�ع�اها ل��ل بل ف��� ال����ة ال����ة على تق��� ال مه��ه أن إذ ومه�ة،

 .األخ��  ال��ارس ب�الم�� ال�الم�� ال��رسة، و�لى عالقات ف�اء إلى ی�ع�اها بل فق� الف�ل في تالم��ه مع ی�فاعل

 ال��ج�ه ق�اه ال�����ة ی�جه ال�� فه� ، ال��رس�ة ال�ل��� ح�اة أث�ا على ال��ن�ة وال��اض�ة ال����ة ألس�اذ أن ك�ا

 االج��اعي االت�اه في  على ال���ر ال�ل��� ��اع� انه ك�ا ال�الئ�ة، ال�عل���ة ال���ة ال�����ة لق�اه  و�ه�ئ ال�ل��

 ��� ال��عل�، ��ا إلى العل� ت�ص�ل على تع� مق��رة ال ال��ن�ة وال��اض�ة ال����ة أس�اذ و��فة ألن وذل� ال�ل��،

 م�ضع و ال�ال�ی� ع� نائ� فه� ، مه� دوره فال�عل�. ال��ام ال�عل��ي في ال�او�ة وح�� أوال م��ي ول��ه ال�ع�

 م�رسة أ� معل� في ه�اك ل�� صال���، و م�ا���� �����ا ح�ى أب�ائه� ت���ة إل�ه أم� و�ال ق� ألنه�ا ثق�ه�ا،

 ال��� ال�ق��ل ال���� إلى ال�الم�� ب�� األخ� في ال��ن�ة وال��اض�ة ال����ة ألس�اذ ت�اح ال�ي له الف�ص ت�اح

  )66-65، ص2008ال����،  ع�� ع��،(.   ال��ي والعقلي األث� وذو ، اج��ا��ا

م�اكل،  م� ال����ع ��ا في ��ع� أنه ذل� و�ع�ي اج��ا��ا رائ�ا ال��ن�ة �ع� ال����ة معل� فإن س�� ما و��ان�

 ال���ي ���ه�ده ��ه� أنه ك�ا ال��اكل وحلها، ه�ه مع ال�عامل �����ع�ن  ���� ال�الم�� �ع� نأ على و�ع�ل

 ال��اذ �ع� بها �ق�م شاذة ت��فات وم� اج��ا��ة م� أم�اض ��ادفه� ما على ال�غل� ك���ة إلى إرشاده� في

  )197، ص2004 م��فى، زغل�ل،(  .ح�ای�ه� على ذل� ال����ع، و�ال�الي ��اع� على ال�ارج�� م�

 :ال��ن�ة وال��اض�ة ال����ة أس�اذ ش���ة -1- 1- 2

 :لألس�اذ ال�����ة ال����ة- اوال

 ال��ان� ال�اصة ن�اعي أن إذا عل��ا ��� وال�عل�، ال�عل�� ع�ل��ي م� ل�ل ال���اصل ال�����  لل���ر ن��ا

 ال�ف��ة وال��ن�ة واالج��ا��ة �ال��ق  ال�اح�ة م� ���ن  وذل� ال�عل���ة، الع�ل�ة في األه� الع��� ه� لل�ل���، ألنه

 ال�الئ�ة وال�ع���ة ال�اد�ة ام�الك ال�سائل في لألس�اذ ال�ه� الع�ل ال�عل��،  و��خل في الهادفة ال��روسة

 كأه�اف ال��� وال���� جان�ي على األس�اذ ال����� على و�ف��ض ، �ال��عل� ال�اصة ال��االت ه�ه ل�عال�ة

 .ال�ّ�� واألخالق جان� ك��� على تأث�� لألس�اذ مع ال��امج وال�روس، ��ا أن �ال����� ال����دة، الغا�ات ل��ق��

 �ال����ع ال��ر�� ه��ة أع�اء أك�� �ع� م�ه فإن ال��ن�ة ال����ة وأس�اذ ال�الم�� ب�� ال����ة العالقة و����

 .ال�الم�� ل�� ال���عة وال��� األخالق ت���ل تأث��ا في ال��رسي

 ال���لف بل  ی�ع�� وال��اضي ال��ني ال��ا� أل�ان تق��� على األس�اذ دور ی��قف ال ال�ع��ات ه�ه �ل وفي

 واج�ات تق��� في وق�راته ال����ة و�م�ان�ات ال��رس، تالم��ه م��ل ب�� ال��م�ة إلى �ع�� ذل� �����، فه�

 ال��� ت���� على �ق�رتها �ه ال�اج�اته ت��ف وال��ّ��، ح�� ال��� ���ه�ف ر�اضي ب�ني إ�ار في ت����ة
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 ال����ة، ال�هارات م� ال��رس�ة ال����ة ال��اض�ة ب�امج ب�ل�، وم�ا�عة األم� ���ح ع��ما م�احله وتع��ل

الع���ة وال�ف��ة، ال�عارف ال���ة واالت�اهات  الق�ام ال�ع��ل، ال��ة الف�اغ، االج��ا��ة، أن��ة العالقات

  )106-105، ص 2007ال��ات، (   .اإل��اب�ة

 : لألس�اذ ال��اد�ة ال����ة- ثان�ا  

 �ع��� ك�ا ، ال�ّ�اب س�ه، وت���ه ���� ك��� ل�� قائ�اً  �ع��� وال��اض�ة ال��ن�ة ال����ة أس�اذ ارن�ل� أن �ق�ل

 م� اإلعالم وسائل اللع�، ��ا زادت وه� الغ���� لل�فل ال�ع� مع ی�عامل ال�� ال��ر�� ه��ة ب�� م� ال�ح��

 وذل� ج�ا فعال وال��اض�ة ال��ن�ة ال����ة معل� دور و�ل�ام� أن و�ع�ق� ه�ه أ�ام�ا في كقائ� األس�اذ ش���ة ف�ض

   . أس�ته، م���عه وم�رس�ه م� ی�عل�ه ما ���� ال�فل أن إلى �ال��� أو سل��ا، إ��اب�ا

 والعا�في ال��� االج��اعي على دور وال��اض�ة له ال��ن�ة ال����ة م�رس ش���ة أن الّ�راسات �ع� أفادت ولق�

 ال�اصة الف�د�ة �عان�ن م�ها والف�وق  ال�الم�� وال��اكل ال�ي ح�اس�ة األس�اذ ی�رك أن ال�اج� وم� لل�ل���،

 .ال�عل���ة الع�ل�ة أث�اء ال���لفة

 وم�اه� ت��ل و�فل تل��� ألف ع�� ك�ا�ات اث�ي ب��ل�ل خاللها وقام(WITTY) و��ي قّ�مها وفي دراسة

تالم��ه،  على ال�ع�ف اه��امه �ال�اف�،: (م�ل صفات تل�ها وتق�ی�ات ال�الم��، األمان ت�ف�� ع� ب���راته�

  ).ال�الم��، ال�عا�ف وال��امح ���اكل م�حة، اه��امه ب�وح ال��ان واأللفة، ات�افه إ�هار

 اآلخ��� إح�اسا �ع��ن  أناس أنه� ه� ال�اج�ة لل��ادات الغال� ال�صف أن )�الى ج���( ت�صل� ولق�

 )34-33ص  ،1998،وآخ�ون ال��لي، ( .وااله��ام �األمان إشعاره� على الق�رة ول�یه�  �االرت�اح،

 ض�ورة ت�ف�� على ال��اد�ة ال��االت في العل�اء م� الع�ی� عل�ه اتف� ما إلى" جل�ن  ع�نان" أشار وق�

 عقل�ة م�اصفات عل��ة، م�اصفات اج��ا��ة، م�اصفات ف���ة، م�اصفات: وهي ال��ادة في ال�ال�ة ال��اصفات

  .أف�ل وقائ�ا م�ّرسا ال����ع �ع�ي ال��اصفات ه�ه وت�فُّ� إلخ،.........

 : وال��اض�ة ال��ن�ة ال����ة أس�اذ في ت�ف�ها ال�اج� ال�فات و ال��ائ� - 2- 1- 2

 �ق�م ���� �ه ال�الم�� ی�أث� ون��ذجا وال�ل���، ال����ع ب�� ال�س�� �ع��� وال��اض�ة ال��ن�ة ال����ة أس�اذ إن

 ت�ج�هه� ث� العقل�ة مهاراته� ال����ة وق�راته� ك�ف على �ع�ل ك�ا ج�ی�ة، معارف على ال���ل م� ب�����ه�

 م���عة ��ه ت��ف� أن وج� ج��ة ��فة وال��اض�ة و��ف�ه ال��ن�ة ال����ة أس�اذ ی�د� ول�ي ال����ة، ال�جهة

   .وأس�اذا معل�ا، م���ا �اع��اره ج�ان� ع�ة في ال��ائ� م�
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   : ال����ة ال��ائ�- اوال

  سل��ه� ج��ع أن�اع على وم�ادئه ���ه و���ق�ن  األسات�ة ج��ع �ه یل��م أن الب� أخالقي دس��ر ال�عل�� ل�ه�ة

 وذل� األس�اذ ش���ة م��ل�مات�ع�  على ال��ء �إلقاء ن����رك في ال�����ة ال���ث م��� قام ال��د و�ه�ا

 اله��ة : ال�ال�ة الع�اص� ح�ل ه�ه الّ�راسة ت���رت ، ج��ة ��فة نف�ه مع�فة على األخ�� ه�ا ل��اع�ة

.                           ال�الم�� أم�ر رؤسائه ومع أول�اء مع زمالئه، ال�الم��، مع مع وعالق�ه ،....)ال���ل ال��ا�( لألس�اذ ال�ارج�ة

 ).246، ص 1999ت��ي، (

 إ��از ه�ه و���� ال��ق�� سهل ال�عل�� ه�ف ���ح ح�ى خاصة صفات إلى ال��ر�� مه�ة ت��اج ول�ل�

  : یلي ���ا ال�فات

  :وال���ل ال��� -

 فال�الم�� ور��ة، ب��ا� ع�له على ��ق�ل �ال�فاؤل مل��ة ن�� ب�جهة ال��اة إلى ی��� ال�� ه� ال��� األس�اذ إن

 في ص��را كان إذا ال�ل��� إال نف��ة فه� لألس�اذ ���� وال وال�عال�ة ال��اسة إلى ��اجة ه� م���ل�� غ�� ك�نه�

  . مه��ه في ن�احه في األمل ق��  معامل�ه�

   :ال�الم�� مع والل�� الع�ف -

 ع��فا ال ���ن  ك�ا واالس�فادة، إل�ه الل��ء في ال���ة و�فق�ه� عل�ه، ��ع�له� ال�الم�� مع قاس�ا األس�اذ كان فل�

  .ال��ام على وم�اف��ه� له اح��امه� ��فق� ال�عف ل�رجة

  :وال��ونة ال��م -

  .ال�الم�� واح��امه� له على ب�ل� إش�افه �فق� ح�� الغ�� س��ع ال���ف قل�ل ال�ل� ض�� ���ن  أن ��� فال

  . وزمالئه تالم��ه مع سل��ه في �����ا ���ن  أن - 

  :ال����ة ال��ائ� - اثان�

 ج���ة ��ه خ�ائ� ت�ف�ت إذا إال وجه أك�ل على ��ه��ه ال��ام وال��اض�ة ال��ن�ة ال����ة أس�اذ �����ع ال

  )20 .ص ، 1999 ، ال���� ع��و ، صالح(     :هي

 ص�رته دائ�ا ی�اعي أن ��� فاألس�اذ ال�الم��، خاصة األش�اص م� العامة ع�� ال�ق��ل ال���ي الق�ام - 

 .ك��� اج��اعي أث� لها ال�ي ال����مة

  .ع�له أث�اء ح��ة �أ� ال��ام م� ����ه كا��ة ب�ن�ة بل�اقة ال���ع - 
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 ت��ل وال����ة وال����ة ال�ف��ة فال��ة لآلخ���، ون��ته ع�ا�فه في العام وال���� �االت�ان ی���ع أن ��� - 

  .ومف�� ناجع ت�ر�� إن�اج في هامة ش�و�ا

  : والعل��ة العقل�ة ال��ائ� - ثال�ا 

 ��فاءة �األع�ال العقل�ة لل��ام اس�ع�اد على ���ن  وأن ، بها ���هان ال عقل�ة ق�رات ذا ���ن  أن األس�اذ على

 على ت����  ال��اقف ال�ي م� ال���� وت�ل�ل ال�الم��، سل�ك ت�ل�ل إلى دائ�ا ���اج ألنه وذل� وت����،

  ) 38 .ص ، 1998 ، ال��اعي(ال�����ة    م��الته�

 مه��ه في ���ح ناج�ا ح�ى بها ی���� أن لألس�اذ ���� ال�ي الع�اص� أه� ت�ل�� �����ا س�� ما خالل وم�

   )38، ص 1998، ال��اعي(        :یلي في ما

 ثقة اج��اب قادر على ���ن  أن ��� ،ك�ا ب�ف�ه وال�اث� وال�قافة اال�الع ال�اسع األس�اذ ه� ال�فء األس�اذ

 إفادة ،ألن ال�عارف لإل�الع وت���ة م�اال وال��اض�ة ال��ن�ة ال����ة أس�اذ ���ن  أن ��� و��ل� ، له تالم��ه

 )60ص,2007ز��ان، ( .األس�اذ ال�اسعة ل�� وال�عارف ال�عل�مات خالل م� ت��ن  األس�اذ ��ف م� ال�الم��

 له الق�رة ���ن  وأن ح��� ت��ف ذا ���ن  أن عل�ه ل�ا ، وم�اكله� �ال�الم�� دائ�ة صلة على فاألس�اذ :ال��اء-

 ال�الح�ة ��� دق�� أن ب� فال ، وتف���ه ب�یه�ه وس�عة ذ�ائه م�� على م��قف ف��احه ، ال��اكل حل على

       )16، ص  1999 ، صالح( .ال�الم�� ع�� ل�ادته ال��ل ��ل� واإلق�اع ال��اق�ة على راقاد األف�ار م��ل�ل

  :وال�ل���ة الُ�ُلِ�ّ�ة ال��ائ� -را�عا

 في وذل� على تالم��ه مادته ت�ر�� خالل إ��ابي وأث� فعال دور وال��اض�ة ال��ن�ة ال����ة ���ن ألس�اذ ل�ي

 : م�ها خ�ائ� ��ه ت��ف� أن ��� ال��رسي ال���� مع معامل�ه

 .لها وم�ل� ف�ها جادا ل�ه��ه م��ا ���ن  أن- 

 .ت���ات م� ذل� أم��ه ما تالم��ه، م�اكل ��ل مه��ا ���ن  أن- 

 إثارة إلى ی�د� فه�ا ال��اعة دون  تل��� أل� م�ل أ� ی��� ال�الم��، وال ��ه ���لف ���ا �إن�اف ���� أن- 

 . ال�الم�� ب�� الغ��ة

 .له� م�ف��ا ال�الم�� ألف�ار م���ال ���ن  أن ���- 

 كي األفاق ���ن واسع وأن مه��ه، في ی��ح ح�ى األمل ق��  ���ن  أن ��� فاألس�اذ :ف��ال� وال�قة األمل- 

  )16، ص  1999 ، ال���� ،وع�� صالح( .ال�ف� في �ال�قة إال ���ن  ال وه�ا ال�الم�� تفه� إلى ��ل

  :اإلج��ا��ة ال��ائ� -خام�ا
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 ��ا أغ�ارها وص�� على م�اق�ها ت��� ال��اة في اج��ا��ة ت�ار�ه له ش�� وال��اض�ة ال��ن�ة ال����ة أس�اذ �ع���

 ال�عارف تل� صقل رص��ا مع���ا أك���ه ح�� ، ال��اة خالل واجه�ه ، واج��ا��ة نف��ة صع��ات م� واجهه

 وق�وة ، ل�الم��ه رائ�ا األس�اذ �ع��� أس�اذا، ل�ا أو م���ا ���ن  أن ق�ل عل��ة دراسة م� �ه أحا� ��ا ل��ه ورس��

  . الغ�� في ال�أث�� على الق�رة وله ، له� ح��ة

 وتفه� حاجاته�، اآلخ��� م�اع�ة في ال���ة ل��ه ���ن  أن ��� ل�ا ، ال��اعي الع�ل على الق�رة له أن ��ا - 

  . الق�� في وال��أن��ة االرت�اح على ی�ع� ال�� ال�� وته��ة

 ن�ا� في أن ��اه� وعل�ه ال�����ة األس�ة في م�عاون  فه� و�ال�الي اج��ا��ا، رائ�اً  �ع� س�� ما جان� إلى وه�

  )45، ص 2007ز��ان، . (م��ول�اتها ����لف ال��ام في إدارتها مع و��عاون  ال��رسة

 : وال��اض�ة ال��ن�ة ال����ة أس�اذ واج�ات-2-1-3

 :العامة ال�اج�ات- اوال

 ال��س�ة ال�ه��ة في واج�اته م���ع م� ی���أ ال ج�ء وال��اض�ة ال��ن�ة ال����ة ألس�اذ العامة ال�اج�ات ت���ل

 الع�ل�ة س�اق في ات�اه ال��س�ة ی��یها ال�ي والفعال�ات ال��ا�ات تع��� ال�ق� نف� في وهي ، بها تع�ل ال�ي

  . ال��رس�ة ال�عل���ة

  : یلي ما وال��اض�ة ال��ی� ال��ن�ة ال����ة م�رس م� ی��قع�ن  ال��س�ات م�ی��  أن أم����ة دراسة أب�زت ولق�

 .واالت�ان �األخالق ت��� ق��ة ش���ة ل��ه - 

 .وال��اض�ة ال��ن�ة ال����ة ل��ر�� ج��ا مه��ا إع�ادا �ع� - 

 .العامة ال�قافة م� ع���ة ��ل��ة ی���� - 

 . ال�عل�� ل���ات كأس� وت��ره� األ�فال ب��� ال���لة ال�عل�مات ����ع� - 

  .ال�ه�ي م���اه  ل����� ال����� ال�اد والع�ل الفّعال ال�ه�ي لل��� القابل�ة ل��ه - 

 .فق� ال��ه���� ال��اض��� مع ول�� ال�الم�� مع الع�ل في ال���ة ل��ه - 

 :ال�اصة ال�اج�ات - ثان�ا

 �ع� ال���ول�ات ت��له خالل م� ی�دیها أن ی��قع �ه، خاصة واج�ات ت�ج� العامة ال�اج�ات جان� إلى 

 ال���املة ال��ان� تع��� م� ال�ق� نف� وفي ، ال��رسة في ال��مي �ال��ر�� م��لة وهي �ال��س�ة، ال�اصة

  : وم�ها �ال��رسة ال��رس ع�ل ل�ق�ی�



 أستاذ التربیة البدنیة و الریاضیة                                                       الثانيالفصل 

 

 

18 

 .لل�ّ�ة ال��ض�عة وفقا ال�الم�� تق��� لقاءات و الق�� واج��اعات ال��ر��، ه��ة ح��ر اج��اعات - 

 .ال�الم�� ل�� ال��ن�ة والق�رات ال����ة لل�هارات واسعة ت���ة - 

 .ل�راس�ةا مق�راته� في ال�ل�ة ق�رات تق��� - 

 .وص��ا وعقل�ا ب�ن�ا ورعای�ه� ال�الم�� سالمة على ال�ه� - 

  .)153- 152ص ، 2002 ، ال��لي .( م��ول�ة  �أ� ت�ل�فه� ع�� ال�الم�� على اإلش�اف - 

 :دور أس�اذ ال����ة ال��ن�ة وال��اض�ة- 4- 1- 2

 :ال�ور ال��ج�هي -اوال

شيء أخ� ول� أن ال����� م�ت���� معا، ف��� ی�ف�  إن ال����� لل�رس شيء وت�ف�� ال��� وت�ج�ه ال�عل��

ال��رس ت����ه لل�رس، وت�ج�ه ال�عل�� وجهة سل��ة، وما ال��ق ال�ي ی�جه بها ال�الم�� ل�ي ی�عل��ا و��ق� 

 .األه�اف ال��ض���ة و���ل�ا على ال��ائج ال�ي ی���ونها؟

هام ال��رس، إن �ع� ال��رس�� ی���ون اه��ام لق� أج�ع ال����ن على معاونة ال�الم�� في ال�عل� مه�ة م� م

ال�ل��� لل�عل�� و��قل�ن إل�ه ال�ع�ر �ال���ة في ت���ل ال�عل�مات وال��ف ع� ال�قائ�، و�ن ه�ا ال�ع�ر 

��� �ه ال��عل� و���قل إل�ه م� ال��رس فه� ل�� مف�وضا وال م���عا إلى أنه ج�ء مه� وم���� في 

 )29 28ص،2000،����(.ال�رس

 :ال�ور ال�ف�ي -�اثان

ال�ق��د �ه ه� ذل� االه��ام ال�� ت�ل�ه ال����ة ال��ن�ة وال��اض�ة لل��ة ال�ف��ة لل�ل��� ال�ي تع��� ���ا�ة 

أه� الع�امل ل��اء ال����ة ال�اض�ة ال���ة، و�ن عل� ال�ف� ال��ی� اه�� �ال�فل ��ا اه�� أ��ا 

الدته ح�� ی�ف�ل و���اج إلى تعه� ورعا�ة وت���ة، وق� ح�د �االع��ارات ال�ف��ة ال�ي ت�ث� على ال�فل �ع� و 

عل� ال�ف� حاجة ال�فل إلى ال�� والع�ف وال���ة وال�ع�ر �ال��اح و��ل� ال�اجة إلى ال�ع�ف واك��اب 

مهارات ح���ة ج�ی�ة، وله�ا فإن ال����ة ت�خل في اع��ارها خ�ائ� ن�� ال�فل �إع�اد ال��امج ال�عل���ة 

. مع ه�ه ال��ائ� وم� ث� ی��ح م�� العالقة ال�ث�قة ب�� ال����ة ال��ن�ة وال��ة ال�ف��ةال�ي ت��اشى 

p453)،1985، Edgar ,raymond(  

فال����ة ال��ن�ة تعالج ال���� م� االن��افات ال�ل���ة لل�ل��� وت�جهه ت�ج�ها ص���ا وت��ح له ب��ق�� 

ال��ی�ة ال�ي أوض�� أن ال��ة ال�ف��ة م� أه� ع�امل ب�اء االت�ان ال�ف�ي ت�اش�ا مع ال�راسات ال�ف��ة 

ال����ة، ��ا أن لها دور هام في ت�ج�ه ال���ات ال�ي ت���ل في ال�اقة ال�ائ�ة، وه�ا ال��ج�ه �ع�ي لل�ل��� 

  .ف�صة ال���ر م� ال��� عل�ا أن االنع�ال ی���ل إلى م�ض نف�ي

�ال���فات الع�وان�ة و�ع� م�اه� الع�ف وذل� ب��ج�هه إلى  فاألس�اذ أو ال���ي ����ه معال�ة االن��افات

ال���� ال���ح أو ال�� م� ه�ه االن��افات، وت�ق�� االت�ان ال�ف�ي وذل� ت�اش�ا مع ال�راسات ال��ی�ة 
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وم��ي ال����ة ال��ن�ة ��ا �ق�م ب�� ال�فات ال���ة وال����ة في نف��ة ال�ل��� وذل� ع� ���� ال��ا�ات 

ها و���قة تق���ها �ال�قة �ال�ف� وت��ل ال���ول�ة وروح ال�عاون ال��اعي وتق�ل اله���ة وتق��� ال�ي �ق�م

 ).174، ص1976 ،عالو� ،جالل(.ال�ات

 :وأخ��ا ���� ح�� ال��ائ� ال�ي ��� أن ت��ف� في األس�اذ ���ا یلي

 .أن ���� معامل�ه مع ال�الم�� وأن �ع�ف عل�ه�-

 .ي سائ� ال��اقف االج��ا��ةأن ����م ش���ة ال�الم�� ف-

 ).ال�الم��(ق�ة ال����ة وال�أث�� علي اآلخ���-

 .ت�ف�� آداب ال�عامل مع ال�الم�� وفه� م�اكله�-

 .�رة علي ال���� في م��لف ال��وفت�ف�� ال��ة ال�ف��ة وال�ل� م� القل� وت�ف�� االت�ان االنفعالي والق-

 :ال�ور ال����� -ثال�ا

��ن�ة وال��اض�ة أن ��ل� ال���قة ال��لى ل�قل ال�عل�مات إلى ال�الم�� ال�ي ت�اس�ه� على م�رس ال����ة ال

وت�ای� م�� ن��ه� ووع�ه�، وعل�ه أن �الح� سل��ه وت��فاته أث�اء ال�رس أو غ�� أوقات ال�رس، ألن 

إ��اب�ة في ال�الم�� ی���ونه ال��ل األعلى ال�� ی�ق��ون �ه و�قل�ونه وم� واج� ال��رس أن �أخ� خ��ات 

ت���ة تالم��ه وذل� ع� ���� إرشاده� وأن ت��ن ت�ج�هاته م�جهة ت�ج�ها ت����ا ص���ا وأخ��ا فإن ال���قة 

ال�اب�ة أن م��ر األس�اذ ال�اجح وه� أنه ق�ل �ل شيء إن�ان قادر على ال�أث�� ���رة ب�اءة في ح�اة 

صة ال�ام�ة لألس�اذ ل�� مفا��� اج��ا��ة وته�ی� ال�اش���، وم� خالل درس ال����ة ال��ن�ة ال�� �ع��� الف� 

ال�ف� ���رة م����ة وت���ع ال�ل��ات ال����ة وم�اولة ل����� ال�اشئ ب�اته على أمل أن ی�رك ه� ل�ف�ه 

  )16، ص 1983، الف�اد� وآخ�ون (.ال��افة الفاصلة ب��ه و��� ال��� و���ل� ل��ق�� ه�ه األخ��ة

 :وال�ل��� ال��اه� أث�اء ح�ة ال��ا� ال��ني ال��اضيال�فاعل ب�� األس�اذ - 5- 1- 2

 :العالقات ال���اغ�ج�ة ال�ج�ان�ة- أوال

ال�فاعالت ال�ج�ان�ة أساس�ة في ال��اة ال�ف��ة، االج��ا��ة ال���اغ�ج�ة لل��اه�، فهي تع�ل علي ت����، 

انة األساس�ة جعل� دور وت���� وتق��� ال�ض��ات ال�ل���ة وهي ض�ور�ة في ال��ا� ال��اضي، وه�ه ال��

ال��ا� ال��ني ال��اضي ال����� ال ی��قف ع�� نق�ة اإلش�اع و�ن�ا ی�ع�اها إلي نق�ة أه�، والعالقة م����ة 

على �ل م� ال��ادل وال��اع�ة ح�� ال��ال ���ن ��ه الع�اء واألم� م� جهة واألخ� وال���ع م� جهة 

 :�ة ال���اغ�ج�ة و ال����لة فيأخ��، و��ا ال��اف� ال���ادل للعالقة ال�ج�ان

و��ل� ی��قف عل�ها ن�اح أو ف�ل " ال��اه�"تلع� عالقة ال��رس دورا أساس�ا في ب�اء ش���ة ال�ل��� 

�، إذ أن ال�ل��� م�آة تع�� حالة األس�اذ ال��اج�ة واس�ع�اداته وانفعاالته، فإن أ�ه� ةالع�ل�ة ال�عل���ة ال���� 

د للع�ل ت��ل� ال���ة ع�� ال�ل��� وال�اف��ة وأح�انا ت�ع�� ه�ه العالقة ال�س� روح ال�ف�ح لل��اة واالس�ع�ا

 :ال����� إلى خارجه وت��قف ه�ه العالقة على ع�ة ع�امل معق�ة م�ها
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، إذا �ان� ه�ه العالقة م���ة على اح��ام وال�ق�ی� ت��ن )ال�ال�ی�(عالقة ال�ل��� ال��اه� �ال�س� األس��  *

  )72ص،1971،ع�ض(و�ذا �ان� الع�� ت��ن ��ل�ك�ل� مع األس�اذ 

وت�ف�ق سل��ات ال�ل��� على م��ة ال�ل��ات ال�ي ���رها األس�اذ إذا �ان� سل��ات مق��لة ل�� ال�الم�� فه� 

ی�ق�ل�نها و��الي فهي ت�فف االض��ا�ات وت�ف� ال��ت�ات االنفعال�ة وته�� م� ال���د وت��ل الع�ل�ة ال�����ة 

سل��ات األس�اذ ع�� ما ذ�� فإن ال�الم�� �قاوم�نها ���ى ال��ق، و�ال�الي ت��ح العالقة ب�� أما إذا �ان� 

 األس�اذ وال�ل��� س��ة، ف���ت� ع�ها سل��ات تع�� ع� ال�ف� وتأث�ات انفعال�ة سل��ة

ت��� على  و�ال�الي ال�ف�ر م� األس�اذ، إذا �ان األس�اذ وال�ل��� ال��اه� م��لف�� ج���ا ففي ه�ه ال�ض��ة

  .��ات ال���اغ�ج�ة تعق��ات ج���ةال�عق

إن ال�ل��� في م��لف وض��ات ال�عل� ال��ني ال��اضي ���ع�ل جه� عقلي وع�لي مع����� وه�ا ت��خل  *

الع�ا�ف واالنفعاالت لل�� وتع�یل اآلالم ال����ة وفي �ع� األح�ان ق�ة االنفعاالت وت�عل ال�ل��� ی��فع 

ال����ة ��ا أنه في �ع� حاالت االنه�ام ��� ال���� في االض��ا�ات العا���ة و����� ه�ه اآلالم 

  )10ص ،1990،ع�� ال����( .واالنفعال�ة واألل� العقلي وال�� ی��ع االنه�ام

ك�ا ی�ع�ض ال��اه� إلى ع�ة اض��ا�ات نف��ة وم��الت م�ها ال�ل���ة ال�ي ت�ث� في ن��ه ال�ف�ي وذل� "

ي والعقلي، وعل�ه ��� لف� ان��اه األس�اذ إلى ال����� على االنع�اسات ال�ف��ة ن���ة ال����� ال���

  )67ص،1989،أب�فل�ة(".لل����قات ال�����ة

وق� اق��ح أح� ال������� ع�د م� االس��ات��ات ال�ي م� ال���� أن �����مها األس�اذ في إ��اد ال����ة 

 :ال��اس�ة م� العالقات مع ال�الم��

إش�اكه� في ات�اذ ،االس��اع له� �ع�ا�ة،االع��اف ���ه�داته�،.تق�ی� ال�المي،�� على ال�الم�ال�ع�ف ال��·

ال�عامل ب��اهة ،.إ�هار االح��ام ال���ادل·،�ق�م األس�اذ �ع� ال��ازالت ع��ما ���ن ذل� مالئ�ا،.الق�ارات

  )53ص،2003،ب�لي(.وأمانة

 :األسل�ب ال�ف�ي ال����� - ثان�ا

أسال�� ال��خل ال����� العالجي لل������� سل���ا له دور في تفع�ل الع�ل�ة ال�����ة ��ا �ع��� م� ب�� 

ال�� ���ع ب�� ال��ان� ال�ف��ة وال��ان� ال�����ة، ����ة م� ال��ل�ل��� لل�غل� على ال�ل��ة ال�ي رافق� 

ال����ة ال��ل�ل�ة في أنها ته�ل ال��ان� ال�����ة وق� اس���وا في ن����ه� على أن م�اكل األ�فال ت��ج ع� 

ال�اقات ال���ل�ج�ة الف���ة، لل���ات االج��ا��ة ال����ة وعل�ه فق� وضع�ا ه�ا األسل�ب إل��اد ت�اخل ب�� 

ت�ازن ب�� أه�اف العالج ال�ف�ي واأله�اف األكاد���ة ال�ل���ة، وتع��� ه�ه اإلس��ات��ة م���ا ب�� أسال�� 

ل أو ال��اه� في ال��س�ة ال�����ة م� ت��ی� ال�ل�ك ��ع�ى أنها ته�� ��ا �فعله ال�ف ال��ل�ل ال�ف�ي وأسال��

سل��ات وفي نف� ال�ق� ال ته�ل ال��� في األس�اب ال�ي أدت �الف�د ل�ل�ك أو ان�هاج تل� ال�ل��ات أو 

ت��فات، ع�ا أنها أسل�ب یه�� �ال�ع��ات ال�عل���ة ال�ات�ة ع� االض��ا�ات ال�ل���ة وت�رس تأث�� 
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 .�ة �ال�فل، وال یه�ل دور ال�عل� في العالجج�اعة األق�ان وال��وف ال����ة ال���

ت�ج� له�ه االس��ات���ات م�اخل م�ع�دة لل�عامل مع ال�ل��� م�ها م�خل ال�ل�ك العقلي وم�خل أس�اب ال�ل�ك 

 .وم�خل ال�ع��ات ال�عل���ة ال�ي ی�اجهها ال�ل���

 .م�ای�ة ال��اقف على أساس ال�اقات الف���ة*

����ات ال��اح في ال�س� ال��رسي ی�اجه الف�ل ال�� ی��ت� عل�ه اإلح�ا� إذا ل� ��� ال�ل��� م�ودا *

 .وال�ع�ر �القل� ال�� ی�د� ب�وره إلى سل�ك س�ء ال��اف�

إذا ت�� م�اجهة سل�ك ال��اف� �الع�ف م� جان� األس�اذ فإن ذل� م� شأنه أن ��ل� ق�را أك�� م� *

 .اإلح�ا� لل�ل���

 .عل�� ال�ل��� وم�ای�ة ال�اجات وال�غ��اله�ف ه� تقل�ل س�ء ال��اف� وت*

 :وآخ�ون �ع� االق��احات ال�ي ���� االس��شاد بها"ل�نج "وق� وضع 

��� ت���� ال���ة ال�����ة ���ل ���ح ���ا��ة ال��ث�ات ال�ف��ة ال�ي ���� أن ت�ت� ال�ل��� ���ا��ة ال�فاعل  

��اهج و��ل� م�ا��ة �ل ال����� االج��اعي لل�ف، ما ب�� ال�الم�� و�ل م� ال��رس والعامل�� واألق�ان وال

وال��� ال�ي ی���ها ال��رس وال�عل��ات ال�ل���ة وغ��ها م� الع�امل ال�ي ���� أن ت�ث� في ال�ان� ال�ف�ي 

  )194ص،2000،القاس� ( .لل�ل���

��هل على  ك�ا ��� على ال��رس أن ���ن على وعي به�ه ال��ث�ات وأن �ع�ل على تع�یل ب��ة الف�ل �ي

 .ال�ل��� ف�ص ال���� ال�ف�ي ال���ي

��� أن ����ج ال�عل� �ال��اع� اال��اب�ة، إذ أن ال����� على ال�عل�� فق� ��ا ��ه م� ع�ل�ات ح�اب�ة  

وحقائ� وق�اءة ��� مق�رة ق� ی�د� �ال�ل��� إلى اإلح�ا� والغ�� ل�ا ��� ال����� على األن��ة ال��ت��ة 

 .االضافة إلى ال�عل���اه��امات ال�ل��� �

م�اع�ة ال�ل��� على ال�عامل مع ال�غ��ات وال��اعات ال�ف��ة ال�ل��ة ال�ي تع�ض لها وذل� م� خالل 

ال����� على ج�ان� م��دة م� ال��اعات أو األزمات ال�ي �عاني م�ها ال�ل��� وم�اع�ته على ت��� 

 .��� ه�ه ال��اعات أو األزماتال���لة وت���� ب�ائل ا��اب�ة لل�عامل مع ال��اقف ال�ي ت

ك�ل� على ال��رس االه��ام ���ائ� ال����ة ال��ی�ة واس���امها في الع�ل�ات ال�����ة فال����ة ال��ی�ة ته�� 

ب����� ال�ائ� ال���� وال��ق�� على ما ����نه وما ���له م� أس�ار وع�امل ات�اه ذاته وات�اه ح�اته 

إن ال����ة ال��ی�ة هي إف�اح ال��ال أمام : "أح� أعالم ال����ة ال��ی�ة" يم�ن�ان"ال�اصة والعامة، ��ا قال 

 ".الف�د ل�ي ی���ع ب�ج�ده و��ل إخالص

فهي تع��ي �ال��� ��ل م��امل وج�ان�ا، عقل�ا، ح���ا وأخال��ا، فه�اك ت�ا�� وت�اس� ب�� ال�ان� ال�ع�في 

لإلن�اج ��� ال���ي �ال���ات وال�هارات الالزمة وال�ان� ال�ل��ي، وال��� ال���ي �ال��� االج��اعي وال

 .وال��اح في مه� ال����ع ال��ع�دة
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  : خالصة 

ه�ا ن����ع أن ن��� مه�ة ال��رس وال�ع��ات ال�ي ت�اجهها وم�اكل ال��اة وما لها م� تأث�� على ن�ا�  م�

ه�ا اإلن�ان ال�� �ع��� ال���� ال��ه�ل ال�� ذ��ه ال��اب وال�ع�اء ال�ی� رفع�ه إلى درجة األن��اء ��ا قال 

  : ال�اع�

  �ن رس�ال �اد ال�عل� أن ��   ****ق� لل�عل� وفه ال����ال "      

ف�ا �ال�ا ���رس ال����ة ال��ن�ة وال��اض�ة ال�� ی��ي و�عل� ال�ل�ة و���ي ق�راته� ال��ن�ة ��ا ه� خ�� وصالح 

�اذال جه�ه وع�ا�ة ل�عل�� ال�ل�ة ) ملع� أو ساحة(لل����ع و���ف على ح�ة ع�ل�ة في م�ان غ�� م��د 

� أن ی���ع�ا بها م�ا��ا في ذل� ت����ه� تع�ضه� الف��ن وال�هارات ال��اض�ة واألخالق العال�ة ال�ي ��

لإلصا�ات جاعال �ل واح� م�ه� اب�ه، فأ�ا ���ن ال�� �إع�اء ال��رس حقه في االح��ام وال�ق�ی� وال��اف� 

ال�اد�ة وال�ع���ة في �ل م����ة ص��ة للغا�ة، إن ذل� ی�ع�نا لل��ازل ع� ����ة ال��ر�� واإلش�اف ال����� 

  . ت�ج�هه ال���� ال�ل�� ول�� فق� عل�ه ال�ق� وال��ا��ة وال��اس�ةإلن�اح ع�له و 
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  :تمهید

أن أه��ة ب�اء ال�ان� العقلى وال�ع�فى وال����� وال�ل��ى ل��اء اإلن�ان وت����ه ض�ور�، وه� أم�  �ل���ا �ع�ق�

وم�ازن�ه، �ع� أه� م� ال����� سل��، ول�� ال یل�ف� ال����ون إلى أن ال����� على ب�اء ال�ان� ال�ف�ى وض��ه 

  .على ب�اء العقل�ة ال�ل��ة وال�ان� ال����� ال���

أخ�ائى ال��ة ال�ف��ة أن تع��� اإلن�ان ل�ان�ه ال�ف�ى، وق�رته على ال�ص�ل ب�ف���ه  ی��� ال����ر دمحم سل��

والع�لى وال�����  إلى ج�ء ب�اء، ه� ما ��ف� له الق�رة على ب�اء ج�ان� ال�ات األخ�� �ال�ان� العقلى

  .واألخالقى وغ��ه

أن ال���� یه�� ب��اء ال�ان� الع�لى وت���ة الق�رات العقل�ة وال�ع���ة لإلن�ان م�� نع�مة أ�اف�ه، ول�� ال �عى 

ه�الء أن ب�ا�ة ب�اء ال��� ال���قى، ت��أ م� ب�اء نف���ه، وتق��ة ت��له ال�ف�ى وتع��� ق�راته ال�ف��ة 

  .و���ع�ها

له م��ق�ل نف�ى " ك�ان"إلى أن ب�اء ال�ف��ة ال�ص��ة ه� األساس ال�ل�� ال�� ���� أن ی��ى عل�ه " سل��"وأشار 

م��از، و��ث� على ج�ان�ه األخ�� ���ل إ��ابى، و��عله ش�ً�ا م��ازًنا م��ًنا، ی�اعى �ل ج�ان� ش����ه، 

واالب��ار�ة وال�ع���ة  خ�� ال�ع���ة وال�ل���ةو����� أص�اب ال��اء ال�ف�ى ال��� �الق�رة على ت���� ج�ان�ه� األ

 م� اه� هاته ال��ان� ال�ف��ة هي ال�قة �ال�ف� و االت�ان االنفعاليو .وغ��ها

و لق� ت�اول ال���� م� ال�اح��� وال������ مفه�م وح��قة ال�قة �ال�ف� م� زوا�ا م��لفة فق� اشار ال�ها 

نه وادراكه ل�اقع ق�رته وال��لع الى ت�ق�� ���حات وح�� ال��اف� ال���اني ��ي �انها اح�اس الف�د ����قة ��ا

ولق� ح�ل�ا في ه�ا الف�ل ال���ق الى .  ال�ف�ي وما ی��ا ع�ه م� ت�اف� اج��اعي ی�ع�� على ع�له وسل��ه 

  .ال�قة في ال�ف� ع�� �ل م� العل�اء الع�ب وعل�اء الغ�ب وأن�اع ال�قة �ال�ف� والع�امل ال�أث�ة ف�ها 

ال���املة ،ألنها أح� األس� ال�ي تع�ل على ب�اء  تع��� االنفعاالت ج�ء هام م� ع�ل�ة ال��� ال�املة و  اك�

،وت��لف االنفعاالت �اخ�الف ش���ة الف�د وسل��ه ،ف�� ال�اس م� ی���� �ات�ان انفعالي .ال����ة ال���ة

  .����ع ذل���عله قادار على ال��اف� مع ال����ع ال�� �ع� ��ه ،وم�ه� م� ال�

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الفصل الثاني                                                                              الصفات النفسیة
 

 

24 

  :ال�فات ال�ف��ة-3-1

  :تع��� ال��ة- 1- 1- 3

ال��ة صفة م� صفات ال�ف� وهي ال�ي ت��د سل�ك الف�د في ال��اقف ال���لفة وت���ه ع� غ��ه في ردود 

وهي ل�ل� ثاب�ة ث�اتا ن���ا ت�عا ل�غ��  األفعال ت�اه ال��قف ال�اح�، وهي ج�اع الف��ة وال���ة معا،

ال���ات ال�ي �����ها الف�د، وهي تع���ا م�ش�ات لل�ل�ك ال���قع م� الف�د في م�اقف مع��ة ��ا �����ا 

  )35ص،2010،مل��ة(.م� ال���� �اس��ا�ات الف�د ال���ق�ل�ة

م����، أما ال��ع فه� ما ل�ل� فإن ال��ة أش�ل وأع� م� ال��ع فال��ة ت��ل ما ه� ف��� وما ه� 

��ل�ه الف�د م� اس�ع�ادات ف���ة ح��لة ال�راثات ال�ي وراثها ع� آ�ائه وأج�اده، فال��ع ف���ة ول� مع 

  .الف�د ی��ع� ع�ه �ل ما �����ه الف�د م� تار��ه ال�ف�ي، فال أث� لل���ة على ال��ع 

  : تع��� ال�ف�-3-1-2

  :ال�ع��� اللغ�� : أوال *

ال�ف� هي ال�وح وال��ع أنف� ونف�س ونف� ال�يء ذاته وع��ه ب��� �ه وال�ف� �ع�� بها ع� اإلن�ان 

  .ج��عه وهي ج�لة ال�يء وح��ق�ه

هي ال��ان اإلن�اني ال�� �ه صار اإلن�ان إن�انا فاص�ح ج�ی�ا �ان ��ا��  :ال�ف� في الق�آن ثان�ا*

في ال�ان� ال�� �عي و�عقل ��ه، وهي ال�ي ت�ه� ع� ���� ال��ف� أو ��ع�ى آخ� ت�ا�� ��ه ال�ف� 

اإلن�ان ���ائه وخ�ائ�ه ال�ف��ة ال�ي ی�عامل بها مع غ��ه و���و بها امام ال�اس أما ت��ا واما فاج�اء 

  إنا{ : س��ا أو غ�� س��، صال�ا أو غ�� صالح، ق��ا أو ض��فاء شاك�ا أو �ف�را، �ق�ل تعالى

  }�ف�را ه�ی�اه ال���ل إما شاك�ا و�ما 

هي تل� الق�ة ال���ة داخل اإلن�ان وال�ع�وفة �ال�وح وال�ي ت�جه اإلن�ان في ج��ع  :ال�ف�ثال�ا مفه�م 

  "أوجه ن�ا�ه ال���لفة ��ا أت�ح له م� ق�رات ب�ن�ة وخ��ات م����ة اإلش�اع حاجاته ال���لفة

الع��ي لإلن�ان  ه ال�هازح�� أن ال��� اإلن�اني ����لف أع�ائه ال�ارج�ة وأجه�ته ال�اخل�ة ی�ی� 

����ناته الهائلة م� ال�ال�ا الع���ة ال�ي ت�لغ ح�الي ع��ة آالف مل��ن خل�ة ع���ة ی�ل� بها اإلن�ان 

وت�ل في ج��ه دون ز�ادة إلى نها�ة ح�اته فال�ل�ة الع���ة ال تع�ض فإذا ما تع�ض� إح�� ال�ال�ا 

  )39ص،2010،مل��ة(".لل�لف فل� ت��أ خل�ة ع���ة ج�ی�ة ل��ل م�انها

فال�هاز الع��ى شيء ماد� م���س ���� رؤ��ه ی���� و��ی� ج��ع أع�اء ال��� وأجه�ته ال�اخل�ة 

وال�ي ب�ورها ماد�ات مل��سة، ف�� ال�� ی�جه ذل� ال�هاز الع��ي الخ��ار أح� ال��ائل ال���وحة أمامه 

�، تل� الق�ة ال���ة داخل اإلن�ان ال�ي على أنها األف�ل ال�ل ق��ة ما مع�وضة أمام اإلن�ان إنها ال�ف
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تعل� ع�ه �ل شيء وتع�ف ق�راته ال��ن�ة والف���ل�ج�ة، وتع�ف أ��ا خ��اته ال�ا�قة ال�ي تعل�ها م�� 

 م�ل�ه، فال���ات هي �ل ما تعل�ه اإلن�ان في ح�اته

ت�اه ال��اقف ال��ات�ة  إن نف� اإلن�ان ت�لف ب�� ق�راته ال��ن�ة وخ��اته ال�اض�ة ل���ل ل�ا ات�اها نف��ا

ال���لفة ال�ي ی�ع�ض لها اإلن�ان في أث�اء س��ه ال�ؤوب اإلش�اع حاجاته ال���لفة، ه�ا االت�اه ه� ال�� 

ی�جه ال�هاز الع��ي لإلن�ان وال�� �ق�م ب�وره ب����� أع�اء ال��� وأجه�ته ال�اخل�ة ال���لفة لل��ام 

  .ت�اه ال�ف�ي ل�اح�ها وت���ه ع� غ��ه في ال��قف ال�اح���ل���ات مع��ة ت�اه اآلخ��� تع�� ع� اال

إن ردود أفعال األش�اص ت�اه ال��قف ال�اح� ت��لف ت�عا الخ�الف ات�اهه� ال�ف�ي ال�� ���ل 

م���عة ال��ات ال�ف��ة لل��� وال�ي ت���ه ع� غ��ه وهي ثاب�ة ل��ه ث�اتا ن���ا ذل� ال��ات ال���ي 

  :�ال��ادة أو ال�ق�ان على أح� ال��احل اآلت�ة ال�ي ی�ض�ها ال��ل اآلتي���� ال��غ��ات ال�ي ت��أ 

  

  
  الع�امل ال��ث�ة في ت���� ال�فات ال�ف��ة للف�د )1 (ال��ل

ی��ح م� ال��ل ال�اب� أن ال�ف� ال����ة تقع في ال���قة ال�س�ى ماب�� ق�رات الف�د وخ��اته ال���لفة 

ق�ة (ح�� تق�م ال�ف� �ع�ل ام��اج ما ب�� ق�رات الف�د ال��ن�ة ال���لفة  وما ب�� ال��ات ال�ف��ة له،

وسالمة األجه�ة ال����ة ال�اخل�ة ق�رة األع�اء ال����ة، سالمة ال��اس، ع�د ال�ال�ا الع���ة وق�تها 
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�ي ی���� وخ��ائه ال���اك�ة، وتألف ب��ها ل���ن ل�ا س�ات الف�د ال�ف��ة ال���ق�ة ل��ه وال) وم�انة ن���ها

 ع�ها االت�اه ال�ف�ي له ت�اه ال��اقف ال���لفة ال�ي ی�ع�ض لها۔

�ق�م ذل� االت�اه ال�ف�ي ب��ج�ه ال�هاز الع��ي للف�د وال�� �ق�م ب�وره �إع�اء إشارات ع���ة مع��ة 

��� ذل� ال�ل�ك ه� ما ���ه اآلخ،ل��� اإلن�ان لل��ام ��ل�ك ما ت�اه ال��اقف ال��م�ة ال�ي ی�ع�ض لها 

و��اه�ونه في ه��ة أفعال وت��فات وأق�ال ت��� الف�د ع� غ��ه وتع�� ع�ا �ع��ل في داخله م� س�ات 

  "نف��ة

وتع�� ح��ة األسه� ��ا ت�ه� في ال��ل ال�اب� ع� ذل�، ح�� ت���ع االسه� ال��ق�عة وال�ي تأتي م� 

في داخل ال�ف� ال����ة، وتع��  ال�����الت ال�اصة �الق�رات ال��ن�ة وال�هاز الع��ي وال���ات وت��

ح��ة األسه� ال�ائ��ة داخل م����ل ال�ف� ع� ذل� االم��اج ال�� ی�� ب�� �ل ما س��، ل����ن وت��ق� 

  .Personality Traits(ال��ات ال�ف��ة للف�د 

 وتع�� ح��ة األسه� ال���لة ع� خ� ال��� الع��ي ال�� ی��ا م� ال��ات ال�ف��ة ت�اه ال�هاز الع��ي

ع�  و�ع�� ه��ونو��سل��ا مع��ا ��اه�ه اآلخ�ون  ال�� ���ك أجه�ة ال��� وأع�ائه ال���لفة ل���ج ل�ا

  )42-40ص،2010،مل��ة( .س�ات الف�د ال�ف��ة

 :ال�ف��ة الهامة ال��ات- 3- 1- 3

وت���� ال��ات ال�ف��ة  أشار الع�ی� م� ال�اح��� في عل� ال�ف� ال��اضي إلى أن اك��اب وت���ة

ال�ف�ي ���ل ال��� ن��ا لألث� ال��اش� له�ه  لالع��� ال��اض��� تع� م� ب�� أه� م��نات اإلع�اد

 .ال��اض��� ال��ات على ش���ة الالع���

والع�ل على ت����ها وت����ها  و���� تق��� �ع� ال��ات ال�ف��ة ال�ي ی��غي إك�ابها لالع� ال��اضي

 :على ال��� ال�الي ���في غ��ن ع�ل�ات اإلع�اد ال�ف�ي ���ل ال

  .ال�ل� واإلرادة ،.صال�ة الع�د.،ال��اعة، االت�ان االنفعالي ،االس�قالل�ة،ال�قة �ال�ف� ،الهاد��ة •

  :ال�قة �ال�ف� -3-1-4

  :ال�قة في الق�ان ال����- اوال

وردت �ل�ات م��قة م� أصلها وث� او ��ا ه� ق��� م�ها،  ل� ت�د �ل�ة ال�قة في الق�ان ال���� بلف�ها ه�ا، وان�ا

ِ َعَلْ�ُ�ْ� َوِم�َ�اَقُه الَِّ�� َواَثَقُ�� ِ�ِه ِإْذ ُقْلُ�ْ� َسِ�ْعَ�ا َوَأَ�ْعَ�ا َواتَُّق�ا{م�ل ق�له تعالى  ِإنَّ �ََّ َعِل�ٌ� ِبَ�اِت  �ََّ  َواْذُكُ�وا ِنْعَ�َة �َّ

ُ�ورِ   .)7اال�ة: الق�ان ال���� س�رة ال�ائ�ة( }ال�ُّ

ك�ا ت��ز ال�قة �ال�ف� في الق�ان ال���� و��فه�مها ال�اسع في ال�قة �ا� وم� م�اقف ال�قة �ا� ما وقع ل���نا - 

ع��ما ذه� اب�ه ال�اني الى م�� ول� �ع� مع اخ�ته و�ان م� ق�ل ذل� ق� فق� اب�ه  –عل�ه ال�الم –�عق�ب 

ُ��ا :"ومع ذل� ل� ی�أس او �ق�� بل قال ال والده ��ل ثقة لق�له تعالى –�الم عل�ه ال–ی�سف  َ�ا َبِ�يَّ اْذَهُ��ا َفَ�َ��َّ
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ِ ِإنَّهُ  � الق�ان ال���" ( ﴾٨٧اْلَ�اِفُ�وَن ﴿ اْلَقْ�مُ  ِإالَّ  �َِّ  ْ◌َرْوحِ  ِم� َیْ�َأُس  الَ  ِمْ� ُی�ُسَف َوَأِخ�ِه َوَال َتْ�َأُس�ا ِمْ� َرْوِح �َّ

  ).87اآل�ة ، س�رة ی�سف ،

وغ��ها م� اآل�ات وم� االلفا� الق���ة ال�ي وردت لف� ال��ق واالمانة واالم� واالمان واال��ان وه�ه االلفا� 

ت���ه  كلها في مع�اها اللغ�� ت�خل في دائ�ة مغلقة مع ال�قة فهي س�� لها ون���ة ع�ها ف��ق ال��ء وامان�ه

ثقة ب�ف�ه اوال وثقة االخ��� �ه و�ال ال�ال��� تل�م ال��� ال�� ی���ع بها اذ ی���ع �ال��ق واالمانة ث� ا��ان 

 ).39ص،1999،علي  (.ال��� ��يء ما ی��ل� م�ه ال�قة ال�امة ��ا ی�م� �ه

  :ال�قة �ال�ف� ع�� عل�اء الع�ب - ثان�ا

مفه�م وح��قة ال�قة �ال�ف� م� زوا�ا م��لفة فق� اشار ال�ها  ت�اول ال���� م� ال�اح��� وال������ الع�ب

ال���اني ��ي �انها اح�اس الف�د ����قة ��انه وادراكه ل�اقع ق�رته وال��لع الى ت�ق�� ���حات وح�� ال��اف� 

  .ال�ف�ي وما ی��ا ع�ه م� ت�اف� اج��اعي ی�ع�� على ع�له وسل��ه

�����ها االن�ان م�� نع�مة اضاف�ه وفي م��� اس�ته ف��ل تالزمه  و��� ع�� ال���لي على انها حالة نف��ة

  ).46ص،1992، ع�� ال���لي. (وت�فعه الى ال��اح ولل���ق�ل ال�اه�

واضافة امال ال���ومي تع��فا اخ� واع���ت ان ال�قة �ال�ف� هي اح�� س�ات ال����ة االساس�ة ال�� ی��ا 

�ا�ا وث�قا ب���� الف�د نف��ا واج��ا��ا وتع��� اع��ادا �ل�ا على مق�ماته ت����ها م�� ن�أة الف�د و�نها ت�ت�� ارت

  ).122،ص،2002،م��ومي ( .العقل�ة وال����ة وال�ف��ة

ال��ان (ال�ل�ان اب�ا��� ف��اها ح�� اع�اد الف�د ب�ف�ه واع��اره ل�اته وق�راته ح�� ال��وف ال�ي ه� ف�ها  واما

ش�� ��ع غ�� م���د وهي ام�ه� ل�ل م� ذلة او خ) وال�مان دون اف�ا� ع�� او ��� او ع�اد ودون تف���

   )48ص،2005،ال�ل��ان(االم�ر م�الى مق�ار ال�قة �أم�ه مه�ا �ان وال ��اد ان�ان ���غ�ي ع� ال�اجة 

 :ال�قة �ال�ف� ع�� عل�اء الغ�ب-ثال�ا

ی�� �ال�ف�� ان ال�قة �ال�ف� ت�ع� الى ق��ل غ�� خاضع لل��ل غ�� م��و� ل���ة الف�د واف�اره وم�اع�ه 

وصادقة لل���ة ال�ات�ة للف�د ��ا ان ���ة ال�قة �ال�ف� تع��  الف���ة وغ�ائ�ه وانفعاالته �اع��ارها م�ش�ات ح����ة

  ).pasveer.k.1997.p54. (ع� االح�اس ال�ادق بها �ان� عل�ه �الفعل وان ت�ع� ��ا ان� عل�ه فعال

و��� س��رالن� ان ال�قة �ال�ف� هي الق�رة على ت��ء الف�د وضع مع�� ����قة ص���ة او ال��ل� الف�د م� أ� 

ال�هارات الالزمة ل����ل مهامه مع م�اعاة ام�ان�ة اخ�الف تل� ال�هام م� ال��ا� االج��اعي م�ل ما نقائ� في 

او م�ل�ا ���ث في ال��ا� ال�ه�ي . ���ث ع��ما ��اول الف�د االق��اب م� ال��� ما ل�� ل��ه مع�فة سا�قة �ه

  ).sundrlenland. 2004.p209. (ك�ا الق�رة على ت�ق�� مهام ���اجها في الع�ل

ك�ا ی�� ت�ماس واوضح ان الف�د ب�ون ال�قة �ال�ف� ���� ان �فق� ال���� م� الف�ص ���� ال��ف م� ال��ا�� 

او ال��ف م� الع�ائ� ال�ي ت��ث م� ب�� ال�قائ� ال�ي ���� رص�ها ع� ال�قة �ال�ف� انها ل��� ف���ة ول��ها 

 ).thomas. 2007.p37. (م����ة
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، يال�ف���ة فهي أساس االت�ان ���ة اساس�ة م� م���ات ال����ة ال���� الق�ل أن ال�قة �ال�ف� م وم�ا س��،

وفي الق�رة . ومع األخ��� ومع م��لف ال��اقف او��ت�� �ال���� مع األن. �اس�، وال�ضا ال�اتي�واإلح�اس �ال

���� ��ه وتق�ی� اللق� تق�ی�ا ��اب�ا أ� على ال��� ال�ل�� على اللق�، ��ا تق�م على تق�ی� اإلن�ان ال�قع ال�� 

  إع�ائها ال�عالة ال�ي ت���قها

  :ن���ات ال�قة �ال�ف�-1- 4- 1- 3

إن ال���� م�ا �ع�ق� أنه ����ه أن ���ح ل��ه ال�قة في ال�ف� ع��ما ��ق� ال����� أو الف�ز فق�، وذل� شيء 

إن�ا ن����ع أن ن�ع� �ال�قة حقا ع��ما نع�ق� حقا أن�ا ن����ع أن ن�د� ب��اح، فال�قة �ال�ف� هي  غ�� ص��ح،

في ب�اء ن��ذجها لل�قة " رو�� ��الي "ت�قع ال��اح، واألك�� أه��ة االع�قاد في إم�ان�ة ال����، فق� اه��� 

  : �ال�ف� في ال��ال ال��اضي على ن���ات وهي

  :لفاعل�ة ال�ات  -ن���ة �أن�ورا- 2- 4- 1- 3

تع��� ن���ة ب�ورا على مفه�م �فاءة ال�ات ���� اساسي لألداء ��فاءة في ال��اقف ال��اف��ة ال�ي ����ك ف�ها 

او الق�رة على اداء ال�هارات ��فة  ق�رة الف�د على ع�ل ما ���اجه،" الف�د ال��اضي، ح�� ت��� ال�فاءة الى 

ولعل�ا نالح� ان . فاءة ال�ات، ارتفع م���� ان�از االداء ل�� الف�دوعلى ه�ا ف�ل�ا ارتفع م���� �" خاصة 

مفه�م �فاءة ال�ات، ل�� ن���ة ب��ور �ع�� ع� جان� هام م� مفه�م ال�قة �ال�ف� ه� اع�قاد الف�د انه ��ء 

��ة ب�قة فال��اضي ال�� ال تع�زه ال�فا�ة، ����ه دخ�ل ال��اقف ال��اف. و�����ع ان�از مه�ة ما ب��اح وفعال�ة

 ).31ص،2004،ص�قي( .وه�ا ���� الى ان �فاءة ال�ات هي دالة لل�قة �ال�ف� ل�� ال��اضي. واس�ار

  :ن���ة هارت� ل�اف��ة ال�فا�ة - 3- 4- 1- 3

���ن  وال���� ��اذا هي ال����ة ال�ح��ة ال�ي ته�� ب�صف وش�ح 1981- 1978تع��� ن���ة ال�فا�ة لهارت� 

ح�� ت�ضح ان االف�اد ���ن�ا م�ف�ع�� ل�ي ���ن�ا . االف�اد م�ف�ع�� لالش��اك في م�االت االن�از ���ل خاص

م� م��ل� ال�ع�ر �ال�فا�ة، وت��ل ال���ول�ة ع�  واالج��ا��ة، وال��ن�ة، اكفاء في م�االت االن�از ال�ع���ة،

 .���ل م��نات هامة ت�ت�� ب��اء ثقة ال��اضي �ق�راته وه�ا ی�ضح ان مفه�م ال�فا�ة. م�اوالت ن�احه� وف�له�

  :أن�اع ال�قة �ال�ف� - 5 -1- 3

���� ت��ی� أن�اع ال�قة �ال�ف� م� خالل مع�ف��ا ���عة العالقة ب�� ال�قة في ال�ف� واألداء، ح�� ی��قع أن  

  .ح�� إن ز�ادة ال�قة ت�د� إلى نق� وضعف األداء األداء ی���� مع ز�ادة ال�قة �ال�ف� ح�ى نق�ة م�لى،

  : ال�قة ال��لى في ال�ف�- أوال

تع�ي ال�قة في ال�ف� ال��لى االق��اع ال��ی� أن� ت����ع ت�ق�� أه�اف� ال�ي ت�افح ����ة م� أجل ت���قها، ذل� 

ول�� ال�يء الهام ی���ل في أن ت�ق�� أف�ل إم�انات� وق�رات�،  ال �ع�ي �ال��ورة أن ���ن أداؤك دائ�ا ج��ا،

فإن� ق� ت��قع ع�ل �ع� األخ�اء والق�ارات غ�� ال����ة، ور��ا تفق� ت����ك أح�انا، ول�� ال�قة الق��ة في 

نف�� س�ف ت�اع�ك في ال�عامل مع األخ�اء ون�احي الق��ر �فاعل�ة، واالس���ار في ال�فاح م� أجل ت�ق�� 

إن �ل . ��اح، واألف�اد ال�ی� ��ه�ون درجة م�لى م� ال�قة في ال�ف� ��ع�ن أه�افا وفقا ل����� ق�راته�ال
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. ش�� ل��ه م���� أم�ل م� ال�قة في ال�ف�، وم��الت األداء ���� أن ت��ث ���� قلة ال�قة أو ز�ادتها

  ).216،ص،2004رات�، (

  :ض�ف ال�قة في ال�ف�- ثان�ا

�� ل�یه� مهارات ب�ن�ة لألداء ب��اح، ول��ه� م�اب�ن �فق� ال�قة أو ضعف ال�قة في إن ال���� م� ال��اض�

ق�راته� ألداء ه�ه ال�هارات، وخاصة ت�� ��وف األداء ال�اغ�ة في ال��ار�ات أم ال��ا�قات، فعلى س��ل 

��ار أث�اء ال��ر��، ال��ال ق� نالح� أن أح� الع�ي ال��ة ال�ائ�ة �����ع أداء ال���ة ال�احقة �ق�ة ودقة �اس�

وح�ث أث�اء ال��اراة ع�� أداء أو م�اولة لل���ة ال�احقة إن ارت�ت ال��ة في وجهه، ف��أ ��� في نف�ه وأص�ح 

إن . أك�� ت�ف�ا وت�ددا ألداء ال���ات ال�احقة ال�ال�ة، ل�ل� فق� فاعل�ة أداء ال���ات ال�احقة في ���ة ال��اراة 

���� القل�، و��عف م� ال�����، و���� ال��دد و��عل الالع� ی��� على نقا� ال�� في ال�ات �ع�ق األداء، و 

  .ال�عف أك�� م� االه��ام ب��احي الق�ة

  : ال�قة ال�ائفة في ال�ف�-ثال�ا

ال��اض��ن ال�ی� ل�یه� ثقة زائ�ة في ال�ف� في ال���قة ی����ون �ال�قة ال�ائفة، ��ع�ى أن ثق�ه� ت��� ع� ق�راته� 

و�ه�� م���� أدائه� ���� اع�قاده� أنه� ال �ع��ون أنف�ه� أو ی��ل�ن ال�ه� ألداء الع�ل ال��ل�ب  الفعل�ة،

وم� ال��اقف ال�ائعة لل�قة . م�ه�، و�قاع�ة عامة فإن ال�قة ال�ائ�ة تع��� م��لة أقل ح�ة م� م��لة ضعف ال�قة

�لف�ن في ق�راته�، ح�� �الح� أن الف��� أو ، ع��ما ���ث أن ی�قابل ف��قان أو م��اف�ان ��)ال�ائعة(ال�ائ�ة 

ال��اف� األف�ل �ق�ل على ال��اف�ة ب�قة زائ�ة، ���ن اإلع�اد لل��اف�ة قل�ال واللع� ب�ون خ�ة م���ة، األم� 

ال�� ی��ح الف�صة للف��� اآلخ� أن ��ق� ال�ق�م في ب�ا�ة ال��اف�ة، وه�ا ال�ق�م ����ه ال���� م� ال�قة في ال�ف� 

ون��ا ألن مع�� ال��ر��� ���ع�ن . � ل��اصلة ب�ل ال�ه� وت���� األداء وت�ق�� ال���� أو الف�زوال���

الالع��� على ض�ورة أن ی����وا �ال�قة في ال�ف�، وح�� إن �ع� الالع��� ���ن�ا غ�� راض�� ع� إ�هار 

ع��� إلخفاء م�ا�� ال�عف وال�� ع�م ال�قة في ق�راته�، فإنه� ق� یل���ن إلى إ�هار ال�قة ال�ائ�ة ���ع م� ال�

 ).317ص،2004رات�، . (في ق�راته�

 :أه��ة ال�قة �ال�ف� - 6- 1- 3

  :و��� ال����ر أسع� ی�سف م��ائ�ل، أن أه��ة ال�قة �ال�ف� ت��لى في ال�قا� ال�ال�ة. لل�قة �ال�ف� أه��ة ����ة

  :ت�ق�� ال��اف� ال�ف�ي - اوال

و��ل� اإلح�اس �ال�عادة فال�عادة حالة االرت�اح  أل�ف��ةل��ة ا�ال�ف� و ه�اك عالقة وث�قة ب�� �ل م� ال�قة 

ما  ف�د، تع��� و��فة أساس�ة على ال�ع�ر �ال��أن��ة وال�قة �ال�ف�، فل�� م� ال���� أن ��ع� ال�ف�ي

�� ال�اث� أما غ. �اال����ان، إال إذا ت�ف�ت له ه�ه ال�قة وال��� ال���اف� نف��ا ه� ال�� �����ع ب�ق�ه ب�ف�ه

ك�ا أن . لالض��ا�اتمع نف�ه ومع غ��ه، و�ال�الي ���ح ع�ضة في أ� ل��ة  اف�م� نف�ه ����ن غ�� م�� 

  )32،ص �1997ل، ائم��( ال�قة �ال�ف� ت��ي صاح�ها م� ال���فات الع�وان�ة
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وال��اف� مع  �� ال� ال���، وال�فاح ال����� م� أجل ال�ائ�، فال��ة ال�ف��ة ال ت��ق� إال �ال�ه� اولإلشارة

  .ال�قة �ال�ف� وم� أجل ال�فا� على م����  ،ال��غ��ات ال�ف��ة واالج��ا��ة

 :اس���ار اك��اب ال���ة- ثان�ا

وم� . ات شع�ر�ة و�راد�ة�ة وخ�� ادت الشع�ر�ة وال ار اخ�� : وت���� ه�ه ال���ة ن�عان، خ��ةغ�� �ی�ل� اإلن�ان 

ن عل�ها، إلى � �ال�الف�د في اك��ابها و  ،و�دارة واإلراد�ة أل�ع�ر�ة اتأه� الع�امل ال�ي ت�اع� على اك��اب ال��� 

. أ� خ��ات ج�ی�ة اك��اب، ل� �����ع ال�قةغ��ه ت�ف� ح� أني م� ه�ه �ال�قة �ال�ف� ��عه �ق�ر مع�� ت��جان� 

  )36 ص،1997م��ائ�ل،  (

�رجات أعلى م� ال���ات ال�ي ت���ها معارج ال���ة لفال�قة �ال�ف� ت��ل� االس���ار في ال��ج ال���� وال��لع 

  الف���ة وال���رجة

  :ال��اح في الع�ل-ثال�ا

والف�د ال�� ال �����ع أن ی�م� �ق�رته . اإل��ان �الق�رة على أداء الع�ل م� أه� الع�امل ال��د�ة إلى ال��اح ��ه

��ر ع� أداء الع�ل، قفاإلح�اس �ال أداؤه،ه �الع�ل ال��ل�ب م ءا�وال �����ع ب�وره أن ی�ه� �أ� ءعلى األدا

، فإنه اعفا�ى ان ب�ل جه�ا م�حن�ازه إلل ال�ه� ال��ل�ب �اذل وم� ث� فإنه ال �����ع أن ی��ی��هي �ه إلى ال�

�ا �د ملفوه�ا ال ��في �أن ���ن ال. ال���ح ى�ع��ا و�ع��ا ع� ال�للع�ل، بل �أتي جه�ه م� م�ق�ا� ���ن ل

ب�ف�ه و�ق�رته  �إ��انه، بل األه� م� ذل� أن ���ن م���نا  زمة ألداء الع�لاللاال�هارات �و  �الع�ل�ات الع���ة

  )38 ص،1997م��ائ�ل، . (ءعلى األدا

ب�� ال�قة  العالقة� أن ���ن القائ� �ه م���عا �االت�ان االنفعالي، ح�� أن ذلول�ي ���ن الع�ل ناج�ا ی��ل� 

  و���� الق�ل أن االت�ان االنفعالي حالة م� حاالت ال�قة �ال�ف�. �قة للغا�ة�ال�ف� واالت�ان االنفعالي عالقة وث

ا له� ال ن����ع �غ�� ح��و ،  أآلخ���غ�� ح� �نف��ا، �ألشيء ع���  �اح� ال�اس ل نا:اآلخ���ح�  -را�عا

ال �أتي ل�ا إال إذا ت�ادل�ا مع م� ح�ل�ا  �اعي،�ا اإلن�اني ذل� أن اك��ال وج�دنا اإلن�اني االج�ناإلح�اس ���ا

له�، وس�لة لالس���اع  ل�اسوم� ح� ا ،ال�اس م� ح� ت����اثقة م� نف�ها ال فال����ات ال. ال��

ال���ي، وال ت�عل م� تق��� ح� ال�اس له�، م�عاة لل�ع�ر �األم، ف�� ال�اث� م� نف�ه لآلخ��� واس���اله 

 ).42ص، 1997م��ائ�ل،  (ال����ة اإلن�ان�ة  على اح��ام ح�ه� له، �ق�م أساسا

� نا�عا م� ذاته، ال�م ت��ب ال��ا��ة إل�ه، و���ن ه�ا ت��ل�م تل��� ال��� �ال�� وع� ال�قة �ال�ف�ان 

  وم�عا على غ��ه

  :م�اجهة ال�عاب وال���الت-خام�ا

�ه  علق�اال��  ���أو على الأذه���ا  ال��اة ال ت��� وف� ما نه�اه، وال ت��� أم�ر ح�ات�ا ح���ا رس��ا في ان

�ا ه. عل�ها  ال�ف�ا �ال�ي و� ل�اما ت�قع�ا وخالفا ألما ن��� ىوعل ت��ل�اآمال�ا، بل ����ا ما ���ث ع�� ما 



 الفصل الثاني                                                                              الصفات النفسیة
 

 

31 

ال�قة �ال�ف� دورا ����ا وحاس�ا في م�قف الف�د م� خالل ال���الت ال�ي تع��ض ���قة ح�اته، وال�عاب  تلع�

نا� بها أماله وعل� م�ام�ه، فهي ت���ه ق�ة االح��ال، و�اقة ی�ق� بها م�ام�ه، وال أوال�ي ال�ي تع�قل أه�افه ، 

في  ف�احل�ل ناج�ة لل���الت ال�ي ت�اد الىوال��صل . ش� أن ال�غل� على ال�عاب ال�ي ت�ابه�ا في ال��اة

  )13ص، 1997ئ�ل، م��ا (.ال ، و�لى �اقة نف��ة ����ة�س��ل ت�ق�� أه�اف�ا، ��اجة ماسة لي ق�ة اح�

 �ف��ة أل��ل��ة�ال�اقة ال ف ال���جة، فإن ل� ��� ال��� م�ه�اه�ه ال�اقة هي ���ا�ة ض�� ال�ف� في ال��اق

  لل�قةم�ا س�� ���� الق�ل �أن . ال��مو�ذا ل� �ق� �ال���� �اس��اب�ه ال�����ة، ال ��� اإلن�ان ح��ها س�� ،

ك�ا أنها ت�ث� على حال�ه . هف�اهأ  غ� بللي ت�ق�� ���حاته و ا ال���ل��نها  �ال�ف� أه��ة ����ة في ح�اة الف�د،

الف�د  ال�ف�ي ل��ه، إلى جان� ه�ا، فهي ت�اع� الف�د على اك��اباالت�ان �امل و �في ت�ق�� ال ف��د�، �ف��ةال

�اإلضافة .  ه م� ال��اح في ش�ى ال��االت، وت��� له س�ل ��� م�دة اآلخ��� واع�ابه����، ��ا تلل���ات

 .�د م��لف ال�ع��ات ال�ي ق� تع��ض ���قهفإلى ��نها سالحا ی�اجه بها ال

    :الع�امل ال��ث�ة في ال�قة �ال�ف�-7- 1- 3

في ب�اء ش���ة الف�د  ه�اك مق�مات ت�ث� في ال�قة �ال�ف� وتع�ل على تع���ها وت�عل م�ها ق�ة ال ���هان بها

  :وفي ن��ه ال�ف�ي وح�وث االس�ق�ار وال��ة ال�ف��ة ال�ل��ة ولعل م� أب�زها

  :الع�امل ال����ة- 1- 7- 1- 3

ان ت��ع ال��� ���ة ج���ة ج��ة، وخل�ه م� العاهات واالم�اض ���� له ج�ء ال�أس �ه م� ال�قة �ال�ف� 

ول�� في حال ال��اذ ووج�د م��لة ج���ة مع��ة فان درجة ال�قة ال�ي ی���ع بها الف�د هي ال�ي  ،ه�ه هي القاع�ة

اضافة الى ذل� فان ال�قة �ال�ف� ت�فع الى تأك�� االت�اق ال���ي ف�� ، ت��د ����ة تعامله مع تل� االعاقة

، ى فق�ان ات�اقها ال���يال�الح� ان ال����ة ال��ه�مة او ال���ومة ���قف ما في ال��اة هي ع�ضة ال

اما ع� ج�ال ال�لعة ، وعل�ه ����� الق�ل ان ه�اك ت�ادال في ال�أث�� ب�� ال���� ال���ي و��� ال�قة �ال�ف�

ب�� ان ال�قة �ال�ف� هي ا��ا لها دور في ، وجاذب�ة ال����ة فهي ع�امل م�اع�ة إلك�اب الف�د ثق�ه ب�ف�ه

تع� في ح� ذاتها م� عالمات ج�ال ال����ة وم� ال��ان� ال����ة وذل� انها ، اك�اب الف�د ج�ال ال�لعة

وهي ال تقل خ��رة ع� ال�ع��� �ال�الم ال����ق  بل هي ، ال��ع�ة لل�قة �ال�ف� جان� الق�رة ال�ع����ة �ال���ات

�ان  خاصة اذا، وذل� ان لغة ال�الم م� ال���� ان ت��ع ال����ع، اك�� ص�قا وتع���ا ع� م�� ال�قة �ال�ف�

ومع ذل� ���اد ���ع ، ك�ا ان ن��ة ال��ت ت�أث� �ال�قة �ال�ف�، ال���ل� ل�قا و�ل� الل�ان و�ارعا في ال��اع

عل�اء ال�ف� على ان االت�ان �ال���ات ت�ه� ع� ال�قة �ال�ف� ت��ك ل�� صاح�ها ان��اع ال�اث� ب�ف�ه وتع��ه 

  ).90ص دس،: م��ائ�ل (. ال��أة وال�قة

  :الع�امل العقل�ة- 2- 7- 1- 3

ق�ة ال�اك�ة واس�ع�اد الف�د لل�عل� واك��اب ال���ات ال��ی�ة ال�ي ت���ه م� حل ال���الت ال�ي ق� ت�اجهه 

وت�ادفه في ح�اته، واالس�فادة م� الف�ص ال��احة ال�ي ت�اع� في �ل� العل� وال�ع�فة و�ل ما �ع�د عل�ه 

ل���ح ���� ال ���ن ه�اك جه� م��ول دون ان ���� ه�فا، او �الفائ�ة مع ت�ج�ه ال�اقات ال���ولة ال��ج�ه ا
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�ع� �الفائ�ة ل��ق� أك�� ق�ر م��� م� االن�اج�ة في ��� وسه�لة، ج��عا ت�اع�ه على ب�اء ثق�ه ب�ف�ه، وم� 

  :ال�عائ� االساس�ة لل�ق�مات العقل�ة هي

�ی� م� االخ�اء واالخ�ار وجعله �ع��� ع��� هام ل��اع�ة الف�د على اك��اب ال��ی� وت��� الع:ال��اء-

 .م����ا ب�� االخ���

  .ه�ا �له ی�ود الف�د �ق�ر ال �اس �ه م� ال�قة �ال�ف�، وذل� ل�ا �ال��ه م� معاملة ح��ة وم� تق�ل ال�ی� ح�له

وخ�� دل�ل على ذل�  ان ال����ة الق��ة ت��ن قادرة على ض�� خ�الها وت���فه في م�اقف ال��اة،:ال��ال-

  .ال�ع�اء وال����ع�ن 

وال����ف�ن ال�ی� له� ال�ار�خ �ال�قة �أنف�ه�، ح�� انه� ل� ��عل�ا م� خ�اله� م��د احالم �ق�ة �ع��ه ع� ال�اقع، 

  .بل جعل�ا خ�اله� ���قا ووس�لة ت�صله� الى ه�فه�

�اة ���ع� الف�د ح���� �ال�عف ال�ف�ي ان ضعف ال�اك�ة ت�عل الف�د ال �����ع م�اراة م��ل�ات ال�:ال�اك�ة-

 ).100ص م��ائ�ل دس،. (و��د� �ه الى ع�م ال�قة �ال�ف�

 : األت�ان االنفعالي-3-1-8

  : مفه�م االنفعال - 1- 8- 1- 3

�ع� االت�ان االنفعالي  أح� ال�فا��� األساس�ة ال��ت��ة �االنفعاالت ،فاالت�ان ه� ال�س� ال�� ���ل الع�ل ب��  

األش�اء ج��عا ،ب�صفه ات�انا وس��ا ���ل ح��قة ال�س��ة في ال�ج�د ،���� ه�ه ال�س��ة هي ، ال����  إلى 

ب��  ��ا ی���� عل�ه  م� م�ونة واع��ال ان ال��اف� وال��اءال�عادة في ال�ن�ا واآلخ�ة ات�انا انفعال�ا ��ق� لإلن�

  .األض�اد �غ�� إفار� وتف���

�ل ش�� ال�ص�ل إل�ها ،فاألف�اد ���لف�ن ���ا ب��ه�  إن ال����ة ال���ة وحالة االس�ق�ار ال�ف�ي غا�ة  ی��� 

و��فاوت�ن تفاوتا �قل أو ���� ل��ق�� ه�ه الغا�ة ول�� ی��غي أن ی�س� ل�ف�ه م�ارا م��ازنا ��ف� له اس�ق�اره وات�انه 

  .االنفعالي

�� ع� م���عة م� إذ ی�� سل��ان دمحم االنفعال ه� أح� ال����مات ال���نة ل��اء الف�د في م�ه�ه ال�ارجي تع

ال���ات ال�ات�ة ع� اخ�الل االت�ان وم�د�ة إلى تفاق� ه�ا االخ�الل و خ�وج اإلن�ان ع� ح�ود ال��ا� ال�ع�ل 

. أ� ال���ة ال�ي ت�ع�� ال��ود وت��ن أه� ال��اه� االنفعال�ة) emotion(وال���� ال��� ،وه�ا ی�ل عل�ه لف�  

  )243ص,2006,سل��ان(

ن انه ال�الة ال�ع�ر�ة ال����ة ال�ي ����ها ن�ا� ج��ي ف���ل�جي م��� وال�ل�ك االنفعالي ك�ا �ع��ه حام� زما

  )33ص  ,2004و م�ل�  ,سل��ان(سل�ك م��� �ع�� ع� ال��اء االنفعالي أو �ع�� ع� األض��ب االنفعالي 

على أنه حالة داخل�ة ت��ف ���ان� مع���ة خاصة و�ح�اسات وردود  )2007(في ح�� ی�� ی�ن� دمحم ب�ي  

م�  )288ص  , 2007,ی�ن� (��� مع�� وهي ت��ع ل�ه�ر ف�أة ��ع� ال���� ف�ها �أفعال ف���ل�ج�ة وسل�ك تع

في ه حالة تغ�� أو تأث�� نف�ي ی�ع�ض لها الف�د ت�ث� إلى ح� ���� انخالل ال�عار�� ال�ا�قة �ع�ف األنفعال على 
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عاله وخ��اته ال���ة وال�ع�ر�ة وأع�اء ج��ه ال�اخل�ة تع��� ال��فعل �ع� م���ات نف��ة أو اج��ا��ة نفت��فاته و 

  .أو ب���ة

  : أن�اع األنفعال   - 2- 8- 1- 3 

األف�اد وال���ة وال��اقف ال�ي ی�اجهها ه�الء  االنفعاالت ����ة وم���عة ���� ال ���� ح��ها وهي ت��لف �إخ�الف

  االنفعاالت إلى ثالثة اق�ام م��وجلوه�اك تق���ات ج�ی�ة لإلنفعاالت ، ف��ال �ق��  ,األف�اد

  هي ال���لة �الغ�ائ� وت�ه� في ح�اة اإلن�ان ق�ل غ��ها  :انفعاالت اول�ة  - 

هي ال�ي ت��أ �ل م�ها م� ام��اج اث��� أو أك�� م� االنفعاالت األول�ة ن���ة إلثارة غ���ة أو  :انفعاالت م���ة  - 

 .أك�� م� الغ�ائ� ال�ي ال �عارض �ع�ها �ع�ا 

  )  44، ص  2010ح��ان ، ( ف��ع� ع� ر��ة خاصة  :انفعاالت م��قة  -

  وال�ع� ب�� ت���فها �ال�ي 

  و ال�ق�   انفعاالت ذات صفة ه�ائ�ة م�ل الغ� - 

  انفعاالت ذات صفة مانعة أو مع�لة م�ل ال��ف والقل�   - 

  )148، ص  1978ی�ن� ، ان��ار، ( انفعاالت سارة م�ل ال�� وال��ان   - 

  وال�ع� األخ� ��فه� �األتي 

  انفعاالت أول�ة أو ����ة م�ل ال��ف و القل�  - 

ك�اني ،م��وح (.� أو أك�� م�ل ال�ه�ة و الغ��ة �انفعاالت معق�ة في ت����ها ح�� تق�م على ام��اج انفعال - 

  )409، ص  2002وآخ�ون ، 

  :  االنفعاالتت����   - 3- 8- 1- 3

ت��لف االنفعاالت م� ح�� ال��اع� ال��اح�ة لها، م�ها انفعاالت سارة ت�اح�ها م�اع� ارت�اح م�ل  -أ

وم�ها انفعاالت أل��ة ��اح�ها م�اع� ع�م االرت�اح ألنها ت�ت�� �إعاقة ال�اجة األساس�ة  انفعاالت الف�ح وال�ه� ،

 .للف�د م�ل الغ�� وال��� 

ت��ای� االنفعاالت أ��ا م� ح�� األث� ال�اج� ع�ها ، ��ع�ها ذات اث� م��� �الف�ح و الغ�� وال�ع�  - ب

  .األخ� م��� م�ل ال��ن و االن��اض

ت�� �ع� االنفعاالت �ارزة ذات تقاس�� ومعال� واض�ة ، �ال��� و ال���ف� ، : ض�ح م� ح�� درجة ال�  -ج

  .ب���ا ن�� انفعاالت أخ�� غ�� واض�ة م���سة م�ل ح� ال��ل� 
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ق� ت��ن االنفعاالت ع�ض�ة �ارئة م�ل ال��� أ� ت�ول ب�وال م���ا ت�ا وق� ت��ن م�م�ة ال ی�رك لها ال���  -د 

ر �ال�ن� و�اله�ا ی�جع إلى أس�اب ال شع�ر�ة أو ن���ة ال��مات االنفعال�ة ال�ي تع��� س��ا م�ل القل� وال�ع� 

  .الف�د أث�اء �ف�ل�ه 

االنفعاالت اما ����ة أول�ة ال ���� ت�ل�لها إلى أ��� م�ها �ال��ف و الغ�� وق� ت��ن االنفعاالت م��قة  - د 

  .وهي ال�ي تعق� االنفعاالت ال����ة األول�ة م�ل ال�أس او األمل ال�� �عق� ال��ف م�ال

  )157ص : 1982ال�ل��ي ، حل�ي ، (  

  :أس�اب االنفعال   - 4- 8- 1- 3 

  :أس�اب االنفعال ���ل م���� على ال��� ال�الي ) 1974(���ل الهاش�ي  

ع��ما ت�� اإلعاقة ل�يء أساسي م� دوافع�ا ، ���� ���ع ال�افع م� ال�ص�ل إلى ه�فه �ال��ل�لة دون وص�ل * 

  جائع ل�لعام رآه 

وذل� م�ال ح�� یهان اح�نا في ��ام�ه ال����ة ���رة مفاج�ة أمام ال�اس وال �����ع  ع�� اس��ارة دافع ف��ا ،* 

  ،االس��ا�ة ال��اس�ة ال���عة لها أمام وتع ال��مة وال�فاجأة 

ع��ما ی�� إش�اع �ع� دوافع�ا ���رة ف�ائ�ة ال ن��ق�ها ، أو ت��ق� �ع� آمال�ا �غ�ة ��ال م��� �ان ال * 

  )166، 165،ص  1974الهاش�ي، .( ا �ه ت�ول عل�ه ف�أة �ع� أن ی��ی�ج� شفاءه عاجال فإذ

  :مفه�م االت�ان االنفعالي   - 5- 8- 1- 3

ا���د تع��فات م��لفة �لها تع�� ع� ال��ة ال�ف��ة وت��لف  ع��ما ن���ق ل�فه�م االت�ان االنفعالي ن�� أنف��

  .�اخ�الف وجهات ال��� ل�� العل�اء وال�اح��� وم�ه�ه� العل�ي 

ح�� ی�� ع�� ال�الم أن االت�ان االنفعالي ه� ال�س��ة ، إذ أن ه�ه األخ��ة ی��� إل�ها هي االع��ال في إش�اع 

حاجات الف�د ال���ل�ج�ة ، و��ل� في االع��ال هي إش�اع الق�د حاجاته ال�ف��ة وهي أ��ا االع��ال في ت�ق�� ذل� 

 )220،ص  1976ال�الم ، (.�ان� ال�وحي م� ال����ةال�ان� م� ال����ة ال�ي أه�له اآلخ�ون و�ق�� �ه ال

االنفعالي ه� ��ارة ع� تف��� ل�الة االس�ق�ار ال�ف�ي ال�� ��ل� عل�ه  ك�ا وضح ادی� ال�ال�� ، أن األت�ان

أص�اب ن���ة ال��ل�ل ال�ف�ي ����أ ال��ات االنفعالي إذ ی�ون أن الف�د م�ود �الق�رة على االس��ا�ة لل����ات 

الة م� ال��ت� أ� ال���لفة وه�ه الق�رة هي س�ة ال��اة فاإلن�ان ع��ما ی�ع�ض ل���ه أو م��� مع�� ی���ل إلى ح

���ن في حالة اس��ارة أو ع�م ات�ان انفعالي م�ا ی�فعه إلى ال��ام ب��ا� مع�� م� ال��ت� وال�ص�ل إلى حالة 

  )49ص  ، 2002ال�ال�� ، (األت�ان 

أن االت�ان االنفعالي ه� ق�رة الف�د على م�اجهة ��وف وأح�اث ال��اة ) 2008(وت��� ف��لة ع�فات ال��عاو�  

ة وال�ه�دة وال�عامل معها دون تع�ض ص��ه ال�ف��ة وال����ة إلى األض��اب أو ال��ض ال����ل �ق�رة ال�اغ�

  )ص274، 2006ال��عاو� ، . ( الف�د على ال���� في ال�ات
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م� خالل ما س�� م� تع��فات ���� الق�ل أن األت�ان االنفعالي ه� أن ���ن ل�� الف�د الق�رة على ال����  

نفعاالته ال���لفة ول��ه م�ونة في ال�عامل مع ال��اقف واألح�اث ال�ار�ة ���� ت��ن اس��اب�ه وال����ة على ا

  .االنفعال�ة م�اس�ة لل��اقف ال�ي ت���عي ه�ه االنفعاالت 

   :االت�ان االنفعالي وال��ة ال�ف��ة - 6- 8- 1- 3 

أن ال����ة ال�ل��ة ال���املة هي ال�ي ی��� سل��ها وت��فها ودوافعها �االت�ان االنفعالي ، فاألت�ان األنفعالي 

س�ة عامة تف�ق ب�� األس��اء وغ�� األس��اء و����� مفه�م االت�ان ال��اف� االج��اعي ، ��ا أن أغل� ال�اس 

  .��ة غ�� ال���افقة ی�فق�ن على عالمة الع���ة �ال���فات االنفعال�ة لل��

  ) 101، ص  1974راجع ، ( 

 وله�ا �ع� االت�ان االنفعالي �ع�ل�ة ل��� االنفعاالت للف�د ���� ی���ع ه�ا األخ�� �ال��ونة وال��و� وه� ص���

 فان األت�ان ی���� في ه�ه ال��ونة ال�ي" سام�ة الق�ان " ع�ل�ة ال��اف� وال��ة ال�ف��ة ال�ل��ة ، وه�ا ما ت���ه 

ت�� صاح�ها ل�� فق� في م�اجهة ال�أل�ف م� ال��اقف بل ال��ی� م�ها ��ل� ، ذل� ألن مفه�م ال��ونة ی���� 

الق�رة على ال��امح ت�اه ال��ت�ات ��ع�ى ت�ایل االس��ا�ة وت�قع ال��ائج ال�ي ت��ت� ق�ل أن ���ع في ت�ف��ها ، 

  )  33ص، 2012ی�سف ، (. ���د ����� لل��ونةو���� أن ن��قع ع�م األت�ان االنفعالي ع��ما تل�قي �ال

  :س�ات الف�د ال���ن انفعال�ا- 7- 8- 1- 3

  :ت�� �ام�ل�ا ع�� الف�اح س�ات ال���ن انفعال�ا  

ذل� ال��� ال�� أك��� شع�را �ال�قة خالل تفاعله مع ال���ة و ��فة خاصة األم �أع��ارها م��ر اإلش�اع * 

  .واألم� للف�د

  .ل��ه ال���ة في ال�عامل مع اآلخ��� وفي عالق�ه �العال� ال�� ���� �ه  *

  ��ع� �األم� واأل����ان" 

  .ذل� اإلن�ان ال�� ���� ال��ور م� ال����ة ال���ادلة م� ال�اجة إلى اآلخ��� وم� أن ���ن�ا في حاجة إل�ه * 

إلن�ان ال�� �����ع أن �ق�م �أدواره االج��ا��ة وأخ��ا حادات �ام�ل�ا ع�� الف�اح س�ات ال����� انفعال�ا ه� ا 

  ) 88ص  ، 1984ع�� الف�اح ، . (��فاءة ا��اب�ة 

  : ك�ا ی�� أب� ز�� س�ات الف�د ال���ن انفعال�ا ���ا یلي 

ه� ق�رة الف�د على ال���� في انفعاالته وض�� نف�ه في ال��اقف ال�ي ت��� االنفعال وق�رته على ال���د *

  . واالح�فا� به�وء األع�اب وسالمة ال�ف��� ح�ال األزمات وال��ائ� 

  .���ن قادرا على ت��ل ال���ول�ة و�ق�م �ع�له �اس�ق�ار وم�اب�ة * 

  . امل نف�ي و���� م� خالل ج�ان� ال��اقف ودوافعه ال����ة وخ��اته ی�ازن ب�� ج��ع انفعاالته في ت�* 
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ق�رته على ال��� في ت�اف� اج��اعي وت��� مع ال���ة ال����ة وال��اه�ة �ا��اب�ة في ن�ا�ها ��ا ��في * 

  .عل�ه شع�را �ال�ضا وال�عادة

عها ح�ل م�ض�عات أخال��ة ف�رته على ت���� عادات أخال��ة ثاب�ة �ف�ل ت���ه في انفعاالته وت���* 

  )227ص  ، 1987 ،أب� ز��(.مع��ة

  :��ق ت�ق�� االت�ان االنفعالي والق�رة على ال���� في االنفعاالت - 8- 8- 1- 3  

ه�اك �ع� الق�اع� وال��اد� ال�ق��حة في ه�ا ال��د وال�ي ���� م� خاللها ال����ة وال���� في االنفعاالت م�ها  

  : ما �أتي 

ح�� ی�ل� األنفعال �اقة زائ�ة في ال��� ت�اع� الف�د على  ،ال�ع��� ع� ال�اقة االنفعال�ة في األع�ال ال�ف��ة  *

ال��ام �ع� األع�ال الع��فة ، وم� ال���� أن ی��رب الف�د على ال��ام ب�ع� األع�ال األخ�� ال�ف��ة �ي ی��ل� 

  .م� ه�ه ال�اقة 

ل���هات ال����ة لإلنفعال ح�� ��اع� ذل� على ال����� م� ش�ة االنفعال تق��� ال�عل�مات وال�عارف ع� ا*  

فال�فل ال�� ��اف م� الق�� م�ال ����  ،و�ال�الي ال�غل� على االض��اب ال�� ���ث لألن��ة ال���لة �ه

  .م�اع�ته على ال��ل� م� ذل� ع� ���� ت�و��ه ب�ع� ال�عل�مات ال�ي تقلل م� هاته ال�الة ل��ه

ة ال��� ع� اس��ا�ات ت�عارض مع األنفعال ، فإذا شع� ش�� ما ��يء م� ال��ا��ة ت�اه ش�� آخ� م�اول* 

  .األس�اب مع��ة عل�ه أن ی��� ع� أس�اب أخ�� ا��اب�ة ���� أن ت��� إع�ا�ه به�ا ال��� وتغ�� ات�اهه ن��ه

����ع الف�د ال���� في انفعاالته ع� ���� ع�م ت���� االن��اه على األش�اء وال��اقف ال����ة لإلنفعاالت ، فإذا ل� *

ال��� ع� ال��ان� اإل��اب�ة وال�ارة في ال�يء م��ر االنفعال ����ه أن �غ�� اه��امه ع� ه�ا ال�يء إلى 

  .األش�اء وال��ض�عات ال�ي ت�اع�ه على اله�وء وال��ل� م� انفعاالته وت�ت�اته 

ال��ت� في ع�الت ال��� وفي م�ل ه�ه ال�االت ������ ���ث االنفعال عادة حالة عامة م� :  االس��خاء*

 .ال��ام ��يء م� االس��خاء العام ل�ه�ئة االنفعال وت�اق�ه ت�ر���ا 

ع�م ال��� و�ص�ار األح�ام في ال��ض�عات واألم�ر ال�ه�ة أث�اء االنفعال ، فف��ة األنفعال ت��ل حالة م� ع�م *

ال��� ، ع�� .( ���لها ال���ح و�ال�الي ت��ن أح�امه غ�� ص���ةال��ازن ل�ل� �ف�ل الف�د في رؤ�ة األم�ر 

  )  492، في  1990ال�ل�� ، وآخ�ون ، 

أن ی�عل� اإلن�ان ��� ����� على تع���اته االنفعال�ة ال�اه��ة ال�ي ت��ع لل��� اإلراد� ل�ا �ان ال�ل� * 

  .ل�����ال��ل� وال��ع �ال���ع والعل� �ال�عل� وال�ل� �ال��ل� وال��� �ا

أن ��اول اإلن�ان إذا وج� نف�ه في م�اقف �ارئة مفاج�ة أن ���� نف�ه ان��ا�ا نف��ا ب�غ��� األج�اء *  

  )176ص ، 1994الهاش�ي ، ع�� ال���� ، . ( ال�ه���ة عل�ه انفعال�ا
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   خالصة

له م��ق�ل نف�ى م��از، و��ث�  "ك�ان"أن ب�اء ال�ف��ة ال�ص��ة ه� األساس ال�ل�� ال�� ���� أن ی��ى عل�ه 

على ج�ان�ه األخ�� ���ل إ��ابى، و��عله ش�ً�ا م��ازًنا م��ًنا، ی�اعى �ل ج�ان� ش����ه، و����� أص�اب 

  .وغ��ها وال�ل���ة واالب��ار�ة ال��اء ال�ف�ى ال��� �الق�رة على ت���� ج�ان�ه� األخ�� ال�ع���ة

تساعد  الفرد الریاضي عامة و التالمیذ خاصة على التوفیق بین قواهم الکاملة عقلیا و  م�ال  فالثقة بالنفس 

نشیطا قادرا على التفکیر واالستیعاب ل العقل على جعل فهي تعم، جسمیا و اجتماعیا والرقي بحیاة المجتمع

   .ل والعمل الجسم صحیحا قادرا على التحمل الفرد سلیما و مقبوال في المجتمع و منه إلى جعل فتجع

تع��� االنفعاالت ج�ء هام م� ع�ل�ة ال��� ال�املة وال���املة ،ألنها أح� األس� ال�ي تع�ل على ب�اء ك�ل� 

،وت��لف االنفعاالت �اخ�الف ش���ة الف�د وسل��ه ،ف�� ال�اس م� ی���� �ات�ان انفعالي .ال����ة ال���ة

 .م�ه� م�  ال�����ع ذل���عله قادار على ال��اف� مع ال����ع ال�� �ع� ��ه ،و 
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  :ت�ه��

تع��� م�حلة ال�عل�� ال���س� ���ا�ة ف��ة ان�قال ، إذ ��� ف�ها ال�ل��� م� م�حلة ال�ف�لة الهادئة إلى م�حلة 

الف����ل�ج�ة وال�ف��ة ال�ي ت�ث� ال�ل�غ ث� ب�ا�ة م�حلة ال��اهقة ، وه�ه األخ��ة ت��� �الع�ی� م� ال�غ��ات 

و ���ر �ال��� أن ه�ه ال��حلة ال��روسة م�حلة د��قة وح�اسة في . ���رة أو �أخ�� على ح�اة ال�ل���

ح�اة الف�د أ� ال�ل��� ألنها م�حلة ن�� م����ة ، وه� ب�ل� في حالة تق�م دائ� ن�� ال��ج في �افة 

الج��ا��ة ، وق� اه�� ال���� م� العل�اء في م��ان ال����ة وعل� م�اه�ه ، ال����ة ، ال��ن�ة ، ال�ف��ة وا

ال�ف� به�ه ال��حلة ل�ا ت����ها م� أه��ة وأث� على الف�د في ال���ق�ل ، ح�� ت���� ���ائ� وتغ��ات 

ت��ن ح�� ال��� وال���ة ال�ي ���� ف�ها ال�ل��� ، ه�ه ال�غ��ات ت��ن ج���ة ی�داد ف�ها وزن ال��� ، 

الع�الت والع�ام م�ا ی��ج ع�ه تغ��ات نف��ة وعقل�ة ، ��ه� ف�ها ع�م االس�ق�ار ال�ف�ي وال��ج وت��� 

ال���ي ال�� ��عل ال��اه� س��ع ال�أث� ، اإلنفعال ، الغ�� وقل�ل ال��� ، ��ا أن ال��� ال�ج�اني �ع� 

ع ن�احي ال����ة ، أه� صفات ال��حلة، فال��رسة هي ���ا�ة األرض ال���ة لل��� ال���ازن في ج��

وألن �ل م�حلة م� ح�اة اإلن�ان لها تأث��ها ال�اص ، وله�ا وج� عل��ا ال���ق ل�ل ما ی�عل� به�ه 

 .ال��حلة م� خ�ائ� وع�ضها لل�راسة
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  :ال��اهقة -4-1

تغ��ات، وعلى تع��� ال��اهقة م�حلة م� ال��احل األساس�ة في ح�اة اإلن�ان، وأصع�ها ل��نها ت��ل ع�ة 

كل ال�����ات وت���� ��ل� ب�غ��ات عقل�ة وأخ�� ج��ان�ة، إذ ت�ف�د ��اص�ة ال��� ال���ع غ�� ال���� 

 .وقلة ال��اف� الع�لي الع��ي، �اإلضافة إلى ال��� االنفعالي وال���ل وال�ل�

�ة ال�ي ت�عل وتع��� ��ل� م�حلة م� م�احل ال��� ال����، ت��ف ��فة االن�فاع وال�قل�ات العا��

ال��ء س��ع ال�أث�� قل�ل ال��� واالح��ال، وال�ي ت�د� إلى القل�، له�ا أولى عل�اء ال�ف� وال����ة أه��ة 

ك���ة له�ه ال��حلة م� م�احل ال��ء م� أجل ال�عامل مع ه�ه ال����ة ����قة ج��ة ت��ح ب����� ج�ل 

  .صاع� فعال في م���عه

  :تع��� ال��اهقة - 1- 1- 4

  : ل��اهقة لغةا - أوال

جاء على ل�ان الع�ب الب� م���ر، راه� الغالم أ� بلغ م�لغ ال�جال فه� م�اه�، وراه� الغالم، فه� 

م�اه� إذا قارب االح�الم، وال��اه� الغالم ال�� قارب ال�ل�، وجار�ة م�اهقة، و�قال جار�ة راهقة وغالم 

  ).430، ص1997اب� م���ر، (راه� وذل� اب� الع�� إلى إح�� ع�� 

   :أما في اللغة الالت���ة 

��ع�ى ����، أ� ی��� على ت�ام ال��ج وعلى  Adolescereال��اهقة م��قة م� الفعل الالت��ي ف�ل�ة 

  ).100، ص1997ال�س�قي، (أن ی�لغ م�لغ س� ال�ش� 

  : ال��اهقة اص�الحا  - ثان�ا

، یل�ه "روح ال�فل: "�ع��انوه�  1981) ب�و��(إن أول ع�ل عل�ي، ح�ل م�ض�ع ال��اهقة �ع�د إلى 

في ه�ه األث�اء، �ان العل�اء �ع���ون ال��اهقة الف�ل األخ�� م� ال�ف�لة " دراسة ال��اهقة) "ب�نهام(ك�اب 

في ��ا�ه ال��اهقة ال�� تأث� ) س�ال�� ه�ل(ل�� �ع� ذل� أ���� لل��اهقة ف�ال خاص بها الس��ا مع 

ث� ت�عه تالم��ه م� �ع�ه ح�ى أص�ح لل��اهقة اه��ام عال�ي، ، ح�ل ال���ر، )دارو�� و المارك(�أف�اره 

  ).17اإلی��، ص" ( Hébélogie" فأص�ح عل�ا قائ�ا ب�اته ی�عى 

وعلى ه�ا األساس تع�دت اآلراء واألف�ار وال�عار�� في دراسة ال��اهقة ل�رجة أص�ح م� الع��� اع��اد 

ال��حلة ال�ي ت��� :" م �أنها 1882اهقة س�ة ال�� ) س�الي ه�ل(تع��� دق�� له�ه ال��حلة، وق� ع�ف 

  ).379، ص2002م���، " (ال�ل�غ وت�ل �الف�د إلى اك��ال ال��ج، أ� االق��اب م� ال�ل� وال��ج 

م� خالل ه�ا ال�ع��� ن�� أنه ح�د ال��اهقة في ح�وث �ع� ال�غ��ات على ال����� الع��� 

أن ب�ا�ة ال��اهقة هي �ه�ر العالمات األول�ة للف�د ) ه�ل(أو الف���ائي للف�د، ح�� اع��� ) ال�ارجي(

  : م�ها

االزد�اد ال�فاجئ في أ�عاد ال��� م� ح�� ال��ل وال�زن وخ��صا ع�� ال���ر ال�ی� ��ع�ون �أنه� • 

  . أص���ا راش�ی�
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 �ه�ر ال��ائ� ال����ة ال�ان��ة �ع� اس���ال ال��ائ� ال����ة األول�ة، و�ه�ا ال�ع�ى، ���ح• 

 .عاما ل�� ج��ع أف�اد ال��� ال����، فه� م��ك ال��� ال�اخلي ال�� �ع� م� ال�ال�ا ال��اسل�ة ال��ج

و����ا ما ن�� ت�اخال ب�� ال�ل�غ وال��اهقة، ح�� ت� اع��اره�ا م��ادف���، أو ذات مع�ى واح� غ�� أنه في 

م�حلة م� م�احل ) Perturloy(ال���قة، ه�اك ف�ق ب�� ال�فه�م��، و���� الف�ق ب��ه�ا في أن ال�ل�غ 

م� �ائ� ال ج��ي إلى  ال��� الف����ل�جي الع��� ال�ي ت��� ال��اهقة، وت��د ن�أتها وف�ها ی���ل الف�د

ه� ع�ل�ة ت��� إلى الف��ة ال�ي ����ل ف�ها " وه�اك م� دع� ه�ا الق�ل، وذ�� أن ال�ل�غ ،كائ� ج��ي 

) م��ائ�ل(، وق� ت� ال�ف��� ب�� ال�فه�م�� م� ��ف "ال��ج ال����، و���ن ��ق�ور اإلن�ان اإلن�اب 

فال�ل�غ  �ق��� مع�اه على ال��� الف����ل�جي وال���ي، وهي م�حلة ال��اسل ت��� ال��اهقة : " في ق�له

اف�ة على ن�عه واس���ار وف�ها ت��ح الغ�د ال��اسل�ة و���ح الف�د قادرا على ال��اسل وال��

  ).216، ص��2004اض، (رسال�ه

  : م�احل ال��اهقة  - 2- 1- 4

هق�� ت�ل على أن ا ه�اك الع�ی� م� تق���ات ال��اهقة، و��ل� فإن ���� م� ال�راسات ال�ي أج��� مع ال�� 

تق��� ال��اهقة ���ن إلى م�احل، وه�ا ال �ع�ي الف�ل ال�ام ب�� ه�ه ال��احل و�ن�ا ی�قى األم� على 

وم� خالل ال�ق���ات وال�ي ح�د ف�ها الع�� ال�م�ي لل��اه�، وال�� �ان االخ�الف  ال����� ال���� فق�،

  :تق���ا لل��اهقة ت�لى في ثالث م�احل هي) أك�م رضا(��ه م�فاوتا ب�� العل�اء، وق� وضع 

  : ال��اهقة ال����ة  - 1- 2- 1- 4

تغ��ات واض�ة على ال����� ال���ي،  )س�ة 15 -12(���� ال�فل ال�� ی��اوح ع��ه ماب�� 

  ). 257، ص2000رضا، (والف����ل�جي والعقلي واالنفعالي واالج��اعي 

ف��� م� ی�ق�لها �ال���ة والقل� وآلخ�ون یلق��نها، وه�اك م� ی�ق�لها �ف�� واع��از و�ع�اب ف��� ال��اه� 

م�ره ووضع الق�ارات ب�ف�ه وال���ر في ه�ه ال��حلة ��عى إلى ال���ر م� سل�ة أب��ه عل�ه ب���� في أ

، فه� ی�غ� دائ�ا م� ال��ل� م� )األس�اذة وال��ر��� واألع�اء اإلدار���(أ��ا م� ال�ل�ة ال��رس�ة 

  .الق��د وال�ل�ات ال�ي ت��� �ه و����ق� ل��ه إح�اسه ب�اته و��انه 

  ) :س�ة  18إلى  15(ال��اهقة ال�س�ى  - 2- 2- 1- 4

� أه� م�احل ال��اهقة، ح�� ی��قل ف�ها ال��اه� م� ال��حلة األساس�ة إلى تع��� ال��حلة ال�س�ى م

ال��حلة ال�ان��ة، ���� ����� ف�ها ال�ع�ر �ال��ج واالس�قالل وال��ل إلى ت���� عا�فة مع ح��� آخ� 

وفي ه�ه ال��حلة ی�� ال��ج ال����ل في ال��� ال���ي، العقلي، االج��اعي، االنفعالي والف����ل�جي 

  .وال�ف�ي، له�ا فهي ت��ى قل� ال��اهقة وف�ها ت��ح �ل ال��اه� ال����ة لها ��فة عامة 

فال��اهق�ن وال��اهقات في ه�ه ال��حلة �علق�ن أه��ة ����ة على ال��� ال���ي وااله��ام ال��ی� �ال��ه� 

ه�، ��ا ت���� ال�ارجي و��ا ال��ة ال����ة وه�ا ما ن��ه واض�ا ع�� تالم�� ال�ان��ة �اخ�الف س�

   .���عة ن�� ال��اء، ل���ح ح��ات ال��اه� أك�� ت�افقا وان��اما ومالئ�ة 



 الف�ل ال�ال�                                                                   ال��اهقة

 

 

41 

  ) :س�ة  21إلى  18( ال��اهقة ال��أخ�ة  - 3- 2- 1- 4

ه�ه ال��حلة هي م�حلة ال�عل�� العالي، ح�� ��ل ال��اه� في ه�ه ال��حلة إلى ال��ج ال���ي في 

ل م� ال����� ���اول ال��اه� أن ���� نف�ه مع ال����ع و���ه نهای�ه و��داد ال��ل ز�ادة ���فة ع�� �

ال�ي ���� في ��فها ل�ي ی�ف� ب�� ال��اع� ال��ی�ة ال�ي اك���ها، و��وف ال���ة االج��ا��ة والع�ل 

ال�� ��عى إل�ه، ��ا ����� ال��اه� ال�هارات العقل�ة وال�فا��� ال�اصة �ال��ا��ة و��داد إدراكه، 

��� األخال��ة وال��ل العل�ا ف��داد الق�رة على ال����ل وال��عة في الق�اءة على ج��ع لل�فا��� وال

   ).263- 252، 1982زه�ان، (ال�عل�مات واالت�اه ن�� االس�ق�ار في ال�ه�ة ال��اس�ة له 

  :أن�اع ال��اهقة وأش�الها  - 3- 1- 4

  : هي و ال��اه�، ل�ي ���� في وس�ها ت��� ال��اهقة أش�اال م��لفة ح�� ال��وف االج��ا��ة وال�قا��ة ا

  ) :ال���ة(ال��اهقة ال�����ة  - 1- 3- 1- 4

هي ال��حلة ال�ي  ت��� ن�� االع��ال في �ل شيء، ن�� اإلش�اع ال���ن وت�امل االت�اهات ال���لفة 

  ).449، 1994مع�ض، (

  :ال��اهقة ال����فة  - 2- 3- 1- 4

، 1994مع�ض، (ال�����ة وال��اهقة الع�وان�ة ال����دة   هي ص�رة م�الغة وم���قة لل��اهقة االن��اب�ة

450.(  

  :ال��اهقة االن��اب�ة  - 3- 3- 1- 4

  .ت��� �االن��اء والع�لة ال��ی�ة وال�ل��ة وال��دد وشع�ر ال��اه� �ال�ق� وع�م ال�الئ�ة

  :ال��اهقة الع�وان�ة ال����دة  - 4- 3- 1- 4

  ).19، ص1995ز��ان، (ع�واني ال��جه ض� األس�ة م�اهقة م���دة، ثائ�ة، ت��� �أن�اع ال�ل�ك ال

  :ال��اهقة ال�ان�ـــــة  - 5- 3- 1- 4

 . ت��ل ال��رة ال����قة لل��ل�� ال����� والع�واني ت���� �االن�الل ال�لقي واالنه�ار ال�ف�ي

  :خ�ائ� ال��� في م�حلة ال��اهقة  - 4- 1- 4

  :ال��� ال���ي  - 1- 4- 1- 4

إن ال��� ال���ي في ال���ات األولى م� ال��اهقة ی���� ���عة م�هلة، وتق��ن ه�ه ال��عة �ع�م االن��ام 

وال��ا�� في ال���، ��ا أن ه�ه ال��عة في ال��� ال���ي في ف��ة ال��اهقة، تأتي عق� ف��ة ���لة م� 

  ).162، ص1986ز��ان، (ال��� الهاد� ال�� ت���� �ه ال�ف�لة ال��أخ�ة 

  :ال��� العقلـــي  -4-2- -1- 4

ت���� ف��ة ال��اهقة ب��� الق�رات العقل�ة ون��ها، ففي ه�ه ال��حلة ی��� ال��اء العام للف�د ��ل� ت��ج 

الق�رات العامة وال�اصة، وت�داد ق�رة ال��اه� على ال��ام ����� م� الع�ل�ات العقل�ة �ال�ف��� وال���� 

  ). 38، ص1997ال���او�، (وال���ل وال�عل� 
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  :ال��� االنفعالي  - 3- 4- 1- 4

ت���� ه�ه ال��حلة في الف��ة األولى �انفعاالت ع��فة، إذ ن�� ال��اه� في ه�ه ال��حلة ی��ر ألتفه 

األس�اب، وه�اك م��ة خاصة واض�ة ت��ل �ال�الة االنفعال�ة لل��اه�، إذ أنه أث�� ال �����ع ال���ــ� في 

، 1990ت��ي، (عال�ة، ونف� ال�اه�ة ت��و عل�ه ع��ما ��ع� �الف�ح ال��اه� ال�ارج�ة ل�ال�ه االنف

  ).242ص

  :ال��� ال���ــي  - 4- 4- 1- 4

ت���� ه�ه ال��حلة ب��� الغ�د ال��اسل�ة أ� أن ت��ح قادرة على أداء و��ف�ها في ال��اسل و�ف�از 

  ). 41إس�اع�ل، ص(�اح� اله�م�نات، وال��� ال���ي ���لف ب�� ال����� ��ا ���لف ب�� أف�اد ال��� ال

  :ال��� االج��اعي  - 5- 4- 1- 4

ت��أ ب�ور ال���ر االج��اعي لل��اه� في م�حلة ال�ف�لة األولى وت���� �اس���ار ال��اة، ون���ة ان��اء 

إلى ال����ع فه� ی�غ� في ال�ع��� ع� ذاته، و��ع� �ال�عادة واال����ان واالس�ق�ار ال�ف�ي، أما إذا 

  ).213، ص1994ش���ي، (ال���ة فإنه ی���د و��ع� �ال�عاسة ح�ث ما �ع�� ه�ه 

  :حاجات ال��اهــ�  - 5- 1- 4

لل��اه� حاجات ج���ة واج��ا��ة وش���ة م�ل�ا هي ل�� أص�اب األع�ار األخ�� ول�� ه�ه 

  .ال�اجات ت��لف في م�حلة ال��اهقة ع� م�احل ال��اة األخ�� 

  :ال�اجة إلى ال��انة  - 1- 5- 1- 4

ات ال��اه� رغ��ه في أن ���ن ش��ا هاما، وأن ���ن له م�انة في ج�اع�ه وأن �ع��ف �ه م� أه� حاج

ك��� ذ� ���ة، وله�ا ل�� غ���ا أن ن�� م�اهقا ی�خ� أو �ق�م �أع�ال ال�اش�ی�، أو ف�اة تل�� األح��ة 

  ).118، ص1972عاقل، (العال�ة وغ�� ذل� م� أم�ر ال�اش�ی� 

  :ل ال�اجة إلى االس�قال  - 2- 5- 1- 4

إن ه�ه ال�اجة ت��ن م��ای�ة األه��ة ل�� ال��اهق�� ح�� ن��ه ی��� ال��ل� م� ق��د األهل وأن ���ح 

  .الخ ...م��وال ع� نف�ه، ف��ال ن��ه ی��� مع�فة خاصة، �ف�� ل�اته

  :ال�اجة ال����ة  - 3- 5- 1- 4

ع� ال��اهق�� الف��ان داللة واض�ة على أن ف��ة ال��اهقة هي ف��ة ر��ات  "kenzey"أوض�� دراسات 

  ).197-120، ص1972عاقل، (ج���ة ق��ــة 

  :ال�اجة ال���ل�ج�ة  - 4- 5- 1- 4

���ل في  ه�اك م���عة م� ال�اجات ال���ل�ج�ة والف���ة ل�� اإلن�ان وال��اه� على وجه ال���ص،

حاجة اإلش�اع والع�� وال�احة ودرجة ح�ارة ال���، وت��لف ���قة إش�اع ه�ه ال�اجات م� ف�د إلى 

آخ�، فال��اه� ال�� ��ع� أنه في ع�لة ��اول أن ���ب ان��اه اآلخ��� ��أخ� اع��اض �ل رأ� �قال أو 

  .���� م� األس�لة 
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  :م�اكل ال��اهقة  - 6- 1- 4

  : م�اكل ال���  - 1- 6- 1- 4

أه� خ�ائ� ذل� ن�� األرق ال�ع�ر �ال�ع� ���رة س��عة، معاناة الغ��ان، ع�م االس�ق�ار ال�ف�ي ع�م 

ت�اس� أع�اء ال���، فه�ه األم�ر ال ته� ال�اش� ����ا ل��ها �ال���ة لل��اه� ت��ن م��ر قل� وخاصة 

  ).501، ص1994ال���اني، (إذا ما جعل�ه مع�ضا لل����ة 

  : ة م�اكل نف�� - 2- 6- 1- 4

م� ال�ع�وف أن ه�ه ال��اكل ق� ت�ث� في نف��ة ال��اه� وان�القا م� الع�امل ال�ف��ة ذاتها ال�ي ت��و 

واض�ة في ت�لع ال��اه� ن�� ال���ر واالس�قالل وث�رته ل��ق�� ه�ا ال��لع ���ى ال��ق واألسال��، 

واالج��ا��ة، بل أص�ح ���� وه� ال ���ع لق��د ال���ة وتعال��ها وأح�ام ال����ع و����ه ال�ل��ة 

األم�ر و��اق�ها و��اف�ها ب�ف���ه وعقله ع��ما ��ع� ال��اه� �أن ال���ة ت��ارع معه وال �ق�ر م�قفه وال 

له�ا فه� ��عى دون ق�� لل�أك�� ب�ف�ه، وت�ت�ه وت��ده، خاصة إذا �ان� �ل م�  ،��� �إح�اسه ال��ی�

وال  ).73-72، ص1971مع�ض، (�ه وال تعامله �ف�د م��قل األس�ة واألص�قاء ال �فه��ن ق�راته وم�ا�

ت��ع ��ه حاجاته األساس�ة على ح�� فه� ��� أن ��� ب�اته وأن ���ن شيء ی��� �ع��ف ال�ل �ق�رة 

 .و����ه

  :م�اكل انفعال�ــة - 3- 6- 1- 4

ن�فاع االنفعالي إن العامل االنفعالي في ح�اة ال��اه� ی��و واض�ا في انفعاله وح�ته وان�فاعه وه�ا اال

أساسي ی�جع لل�غ��ات ال����ة �إح�اس ال��اه� ب��� ج��ه وشع�ره �أن ج��ه ال ���لف ع� أج�ام 

ال�جال ���ع� ال��اه� �الف�ح والف��، ول�� ��ع� في ال�ق� نف�ه �ال��اء وال��ل م� ه�ا ال��� ��ا 

ها، و���ل� م�ه أن ���ن رجال في ی��لى ب�ض�ح خ�ف ال��اه� م� ه�ه ال��حلة ال��ی�ة ال�ي ی��قل إل�

 ).72، ص1971مع�ض، (سل��ه وت��فاته 

  :م�اكل اج��ا��ة - 4- 6- 1- 4

إن م�اكل ال��اه� ت��أ م� االح��اجات ال����ل�ج�ة األساس�ة م�ل ال���ل على م��� وم�انة في 

�ع ���ادر م� ال����ع واإلح�اس �أن الف�د م�غ��ا ��ه، ف��ف ن��اول �ل م� األس�ة وال��رسة وال���

  .م�ادر ال�ل�ة على ال��اه�

إن ال��اه� في ه�ه ال��حلة ���ل إلى االس�قالل وال���ة وال���ر م� عال� ال�ف�لة ع��ما  :األســـ�ة*

��� م� ن�أته وال ی��� أن ی�عامل معاملة ال�غار بل ی���  ت��خل األس�ة في ن�أته ف��غ�� ه�ا ال��قف،

أن ت��ن له م�اقف وآراء ��� أن ���قها في ال�اقع، إن ش���ة ال��اه� ت�أث� �ال��اعات ال��ج�دة ب��ه 

  .و��� أس�ته وت��ن ن���ة ه�ا ال��اع إما خ��ع ال��اه� وام��اله أو ت��ده وع�م اس��المه
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االج��ا��ة ال�ي �ق�ي ف�ها ال��اهق�� مع�� أوقاته�، وسل�ة ال��رسة ت�ع�ض هي ال��س�ة  :ال��رســة

ل��رة ال��اه� فال�ال� ��اول أن ی��اهى و����د عل�ها ���� أنها �����ة في ه�ه ال��حلة م� ع��ه، بل 

  .إنه ی�� أن سل�ة ال��رسة أش� م� سل�ة األس�ة

خاصة ���ل إلى ال��اة االج��ا��ة ��ه�لة لل���ع إن اإلن�ان ��فة عامة وال��اه� ��فة  :ال����ـــع

��هارات اج��ا��ة ت���ه م� اك��اب ص�اقات وال�ع� اآلخ� ���ل�ن على الع�لة واالب�عاد على اك��اب 

ص�اقات ل��وف نف��ة اج��ا��ة أو اخ�الف ق�راته� على ال�هارات االج��ا��ة، �ل ما ���� ق�له في 

� ال��اح و��ه� �عالقة اج��ا��ة الب� أن ���ن م����ا م� اآلخ��� وأن ه�ا ال��ال أن الف�د ل�ي  ��ق

���ن له أص�قاء وأن ��ع� ب�ق�ل اآلخ��� له، إن ال��اه� ق� ی�اجه ال��رة وال�ق� ن�� ال����ع ون�� 

ض، مع� (العادات وال�قال�� وال��� ال�ل��ة وال�ی��ة ال�ائ�ة ��ا ی�ف� ن�احي ال�ق� والع��ب ال��ج�دة ف�ها 

  ).74، ص1971

  : م�اكل ج���ة - 5- 6- 1- 4

م� ال���عي أن ��ع� ال��اه� �ال��ل ال��ی� لل��� اآلخ� ول�� ال�قال�� في م���ع�ا تقف حاج�ا دون أن 

ی�ال ما ی��غي، ع��ما �ف�ل ال����ع ب�� ال����� فإنه �ع�ل على إعاقة ال�وافع الف���ة ال��ج�دة ع�� 

ق� ی�ع�ض لالن��افات وغ��ه م� ال�ل�ك ال����ف �اإلضافة إلى ل��ء ال��اه� ات�اه ال��� اآلخ�، و 

ال��اهق�� إلى أسال�� مل���ة ال �ق�لها ال����ع ��عاك�ة ال��� اآلخ� أو لل��ه�� له أو االن��اف في 

  . �ع� العادات واألسال�� ال����فة

  : م�اكل ص��ــة - 7- 6- 1- 4

هي ال���ة إذ ��اب ال��اهق�� ����ة ����ة م�ق�ة ول�� إن ال��اع� ال��ض�ة ال�ي ی�ع�ض لها ال��اه� 

إذا �ان� ����ة ���� الع�ل على ت���� األكل والع�ض على ���� م��� فق� ت��ن ورائها اض��ا�ات 

ش�ی�ة �الغ�د ��ا ��� ع�ض ال��اهق�� على ال���� لالس��اع إلى م�اع�ه� وه� في ح� ذاته ج�ه� 

 ).76، ص1971مع�ض، (العالج 

  :م�اه� م�حلة ال��اهقة - 7- 1- 4

  .ال�ق�م ن�� ال��ج ال���ــــــــي - 

  .ال�ق�م ن�� ال��ج ال���ـــــــي - 

  .ال�ق�م ن�� ال��ج العقلــــــي - 

  .ال�ق�م ن�� ال��ج االنفعــــالي - 

  .ال�ق�م ن�� ال��ج االج��اعــي - 

  ).191، ص2000م��ي، (ت��ل م��ول�ة ت�ج�ه ال�ات  - 
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  :خـالصــة 

م� خالل ما ��ح في ه�ا الف�ل ن���ل� أن اإلن�ان ��� �ع�ة م�احل في ع��ه وأه�ها هي       

 الف���ل�ج�ةوذال� ��ا ت���� �ه م� م�غ��ات ، م�حلة ال��اهقة ال����ة ال�ي هي أصع� م�حلة في ح�اته 

  .وال��ف�ل�ج�ة ال�ي لها تأث�� م�اش� على نف���ه وال�ي ت�ع�� ���رة واض�ة في سل��ه 

ووج� على ال���ي أو ال��رب أن �ع�ف خ�ائ� واح��اجات وم��ل�ات ال��اه� ال��ور�ة ل��ق� ن��ا  

 .م��نا و���ن ش���ة ق��ة وم��نة في ح�اته 
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 تمهيد:
بعد إنهاء الدراسة النظرية لبحثنا ، و ذلك باالستعانة بالمراجع و المصادر المتمثلة في الكتب، و رسائل  

التخرج و كذلك مناهج التربية البدنية و الرياضية ،وذلك قصد تغطية بعض الجوانب الخاصة بدراستنا ، 
ضوع من هذا الجانب، و ذلك فإننا نباشر اآلن في الجانب التطبيقي الذي سنحاول فيه أن نحيط بالمو 

 المتوسططور التربية البدنية و الرياضية بالتالميذ بالقيام بدراسة ميدانية عن طريق توزيع استبيان على 
و الذي يتمحور أساسا حول الفرضيات التي قمنا بوضعها ، ثم القيام بمناقشة و ،)اقسام الرابعة متوسط(

وكذلك  ،تدد اإلجاباهذه النتائج تتضمن عقوم بوضع جداول لتحليل النتائج التي تحصلنا عليها ،بحيث ن
دى صدق الفرضيات التي تمثيلها في دوائر نسبية، و في األخير نقوم بعرض االستنتاج و نوضح فيه م

 يتضمنها البحث.
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  االستطالعية :الدراسة -5-1
تعد الدراسة االستطالعية األولية التي تساعد الباحث في  :الدراسة األستطالعية األولية-5-1-1

بصدد إجراء دراسة ميدانية، ال بد من  وبما أننااإللمام بجوانب دراسته الميدانية، إلقاء نظرة من اجل 
  بدايتها :إجراء دراسة استطالعية كانت 

 .التعرف على المكان ومدى إمكانية إجراء هذه الدراسة 
 كنه عرقلة عملنا، ومختلف الصعوبات المحتمل مواجهتها.التعرف على كل ما يم 
 .تحديد العينة ومعرفة األجواء المحيطة بها، ومختلف ظروفها 
  .التقرب من أفراد العينة 
  (45، ص 6102،  )بن القمر    لألداة. السيكو متريةالقيام بالقياسات 
   الدراسة األصلية( خالل)قياس صالحية األداة : الدراسة االستطالعية الثانية-5-1-2

 01 حيث تم اختيار  الموجه لألساتذةتم تقديم أداة البحث المتمثلة في االستبيان في صورته األولية 
وذلك من أجل التعرف على مدى مالئمة األداة وصالحيتها لقياس ما وضعت أساتذة بطريقة عشوائية  

 ق والثبات (.السيكو مترية لألداة ) الصده وكذا مناسبتها للشروط من اجل
في ميادين  الحظتهوما  بزمالئي االساتذة واحتكاكي والرياضية،لتربية البدنية  كأستاذ عملي وانطالقا من 

هذا  ومن خالل ،وكيفية تعامل األساتذة معهاالصفات النفسية بعض  والرياضية منحصة التربية البدنية 
والذي  الصفات النفسيةاالستاذ في تنمية بعض  لهاذا الموضوع قصد التعرف على دور قمت باقتراحي

 .ةالموافقة عليه من طرف األساتذ تمت
 الدراسة: منهج -5-2

الدراسة  إلجراء يالمسح اعتمدنا على المنهج الوصفي واستعمالنا لالستبياننظرا لطبيعة الموضوع 
األسـس والقواعـد الـتي يتبعهـا الباحـث مـن اجـل الوصـول إلى من مجموعـة الميدانية الذي يعرف بانه 

 أنه الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسته للمشكلة الكتشاف الحقيقة "."الحقيقـة. ويقـول عمـار بوحـوش 
 (031 ، ص6111) بوحوش، 

ف المنهج الوصفي بأنه عبارة عن استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر كما هي قائمة في ر يعكما 
 (63، ص0895تركي،). بين عناصرها وتحديد العالقة وكشف جوانبهاالحاضر قصد تشخيصها 

والحصول مجرد تواصل الحقائق  وتبويبها وجدولتها، أيال يقف عند حد تجميع البيانات  والبحث الوصفي
والتفسير، وبذلك لكنه يتضمن قدرا من التفسير لهذه البيانات، أي محاولة ربط الوصف بالمقارنة  عليها
 حل المشاكل. والتوصل الىالوصفية تسعى الى صياغة مبادئ هامة  إن الدراسةالقول  يمكن

حديد تهتم بت والمظاهر كماتوجد بيع الوقائع  والعالقات التيالوصفية بتحديد الظروف  وتتم الدراسة
 وطريقة نموهاوالجماعات األفراد  واآلراء والمعتقدات عندالميول  والتعرف علىالممارسات الشائعة 
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 والسياسية واالقتصادية والرياضية وغيرها فيتهتم أيضا بدراسة الظروف االجتماعية  ، كماوتطورها
 (601ص ،0880راتب، و )عالوي  .مجتمع عينجماعة معينة أو 

: ان اي موضوع من المواضيع الخاضعة للدراسة يتوفر على االقل على متغيرين الدراسةمتغيرات  -5-3
 اولهما يسمى المتغير المستقل واالخر المتغير التابع.

ان المتغير المستقل هو عبارة عن السبب في الدراسة وفي دراستنا المتغير  المتغير المستقل: -5-3-1 
 المستقل هو استاذ التربية البدنية والرياضية.

 بعض  تغير المستقل وفي هذه الدراسة المتغير التابع هومهو نتيجة ال المتغير التابع: -5-3-2 
 الصفات النفسية)الثقة بالنفس، االتزان االنفعالي(

                   :وعينة الدراسةمجتمع  -5-4
 مجتمع الدراسة: -5-4-1

هو إجراء يستهدف تمثيل المجتمع األصلي بحصة أو مقدار محدود من المفردات التي عن طريقها تأخذ 
على  إليهاالبحث وذلك بغرض تعميم النتائج التي يتم التوصل  بالدراسة أوالقياسات أو البيانات المتعلقة 

 (61، ص6113رضوان،) العينة.المجتمع األصلي المسحوب من 
)اقسام الرابعة  المتوسطالرياضية في الطور التربية البدنية و  أساتذةهذا يشمل ومجتمع دراستنا 

 أستاذ. 51 والبالغ عددهمسطيف بوالية  دائرة عين ولمانبمتوسط(،
 عينة الدراسة: -5-4-2

              عليها.العينة هي الوحدة المصغرة التي تمثل تمثيال حقيقيا ليقوم الباحث بإجراء مجمل دراسته 
 (61، ص6113)حمزة،

القيام بهذه الدراسة قمنا باختيار عينة الدراسة بالطريقة المسحية التي تعتبر أكثر العينات  ومن أجل 
جميع أساتذة تم أخذ و  أجل تحقيق أهداف الدراسة المطلوبة، وهذا منالنتائج  ومصداقية فيموضوعية 

أساتذة الذين طبقت عليهم الدراسة العشرة  باستثناءالرياضية لدائرة عين ولمان التربية الدنية و 
                      األستطالعية.

 : (أدوات جمع البيانات  أساليب جمع البيانات)-5-5
 أدوات الجانب النظري: -5-5-1

جمع المادة العلمية النظرية على عدة مراجع ومصادر عربية وأجنبية وبعض المذكرات تتقرب  اعتمدنا في
 مـن حيـث القيمة العلمية ولها عالقة كبيرة بموضوع الدراسة. 

 :أدوات الجانب التطبيقي -5-5-2
 االستبيان:

موضوع الدراسة  واألفكار حولتعتبر تقنية االستبيان وسيلة للبحث بهدف جمع أقصى عدد من اآلراء 
 الفرضيات المقترحة كحلول.  والتحقق منعلى التساؤالت المطروحة  وذلك لإلجابة
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فيتقدم الباحث بعدد من األسئلة المكتوبة  أداة للحصول على البيانات حول المبحوث، واالستبيان هو
يكون مقيدا أو  واالستبيان قد المبحوث أن يجيب على هذه األسئلة بنفسه، بحثه، وعلىلخدمة أغراض 
 (68ص ،0889عثمان،. )ومفتوحا معامفتوحا أو مقيدا 

وفرضياتها يتكون االستبيان من مجموعة من األسئلة التي تم تقسيمها على أساس تساؤالت الدراسة 
االتزان في تنمية بعض الصفات النفسية )الثقة بالنفس و والرياضية التربية البدنية  استاذحول دور  الفرعية

 :أساسيين ينور محمتضمنة  المتوسط)اقسام الرابعة متوسط(،تالميذ الطور  لدى( االنفعالي
صفة الثقة التربية البدنية والرياضية في تنمية  استاذدور  أسئلة حول 18الذي شمل و  المحور األول: -

 .بالنفس
االتزان التربية البدنية والرياضية في تنمية صفة  استاذدور  حول أسئلة 18والذي شمل  المحور الثاني: -

 االنفعالي
                                       الخصائص السيكو مترية )الصق والثبات( ألداة الدراسة: -5-6
 صدق االتساق الظاهري لالستبيان )صدق المحكمين( :-5-6-1

تدخل في التحليل من ناحية ووضوح فقراتها يقصد بالصدق شمول االستبيان لكل العناصر التي يجب أن 
 ( 029-021، ص 6116 ،) عوضحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمه،ومفرداتها من ناحية أخرى ب

يقيس ما أعد  وللتأكد من صدق أداة الدراسة قمنا باستخدام صدق المحكمين كأداة للتأكد من أن االستبيان
ذة من معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية على مجموعة من األساتله حيث قمنا بتوزيعه 

بجامعة المسيلة ، وباالعتماد على المالحظات والتوجيهات التي أبداها المحكمون ، قمنا بإجراء التعديالت 
 بعض العبارات وتغيير صياغة البعض األخر . ليها معظم المحكمين ، حيث تم حذفالتي اتفق ع

وبعد التأكد من صدق االستبيان توجهنا مباشرة إلى المتوسطات التي تم اختيارها للقيام بهذه الدراسة ، 
 في متوسطات دائرة عين ولمان. األساتذةحيث تم توزيع االستبيان على 

 :صدق االتساق الداخلي-5-6-2 
لقد جرى الّتحقق من صدق المقياس عن طريق حساب االتساق الداخلي لألسئلة، والذي يعتمد على   

والجدول التالي يوضح  إليهللبعد الذي تنتمي حساب معامل االرتباط بيرسون بين العبارات والدرجة الكلية 
 النتائج المتوصل إليها:

 
 
 
 



 لدراسةا منهجية                                                          خامسالفصل ال

 

 

50 

 األتزان األنفعالي الثقة بالنفس
 االرتباط السؤال االرتباط السؤال

10 1.59** 10 1.44** 
16 1.58** 16 1.50** 
13 1.49** 13 1.10** 
15 1.43** 15 1.21** 
14 1.49** 14 1.58** 
12 1.48** 12 1.41** 
11 1.53** 11 1.46** 
19 1.11** 19 1.56** 
18 1.54** 18 1.42** 

 (α= 1.14(، * دال عند )α= 1.10** دال عند )

 (: معامالت االرتباط بين كل عبارة والدرجة الكلية للبعد0الجدول رقم )

(: أن جميع معامالت ارتباط االسئلة بالدرجة ابعادها دالة إحصائيا عند 10يتضح من الجدول رقم)
 (، ما يعتبر مؤشرا على صدق االتساق الداخلي للمقياس.α= 1.14( و)α=1.10مستوى الداللة )

 الثبات:-5-6-3
 ألفا كرونباخ:*

تم التأكد من ثبات المقياس عن طريق معامل الثبات أللفا كرونباخ والجدول التالي يوضح النتائج 
 المتوصل إليها:

 كرونباخ لمحاور االستبيان -معامل ألفا (:6جدول رقم )

 معامل ألفا كرونباخ المحاور

 08.0 الثقة بالنفس

 08.1 االتزان االنفعالي
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( كأدنى قيمة، 1.10(: أن قيم معامل ألفا كرونباخ للثبات انحصرت بين )16رقم )يتضح من الجدول 

( كأعلى قيمة، وهذا ما يؤكد تمّتع المقياس بدرجة مرتفعة من الثبات وصالحيتها لالستخدام مع 1.91و)
 العينة النهائية للدراسة الحالية.

 : الموضوعية-5-6-4
في قياس الظاهرة التي أعد أصال لقياسها ، وقد حاولت  من أهم صفات البحث الجيد أن يكون موضوعيا

في هذا البحث تقديم أسئلة لها نفس المعنى عند مختلف أفراد العينة التي يطبق عليها االختبار ، وعدم 
 . الموضوعية في البحث يؤدي إلى التأثير في صدقه وهذا ما حاولت تجنبه خالل إجرائي لهذه الدراسة

 : تصميم الدراسة و المعالجة األحصائية-.-5
تم إجراء  حيث 61نسخة  SPSSا البحث في تحليل بيانات االستبيان على برنامج اعتمدت في هذ

كاالتساق الداخلي )معامل االرتباط بيرسون( و معامل الثبات )الفا كرونباخ( و اختبار  الحسابات الالزمة
برنامج إلى جداول منظمة على النقل النتائج المحصل عليها من  وبعدها تم كاي تربيع و النسبة المئوية

 مناقشة النتائج . ت البحت كما سيأتي في عرض وتحليل وحسب متغيرا
 :جراء الدراسة الميدانيةإخطوات   -.-5
 مجاالت الدراسة: -

 متوسطة.  09تمت الدراسة بمتوسطات دائرة عين ولمان و عددها  :المجال المكاني
الي غاية شهر  6161لقد قمنا بإجراء هذه الدراسة من االسبوع االول لشهر أفريل الزماني:الحيز 

 .6161ماي

قمنا باستخدام  08-نظرا للوضع الذي شهده العالم عامة و الجزائر خاصة و المتمثل في فيروس كوفيد
عن طريق وسائل  أستاذ 31و المقدر عددهم ب  االستبيان االلكتروني و ارساله لألساتذة المعنيين

االتصال االجتماعي و قمت بتوضيح الهدف منه و الحث على الموضوعية و الدقة في اإلجابة و لقد 
  .وجدت تجاوب و تعاون كبير من طرف كل األساتذة
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 خالصة
التي قمنا بها إلتمام الدارسة الميدانية و التي من خاللها  تراءااإلجتم في هذا الفصل عرض مختلف  لقد

نستطيع التوصل إلى نتائج تؤكد لنا مدى صحة أو خطأ الفرضيات التي تقوم على أساسها هذه الدارسة ، 
ميدانية ال يمكن التوصل  إجراءاتضرورية في كل دارسة ، ألنه من دون  اإلجراءاتبحيث تعتبر هذه 
 .شكالية العامةإلى اإلجابة عن اإل
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 عرض و تحليل النتائج:-6-1

 .الاربية البدنية والريذضية دور في تنمية صفة الثقة بذلنفس تساذ ألالمحور األول:  -
 ؟ : أرى أن عالقاي بذلاالميذ عالقة جيدة01 السؤال -

 (10يوضح إجذبذت أفراد عينة الدراتسة على السؤال رقم ) :(3الجدول رقم ) -

 

(10( : يوضح توزيع نسب إجذبذت أفراد عينة الدراتسة على السؤال رقم )21الشكل رقم )  

( أعاله نالحظ أن إجذبذت أفراد عينة الدراتسة والبذلغ 12( والشكل رقم )13من خالل الجدول رقم )   
فرد قد انقسمت الى مجموعاين، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذين تمحورت ( 31عددهم إجمذال )

، أمذ المجموعة الثذنية فامثل األفراد %78( بذلبديل "نعم " وقد بلغت نسباهم10إجذبذتهم على السؤال رقم )
 .%03" بـنسبة قدرت بـ ــ أحيذنذالذين كذنت إجذباهم على هذا السؤال بذلبديل " 

( ²كد من داللة هذه الفروق في الاكرارات والنسب تم اللجوء إلى اخابذر الداللة اإلحصذئية )كذوللاأ   
وهي قيمة دالة 01.03( قدرت بـ 10حيث نالحظ من الجدول أعاله أن قيماهذ عند درجة الحرية )

در بـ ألنهمذ أكبر من قيمة داللة المعنوية والاي تق(، α=1.10إحصذئيذ عند مساوى الداللة ألفذ )

بدائل اإلجابة 
على السؤال 

 02رقم 

التكرار 
 المشاهد

النسبة 
 المئوية

التكرار 
 المتوقع

الفرق بين 
التكرار المشاهد 

 والمتوقع

درجة 
K² الحرية قيمة  مستوى  

 القرار الداللة

 11 11 %76.8 66 نعم 
دالة عند  0.00 16.11 01

 11- 11 %11.1 0. أحيانا 1...
%..1 .1 اإلجمالي  //// 

87%

13%

0%

نعم 

أحيانا

ال
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فإن هنذك فرق دال إحصذئيذ بين  يوبذلاذل ،العبذرة هوهذا يبين أنه توجد داللة في هذ (1.11)
مع احامذل الوقوع  %99المجموعذت ولصذلح المجموعة األولى "نعم"، ونسبة الاأكد من هذه النايجة هو 

 .%0في الخطأ بنسبة 

يرون ان عالقاهم بذلاالميذ نساناج من خالل الناذئج السذبقة أن اغلب أفراد عينة الدراتسة : الستنتاجا
 جيدة.

؟ اقوم بجلسذت خذصة مع الاالميذ لسمذع مشذكلهم  :6.السؤال  -   

 (02يوضح إجذبذت أفراد عينة الدراتسة على السؤال رقم ) : (4الجدول رقم ) -

 
 (12( : يوضح توزيع نسب إجذبذت أفراد عينة الدراتسة على السؤال رقم )13الشكل رقم )

( أعاله نالحظ أن إجذبذت أفراد عينة الدراتسة والبذلغ 13( والشكل رقم )14من خالل الجدول رقم )   
فرد قد انقسمت إلى ثالث مجموعذت، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذين ( 31عددهم إجمذال )

50%

40%

10%

نعم 

أحيانا

ال

بدائل اإلجابة 
على السؤال 

1.رقم   

التكرار 
 المشاهد

النسبة 
 المئوية

 التكرار
 المتوقع

رار الفرق بين التك
عالمشاهد والمتوق  

درجة 
K² الحرية قيمة  مستوى  

 القرار الداللة

%.1 11 نعم   1. .1 

دالة عند  0.00 .8.7 06
...1 

%.0 16 أحيانا  1. .6 
 8.- .1 %.1 1. ال

 //// %100 .1 اإلجمالي
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، أمذ المجموعة الثذنية %01( بذلبديل "نعم " وقد بلغت نسباهم10إجذبذتهم على السؤال رقم )تمحورت 
، وفي االخير %41فامثل األفراد الذين كذنت إجذباهم على هذا السؤال بذلبديل " أحيذنذ " بـنسبة قدرت بـ 

" بنسبة مئوية قدرت  البديل " المجموعة الثذلثة والاي تمثل األفراد الذين كذنت إجذباهم على هذا السؤال بذل
 .%01بـ 

( ²وللاأكد من داللة هذه الفروق في الاكرارات والنسب تم اللجوء إلى اخابذر الداللة اإلحصذئية )كذ   
وهي قيمة دالة إحصذئيذ 8.71( قدرت بـ 12حيث نالحظ من الجدول أعاله أن قيماهذ عند درجة الحرية )

وهذا  (1.11)ألنهمذ أكبر من قيمة داللة المعنوية والاي تقدر بـ  (،α=1.10)اللةعند مساوى الد
وبذلاذلي فإن هنذك فرق دال إحصذئيذ بين المجموعذت ولصذلح  ،العبذرة هيبين أنه توجد داللة في هذ

مع احامذل الوقوع في الخطأ بنسبة  %99المجموعة األولى "نعم"، ونسبة الاأكد من هذه النايجة هو 
0%. 

بجلسذت خذصة مع الاالميذ  يقومون نساناج من خالل الناذئج السذبقة أن اغلب أفراد عينة : الستنتاجا
 .لسمذع مشذكلهم

 ؟ أعمل على تعزيز ثقة الاالميذ بأنفسهم :1.السؤال  -

(13يوضح إجذبذت أفراد عينة الدراتسة على السؤال رقم ) : (0الجدول رقم ) -  

بدائل اإلجابة 
على السؤال 

 1.رقم 

التكرار 
 المشاهد

النسبة 
 المئوية

التكرار 
 المتوقع

الفرق بين التكرار 
 والمتوقعالمشاهد 

درجة 
K² الحرية قيمة  مستوى  

 القرار الداللة

 16 .1 %76.8 66 نعم 

دالة عند  0.00 .17.6 02
...1 

 8- .1 %.1 1. أحيانا
 9- .1 %1.1 1. ال
 //// %100 .1 اإلجمالي
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 (13( : يوضح توزيع نسب إجذبذت أفراد عينة الدراتسة على السؤال رقم )14)الشكل رقم 

( أعاله نالحظ أن إجذبذت أفراد عينة الدراتسة والبذلغ 14( والشكل رقم )10من خالل الجدول رقم )   
( فرد قد انقسمت إلى ثالث مجموعذت، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذين 31عددهم إجمذال )

، أمذ المجموعة الثذنية %78( بذلبديل "نعم " وقد بلغت نسباهم13إجذبذتهم على السؤال رقم )تمحورت 
، وفي االخير %01" بـنسبة قدرت بـ ــ أحيذنذفامثل األفراد الذين كذنت إجذباهم على هذا السؤال بذلبديل " 

" بنسبة مئوية قدرت  الذلبديل " المجموعة الثذلثة والاي تمثل األفراد الذين كذنت إجذباهم على هذا السؤال ب
 .%3بـ 

( ²وللاأكد من داللة هذه الفروق في الاكرارات والنسب تم اللجوء إلى اخابذر الداللة اإلحصذئية )كذ   
وهي قيمة دالة 37.11( قدرت بـ 12حيث نالحظ من الجدول أعاله أن قيماهذ عند درجة الحرية )

ألنهمذ أكبر من قيمة داللة المعنوية والاي تقدر بـ  (،α=1.10إحصذئيذ عند مساوى الداللة ألفذ )
وبذلاذلي فإن هنذك فرق دال إحصذئيذ بين ،العبذرة هوهذا يبين أنه توجد داللة في هذ (1.11)

مع احامذل الوقوع  %99المجموعذت ولصذلح المجموعة األولى "نعم"، ونسبة الاأكد من هذه النايجة هو 
 .%0في الخطأ بنسبة 

يعملون على تعزيز ثقة الاالميذ  نساناج من خالل الناذئج السذبقة أن اغلب أفراد عينة الدراتسة: الستنتاجا
 بأنفسهم
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 ؟ أقوم باحفيز الاالميذ وتشجيعهم عند إبرازهم لسمذت نفسية إيجذبية: 0.السؤال  - 

(14يوضح إجذبذت أفراد عينة الدراتسة على السؤال رقم ) :( 1الجدول رقم ) -  

 
 (14( : يوضح توزيع نسب إجذبذت أفراد عينة الدراتسة على السؤال رقم )10الشكل رقم )

( أعاله نالحظ أن إجذبذت أفراد عينة الدراتسة والبذلغ 10( والشكل رقم )11من خالل الجدول رقم )   
( فرد قد انقسمت إلى ثالث مجموعذت، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذين 31عددهم إجمذال )

، أمذ المجموعة الثذنية %78( بذلبديل "نعم " وقد بلغت نسباهم13تمحورت إجذبذتهم على السؤال رقم )
، وفي االخير %01" بـنسبة قدرت بـ ــ أحيذنذإجذباهم على هذا السؤال بذلبديل "  فامثل األفراد الذين كذنت

" بنسبة مئوية قدرت  الالمجموعة الثذلثة والاي تمثل األفراد الذين كذنت إجذباهم على هذا السؤال بذلبديل " 
 .%3بـ 

( ²الداللة اإلحصذئية )كذ وللاأكد من داللة هذه الفروق في الاكرارات والنسب تم اللجوء إلى اخابذر   
وهي قيمة دالة 37.11( قدرت بـ 12حيث نالحظ من الجدول أعاله أن قيماهذ عند درجة الحرية )

87%

10%

3%

نعم 

أحيانا

ال

بدائل اإلجابة 
على السؤال 

 1.رقم 

التكرار 
 المشاهد

النسبة 
 المئوية

التكرار 
 المتوقع

الفرق بين التكرار 
 المشاهد والمتوقع

درجة 
K² الحرية قيمة  مستوى  

 القرار الداللة

 16 .1 %76.8 66 نعم 

دالة عند  0.00 .17.6 02
...1 

 8- .1 %.1 1. أحيانا
 9- .1 %1.1 1. ال
 //// %100 .1 اإلجمالي
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ألنهمذ أكبر من قيمة داللة المعنوية والاي تقدر بـ (، α=1.10إحصذئيذ عند مساوى الداللة ألفذ )
فإن هنذك فرق دال إحصذئيذ بين  ، وبذلاذليالعبذرة هوهذا يبين أنه توجد داللة في هذ (1.11)

مع احامذل الوقوع  %99المجموعذت ولصذلح المجموعة األولى "نعم"، ونسبة الاأكد من هذه النايجة هو 
 .%0في الخطأ بنسبة 

يقومون باحفيز الاالميذ  نساناج من خالل الناذئج السذبقة أن اغلب أفراد عينة الدراتسة: الستنتاجا
 .وتشجيعهم عند إبرازهم لسمذت نفسية إيجذبية

اشجع تالميذي على االهامذم بدراتساهم ؟ :1.السؤال  -  

(10( : يوضح إجذبذت أفراد عينة الدراتسة على السؤال رقم )18الجدول رقم ) -  

 
 (10يوضح توزيع نسب إجذبذت أفراد عينة الدراتسة على السؤال رقم ) ( :06الشكل رقم )

87%

13%

نعم 

أحيانا

ال

بدائل اإلجابة 
على السؤال 

 02رقم 

التكرار 
 المشاهد

النسبة 
 المئوية

التكرار 
 المتوقع

الفرق بين 
التكرار المشاهد 

 والمتوقع

درجة 
K² الحرية قيمة  مستوى  

 القرار الداللة

 11 11 %76.8 67 نعم 
دالة عند  0.00 66.11 01

 11- 11 %11.1 6. أحيانا 1...
%..1 .1 اإلجمالي  //// 
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( أعاله نالحظ أن إجذبذت أفراد عينة الدراتسة والبذلغ 11( والشكل رقم )18من خالل الجدول رقم )   
( فرد قد انقسمت الى مجموعاين، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذين تمحورت 31عددهم إجمذال )

، أمذ المجموعة الثذنية فامثل األفراد %78( بذلبديل "نعم " وقد بلغت نسباهم10إجذبذتهم على السؤال رقم )
 .%03" بـنسبة قدرت بـ ــ أحيذنذباهم على هذا السؤال بذلبديل " الذين كذنت إجذ

( ²وللاأكد من داللة هذه الفروق في الاكرارات والنسب تم اللجوء إلى اخابذر الداللة اإلحصذئية )كذ   
وهي قيمة دالة 01.03( قدرت بـ 10حيث نالحظ من الجدول أعاله أن قيماهذ عند درجة الحرية )

ألنهمذ أكبر من قيمة داللة المعنوية والاي تقدر بـ  (،α=1.10وى الداللة ألفذ )إحصذئيذ عند مسا
فإن هنذك فرق دال إحصذئيذ بين  ، وبذلاذليالعبذرة هوهذا يبين أنه توجد داللة في هذ (1.11)

مع احامذل الوقوع  %99المجموعذت ولصذلح المجموعة األولى "نعم"، ونسبة الاأكد من هذه النايجة هو 
 .%0في الخطأ بنسبة 

يشجعون تالميذهم على االهامذم نساناج من خالل الناذئج السذبقة أن اغلب أفراد عينة الدراتسة : الستنتاجا
 .بدراتساهم

؟احفز الاالميذ عند اداء مهذرة بشكل خذطئ : 6. السؤال-  

 (11( : يوضح إجذبذت أفراد عينة الدراتسة على السؤال رقم )17الجدول رقم )-

 

 

بدائل اإلجابة 
على السؤال 

 6.رقم 

التكرار 
 المشاهد

النسبة 
 المئوية

التكرار 
 المتوقع

الفرق بين 
التكرار المشاهد 

 والمتوقع

درجة 
K² الحرية قيمة  مستوى  

 القرار الداللة

 7 .1 %.6 17 نعم 

دالة عند  0.00 .0..1 02
...1 

 -6 .1 %66.8 7. أحيانا
 -6 .1 %11.1 0. ال
 //// %100 .1 اإلجمالي
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 (11( : يوضح توزيع نسب إجذبذت أفراد عينة الدراتسة على السؤال رقم )18الشكل رقم )

( أعاله نالحظ أن إجذبذت أفراد عينة الدراتسة والبذلغ 18) ( والشكل رقم17من خالل الجدول رقم ) 
( فرد قد انقسمت إلى ثالث مجموعذت، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذين 31عددهم إجمذال )

، أمذ المجموعة الثذنية %11( بذلبديل "نعم " وقد بلغت نسباهم11تمحورت إجذبذتهم على السؤال رقم )
، وفي االخير %28" بـنسبة قدرت بـ ــ أحيذنذفامثل األفراد الذين كذنت إجذباهم على هذا السؤال بذلبديل " 

" بنسبة مئوية قدرت  الالمجموعة الثذلثة والاي تمثل األفراد الذين كذنت إجذباهم على هذا السؤال بذلبديل " 
 .%03بـ 

( ²ه الفروق في الاكرارات والنسب تم اللجوء إلى اخابذر الداللة اإلحصذئية )كذوللاأكد من داللة هذ   
وهي قيمة دالة .0..1( قدرت بـ 12حيث نالحظ من الجدول أعاله أن قيماهذ عند درجة الحرية )

ألنهمذ أكبر من قيمة داللة المعنوية والاي تقدر بـ  (،α=1.10إحصذئيذ عند مساوى الداللة ألفذ )
وبذلاذلي فإن هنذك فرق دال إحصذئيذ بين  ، العبذرة هوهذا يبين أنه توجد داللة في هذ (1.11)

مع احامذل الوقوع  %99المجموعذت ولصذلح المجموعة األولى "نعم"، ونسبة الاأكد من هذه النايجة هو 
 .%0في الخطأ بنسبة 

ميذ عند اداء مهذرة يحفزون الاال الدراتسةنساناج من خالل الناذئج السذبقة أن اغلب أفراد عينة : الستنتاجا
  .بشكل خذطئ

ادفع تالميذي إلبراز جميع قدراتهم ؟ :8.السؤال  -  

 (18( : يوضح إجذبذت أفراد عينة الدراتسة على السؤال رقم )19الجدول رقم ) -

بدائل اإلجابة 
على السؤال 

 02رقم 

التكرار 
 المشاهد

النسبة 
 المئوية

التكرار 
 المتوقع

الفرق بين 
التكرار المشاهد 

 والمتوقع

درجة 
K² الحرية قيمة  مستوى  

 القرار الداللة

 11 11 %76.8 66 نعم 
دالة عند  0.00 16.11 01

 11- 11 %11.1 0. أحيانا 1...
%..1 .1 اإلجمالي  //// 
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 (18( : يوضح توزيع نسب إجذبذت أفراد عينة الدراتسة على السؤال رقم )17الشكل رقم )

( أعاله نالحظ أن إجذبذت أفراد عينة الدراتسة والبذلغ 17( والشكل رقم )19من خالل الجدول رقم ) 
( فرد قد انقسمت الى مجموعاين، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذين تمحورت 31عددهم إجمذال )

عة الثذنية فامثل األفراد ، أمذ المجمو %78( بذلبديل "نعم " وقد بلغت نسباهم10إجذبذتهم على السؤال رقم )
 .%03" بـنسبة قدرت بـ ــ أحيذنذالذين كذنت إجذباهم على هذا السؤال بذلبديل " 

( ²وللاأكد من داللة هذه الفروق في الاكرارات والنسب تم اللجوء إلى اخابذر الداللة اإلحصذئية )كذ   
دالة إحصذئيذ  وهي قيمة01.03( قدرت بـ10ة الحرية )حيث نالحظ من الجدول أعاله أن قيماهذ عند درج

وهذا  (1.11)ألنهمذ أكبر من قيمة داللة المعنوية والاي تقدر بـ (، α=1.10)عند مساوى الداللة
وبذلاذلي فإن هنذك فرق دال إحصذئيذ بين المجموعذت ولصذلح ، العبذرة هيبين أنه توجد داللة في هذ

مع احامذل الوقوع في الخطأ بنسبة  %99الاأكد من هذه النايجة هو المجموعة األولى "نعم"، ونسبة 
0%. 

نساناج من خالل الناذئج السذبقة أن اغلب أفراد عينة الدراتسة يدفعون تالميذهم إلبراز جميع : الستنتاجا
 قدراتهم

 ؟ أتسذعد الاالميذ على الاخلص من اإلحسذس بذلخجل الزائد :7.السؤال  -

87%

13%

نعم 

أحيانا

ال

بدائل اإلجابة 
على السؤال 

 02رقم 

التكرار 
 المشاهد

النسبة 
 المئوية

التكرار 
 المتوقع

الفرق بين 
التكرار المشاهد 

 والمتوقع

درجة 
K² الحرية قيمة  مستوى  

 القرار الداللة

 11 11 %91.1 67 نعم 
دالة عند  0.00 66.11 01

 11- 11 %6.8. 6. أحيانا 1...
%..1 .1 اإلجمالي  //// 
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 (17( : يوضح إجذبذت أفراد عينة الدراتسة على السؤال رقم )01الجدول رقم ) -

 
 (17( : يوضح توزيع نسب إجذبذت أفراد عينة الدراتسة على السؤال رقم )19الشكل رقم )

( أعاله نالحظ أن إجذبذت أفراد عينة الدراتسة والبذلغ 19( والشكل رقم )01من خالل الجدول رقم )      
( فرد قد انقسمت الى مجموعاين، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذين تمحورت 31عددهم إجمذال )

، أمذ المجموعة الثذنية فامثل األفراد %78( بذلبديل "نعم " وقد بلغت نسباهم10إجذبذتهم على السؤال رقم )
 .%03" بـنسبة قدرت بـ ــ أحيذنذباهم على هذا السؤال بذلبديل " الذين كذنت إجذ

( ²وللاأكد من داللة هذه الفروق في الاكرارات والنسب تم اللجوء إلى اخابذر الداللة اإلحصذئية )كذ   
وهي قيمة دالة 01.03( قدرت بـ 10حيث نالحظ من الجدول أعاله أن قيماهذ عند درجة الحرية )

ألنهمذ أكبر من قيمة داللة المعنوية والاي تقدر بـ  (،α=1.10وى الداللة ألفذ )إحصذئيذ عند مسا
وبذلاذلي فإن هنذك فرق دال إحصذئيذ بين  ،العبذرة هوهذا يبين أنه توجد داللة في هذ (1.11)

مع احامذل الوقوع  %99المجموعذت ولصذلح المجموعة األولى "نعم"، ونسبة الاأكد من هذه النايجة هو 
 .%0في الخطأ بنسبة 

الاالميذ على الاخلص يساعدون نساناج من خالل الناذئج السذبقة أن اغلب أفراد عينة الدراتسة : الستنتاجا
 .س بذلخجل الزائدمن اإلحسذ
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  ؟ احمس تالميذي للفوز بذلمنذفسذت الريذضية :9.السؤال  -

 (19( : يوضح إجذبذت أفراد عينة الدراتسة على السؤال رقم )00جدول رقم )

 
(19( : يوضح توزيع نسب إجذبذت أفراد عينة الدراتسة على السؤال رقم )01الشكل رقم )  

( أعاله نالحظ أن إجذبذت أفراد عينة الدراتسة والبذلغ عددهم 01( والشكل رقم )00خالل الجدول رقم )من 
( فرد قد انقسمت إلى ثالث مجموعذت، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذين تمحورت 31إجمذال )

عة الثذنية فامثل األفراد ، أمذ المجمو %91( بذلبديل "نعم " وقد بلغت نسباهم11إجذبذتهم على السؤال رقم )
، وفي االخير المجموعة %18" بـنسبة قدرت بـ ــ أحيذنذالذين كذنت إجذباهم على هذا السؤال بذلبديل " 

 .%13" بنسبة مئوية قدرت بـ  الالثذلثة والاي تمثل األفراد الذين كذنت إجذباهم على هذا السؤال بذلبديل " 

( ²وللاأكد من داللة هذه الفروق في الاكرارات والنسب تم اللجوء إلى اخابذر الداللة اإلحصذئية )كذ   
وهي قيمة دالة 43.41( قدرت بـ 12حيث نالحظ من الجدول أعاله أن قيماهذ عند درجة الحرية )

ألنهمذ أكبر من قيمة داللة المعنوية والاي تقدر بـ  (،α=1.10إحصذئيذ عند مساوى الداللة ألفذ )
وبذلاذلي فإن هنذك فرق دال إحصذئيذ بين  ،العبذرة هوهذا يبين أنه توجد داللة في هذ (1.11)
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مع احامذل الوقوع  %99المجموعذت ولصذلح المجموعة األولى "نعم"، ونسبة الاأكد من هذه النايجة هو 
 .%0في الخطأ بنسبة 

يحمسون تالميذهم للفوز  نساناج من خالل الناذئج السذبقة أن اغلب أفراد عينة الدراتسة :الستنتاجا
 .بذلمنذفسذت الريذضية

 مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات:-6-6

الاربية البدنية والريذضية دور في تنمية صفة الثقة  تساذ أل مناقشة نتائج الفرضية األولى: -6-6-1
 بذلنفس.

 اإلحصذئية الداللة 2كذ السؤال

 دالة 01.03 0السؤال رقم
 دالة 18.71 2السؤال رقم
 دالة 37.11 3السؤال رقم
 دالة 37.11 4السؤال رقم
 دالة 22.03 0السؤال رقم
 دالة 01.41 1السؤال رقم
 دالة 01.03 7السؤال رقم 

 دالة 22.03 8السؤال 
 دالة 43.41 9السؤال رقم 

 الفرضية األولى من خالل إجذبذت افراد عينة الدراتسة(: تفسير ناذئج 02الجدول رقم )

الاربية البدنية والريذضية دور في تنمية صفة  ألتساذ تنطلق الفرضية االولى من اعاقذد ينص على أن 
الثقة بذلنفس، وانطلقذ من مخالف القراءات للدراتسذت السذبقة والاراث النظري الفكري، والناذئج الماحصل 

( فإن معظم قيم اخابذر الداللة كذ 02ية علمية في الجدول المشذر إليه أعاله رقم )عليهذ بطرائق إحصذئ
 ( ولصذلح فرضية الدراتسة.α=1.10تربيع جذءت دالة إحصذئية عند مساوى الداللة ألفذ )

الاربية  ألتساذ يرون بذن  تسذتذةمن خالل الناذئج الماحصل عليهذ في االتسابيذن نساناج ان اغلبية األ      
رتسة و تحفيزهم على احيث يقوم باشجيعهم على الدالبدنية والريذضية دور في تنمية صفة الثقة بذلنفس، 
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بذلافذعل االيجذبي بينهم و مع  وهذا دهم على الاخلص من الخجل الزائد و كذلك يسذع قدراتهم ابراز
صفة فيصبح على دراية لكيفية الاعذمل ياأثر الالميذ بمعذملة األتساذ  له ويكاسب هذه ال اتساذ هم و من هنذ

و الاحدث مع أفرد مجامعه حيث يكاسب الالميذ ثقة بنفسه ألنه أصبح على علم كيف يعذمل النذس و 
ياحدث معهم ، كمذ يؤكد  لك البذحث : يوتسف األقصري ، فقد اقارح بعض القواعد ، الاي يجب اإللازام 

لثذلثة الاي تشير إلى " إ ا أردت مزيدا من الثقة بنفسك أمذم بهذ إلكاسذب الثقة بذلنفس : منهذ القذعدة ا
 النذس ، فاعلم كيف تعذمل النذس، فذلنذس تاعذمل جيدا مع األشخذص الذين يعطونهم اهامذمذ وتقديرا"

 (   09،ص2110)األقصري ، 

ربية البدنية األهمية البذلغة والمكذنة الكبيرة الاي يحظى بهذ أتساذ  الا االمر الذي يجعلنذ نالحظ  
 والريذضية في المؤتسسذت الاعليمية.

 و من هنذ يمكن القول ان الفرضية االولى تحققت.

 . ألستاذ التربية البدنية والرياضية دور في تنمية االتزان االنفعاليالمحور الثاني:  -

 ؟أقوم بمالحظة الاالميذ من نذحية تسلوكذتهم وانفعذالتهم. :01 السؤال -

 (10( : يوضح إجذبذت أفراد عينة الدراتسة على السؤال رقم )03رقم ) الجدول -

بدائل اإلجابة 
على السؤال 
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 القرار الداللة

 7. 11 %86.8 61 نعم 
دالة عند  0.00 7.11. 01

 7.- 11 %61.1 8. أحيانا 1...
%..1 .1 اإلجمالي  //// 
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 (10( : يوضح توزيع نسب إجذبذت أفراد عينة الدراتسة على السؤال رقم )00الشكل رقم )

( أعاله نالحظ أن إجذبذت أفراد عينة الدراتسة والبذلغ 00( والشكل رقم )03من خالل الجدول رقم )   
( فرد قد انقسمت الى مجموعاين، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذين تمحورت 31عددهم إجمذال )

، أمذ المجموعة الثذنية فامثل األفراد %88( بذلبديل "نعم " وقد بلغت نسباهم10إجذبذتهم على السؤال رقم )
 .%23" بـنسبة قدرت بـ ــ أحيذنذباهم على هذا السؤال بذلبديل " الذين كذنت إجذ

( ²وللاأكد من داللة هذه الفروق في الاكرارات والنسب تم اللجوء إلى اخابذر الداللة اإلحصذئية )كذ   
وهي قيمة دالة 17.03( قدرت بـ 10حيث نالحظ من الجدول أعاله أن قيماهذ عند درجة الحرية )

ألنهمذ أكبر من قيمة داللة المعنوية والاي تقدر بـ  (،α=1.10مساوى الداللة ألفذ )إحصذئيذ عند 
وبذلاذلي فإن هنذك فرق دال إحصذئيذ بين  ،العبذرة هوهذا يبين أنه توجد داللة في هذ (1.11)

مع احامذل الوقوع  %99المجموعذت ولصذلح المجموعة األولى "نعم"، ونسبة الاأكد من هذه النايجة هو 
 .%0في الخطأ بنسبة 

نساناج من خالل الناذئج السذبقة أن اغلب أفراد عينة الدراتسة يقومون بمالحظة الاالميذ من : الستنتاجا -
 نذحية تسلوكذتهم وانفعذالتهم
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؟أهام بذلحذلة النفسية للاالميذ خذرج حصة الاربية البدنية والريذضية :6.السؤال  -  

 (02( : يوضح إجذبذت أفراد عينة الدراتسة على السؤال رقم )04الجدول رقم ) -

 
 (12( : يوضح توزيع نسب إجذبذت أفراد عينة الدراتسة على السؤال رقم )02الشكل رقم )

( أعاله نالحظ أن إجذبذت أفراد عينة الدراتسة والبذلغ 02( والشكل رقم )04من خالل الجدول رقم )   
( فرد قد انقسمت إلى ثالث مجموعذت، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذين 31)عددهم إجمذال 

، أمذ المجموعة الثذنية فامثل %3( بذلبديل "نعم " وقد بلغت نسباهم12تمحورت إجذبذتهم على السؤال رقم )
وفي االخير ، %04" بـنسبة قدرت بـ ــ أحيذنذاألفراد الذين كذنت إجذباهم على هذا السؤال بذلبديل " 

" بنسبة مئوية قدرت  الالمجموعة الثذلثة والاي تمثل األفراد الذين كذنت إجذباهم على هذا السؤال بذلبديل " 
 .%43بـ 

( ²وللاأكد من داللة هذه الفروق في الاكرارات والنسب تم اللجوء إلى اخابذر الداللة اإلحصذئية )كذ   
وهي قيمة دالة 02.11( قدرت بـ 12حيث نالحظ من الجدول أعاله أن قيماهذ عند درجة الحرية )
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ألنهمذ أكبر من قيمة داللة المعنوية والاي تقدر بـ  (،α=1.10إحصذئيذ عند مساوى الداللة ألفذ )
ذ بين فإن هنذك فرق دال إحصذئي يوبذلاذل ،العبذرة هوهذا يبين أنه توجد داللة في هذ (1.11)

مع احامذل الوقوع  %99"، ونسبة الاأكد من هذه النايجة هو أحيذنذ" نيةالمجموعذت ولصذلح المجموعة الثذ
 .%0في الخطأ بنسبة 

بذلحذلة يهامون احيذنذ مذ نساناج من خالل الناذئج السذبقة أن معظم أفراد عينة الدراتسة : الستنتاجا -
  البدنية والريذضيةالنفسية للاالميذ خذرج حصة الاربية 

؟أتسذعد الاالميذ على الاحكم في انفعذالتهم الشخصية: 1.السؤال  -  

(13( : يوضح إجذبذت أفراد عينة الدراتسة على السؤال رقم )00الجدول رقم ) -  

 
 (13( : يوضح توزيع نسب إجذبذت أفراد عينة الدراتسة على السؤال رقم )03الشكل رقم )
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( أعاله نالحظ أن إجذبذت أفراد عينة الدراتسة والبذلغ 03( والشكل رقم )00من خالل الجدول رقم )   
( فرد قد انقسمت إلى ثالث مجموعذت، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذين 31عددهم إجمذال )

، أمذ المجموعة الثذنية %71( بذلبديل "نعم " وقد بلغت نسباهم13تمحورت إجذبذتهم على السؤال رقم )
، وفي االخير %08" بـنسبة قدرت بـ ــ أحيذنذإجذباهم على هذا السؤال بذلبديل "  فامثل األفراد الذين كذنت

" بنسبة مئوية قدرت  الالمجموعة الثذلثة والاي تمثل األفراد الذين كذنت إجذباهم على هذا السؤال بذلبديل " 
 .%13بـ 

( ²ر الداللة اإلحصذئية )كذوللاأكد من داللة هذه الفروق في الاكرارات والنسب تم اللجوء إلى اخابذ   
وهي قيمة دالة 31.21( قدرت بـ 12حيث نالحظ من الجدول أعاله أن قيماهذ عند درجة الحرية )

ألنهمذ أكبر من قيمة داللة المعنوية والاي تقدر بـ  (،α=1.10إحصذئيذ عند مساوى الداللة ألفذ )
وبذلاذلي فإن هنذك فرق دال إحصذئيذ بين  ،العبذرة هوهذا يبين أنه توجد داللة في هذ (1.11)

مع احامذل الوقوع  %99المجموعذت ولصذلح المجموعة األولى "نعم"، ونسبة الاأكد من هذه النايجة هو 
 .%0في الخطأ بنسبة 

نساناج من خالل الناذئج السذبقة أن اغلب أفراد عينة الدراتسة يسذعدون الاالميذ على : الستنتاجا -
  ذالتهم الشخصيةالاحكم في انفع

 ؟أتسعى لمعذلجة المشذكل النفسية  لدى الاالميذ من خالل مواقف تعليمية : 0.السؤال  -

 (14( : يوضح إجذبذت أفراد عينة الدراتسة على السؤال رقم )01الجدول رقم ) -

بدائل اإلجابة 
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...1 
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 (14يوضح توزيع نسب إجذبذت أفراد عينة الدراتسة على السؤال رقم ) ( :04الشكل رقم )

( أعاله نالحظ أن إجذبذت أفراد عينة الدراتسة والبذلغ 04( والشكل رقم )01من خالل الجدول رقم )   
( فرد قد انقسمت إلى ثالث مجموعذت، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذين 31عددهم إجمذال )
، أمذ المجموعة الثذنية %13( بذلبديل "نعم " وقد بلغت نسباهم13هم على السؤال رقم )تمحورت إجذبذت

، وفي االخير %31" بـنسبة قدرت بـ ــ أحيذنذفامثل األفراد الذين كذنت إجذباهم على هذا السؤال بذلبديل " 
" بنسبة مئوية قدرت  الالمجموعة الثذلثة والاي تمثل األفراد الذين كذنت إجذباهم على هذا السؤال بذلبديل " 

 .%18بـ 

( ²وللاأكد من داللة هذه الفروق في الاكرارات والنسب تم اللجوء إلى اخابذر الداللة اإلحصذئية )كذ   
وهي قيمة دالة 04.11( قدرت بـ 12لجدول أعاله أن قيماهذ عند درجة الحرية )حيث نالحظ من ا

ألنهمذ أكبر من قيمة داللة المعنوية والاي تقدر بـ  (،α=1.10إحصذئيذ عند مساوى الداللة ألفذ )
وبذلاذلي فإن هنذك فرق دال إحصذئيذ بين  ،العبذرة هوهذا يبين أنه توجد داللة في هذ (1.11)

مع احامذل الوقوع  %99ولصذلح المجموعة األولى "نعم"، ونسبة الاأكد من هذه النايجة هو المجموعذت 
 .%0في الخطأ بنسبة 

يسعون لمعذلجة المشذكل  نساناج من خالل الناذئج السذبقة أن اغلب أفراد عينة الدراتسة: الستنتاجا -
 .لدى الاالميذ من خالل مواقف تعليميةالنفسية 
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أترك الحرية للاالميذ في اتخذ  بعض القرارات الخذصة لاسيير الحصة: 1.السؤال  -  

 (10( : يوضح إجذبذت أفراد عينة الدراتسة على السؤال رقم )08الجدول رقم ) -

 
 (10( : يوضح توزيع نسب إجذبذت أفراد عينة الدراتسة على السؤال رقم )00الشكل رقم ) -

( أعاله نالحظ أن إجذبذت أفراد عينة الدراتسة والبذلغ 00( والشكل رقم )08من خالل الجدول رقم )   
( فرد قد انقسمت إلى ثالث مجموعذت، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذين 31عددهم إجمذال )

المجموعة الثذنية ، أمذ %41( بذلبديل "نعم " وقد بلغت نسباهم13تمحورت إجذبذتهم على السؤال رقم )
، وفي االخير %01" بـنسبة قدرت بـ ــ أحيذنذفامثل األفراد الذين كذنت إجذباهم على هذا السؤال بذلبديل " 

" بنسبة مئوية قدرت  الالمجموعة الثذلثة والاي تمثل األفراد الذين كذنت إجذباهم على هذا السؤال بذلبديل " 
 .%01بـ 

( ²ق في الاكرارات والنسب تم اللجوء إلى اخابذر الداللة اإلحصذئية )كذوللاأكد من داللة هذه الفرو    
وهي قيمة دالة إحصذئيذ 8.71( قدرت بـ 12حيث نالحظ من الجدول أعاله أن قيماهذ عند درجة الحرية )

 (1.11)ألنهمذ أكبر من قيمة داللة المعنوية والاي تقدر بـ (، α=1.10عند مساوى الداللة ألفذ )
وبذلاذلي فإن هنذك فرق دال إحصذئيذ بين المجموعذت ، العبذرة هأنه توجد داللة في هذ وهذا يبين
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مع احامذل الوقوع في الخطأ  %99"أحيذنذ"، ونسبة الاأكد من هذه النايجة هو الثذنية ولصذلح المجموعة 
 .%0بنسبة 

في اغلب األحيذن ياركون نساناج من خالل الناذئج السذبقة أن اغلب أفراد عينة الدراتسة : الستنتاجا -
 الحرية للاالميذ في اتخذ  بعض القرارات الخذصة لاسيير الحصة

 ؟               أتسذعد الاالميذ على الاخلص من قلق االماحذن  :06 السؤال -

 (11( : يوضح إجذبذت أفراد عينة الدراتسة على السؤال رقم )07الجدول رقم ) -

 
 (11( : يوضح توزيع نسب إجذبذت أفراد عينة الدراتسة على السؤال رقم )01الشكل رقم )

( أعاله نالحظ أن إجذبذت أفراد عينة الدراتسة والبذلغ 01( والشكل رقم )07من خالل الجدول رقم )   
ين ( فرد قد انقسمت إلى ثالث مجموعذت، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذ31عددهم إجمذال )

، أمذ المجموعة الثذنية %18( بذلبديل "نعم " وقد بلغت نسباهم11تمحورت إجذبذتهم على السؤال رقم )
، وفي االخير %23" بـنسبة قدرت بـ  أحيذنذفامثل األفراد الذين كذنت إجذباهم على هذا السؤال بذلبديل " 
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" بنسبة مئوية قدرت  الالمجموعة الثذلثة والاي تمثل األفراد الذين كذنت إجذباهم على هذا السؤال بذلبديل " 
 .%01بـ 

( ²وللاأكد من داللة هذه الفروق في الاكرارات والنسب تم اللجوء إلى اخابذر الداللة اإلحصذئية )كذ   
وهي قيمة دالة 00.71( قدرت بـ 12ة )حيث نالحظ من الجدول أعاله أن قيماهذ عند درجة الحري

ألنهمذ أكبر من قيمة داللة المعنوية والاي تقدر بـ  (،α=1.10إحصذئيذ عند مساوى الداللة ألفذ )
وبذلاذلي فإن هنذك فرق دال إحصذئيذ بين  ،العبذرة هوهذا يبين أنه توجد داللة في هذ (1.11)

مع احامذل الوقوع  %99الاأكد من هذه النايجة هو المجموعذت ولصذلح المجموعة األولى "نعم"، ونسبة 
 .%0في الخطأ بنسبة 

نساناج من خالل الناذئج السذبقة أن اغلب أفراد عينة الدراتسة يسذعدون الاالميذ على : الستنتاجا -
 .الاخلص من قلق االماحذن

 الهزيمة؟وعدم تقبل الاحكم في تصرفذتهم كذلغضب  اوجه الاالميذ على :07 السؤال -

 (18( : يوضح إجذبذت أفراد عينة الدراتسة على السؤال رقم )09الجدول رقم ) -

 
 (18( : يوضح توزيع نسب إجذبذت أفراد عينة الدراتسة على السؤال رقم )08الشكل رقم )
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( أعاله نالحظ أن إجذبذت أفراد عينة الدراتسة والبذلغ 08( والشكل رقم )09من خالل الجدول رقم )   
( فرد قد انقسمت الى مجموعاين، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذين تمحورت 31عددهم إجمذال )

، أمذ المجموعة الثذنية فامثل األفراد %78( بذلبديل "نعم " وقد بلغت نسباهم10إجذبذتهم على السؤال رقم )
 .%03" بـنسبة قدرت بـ ــ أحيذنذباهم على هذا السؤال بذلبديل " الذين كذنت إجذ

( ²وللاأكد من داللة هذه الفروق في الاكرارات والنسب تم اللجوء إلى اخابذر الداللة اإلحصذئية )كذ   
وهي قيمة دالة 01.03( قدرت بـ 10حيث نالحظ من الجدول أعاله أن قيماهذ عند درجة الحرية )

ألنهمذ أكبر من قيمة داللة المعنوية والاي تقدر بـ  (،α=1.10وى الداللة ألفذ )إحصذئيذ عند مسا
وبذلاذلي فإن هنذك فرق دال إحصذئيذ بين  ،العبذرة هوهذا يبين أنه توجد داللة في هذ (1.11)

مع احامذل الوقوع  %99المجموعذت ولصذلح المجموعة األولى "نعم"، ونسبة الاأكد من هذه النايجة هو 
 .%0في الخطأ بنسبة 

 علىالاالميذ يقومون باوجيه نساناج من خالل الناذئج السذبقة أن اغلب أفراد عينة الدراتسة : الستنتاجا -
 وعدم تقبل الهزيمة في تصرفذتهم كذلغضب مالاحك

 ارى بذن تالميذي يشعرون بذلراحة عند تحدثهم معي ؟ :08 السؤال -

 (17(: يوضح إجذبذت أفراد عينة الدراتسة على السؤال رقم )21الجدول رقم ) -
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 (17( : يوضح توزيع نسب إجذبذت أفراد عينة الدراتسة على السؤال رقم )07الشكل رقم )

( أعاله نالحظ أن إجذبذت أفراد عينة الدراتسة والبذلغ 07( والشكل رقم )21من خالل الجدول رقم )   
( فرد قد انقسمت الى مجموعاين، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذين تمحورت 31عددهم إجمذال )

موعة الثذنية فامثل األفراد ، أمذ المج%73( بذلبديل "نعم " وقد بلغت نسباهم10إجذبذتهم على السؤال رقم )
 .%08" بـنسبة قدرت بـ ــ أحيذنذالذين كذنت إجذباهم على هذا السؤال بذلبديل " 

( ²وللاأكد من داللة هذه الفروق في الاكرارات والنسب تم اللجوء إلى اخابذر الداللة اإلحصذئية )كذ   
وهي قيمة دالة 03.33درت بـ ( ق10حيث نالحظ من الجدول أعاله أن قيماهذ عند درجة الحرية )

ألنهمذ أكبر من قيمة داللة المعنوية والاي تقدر بـ  (،α=1.10إحصذئيذ عند مساوى الداللة ألفذ )
وبذلاذلي فإن هنذك فرق دال إحصذئيذ بين  ،العبذرة هوهذا يبين أنه توجد داللة في هذ (1.11)

مع احامذل الوقوع  %99المجموعذت ولصذلح المجموعة األولى "نعم"، ونسبة الاأكد من هذه النايجة هو 
 .%0في الخطأ بنسبة 

نساناج من خالل الناذئج السذبقة أن اغلب أفراد عينة الدراتسة يرون بذن تالميذهم يشعرون : الستنتاجا -
 د الاحدث معهمبذلراحة عن

 اشجع تالميذي على الافذعل بينهم و تقبل اراء بعضهم ؟: 09 السؤال -

 (19( : يوضح إجذبذت أفراد عينة الدراتسة على السؤال رقم )20الجدول رقم ) -

بدائل اإلجابة 
على السؤال 

 02رقم 

التكرار 
 المشاهد

النسبة 
 المئوية

التكرار 
 المتوقع

الفرق بين 
التكرار المشاهد 

 والمتوقع

درجة 
K² الحرية قيمة  مستوى  

 القرار الداللة

 10 11 %96.8 69 نعم 
دالة عند  0.00 66.11 01

 10- 11 %1.1 1. أحيانا 1...
%..1 .1 اإلجمالي  //// 



عرض و تحليل و مناقشة النتائج                                        الفصل السادس  
 

 

76 

 
 (19( : يوضح توزيع نسب إجذبذت أفراد عينة الدراتسة على السؤال رقم )09الشكل رقم )

( أعاله نالحظ أن إجذبذت أفراد عينة الدراتسة والبذلغ 07( والشكل رقم )22من خالل الجدول رقم )   
( فرد قد انقسمت الى مجموعاين، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذين تمحورت 31عددهم إجمذال )

موعة الثذنية فامثل األفراد ، أمذ المج%98( بذلبديل "نعم " وقد بلغت نسباهم19إجذبذتهم على السؤال رقم )
 .%13" بـنسبة قدرت بـ ــ أحيذنذالذين كذنت إجذباهم على هذا السؤال بذلبديل " 

( ²وللاأكد من داللة هذه الفروق في الاكرارات والنسب تم اللجوء إلى اخابذر الداللة اإلحصذئية )كذ   
وهي قيمة دالة 21.03( قدرت بـ 10حيث نالحظ من الجدول أعاله أن قيماهذ عند درجة الحرية )

ألنهمذ أكبر من قيمة داللة المعنوية والاي تقدر بـ  (،α=1.10إحصذئيذ عند مساوى الداللة ألفذ )
وبذلاذلي فإن هنذك فرق دال إحصذئيذ بين  ،العبذرة هوهذا يبين أنه توجد داللة في هذ (1.11)

مع احامذل الوقوع  %99المجموعذت ولصذلح المجموعة األولى "نعم"، ونسبة الاأكد من هذه النايجة هو 
 .%0في الخطأ بنسبة 

يشجعون تالميذهم على الافذعل نساناج من خالل الناذئج السذبقة أن اغلب أفراد عينة الدراتسة : الستنتاجا
 قبل اراء بعضهمبينهم و ت
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األتزان التربية البدنية والرياضية دور في تنمية صفة  ستاذألمناقشة الفرضية الثانية:  -6-6-6
 .االنفعالي

 (: تفسير ناذئج الفرضية الثذنية من خالل إجذبذت افراد عينة الدراتسة23الجدول رقم ) -

الاربية البدنية والريذضية دور في تنمية صفة  تساذ تنطلق الفرضية الثذنية من اعاقذد ينص على أن أل
، وانطلقذ من مخالف القراءات للدراتسذت السذبقة والاراث النظري الفكري والناذئج االتزان االنفعذلي

( فإن اغلب قيم اخابذر 23الماحصل عليهذ بطرائق إحصذئية علمية في الجدول المشذر إليه أعاله رقم )
 ( ولصذلح فرضية الدراتسة.α=1.10إحصذئية عند مساوى الداللة ألفذ )الداللة كذ تربيع جذءت دالة 

ان االتزان االنفعذلي يعد أحد أهم العوامل المسذهمة في بنذء فرد صذلح وماوازن كمذ عرفه راجح  وبذعابذر
دة والاعبير عنهذ بصورة مازنة ونذضجة بعي هو قدرة الفرد على ضبط انفعذالتهأن االتزان االنفعذلي "يقوله 

عن الاهور واالندفذع وال ياسم تسلوك الفرد على أنه مذعور أو واقع تحت ضغط شديد و أن تكون حيذته 
 ( 010ص  ،0910المرح واالنقبذض.. )راجح ، االنفعذلية رزينة ال تاذبذب وال تاقلب ألتسبذب تذفهة بين 

ومن خالل الناذئج الماحصل عليهذ في االتسابيذن نساناج ان اغلبية األتسذتذة يرون بذن ألتساذ  الاربية 
 وانفعذالت الاالميذبمالحظة تسلوكذت حيث يقوم  االنفعذلي، االتزانالبدنية والريذضية دور في تنمية صفة 

تساذ  الى الاقليل من الاونر اال وكذلك يسعىالهزيمة  وعدم تقبلالاحكم فيهذ كذلغضب  ومسذعدتهم على

 الداللة االحصذئية 2كذ السؤال

 دالة 00.03 0السؤال رقم
 دالة 02.11 2السؤال رقم
 دالة 31.21 3السؤال رقم
 دالة 04.11 4السؤال رقم
 دالة 01.71 0السؤال رقم
 دالة 00.71 1السؤال رقم
 دالة 01.03 7السؤال رقم 
 دالة 03.33 8السؤال رقم 
 دالة 21.03 9السؤال رقم 
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بعض  التخذ يصيب الاالميذ قبل االماحذن كمذ ان اغلبية االتسذتذة ياركون الحرية لهم  والقلق الذي
 بعضهم البعض. وتقبل اراءالافذعل االيجذبي بينهم  وتشجعيهم علىالقرارات في تسيير الحصة 

 يمكن القول ان الفرضية الثذنية تحققت. ومن هنذ

  العامة:الفرضية مناقشة -6-6-1
الاربية البدنية والريذضية دور في تنمية بعض الصفذت  ألتساذ " :نصت الفرضية العذمة لهذه الدارتسة على

عرض و تحليل ناذئج الجداول  و بعد "( لدى تالميذ الرابعة ماوتسط.تزان االنفعذليالنفسية)الثقة بذلنفس ،اال
الاي وردت في المحورين من تسذؤالت اتسامذرة االتسابيذن ومن خالل اإلجذبة على األتسئلة كلهذ نجد أن 

تبين لنذ بذن واإلجذبذت قد أثبات صحة هذه الفرضية وال تسيمذ أنهذ تحققت في كلاذ الفرضيذت الجزئية، 
ل في بنذء الفرد خذصة في الجذنب النفسي كمذ تسذعد على الاربية البدنية والريذضية له دور فعذ التساذ 

 .األتزان االنفعذليتنمية الصفذت النفسية الثقة بذلنفس و 
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 عام:ال االستنتاج-7-1
وبعد االطالع على نتائجهم والتي تدور حول موضوع مهم تمحور في  ساتة عند تحليل االستبيان المقدم لأل

الدور الةي يلعبه استاذ التربية البدنية والرياضية في تنمية بعض الصفات النفسية لدى تالمية السنة الرابعة 
 متوسط .

 ومن خالل هةه الدراسة توصلنا إلى النتائج التالية:
 ير كبير على الجانب النفسي لدى تالمية السنة الرابعة متوسط . ألستاذ التربية البدنية و الرياضية تأث 
  .طريقة تعامل استاذ التربية البدنية و الرياضية تعزز الثقة بالنفس لدى تالمية السنة الرابعة متوسط 
 .ألستاذ التربية البدنية و الرياضية دور في تنمية االتزان االنفعالي لدى تالمية السنة الرابعة متوسط 
 و كةلك تعزيز ثقتهم  جميع قدراتهم إلبرازحث التالمية ل أستاذ التربية البدنية و الرياضية على يعم

  بانفسهم.
  التالمية على التحكم في انفعاالتهم في جميع المواقف.التربية البدنية و الرياضية يساعد أستاذ 

واقع الدراسة و البحث الةي قمنا به و نتائج الدراسة الميدانية التي هدفها معرفة دور أستاذ التربية البدنية و من 
الرياضية في تنمية بعض الصفات النفسية لدى تالمية الرابعة متوسط ، إستخلصنا من بحثنا هةا أن أستاذ 

فس لدى تالميةه ،و التحكم في انفعاالتهم و باعتباره التربية البدنية و الرياضية يساهم في رفع مستوى الثقة بالن
حيث شخصية قوية  الكتسابالركيز  األساسية في العملية التربوية و التعليمية فاألستاذ هو الةي يساعد التلمية 

الحظنا بان معظم التالمية يحبون استاذ التربية البدنية و الرياضية و من خالل التفاعل بينهما خالل الحصة 
عالقات ودية طيبة مبنية على احترام المتعلم وشخصيته وأحاسيسه ومشاعره و عواطفه وما يحمله من قيم أ تنش

ومواقف واتجاهات، هنا يكون تأثير األستاذ على التلمية تأثيرا ايجابيا كما يقوم أستاذ التربية البدنية بتقديم 
لمية الراحة النفسية و يحس براحة و األمان هةه العالقة تترك في نفسية التو توجيهات و إرشادات ونصائح 

من هنا  و هانفعاالتو التحكم في  ويحس أنه شخص مرغوب فيه األمر الةي يساعد على زياد  ثقته بنفسه
نستنتج أهمية أستاذ التربية البدنية و الرياضية في حيا  التلمية فهو يساهم في تطوير التلمية من الناحية النفسية 

جتماعية و البدنية و المعرفية. ولكن مع هةا فلن نستطيع أن نعمم النتائج التي توصلنا إليها و و الخلقية و اإل
إنما نفتح الطريق أمام طلبة العلم و الباحثين في هةا المجال إلى البحث في المواضيع التي لم تتطرق لها في 

 .شاء هللا دراستنا ، حيث نكون قد مهدنا من خاللها طريق لبحوث ودراسات أخرى إن
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 : و الفرضيات المستقبلية االقتراحات-7-2
إنطالقا من دراستنا التي قمنا بها حول دور حصة التربية البدنية و الرياضية في تنمية بعض الصفات النفسية 

سنة(، و مع تواضع دراستنا و بساطتها فهي جزء مکمل و مدعم لما  41 41لدى تالمية السنة الرابعة متوسط )
بوابة لما بعده من البحوث في هةا الموضوع ، و بالنظر إلى النتائج التي توصلنا إليها نعرض على كل قبله و 

 ما يهمه األمر بمجموعة من االقتراحات للعمل كما في المستقبل و منها ما يلي : 
  التالميةضرور  تكوين األساتة  في مختلف النواحي المعرفية و كةا النفسية لما لها تأثير على. 
  إدراج أهداف ضمنية مرتبطة بالصفات النفسية في حصص التربية البدنية و الرياضية بما يتناسب مع

بدنية و الحركية و النفسية و حسب المستويات االجتماعية و االقتصادية ، فكل جانب من ال القدرات
 فيها الفرد تأثر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر . الجوانب التي يعيش

  البدنية من خالل األنشطة البدنية.التالمية إلى مثل هةه الصفات خالل حصة التربية لفت إنتباه 
 المراحل التي يستطيع  ألنهاالتربية البدنية و الرياضية في المستويات المتقدمة من العمر   يجب ادراج

 . تالمهاراإكساب أكبر قدر ممكن من الصفات و المعارف و  فيها الفرد
  الجوانبإللمام بكل لالمد  الزمنية لحصة التربية البدنية و الرياضية )ساعتين في األسبوع ( ال تكفي 

 الجانب النفسي منها الةي يعتبر أكثر صعوبة . خاصة
  النفسية .  الصفات تنميالتنويع في التمارين و المهارات البدنية و الحركية التي 
  في كيفية  سية لتالميةه هةه المعرفة تساعدهوالنف جتماعيةواالستاذ عن األوضاع الصحية األمعرفة

 تعامله مع التالمية
  التعرف على إمكانات التالمية وقدرتهم واستعداداتهم وميولهم ومن ثم توجبه فئة المتفوقين منهم واألخة

 بيد الضعفاء وتعهدهم بالرعاية
  نقترح فرضيات مستقبلية االتية :من خالل النتائج و التوصبات التي انتهت اليها الدراسة فأننا  

 دور استاذ التربية البدنية في تنمية صفة تقدير الةات. 
 سمة ضبط النفس. دور استاذ التربية البدنية في تنمية 
 "دور استاذ التربية البدنية في تنمية بعض السمات العقلية "التصور العقلي،االنتباه االسترخاء 
 ق التكيف االجتماعي.دور استاذ التربية البدنية في تحقي 
 .دور استاذ التربية البدنية في التخفيف من الضغوط النفسية  
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  ال��ه�ر�ة ال��ائ��ة ال����ق�ا��ة ال�ع��ة

  العل�ي ـــــ�الـــــــــي وال��ـــــــل�ــ� العــوزارة ال�عــــــ

  -ال���لــــــــــــــــة  -  علـــــــــــــــ�م وتق��ـات ال��ا�ــات ال��ن�ــــــــة وال��اض�ــــــــةمعه� 

  ـــة��ــــــــة ال��ن�ــــــق�ـــــــــــــــ� ال�� 

  

  

  

 ال�الم عل��� ورح�ة هللا و���اته

  سات�ةاأل اع�ائي

في عل�م وتق��ات ال��ا�ات ال��ن�ة وال��اض�ة ق��  في إ�ار ��ام ال�اح� �����ة ت��ج ل��ل شهادة ال�اس��

  :ال����ة ال��ن�ة ت�� ع��ان 

 )االت�ان االنفعاليو ال�قة �ال�ف� (في ت���ة �ع� ال�فات ال�ف��ة  ال����ة ال��ن�ة وال��اض�ةاس�اذ دور "

 ل�� تالم�� ال�ا�عة م��س�"

 �ال�عل�مات ل��و��نا ال��هل�� األش�اص ��ف���فال�اح� في حاجة ماسة ل��اه���� في إن�از ع�له ب��اح 

 .ه�ا ال��ض�ع في ال��اس�ة

أرج�ا م��� اإلجا�ة ع� أس�لة االس���ان �ع�ا�ة، ون�عه� ��ف� س��ة إجاب��� ال�ي ل� ت����م إّال ألغ�اض 

 .عل��ة

  ول�� ج��ل ال��ـــ� واالح�ـ�ام

  

  

  

  )في ال�انة ال��اس�ة xضع إشارة : (مالح�ة

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

اح�ا

  نا
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  نع�

  الفق�ات

  دور في ت���ة صفة ال�قة �ال�ف� ال����ة وال��ن�ة وال��اض�ة ألس�اذ:ال���ر األول

 1 أر� أن عالق�ي �ال�الم�� عالقة ج��ة   

 2 احف� ال�الم�� ع�� اداء مهارة ���ل خا�ئ   

 3   أع�ل على تع��� ثقة ال�الم�� �أنف�ه�   

 4 وت���عه� ع�� إب�ازه� ل��ات نف��ة إ��اب�ةأق�م ب��ف�� ال�الم��    

 5 اش�ع تالم��� على االه��ام ب�راس�ه�   

  6 اق�م ��ل�ات خاصة مع ال�الم�� ل��اع م�اكله�   

 7 ادفع تالم��� إلب�از ج��ع ق�راته�   

 8 اح�� تالم��� للف�ز �ال��اف�ات ال��اض�ة   

  9 اإلح�اس �ال��ل ال�ائ�أساع� ال�الم�� على ال��ل� م�    

   االت�ان االنفعاليدور في ت���ة صفة  ل��ة ال����ة ال��ن�ة وال��اض�ة: ال���ر ال�اني

 1  .أق�م ��الح�ة ال�الم�� م� ناح�ة سل��اته� وانفعاالته�   

 2 أه�� �ال�الة ال�ف��ة لل�الم�� خارج ح�ة ال����ة ال��ن�ة وال��اض�ة   

  3 على ال���� في انفعاالته� ال����ةأساع� ال�الم��    

أسعى ل�عال�ة ال��اكل ال�ف��ة  ل�� ال�الم�� م� خالل م�اقف    

  تعل���ة

4 

أت�ك ال���ة لل�الم�� في ات�اذ �ع� الق�ارات ال�اصة ل�����    

  ال��ة

5 

  6 أساع� ال�الم�� على ال��ل� م� قل� االم��ان   

 7 اش�ع تالم��� على ال�فاعل ب��ه� و تق�ل اراء �ع�ه�    

  8 ار� �ان تالم��� ��ع�ون �ال�احة ع�� ت��ثه� معي   

  9  اش�ع تالم��� على ال�فاعل ب��ه� و تق�ل اراء �ع�ه�    



  ص�ق ال������

 



CORRELATIONS 
  /VARIABLES=M1 9س 8س 7س 6س 5س 4س 3س 2س 1س 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 
Corrélations 

 

Remarques 

Résultat obtenu 22-2020-ماي CEST 19:34:26  

Commentaires   

Entrée Données C:\Users\user\Desktop\بسیط\2018ماستر 

 sav.تعدیل

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier de 

travail 

30 

Traitement valeurs manquantes Définition de manquante Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques pour chaque paire de 

variables sont basées sur toutes les 

observations comportant des données 

valides pour cette paire. 

Syntaxe CORRELATIONS 

  /VARIABLES=M1 6س 5س 4س 3س 2س 1س 

 9س 8س 7س

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00.046 

Temps écoulé 00 00:00:00.046 

 
 
[Ensemble_de_données1] C:\Users\user\Desktop\تعدیل بسیط\2018ماستر.sav 

 

 

 

 

 

 

 



Corrélations 

 

M1 

بالتالمیذ أرى أن عالقتي 

 عالقة جیدة

اقوم بجلسات خاصة مع 

 التالمیذ لسماع مشاكلھم

M1 Corrélation de Pearson 1 .080 .492** 

Sig. (bilatérale)  .676 .006 

N 30 30 30 

 Corrélation de Pearson .480** 1 .028 أرى أن عالقتي بالتالمیذ عالقة جیدة

Sig. (bilatérale) .000  .882 

N 30 30 30 

اقوم بجلسات خاصة مع التالمیذ لسماع 

 مشاكلھم

Corrélation de Pearson .492** .028 1 

Sig. (bilatérale) .000 .882  

N 30 30 30 

أعمل على تعزیز ثقة التالمیذ بأنفسھم :   Corrélation de Pearson .584** -.101- .098 

Sig. (bilatérale) .001 .594 .608 

N 30 30 30 

أقوم بتحفیز التالمیذ وتشجیعھم عند إبرازھم 

 لسمات نفسیة إیجابیة

Corrélation de Pearson .533** .116 .098 

Sig. (bilatérale) .001 .542 .608 

N 30 30 30 

 *-Corrélation de Pearson .580** -.101- -.362 اشجع تالمیذي على االھتمام بدراستھم

Sig. (bilatérale) .000 .594 .050 

N 30 30 30 

 Corrélation de Pearson .590** -.205- .163 احفز التالمیذ عند اداء مھارة بشكل خاطئ

Sig. (bilatérale) .001 .277 .391 

N 30 30 30 

 -Corrélation de Pearson 436** -.089- -.318 ادفع تالمیذي إلبراز جمیع قدراتھم

Sig. (bilatérale) .000 .640 .087 

N 30 30 30 

أساعد التالمیذ على التخلص من اإلحساس 

:بالخجل الزائد   

Corrélation de Pearson .771** -.071- .312 

Sig. (bilatérale) .000 .708 .094 

N 30 30 30 

 Corrélation de Pearson .457* -.071- .170 احمس تالمیذي للفوز بالمنافسات الریاضیة

Sig. (bilatérale) .001 .708 .369 

N 30 30 30 

 
 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

 
COMPUTE M1=MEAN(18س + 17س + 16س + 15س + 14س + 13س + 12س + 11س + 10س). 
EXECUTE. 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=M2 18س 17س 16س 15س 14س 13س 12س 11س 10س 



  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 
Corrélations 

 

Remarques 

Résultat obtenu 22-2020-ماي CEST 19:36:48  

Commentaires   

Entrée Données C:\Users\user\Desktop\بسیط\2018ماستر 

 sav.تعدیل

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier de 

travail 

30 

Traitement valeurs manquantes Définition de manquante Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques pour chaque paire de 

variables sont basées sur toutes les 

observations comportant des données 

valides pour cette paire. 

Syntaxe CORRELATIONS 

  /VARIABLES=M2 13س 12س 11س 10س 

 18س 17س 16س 15س 14س

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00.063 

Temps écoulé 00 00:00:00.031 

 
 
[Ensemble_de_données1] C:\Users\user\Desktop\تعدیل بسیط\2018ماستر.sav 

 

Corrélations 

 

M2 

أقوم بمالحظة التالمیذ من 

ناحیة سلوكاتھم 

.وانفعاالتھم  

أھتم بالحالة النفسیة 

للتالمیذ خارج حصة 

 التربیة البدنیة والریاضیة

M2 Corrélation de Pearson 1 .550** .362* 

Sig. (bilatérale)  .002 .049 

N 30 30 30 

سلوكاتھم أقوم بمالحظة التالمیذ من ناحیة 

.وانفعاالتھم  

Corrélation de Pearson .550** 1 .070 

Sig. (bilatérale) .001  .713 



N 30 30 30 

أھتم بالحالة النفسیة للتالمیذ خارج حصة 

 التربیة البدنیة والریاضیة

Corrélation de Pearson .362* .070 1 

Sig. (bilatérale) .000 .713  

N 30 30 30 

التالمیذ على التحكم في انفعاالتھم أساعد 

 الشخصیة

Corrélation de Pearson .712** .569** .118 

Sig. (bilatérale) .000 .001 .534 

N 30 30 30 

أسعى لمعالجة المشاكل النفسیة  لدى التالمیذ 

 من خالل مواقف تعلیمیة

Corrélation de Pearson .595** .203 .196 

Sig. (bilatérale) .001 .282 .299 

N 30 30 30 

أترك الحریة للتالمیذ في اتخاذ بعض القرارات 

 الخاصة لتسییر الحصة

Corrélation de Pearson .489** -.124- .064 

Sig. (bilatérale) .000 .512 .738 

N 30 30 30 

أساعد التالمیذ على التخلص من قلق : 

 االمتحان

Corrélation de Pearson .495** .190 .035 

Sig. (bilatérale) .005 .315 .854 

N 30 30 30 

اوجھ  التالمیذ على  التحكم في تصرفاتھم 

 كالغضب  وعدم تقبل الھزیمة  

Corrélation de Pearson .524** .247 .000 

Sig. (bilatérale) .001 .188 1.000 

N 30 30 30 

بالراحة عند تحدثھم ارى بان تالمیذي یشعرون 

 معي

Corrélation de Pearson 423** -.247- -.079- 

Sig. (bilatérale) .000 .189 .676 

N 30 30 30 

اشجع تالمیذي على التفاعل بینھم و تقبل اراء 

 بعضھم 

Corrélation de Pearson 569** -.147- -.237- 

Sig. (bilatérale) .000 .437 .206 

N 30 30 30 

 
 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=18س 17س 16س 15س 13س 12س 11س 10س 9س 8س 7س 6س 5س 4س 3س 2س 1س 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 

 

 
 
Fiabilité 
 

 

 

Remarques 



Résultat obtenu 07-avr.-2020 20:01:58 

Commentaires   

Entrée Ensemble de données actif Ensemble_de_données0 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier de 

travail 

30 

Entrée de la matrice 
 

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition de valeur manquante Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 

Observations prises en compte Les statistiques reposent sur l'ensemble des 

observations dotées de données valides 

pour toutes les variables dans la procédure. 

Syntaxe RELIABILITY 

  /VARIABLES=7س 6س 5س 4س 3س 2س 1س 

 17س 16س 15س 13س 12س 11س 10س 9س 8س

 18س

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,000 

Temps écoulé 00 00:00:00,000 

 
 
[Ensemble_de_données0]  
 

 

 

Avertissements 

Cette échelle inclut des éléments de variance zéro. 

 
Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 30 100,0 

Exclusa 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la 

procédure. 

 



 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,801 18 

 

Statistiques de total des éléments 

 

Moyenne de 

l'échelle en cas de 

suppression d'un 

élément 

Variance de 

l'échelle en cas de 

suppression d'un 

élément 

Corrélation 

complète des 

éléments corrigés 

Alpha de 

Cronbach en cas 

de suppression de 

l'élément 

 703, 000, 21,499 22.4667 أرى أن عالقتي بالتالمیذ عالقة جیدة

اقوم بجلسات خاصة مع التالمیذ لسماع 

 مشاكلھم

21.4667 17,568 ,340 ,685 

أعمل على تعزیز ثقة التالمیذ بأنفسھم :   22.3333 20,230 ,222 ,694 

أقوم بتحفیز التالمیذ وتشجیعھم عند إبرازھم 

 لسمات نفسیة إیجابیة

22.3333 20,230 ,222 ,694 

االھتمام بدراستھم اشجع تالمیذي على  22.4667 21,499 ,000 ,703 

 640, 607, 16,372 21.8000 احفز التالمیذ عند اداء مھارة بشكل خاطئ

 707, 115, 20,303 22.2000 ادفع تالمیذي إلبراز جمیع قدراتھم

أساعد التالمیذ على التخلص من اإلحساس 

:بالخجل الزائد   

22.3333 19,402 ,411 ,678 

تالمیذي للفوز بالمنافسات الریاضیةاحمس   22.3000 19,941 ,269 ,690 

أقوم بمالحظة التالمیذ من ناحیة سلوكاتھم 

.وانفعاالتھم  

22.0000 18,552 ,298 ,688 

أھتم بالحالة النفسیة للتالمیذ خارج حصة 

 التربیة البدنیة والریاضیة

20.9667 20,102 ,208 ,695 

في انفعاالتھم أساعد التالمیذ على التحكم 

 الشخصیة

22.1000 16,438 ,722 ,629 

أسعى لمعالجة المشاكل النفسیة  لدى التالمیذ 

 من خالل مواقف تعلیمیة

21.8000 16,579 ,542 ,650 

أساعد التالمیذ على التخلص من قلق : 

 االمتحان

21.9000 20,162 ,078 ,718 

اوجھ  التالمیذ على  التحكم في تصرفاتھم 

 كالغضب  وعدم تقبل الھزیمة  

22.2000 18,372 ,447 ,669 

ارى بان تالمیذي یشعرون بالراحة عند 

 تحدثھم معي

22.3333 21,057 ,039 ,709 

اشجع تالمیذي على التفاعل بینھم و تقبل اراء 

 بعضھم 

22.4667 21,499 ,000 ,703 

 
Test du Khi-deux 



 
Fréquences 

 

 أرى أن عالقتي بالتالمیذ عالقة جیدة

 Effectif observé Effectif théorique Résidu 

 11,0 15,0 26 نعم

 11,0- 15,0 4 أحیانا

Total 30   

 

 اقوم بجلسات خاصة مع التالمیذ لسماع مشاكلھم

 Effectif observé Effectif théorique Résidu 

 0, 15,0 15 نعم

 0, 15,0 15 أحیانا

Total 30   

 

أعمل على تعزیز ثقة التالمیذ بأنفسھم :   

 Effectif observé Effectif théorique Résidu 

 16,0 10,0 26 نعم

 9,0- 10,0 1 ال

 7,0- 10,0 3 أحیانا

Total 30   

 

 أقوم بتحفیز التالمیذ وتشجیعھم عند إبرازھم لسمات نفسیة إیجابیة

 Effectif observé Effectif théorique Résidu 

 16,0 10,0 26 نعم

 9,0- 10,0 1 ال

 7,0- 10,0 3 أحیانا

Total 30   

 

 اشجع تالمیذي على االھتمام بدراستھم

 Effectif observé Effectif théorique Résidu 

 13,0 15,0 28 نعم

 13,0- 15,0 2 أحیانا

Total 30   

 

التالمیذ عند اداء مھارة بشكل خاطئاحفز   

 Effectif observé Effectif théorique Résidu 

 8,0 10,0 18 نعم

 6,0- 10,0 4 ال

 2,0- 10,0 8 أحیانا



التالمیذ عند اداء مھارة بشكل خاطئاحفز   

 Effectif observé Effectif théorique Résidu 

 8,0 10,0 18 نعم

 6,0- 10,0 4 ال

 2,0- 10,0 8 أحیانا

Total 30   

 

 ادفع تالمیذي إلبراز جمیع قدراتھم

 Effectif observé Effectif théorique Résidu 

 11,0 15,0 26 نعم

 11,0- 15,0 4 أحیانا

Total 30   

 

:أساعد التالمیذ على التخلص من اإلحساس بالخجل الزائد   

 Effectif observé Effectif théorique Résidu 

 13,0 15,0 28 نعم

 13,0- 15,0 2 أحیانا

Total 30   

 

 احمس تالمیذي للفوز بالمنافسات الریاضیة

 Effectif observé Effectif théorique Résidu 

 17,0 10,0 27 نعم

 9,0- 10,0 1 ال

 8,0- 10,0 2 أحیانا

Total 30   

 

.أقوم بمالحظة التالمیذ من ناحیة سلوكاتھم وانفعاالتھم  

 Effectif observé Effectif théorique Résidu 

 8,0 15,0 23 نعم

 8,0- 15,0 7 أحیانا

Total 30   

 

التربیة البدنیة والریاضیةأھتم بالحالة النفسیة للتالمیذ خارج حصة   

 Effectif observé Effectif théorique Résidu 

 9,0- 10,0 1 نعم

 3,0 10,0 13 ال

 6,0 10,0 16 أحیانا

Total 30   

 



 أساعد التالمیذ على التحكم في انفعاالتھم الشخصیة

 Effectif observé Effectif théorique Résidu 

 14,0 10,0 24 نعم

 9,0- 10,0 1 ال

 5,0- 10,0 5 أحیانا

Total 30   

 

 أسعى لمعالجة المشاكل النفسیة  لدى التالمیذ من خالل مواقف تعلیمیة

 Effectif observé Effectif théorique Résidu 

 9,0 10,0 19 نعم

 8,0- 10,0 2 ال

 1,0- 10,0 9 أحیانا

Total 30   

 

للتالمیذ في اتخاذ بعض القرارات الخاصة لتسییر الحصة أترك الحریة  

 Effectif observé Effectif théorique Résidu 

 2,0 10,0 12 نعم

 7,0- 10,0 3 ال

 5,0 10,0 15 أحیانا

Total 30   

 

أساعد التالمیذ على التخلص من قلق االمتحان:   

 Effectif observé Effectif théorique Résidu 

 10,0 10,0 20 نعم

 7,0- 10,0 3 ال

 3,0- 10,0 7 أحیانا

Total 30   

 

 اوجھ  التالمیذ على  التحكم في تصرفاتھم كالغضب  وعدم تقبل الھزیمة  

 Effectif observé Effectif théorique Résidu 

 11,0 15,0 26 نعم

 11,0- 15,0 4 أحیانا

Total 30   

 

بالراحة عند تحدثھم معيارى بان تالمیذي یشعرون   

 Effectif observé Effectif théorique Résidu 

 10,0 15,0 25 نعم

 10,0- 15,0 5 أحیانا

Total 30   



 

 اشجع تالمیذي على التفاعل بینھم و تقبل اراء بعضھم 

 Effectif observé Effectif théorique Résidu 

 0, 30,0 30 نعم

Total 30a   

a. Cette variable est une constante. Le test du Khi-deux ne peut 

pas être effectué. 

 

 

Test 

 

أرى أن عالقتي 

بالتالمیذ عالقة 

 جیدة

اقوم بجلسات 

خاصة مع 

التالمیذ 

لسماع 

 مشاكلھم

أعمل : 

على تعزیز 

ثقة التالمیذ 

 بأنفسھم 

أقوم بتحفیز 

التالمیذ 

وتشجیعھم عند 

إبرازھم 

لسمات نفسیة 

 إیجابیة

اشجع 

تالمیذي على 

االھتمام 

 بدراستھم

احفز التالمیذ 

عند اداء مھارة 

 بشكل خاطئ

ادفع تالمیذي 

إلبراز جمیع 

 قدراتھم

أساعد التالمیذ 

على التخلص 

من اإلحساس 

:بالخجل الزائد   

احمس 

تالمیذي 

للفوز 

بالمنافسات 

 الریاضیة

Khi-deux 16,133a 7,800a 38,600b 38,600b 22,533a 10,400b 16,133a 22,533a 43,400b 

ddl 1 1 2 2 1 2 1 1 2 

Signification 

asymptotique 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,006 ,000 ,000 ,000 

 

Test 

 
أقوم بمالحظة 

التالمیذ من 

ناحیة سلوكاتھم 

.وانفعاالتھم  

أھتم بالحالة 

النفسیة 

للتالمیذ خارج 

حصة التربیة 

البدنیة 

 والریاضیة

أساعد 

التالمیذ على 

التحكم في 

انفعاالتھم 

 الشخصیة

أسعى لمعالجة 

المشاكل النفسیة  

لدى التالمیذ من 

خالل مواقف 

 تعلیمیة

أترك الحریة 

 للتالمیذ في

اتخاذ بعض 

القرارات 

الخاصة لتسییر 

 الحصة

أساعد : 

التالمیذ على 

التخلص من 

 قلق االمتحان

اوجھ  التالمیذ 

على  التحكم 

في تصرفاتھم 

كالغضب  

وعدم تقبل 

 الھزیمة  

ارى بان 

تالمیذي 

یشعرون 

بالراحة عند 

 تحدثھم معي

Khi-deux 8,533a 12,600b 30,200b 14,600b 7,800b 15,800b 16,133a 13,333a 

ddl 1 2 2 2 2 2 1 1 

Signification 

asymptotique 

,001 ,001 ,000 ,001 ,020 ,000 ,000 ,000 

 
 

a. 0 cellules (,0%) ont des fréquences théoriques inférieures à 5. La fréquence théorique minimum d'une cellule est 15,0. 

b. 0 cellules (,0%) ont des fréquences théoriques inférieures à 5. La fréquence théorique minimum d'une cellule est 10,0. 

 

 

 



  :ملخص الدراسة
األتزان بالنفس،  الثقة(في تنمیة بعض الصفات النفسیة التربیة البدنیة والریاضیة  أستاذدور  :العنوان

  .الرابعة متوسطلدى تالمیذ  )األنفعالي
   :إلىتھدف الدراسة  :من الدراسة اھداف

  النفسیةتنمیة الصفات التربیة البدنیة والریاضیة في  أستاذإبراز دور. 
 معرفة دور أستاذ التربیة البدنیة و الریاضیة في تنمیة صفة الثقة بالنفس   
 معرفة دور للتربیة البدنیة و الریاضیة في تنمیة صفة االتزان االنفعالي  
  صحة النفسیة وجلب االنتباه و التنویھ بأھمیة استاذ التربیة البدنیة و الریاضیة الذي یساھم على سالمة

  لتالمیذل

  االیجابي ألستاذ التربیة البدنیة و الریاضیة و انعكاساتھ على االداء االكادیمي للتالمیذ ابراز الدور. 

  النفسیة (التربیة البدنیة والریاضیة بالنسبة لمرحلة المراھقة من جمیع النواحي  حصةمعرفة قیمة
  ).الحركیة، المعرفیة، العاطفیة

  .وصفياتبعنا في دراستنا ھذه على المنھج ال :منھج الدراسة
اقسام الرابعة (یشمل أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة في الطور المتوسط  :الدراســة عینةمجتمع و

  .أستاذ 40،بدائرة عین ولمان بوالیة سطیف والبالغ عددھم )متوسط
  .االستبیان كوسیلة لجمع المعلومات استخدمنا :أسالیب جمع البیانات

  :نتائج الدراسة
  ألستاذ التربیة البدنیة و الریاضیة تأثیر كبیر على الجانب النفسي لدى تالمیذ السنة الرابعة

  . متوسط 

  طریقة تعامل استاذ التربیة البدنیة و الریاضیة تعزز الثقة بالنفس لدى تالمیذ السنة الرابعة
  . متوسط

  االنفعالي لدى تالمیذ السنة الرابعة ألستاذ التربیة البدنیة و الریاضیة دور في تنمیة االتزان
  .متوسط

  جمیع قدراتھم و كذلك تعزیز  إلبرازیعمل أستاذ التربیة البدنیة و الریاضیة على حث التالمیذ
  . بأنفسھمثقتھم 

 یساعد أستاذ التربیة البدنیة و الریاضیة التالمیذ على التحكم في انفعاالتھم في جمیع المواقف.  

  : ــ نقترحعلى ضوء النتائج المتوصل إلیھا  : المستقبلیة األقتراحات و الفرضیات
  التالمیذضرورة تكوین األساتذة في مختلف النواحي المعرفیة و كذا النفسیة لما لھا تأثیر على.  

 المراحل التي  ألنھاالتربیة البدنیة و الریاضیة في المستویات المتقدمة من العمر   یجب ادراج
  . المھاراتإكساب أكبر قدر ممكن من الصفات و المعارف و  یستطیع فیھا الفرد

  ال تكفي لإللمام بكل ) ساعتین في األسبوع (المدة الزمنیة لحصة التربیة البدنیة و الریاضیة
  .الجوانب خاصة الجانب النفسي منھا الذي یعتبر أكثر صعوبة 

 ات النفسیة فلصمي انالتنویع في التمارین و المھارات البدنیة و الحركیة التي ت . 

 التعرف على إمكانات التالمیذ وقدرتھم واستعداداتھم ومیولھم ومن ثم توجبھ فئة المتفوقین منھم. 

  ال��ص�ات ال�ي ان�ه� ال�ها ال�راسة فأن�ا نق��ح ف�ض�ات م��ق�ل�ة االت�ةم� خالل ال��ائج و :  

 في ال����� م� ال�غ�� ال�ف��ة وال��اض�ة دور اس�اذ ال����ة ال��ن�ة . 

 في ت���ة صفة تق�ی� ال�ات وال��اض�ة دور اس�اذ ال����ة ال��ن�ة.  

 في ت���ة س�ة ض�� ال�ف� وال��اض�ة دور اس�اذ ال����ة ال��ن�ة. 

  


	4-1- المراهقة:
	4-1-1- تعريف المراهقة:
	4-1-2- مراحل المراهقة : 
	4-1-3- أنواع المراهقة وأشكالها :
	4-1-4- خصائص النمو في مرحلة المراهقة :
	4-1-5- حاجات المراهــق :
	4-1-6- مشاكل المراهقة :
	4-1-7- مظاهر مرحلة المراهقة:


