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 بهاس والثانوي بمدينةالسلوك القيادي لدى مدرس ي التربية البدنية في بعض مدارس التعليم ألاساس ي 

 *محمد ادريس احمد ألانصاري 

 املقدمة :

زا اخذ الجانب النفس ي حي والخطيطة فقط بلان الدراسات الحديثة لم تعد تركز على بعض املهارات البدنية 

 والانجاز الرياض يواسعا منها على اعتبار ان هذا الجانب له دور مهم في تحقيق الفوز 

تعد الرياضة املدرسية القاعدة ألاساسية للرياضة الانجاز العالي اد تتم من خاللها اكتشاف املواهب الرياضية 

د بعد ذلك الى املنتخبات الوطنية وهنا يلعب دور القائ وحتى تصعداضية في البطوالت الري وانتقائها والزج بها

الرياض ي في تطور السلوك القيادي و هو من أهم املظاهر النفسية التي يتميز القائد الرياض ي سواء كان مدرسا 

 أو مدربا و غير دلك

سانية د على الكثير من العلوم إلانتعتبر التربية الرياضة إحدى وسائل التربية وركنا هاما من أركانها وهي تعتم

 باعتبارها إحدى مجاالت التي تلعب دورا هاما في عملية التنمية الشاملة 

يعد مدرس التربية البدنية حجر الزاوية في العملية التعليمية باملدرسة حيث تتاح له فرص التربوية الكثيرة 

خرى و يمكن عن طريقها ألاخذ بيد التلميذ الى التي قد ال تحقق للكثير من املدرسين في املواد الدراسية الا 

الطريق الذى يؤهلهم لكى يصبحوا مواطنين صالحين لذلك يلزم ضرورة العناية الكاملة بأعداد املعلم و تأهيله 

 (1:::ملهنته التدريس تأهيال يجعله في املكانة الالئقة بتحمل املسؤوليات املختلفة في التربية و تنشئة التالميذ  )

ملعلم هو اساس املنظومة التعليمية و بمقدار قدرته وكفاءته تكون فاعلية التعليم حيث تتضاءل الامكانات وا

املادية و املناهج املدرسية في غياب املعلم الكفؤ و املعلم الجيد يساعد على تنظيم خبرات التعلم و املشاركة 

صور يتعرف على القصور عند التالميذ و يضع الت في عمليات التجديد التربوي فهو مطالب بتنفيذ و املتابعة ،و 

للعالج السليم كما انه يبث املثل و القيم العليا في التالميذ لذا فهو القدوة و املثل الاعلى امامهم و منواله يسير 

 (1:3الكثيرين منهم و يتأثرون بشخصيته )

و يهمل كل الانواع الاخرى من  ان القائد الرياض ي الفاعل ال يهتم فقط بنوع واحد من السلوك القيادي

السلوك القيادي حيث ان القائد الرياض ي الفاعل هو الذى يستطيع احداث التوازن بين الاهتمام بكل من 

 (77-78: 9السلوك القيادي باملهنة و السلوك القيادي املعنى بالعالقات إلانسانية ) 

ة الجماعة و تساعد في خلق التفاعل إلانساني يعد السلوك القيادي من العوامل التي تتأثر بشكل كبير بحرك

الالزم لتحقيق اهداف الافراد واملؤسسات وغالبا ما يكون هذا الفرد هو القائد ويقوم القائد بعملية التوجيه 

 و التأثير على سلوك هذه الجماعة  بمختلف الطرق و الوسائل املشروعة  بغرض تحقيق الاهداف

دة السلوكية يقوم بعمليات التدعيم او التعزيز او الثواب و املكافاة مباشرة القائد الدي يتسم بأسلوب القيا

عقب السلوك الناجح للتابعين وال يستخدم كلمات التهديد والوعيد و ال يميل الى استخدام العقاب كوسيلة 

 (13:  5لتعديل السلوك  ) 

يتم من خاللها التأثير على سلوك الافراد  القيادة عبارة عن عالقة متبادلة بين القائد و مجموعة من الافراد و 

من اجل تحقيق اهداف الجماعة ؛أي ان لها دور اجتماعي رئيس ي يقوم بها القائد اثناء التفاعل مع الافراد 

 (51: :الاخرين في الجماعة )

 مشكلة البحث واهميته:
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القيادة تأثير و تحريك لألفراد داخل الجماعات لتحقيق اهداف اتفقوا عليها بشرط الا تتعارض مع اهداف 

املجتمع لذلك فان القيادة فن ،فهي تعتمد بجانب عمليات الاعداد و الصقل و التدريب على استعداد الفرد 

مناسبة الى الاخرين و قدرته على للعمل مع الجماعات و استعداده لنقل افكارهم و آرائهم بصوره واضحة و 

 (3:1: 5التعامل مع الجماعات و مواجهتها )

ان السلوك القيادي ملدرس التربية البدنية يعتبر من اهم املوضوعات واكثرها اهتماما لدى التالميذ و ذلك ملا 

ن اليها كل متحققه من انجازات رياضية داخل املدرسة و خارجها والوصول الى تحقيق الاهداف التي يتطلع 

ادارة املدرسة و املدرس والطالب ؛ و تعد دراسة السلوك القيادي و التعرف على نوع النمط القيادي الذى 

يمارسه مدرس ي التربية البدنية في املدارس امرا ضروريا من اجل ان تتحقق املؤسسات التربوية و التعليمية 

بحث في التعرف على نوع السلوك الذى يتميز به مدرس ي اهدافها و املتوخاة بكفاية و فاعلية و تكمن مشكلة ال

 التربية البدنية بقطاع التعليم في بعض مدارس التعليم ألاساس ي والثانوي بمدينة سبها

 اهداف البحث:

-سلطيالسلوك الت-تسهيل الاداء الرياض ي-التحفيز-التعرف على ابعاد السلوك القيادي )التدريس و الارشاد-

 لدى مدرس ي التربية البدنية بمدارس التعليم ألاساس ي و الثانوي بمدينة سبها السلوك الديمقراطي(

السلوك   -تسهيل الاداء الرياض ي-التحفيز-التعرف على الفروق بين ابعاد السلوك القيادي)التدريس و الارشاد -

بمدينة  وي السلوك الديمقراطي( لدى مدرس ي التربية البدنية بمدارس التعليم ألاساس ي و الثان-التسلطي

 سبها

 فروض البحث :

توجد فروق ذات دالله معنويه بين بعض ابعاد السلوك القيادي لدى مدرس ي التربية البدنية بمدارس  -

 التعليم ألاساس ي و الثانوي بمدينة سبها

 الدراسات السابقة و املشابهة :

معلمي و معلمات (عنوانها انماط السلوك القيادي لدى 6) 31:1خلود محمد خالد ابو حامد  دراسة -

التربية الرياضية للمرحلة الاساسية العليا في محافظة شمال الضفة الغربية استخدمت الباحثة املنهج 

معلم و معلمه و تهدف الدراسة الى التعرف على الانماط  131املسحي و اشتملت عينة البحث على 

العليا في محافظه شمال الضفة القيادية لدى معلمي و معلمات التربية الرياضية للمرحلة الاساسية 

الغربية و كانت اهم النتائج ان النمط الديمقراطي جاء في املرتبة الاولى و النمط الديكتاتوري جاء في 

ى ال توجد فروق ذات داللة احصائية تعز  –املرتبة الثانية بينما جاء النمط التسلطي في املرتبة الاخيرة 

 السكن و الجنس  ملتغيرات الجنس املؤهل العلمي و مكان

(عنوانها السلوك القيادي لدى مدرس ي التربية 8) ::31عكله سليمان الحوري و زينب مزهر خلف  دراسة -

الرياضية في املدارس الثانوية وعالقته بدافعية الانجاز الرياض ي و استخدمت الباحثتان املنهج املسحي و 

لوك القيادي لدى طالب و طالبه  و تهدف الدراسة الى اعداد مقياس الس 51:اشتملت عينة البحث على 

تحديد العالقة بين بعدى دافعية الانجاز و  –و معرفة ابعاد السلوك القيادي –معلمي التربية الرياضية 

ابعاد السلوك القيادي و كانت اهم النتائج وجود فروق ذات دالله معنوية بين بعدى دافع الانجاز النجاح 

ن محور التدريس و الارشاد من جهة م بقية وجود فروق ذات دالله معنويه بي -و دافع تجنب الفشل 

و السلوك  –السلوك التسلطي –تسهيل الاداء الرياض ي –املحاور الاربعة الاخرى و هي )التحفيز 
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وجود فروق ذات داللة معنوية بين  –الديمقراطي( من جهة اخرى و لصالح محور التدريس و الارشاد 

التسلطي من جهة اخرى لصالح محور السلوك محور السلوك الديمقراطي من جهة ومحور السلوك 

 الديمقراطي .

( عنوانها الاسلوب 7) 3117عامر سعيد جاسم الخيالئي و حسام سعيد املؤمن وهيثم محمد كاظم  دراسة -

القيادي ملدربي كرة القدم و عالقته بالسلوك الجازم و العدواني لدى العبيهم و استخدم الباحثون املنهج 

العبا و تهدف الدراسة الى التعرف على الاسلوب  98سحي واشتملت عينة البحث على الوصفي باألسلوب امل

التعرف على السلوك الحازم و العدوانية لدى ال عبى كرة الفدم في –القيادي و ابعاده ملدربي كرة القدم 

لوك ه بالسالتعرف على عالقة الاسلوب القيادي و ابعاد –اندية الدرجة املمتازة في املجموعة الجنوبية 

الحازم و ابعاد العدوانية لالعبي كرة القدم في اندية الدرجة املمتازة للمجموعة الجنوبية و كانت اهم 

النتائج يتميز مدربو كرة القدم في املنطقة الجنوبية للدوري املمتاز بممارسة أسلوبي القيادة الاهتمام 

السلوك الحازم و العدواني منخفضة بكل ابعادها باألداء و الاهتمام بالعالقات مع العبيهم كما يتميزون ب

عدم وجود  –وجود عالقة داله بين السلوب القيادي ملدربي كرة القدم و السلوك الجازم لالعبيهم  –

 عالقة ارتباط داله بين اسلوب قيادي ملدربي كرة القدم و العدوانية لالعبيهم .

اعلية السلوك القيادي لدى مدربي العاب ( عنوانها دراسة ف3:) 3111نغم  خالد واخرون  دراسة -

الرياضية في جامعة املوصل و هدفت الدراسة الى التعرف على نمط اسلوب السلوك القيادي املفضل 

لدى مدربي الالعاب الرياضية في جامعة املوصل استخدم الباحثون املنهج الوصفي باألسلوب املسحي 

ية في جامعة املوصل و من الذكور و كانت اهم النتائج  واشتملت عينة البحث على مدربي الالعاب الرياض

بروز الاسلوب القيادي التدريبي كأفضل اسلوب قيادي لدى مدربي الالعاب الجماعية في جامعة املوصل 

 فضال عن تدنى الاسلوب ألاوتوقراطي ألنه  الاقل استخداما من قبل هؤالء املدربين .

 إجراءات البحث :

 منهج البحث : -

 الباحث املنهج الوصفي باألسلوب املسحي ملالئمته لطبيعة هذا البحثاستخدم 

 عينة البحث

قام الباحث باختيار العينة بالطريقة العشوائية من تالميذ مرحلة التعليم ألاساس ي و الثانوي في             

ل مدرسة تلميذ، من ك 81حيث اشتملت العينة على 31:7-31:8بعض مدارس مدينة سبها للعام الدراس ي 

 تالميذ من الفريق الرياض ي املدرس ي 1:

 مجاالت البحث :     

تالميذ مرحلة التعليم ألاساس ي و الثانوي بمدينة سبها من الفريق الرياض ي  باملدرسة ويكون  املجال البشرى: 

 . تلميذ 81مدارس و8عددهم 

 م 31:7-31:8 من العام الجامعي 6/3/31:7 -31:7/:/:1الفترة من  املجال الزماني :   

 وسائل جمع البيانات :

قام الباحث بتطبيق الاستبيان الخاص بالسلوك القيادي لدى مدرس ي التربية البدنية لعكله سليمان 

الحوري و زينب مزهر خلف في بحثهما السلوك القيادي لدى مدرس ي التربية الرياضية في املدارس الثانوية و 

 ذى اعده في الاصل محمد حسن عالوى عالقتها بدافعية الانجاز الرياض ي و ال
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 -فقرة منها إلايجابية ومنها السلبية  و في خمس مجاالت و هي: 11و يتكون املقياس من 

 ( .1،37:،18( و فقراته السلبية 1،:3،:مجال التدريس و الارشاد و كانت فقراته الايجابية ) -املجال الاول:

 (1،36،39:( و فقراته السلبية )7:،4:،1مجال التحفيز و كانت فقراته الايجابية ) -املجال الثاني: 

 (3،6،9( و فقراته السلبية )9،31:،5:مجال تسهيل الاداء الرياض ي و كانت فقراته الايجابية ) -: املجال الثالث 

 (8،33،35،38:،3:،4مجال الديمقراطي و كانت فقراته جميعها ايجابية )-املجال الرابع :

 (8( )6،31،34:،::،15،7املجال الخامس مجال السلوك التسلطي و كانت فقراتها جميعها سلبية 

حيث قام الباحث بأجراء معامالت الصدق و الثبات على الاستبيان ودلك بعرضها على عينة التقنين 

من بعض التالميذ من خارج عينة البحث لغرض الوضوح و درجة الفهم لألسئلة و حساب و قت 

الاجابة و بعد ما تم التحقق من الشروط العلمية )الصدق و الثبات( لعبارات الاستبيان تم حساب 

الصدق بطريقتين )صدق املحكمين و صدق البناء الداخلي(على درجات الاسئلة بعد تطبيق 

و هي معامالت  1.75الاستمارات على عينة التقنين و قد تراوحت معامالت الصدق ألسئلة الاستبيان 

 دالا احصائيا

لغت و قد ب و تم حساب ثبات استمارة البحث عن طريق تطبيق الاستبيان و اعادة تطبيقه مرة اخرى 

 وهى معامالت دالا احصائيا 1.85معامالت الثبات الاستبيان 

 الدراسة الاستطالعية :

( تلميذ موزعة على سبعة مدارس اختيروا 4:تم اجراء التجربة الاستطالعية على عينة قوامها )

لى وكان الغرض من التجربة الاستطالعية )حساب زمن الاجابة ع 31:7/:/5بصوره عشوائية بتاريخ 

دى م –تشخيص املعوقات و السلبيات التي قد تحصل مع الباحث  –التساؤالت و الاستفسارات 

 وضوح الفقرات للتالميذ و درجه فهمهم لها(

 الدراسة الاساسية :

لغرض الحصول على عينة مماثلة ملجتمع البحث و يمكن استخدامها في تحليل فقرات اختيرت 

لطريق العمدية من مجتمع البحث اذ تم تطبيق املقياس سبعة مدارس من مدارس مدينة سبها با

(تلميذ من تالميذ مرحلة التعليم ألاساس ي  و الثانوي من الفريق الرياض ي 81على عينة قوامها )

وان الهدف من هذه التجربة هو اجراء عملية التحليل إلاحصائي بعد   31:7/:/:1املدرس ي بتاريخ 

 تفريغ الاستمارات

 ئية :املعامالت الاحصا

 استخدمت الباحث املعامالت إلاحصائية التالية

 املتوسط الحسابي . -:

 الانحراف املعياري . -3

 معامل الارتباط . - 1

 عرض النتائج و مناقشتها :

 بين مدرس ي التربية البدنية ببعض مدارس مدينة 
ً
الجداول الالحقة تبين أكثر السلوكيات القيادية شيوعا

بكل مجال  21.11وقد أعتمد الباحث أكثر ثالثة سلوكيات يقوم بها املدرسين تجاوز وزنها النسبي  سبها ،

 على تلك السلوكيات
ً
 من مجاالت الاستبيان حتى تكون مؤشرا
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 (   2جدول رقم )  

 يبين السلوكيات التي يقوم بها مدرس ي التربية البدنية لعينة البحث مجتمعة لكل مجال على حدة
رقم  املجال

 العبارة

املتوسط  رةالعبا

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي

 الرتبة

اد
ش ر

الا
 و

س
ي در

لت
ا

 

 2 21.51 2.11 1.52 يحسن إدارة الوقت عند أدائه ملهامه 2

 3 82.81 2.31 3.13 يعمل مدرسنا إلى اعتماد مبدأ الحوافز واملكافأة مع الفريق 5

 ما يستخدم ألاجهزة وألادوات الحديثة  3
ً
املبتكرة في اثناء تدريب فريق نادرا

 املدرسة

5.11 2.23 21.21 1 

 5 25.51 2.58 1.22 يعمل على تفهم ظروف الالعبين وهمومهم 1

 في اثناء عملية تدريب الفريق 2
ً
 2 23.51 2.18 5.88 عصبي جدا

 غير مهذبة في أثناء الفشل في السباقات 8
ً
 8 31.51 2.12 2.18 يستعل الفاظا

يز
حف

لت
ا

 

ليس لديه القدرة على اتخاد القرار املناسب في الدرس أو في اثناء تدريب  2

 فرق املدرسة

5.31 2.12 12.21 8 

 3 22.11 2.12 5.22 ينسق مع إلادارة بمنح فريق املدرسة درجات اضافية في الدروس ألاخرى  5

 2 28.51 2.88 5.22 الزي الرياض ي غير موحد لأللعاب الرياضية كافة 3

 1 22.51 2.23 5.28 إدارة املدرسة ال تتعاون معه لتوفير مستلزمات الفرق الرياضية 1

 5 22.51 2.23 5.12 ال يسمح بالنقاش أو التحاور في أثناء تدريب الفريق 2

 2 81.81 2.15 3.13 يتردد عند السماح بحرية التصرف ألعضاء فريق التدريب واملنافسة 8

 ي
ض

ريا
 ال

اء
ألاد

ل 
هي

س
ت

 

 8 81.51 2.12 3.12 محاولته إجراء لقاءات رياضية مع فرق مدرسية أخرى قليلة 2

 للمراكز ألاولى 5
ً
 2 22.51 2.12 1.18 يحاول مدرسنا الارتقاء بمستوى فريقنا املدرس ي وصوال

 1 81.21 2.28 3.51 يوفر لنا فرص كافية إلجراء اتصاالت مع فرق مدرسية أخرى  3

 3 88.51 2.85 3.32 املصابين على نفقة إدارة املدرسةيعالج الالعبين  1

 2 83.21 2.25 3.21 يتقبل مدرسنا آراء الريق املدرس ي حتى لو كانت مخالفة لتعليماته 2

 5 21.21 2.12 3.21 يترك الحرية الكافية للفريق بالتصرف في اثناء التدريب 8

طي
را

مق
دي

 ال
ك

لو
س

ال
 

 5 23.51 2.11 3.88 الطالب وامكانياتهم بدرجة كبيرةيعس ى مدرس ي الستثمار قدرات  2

اهتمامه بحضور املدرسين والطالب آلاخرين لدعم فريق املدرسة خالل  5

 املباراة أقل مما ينبغي

3.58 2.15 82.51 1 

يحرص على توفير وسائل الراحة لفريق املدرسة في اثناء السفر إلجراء  3

 املسابقات املدرسية

3.28 2.11 22.51 3 

 2 21.51 2.12 3.22 يقوم بإعالم الفريق بأي مستجدات تهمهم 1

 8 15.81 2.32 5.23 يتهرب من املسئولية عند كل هزيمة 2

 2 23.21 2.11 5.81 يرفض توضيح تصرفاته في أثناء تدريب الفريق 8

طي
سل

لت
ك ا

لو
س

ال
 

 أكثر مما ينبغي في أثناء تدريب الفريق 2
ً
 2 85.51 2.21 3.22 املدرس ي يعطي مدرسنا وقتا

يتعامل مدرسنا مع مطالب الفريق املالية أقل مما يمكن أن توفره إدارة  5

 املدرسة

5.21 2.15 22.21 3 

 5 81.51 2.12 3.12 ال يعوض أعضاء الفريق بدل التنقل في أثنا اللقاءات الرياضية 3

 1 25.81 2.13 5.83 ال يعمل على ادامة الساحات املستديرة وتخطيطها 1

 8 31.21 2.13 2.21 ال يعاملنا باحترام 2

 2 25.11 2.31 5.85 ال يحتك ويقترب من أعضاء الفريق املدرس ي كافة 8

توضح نتائج الجدول السابق أنه توجد عدة سلوكيات يقوم بها مدرس ي التربية البدنية كما تشير اليها   

 بين املدرسين .
ً
 رتب العبارات على كل املجاالت أو أكثر السلوكيات شيوعا

 في مجال ) التدريس والارشاد ( فإن أكثر السلوكيات التي يمارسها مدرس ي التربية البدنية والتي حازت -:

على أعلى الرتب  تتمثل في العبارات مرتبة من ألاعلى ) يحسن إدارة الوقت عند أدائه ملهامه ، يعمل 

على تفهم ظروف الالعبين وهمومهم ، يعمل مدرسنا إلى اعتماد مبدأ الحوافز واملكافأة مع الفريق 
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نة سبها و وبعزو الباحث ذلك الى فعالية السلوك القيادي لدى مدرس ي التربية البدنية بمدي

استخدامه من قبل اغلب املدرسين و هو السلوك الذى يقوم به املدرس من خالل الاعداد للبطوالت 

املدرسية اذ يقوم بالتوجيه و الارشاد و يعتبره نهجا تربويا داب عليه على اعتبار ان التربية تسبق 

في تنمية وتطوير  النشاط الرياض ي و بذألك يحدد الواجبات و مهام كل العب و كذألك اسلوبه

الامكانيات الرياضية في الفريق املدرس ي و اهتمامه بعملية التخطيط للتدريب الرياض ي و املنافسات 

 الرياضية  

في مجال ) التحفيز ( فإن أكثر السلوكيات التي يمارسها مدرس ي التربية البدنية والتي حازت على أعلى  -3

الرتب  تتمثل في العبارات مرتبة من ألاعلى ) يتردد عند السماح بحرية التصرف ألعضاء فريق 

بمنح  ع إلادارةالتدريب واملنافسة ، ال يسمح بالنقاش أو التحاور في أثناء تدريب الفريق ، ينسق م

فريق املدرسة درجات اضافية في الدروس ألاخرى ( و يعزز الباحث ذلك الى ان وجود الحوافز التي 

توفرها ادارة املدرسة لنشاط الرياض ي املدرس ي و الاسلوب التربوي الذى يتعامل به مدرس التربية 

يا ناء التدريب و مكافاة التالميذ مادالبدنية اثناء الاداء الرياض ي مع التالميذ و الجدية في املعاملة اث

و معنويا في حالة الفوز و يعتبره وسيلة لدعم و تعزيز و تحفيز الاداء الرياض ي الجيد لالعبين اثناء 

 املنافسات الرياضية 

في مجال ) تسهيل ألاداء الرياض ي ( يتضح أكثر السلوكيات ممارسة ) يحاول مدرسنا الارتقاء بمستوى  -1

 للمراكز ألاولى ، يترك الحرية الكافية للفريق بالتصرف في اثناء التدريب ، فريقنا املدرس ي 
ً
وصوال

يعالج الالعبين املصابين على نفقة إدارة املدرسة ( اما بالنسبة ملحور تسهيل الاداء الرياض ي نالحظ 

قية بان الفرق بينه وبين املحاور الاخرى كانت عشوائية مما يدل على عدم تميز هذا الاسلوب على 

الاساليب و يعزو الباحث ذلك على قلة او محدودية الادوات و الاجهزة و املالعب الرياضية في املدارس 

 التي ال تكفى ملزاولة النشاطين املنهجي و الالمنهجي

في مجال )السلوك الديمقراطي ( يتضح أكثر السلوكيات ممارسة ) يقوم بإعالم الفريق بأي  -4

الستثمار قدرات الطالب وامكانياتهم بدرجة كبيرة ، يحرص على  مستجدات تهمهم ، يعس ى مدرس ي

توفير وسائل الراحة لفريق املدرسة في اثناء السفر إلجراء املسابقات املدرسية ( و هذا يدل ان 

السلوك القيادي الديمقراطي للمدرسين هو الاسلوب الشائع عند مدرس ي التربية البدنية في مدارس 

ة سبها ففي هذا النوع من السلوك القيادي يقوم املدرس باشراك الالعبين التعليم ألاساس ي بمدين

في اتخاذ القرارات بهدف خلق نوع من املسؤولية لدى التالميذ الامر الذى ينتج عنه غالبا الارتقاء 

 بالروح املعنوية لالعبين وارتباطهم بجماعة الفريق الواحد.

 أكثر مما ينبغي في في مجال )السلوك التسلطي ( فإن أكثر السلوك -5
ً
يات كانت ) يعطي مدرسنا وقتا

أثناء تدريب الفريق املدرس ي ، ال يعوض أعضاء الفريق بدل التنقل في أثنا اللقاءات الرياضية ، 

يتعامل مدرسنا مع مطالب الفريق املالية أقل مما يمكن أن توفره إدارة املدرسة ( ويرجع الباحث 

قبل املدرسين خالل تعاملهم مع التالميذ كون هذا الاسلوب ذلك ضعف استخدام هذا الاسلوب من 

يتصف بالعصبية و الانفعال و نتائجه سلبية مع التالميذ اثناء التدريس و املنافسات الرياضية وفى 

هذا النوع ال تتاح للتالميذ فرصة املشاركة في اتخاذ القرار و يقوم القائد بكل اعمال التخطيط و 

 ليس على التالميذ الا التنفيذالتنظيم و التفكير و 
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 (2جدول رقم )

 بحثكما تقدرها عينة المدرسي التربية البدنية يبين ترتيب المجاالت الخمسة حسب السلوكيات التي يقوم بها 
تسهيل األداء  التحفيز التدريس واالرشاد المجال

 الرياضي

السلوك  السلوك الديمقراطي

 التسلطي

 2.3. 32.3 .323 2.2. 32.3 المتوسط الحسابي

االنحراف 

 المعياري

7223 72.. 7233 72.3 72.3 

 2.7.. 32.7. 3227. 2.7.. 2.7.. الوزن النسبي

 5 3 1 4 2 الرتبة

 

 حساااااااااااب  يتضحححححححححح
ً
املجالت من الجدول الساااااااااااابق وحساااااااااااب الرتب املدونة بالجدول أن أكثر السااااااااااالوكيات حدوثا

التدريس والارشاااااااااااااد ، الساااااااااااالوك الديمقراطي ، التحفيز ،  ألاداء الرياضاااااااااااا ي ، تسححححححححححهيل)على الترتيب  الخمسااااااااااااة

الساالوك التساالطي ( وعلى هذا ألاساااس فإن أكثر الساالوكيات حسااب املجاالت ) تسااهيل ألاداء الرياضاا ي  وأقل 

 السلوكيات ) السلوك التسلطي ( 
 (3جدول رقم )

 الصديق للعلوم األساسيةيبين السلوكيات التي يقوم بها مدرسي التربية البدنية بمدرسة أبوبكر 
رقم  المجال

 العبارة

المتوسط  العبارة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

 الرتبة

اد
ش

الر
وا

س 
ري

تد
ال

 

 1 04244 1223 4224 يحسن إدارة الوقت عند أدائه لمهامه 1

 3 04244 1243 3224 يعمل مدرسنا إلى اعتماد مبدأ الحوافز والمكافأة مع الفريق 2

نادراً ما يستخدم األجهزة واألدوات الحديثة المبتكرة في اثناء تدريب فريق  3

 المدرسة

22.4 12.3 50244 4 

 2 4244. ..12 32.4 يعمل على تفهم ظروف الالعبين وهمومهم 4

 0 30204 .124 3234 عصبي جداً في اثناء عملية تدريب الفريق 5

 5 42244 1200 2214 الفشل في السباقاتيستعل الفاظاً غير مهذبة في أثناء  0

يز
حف

لت
ا

 

ليس لديه القدرة على اتخاد القرار المناسب في الدرس أو في اثناء تدريب  1

 فرق المدرسة

2244 1254 44244 5 

 2 50244 .123 22.4 ينسق مع اإلدارة بمنح فريق المدرسة درجات اضافية في الدروس األخرى 2

 1 04244 .124 3244 لأللعاب الرياضية كافة الزي الرياضي غير موحد 3

 0 44244 .124 2244 إدارة المدرسة ال تتعاون معه لتوفير مستلزمات الفرق الرياضية 4

 3 50244 1245 22.4 ال يسمح بالنقاش أو التحاور في أثناء تدريب الفريق 5

 4 50244 1244 2204 يتردد عند السماح بحرية التصرف ألعضاء فريق التدريب والمنافسة 0

ء 
دا

أل
 ا
ل
هي

س
ت

ي
ض

يا
لر

ا
 

 0 20244 .420 1234 محاولته إجراء لقاءات رياضية مع فرق مدرسية أخرى قليلة 1

 1   2244. 1205 3204 يحاول مدرسنا االرتقاء بمستوى فريقنا المدرسي وصوالً للمراكز األولى 2

 5 20244 1220 1244 أخرىيوفر لنا فرص كافية إلجراء اتصاالت مع فرق مدرسية  3

 2 54244 1235 2254 يعالج الالعبين المصابين على نفقة إدارة المدرسة 4

 4 40244 1225 2234 يتقبل مدرسنا آراء الريق المدرسي حتى لو كانت مخالفة لتعليماته 5

 3 54244 1205 2254 يترك الحرية الكافية للفريق بالتصرف في اثناء التدريب 0

ك
و
سل

ال
 

ي
ط

را
مق

دي
ال

 

 4 54244 35ز1 2254 يعسى مدرسي الستثمار قدرات الطالب وامكانياتهم بدرجة كبيرة 1

اهتمامه بحضور المدرسين والطالب اآلخرين لدعم فريق المدرسة خالل  2

 المباراة أقل مما ينبغي

2244 12.1 40244 5 

راء إلج يحرص على توفير وسائل الراحة لفريق المدرسة في اثناء السفر 3

 المسابقات المدرسية

3244 1203 04244 1 

 2 52244 12.0 2204 يقوم بإعالم الفريق بأي مستجدات تهمهم 4

 0 30244 ..42 12.4 يتهرب من المسئولية عند كل هزيمة 5

 3 52244 12.0 2204 يرفض توضيح تصرفاته في أثناء تدريب الفريق 0

ي
ط

سل
لت

 ا
ك

و
سل

ال
 

 5 54244 1235 2254 أكثر مما ينبغي في أثناء تدريب الفريق المدرسي يعطي مدرسنا وقتاً  1

يتعامل مدرسنا مع مطالب الفريق المالية أقل مما يمكن أن توفره إدارة  2

 المدرسة

22.4 123. 50244 4 

 2 00244 12.0 3244 ال يعوض أعضاء الفريق بدل التنقل في أثنا اللقاءات الرياضية 3

 3 02244 1200 3214 ادامة الساحات المستديرة وتخطيطهاال يعمل على  4

 0 40244 1250 2244 ال يعاملنا باحترام 5

 1 0244. 1244 3204 ال يحتك ويقترب من أعضاء الفريق المدرسي كافة 0

مدرسحححححححححح ي التربية من الجدول السااااااااااااابق أنه توجد العديد من الساااااااااااالوكيات الواضااااااااااااحة التي يقوم بها  تضححححححححححي

 بمدرسة ) أبوبكر الصديق ( حسب ما تشير اليها رتب الوزن النسبي باملجاالت الخمسة.البدنية 
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في مجال ) التدريس والارشااااااااااااد ( فإن أكثر السااااااااااالوكيات ممارساااااااااااة ) يحسااااااااااان إدارة الوقت عند أدائه  -:

ملهااااامااااه ، يعماااال على تفهم ظروف الالعبين وهمومهم ، يعماااال ماااادرساااااااااااااانااااا إلى اعتماااااد مباااادأ الحوافز 

 ع الفريق ( واملكافأة م

في مجال ) التحفيز ( ( فإن أكثر الساااالوكيات ممارسااااة ) الزي الرياضاااا ي غير موحد لأللعاب الرياضااااية  -3

كافة ، ينسق مع إلادارة بمنح فريق املدرسة درجات اضافية في الدروس ألاخرى ، ال يسمح بالنقاش 

 أو التحاور في أثناء تدريب الفريق 

يحاول مدرسنا الارتقاء بمستوى )  فإن أكثر السلوكيات ممارسة ( تسهيل ألاداء الرياض يفي مجال )  -1

 للمراكز ألاولى
ً
 (  فريقنا املدرس ي وصوال

يحرص على توفير وسااائل الراحة )  فإن أكثر الساالوكيات ممارسااة(  الساالوك الديمقراطيفي مجال )  -4

ات ريق بأي مسااااااتجديقوم بإعالم الف،  لفريق املدرسااااااة في اثناء الساااااافر إلجراء املسااااااابقات املدرسااااااية

 (  يترك الحرية الكافية للفريق بالتصرف في اثناء التدريب،  تهمهم

ال يحتك ويقترب من أعضاء الفريق )  فإن أكثر السلوكيات ممارسة(  السلوك التسلطيفي مجال )  -2

ال يعمل على ،  ال يعوض أعضاااااااااااااااء الفريق بدل التنقل في أثنا اللقاءات الرياضااااااااااااااية،  املدرسااااااااااااا ي كافة

 (  ادامة الساحات املستديرة وتخطيطها

 (   4جدول رقم )  

مدرسي التربية البدنية بمدرسة أبوبكر الصديق للعلوم يبين ترتيب المجاالت الخمسة حسب السلوكيات التي يقوم بها 

 األساسية

التدريس  المجال 

 واالرشاد

تسهيل األداء  التحفيز

 الرياضي

السلوك 

 الديمقراطي

السلوك 

 التسلطي

 .327 2.7. 2.3. 2.7. 32.3 المتوسط الحسابي

 72.3 .723 .722 72.7 .723 االنحراف المعياري

 72.7. 7277. 2.7.. 277.. 2.7.. الوزن النسبي

 . . . 3 . الرتبة

 بمدرساااااااااة ) أبوبكر  يتضحححححححح
ً
 من الجدول السااااااااابق وحسااااااااب الرتب املدونة بالجدول أن أكثر الساااااااالوكيات حدوثا

والارشاااااااااد ، الساااااااالوك التساااااااالطي ، التحفيز ،  الصااااااااديق ( حسااااااااب املجالت  الخمسااااااااة وعلى الترتيب ) التدريس

الساااالوك الديمقراطي ، تسااااهيل ألاداء الرياضاااا ي ( وعلى هذا ألاساااااس فإن أكثر الساااالوكيات حسااااب املجاالت ) 

 التدريس والارشاد ( وأقل السلوكيات )  تسهيل ألاداء الرياض ي ( 
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 (   2جدول رقم )    

 يبين السلوكيات التي يقوم بها مدرس ي التربية البدنية بمدرسة القدس
رقم  املجال

 العبارة

املتوسط  العبارة

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي

 الرتبة

اد
ش ر

الا
 و

س
ي در

لت
ا

 

 5 21.11 1.15 1.51 يحسن إدارة الوقت عند أدائه ملهامه 2

 3 82.11 2.12 3.11 اعتماد مبدأ الحوافز واملكافأة مع الفريق يعمل مدرسنا إلى 5

 محححححا يسحححححححححححححتخحححححدم ألاجهزة وألادوات الححححححديثحححححة املبتكرة في اثنحححححاء  3
ً
نحححححادرا

 تدريب فريق املدرسة

3.21 2.88 85.11 1 

 2 22.11 1.12 1.11 يعمل على تفهم ظروف الالعبين وهمومهم 1

 في اثناء عملية تدريب  2
ً
 2 15.11 2.51 5.21 الفريقعصبي جدا

 غير مهذبة في أثناء الفشل في السباقات 8
ً
 8 52.11 2.58 2.11 يستعل الفاظا

يز
حف

لت
ا

 

ليس لحديه القدرة على اتخاد القرار املناسحححححححححححححب في الدرس أو في اثناء  2

 تدريب فرق املدرسة

2.11 2.51 32.11 2 

اضححححححافية في الدروس ينسححححححق مع إلادارة بمنح فريق املدرسححححححة درجات  5

 ألاخرى 

2.21 2.31 31.11 8 

 1 12.11 2.22 5.11 الزي الرياض ي غير موحد لأللعاب الرياضية كافة 3

 5 28.11 2.11 5.21 إدارة املدرسة ال تتعاون معه لتوفير مستلزمات الفرق الرياضية 1

 2 28.11 2.22 5.21 ال يسمح بالنقاش أو التحاور في أثناء تدريب الفريق 2

يتردد عنححححد السحححححححححححححمححححاح بحريححححة التصحححححححححححححرف ألعضححححححححححححححححاء فريق التححححدريححححب  8

 واملنافسة

5.21 2.11 21.11 3 

 ي
ض

ريا
 ال

اء
ألاد

ل 
هي

س
ت

 

 1 28.11 1.15 3.21 محاولته إجراء لقاءات رياضية مع فرق مدرسية أخرى قليلة 2

 للمراكز  5
ً
يحاول مدرسحححححححنا الارتقاء بمسححححححححتوى فريقنا املدرسححححححح ي وصححححححححوال

 ألاولى

1.11 2.58 22.11 2 

 3 21.11 2.52 1.11 يوفر لنا فرص كافية إلجراء اتصاالت مع فرق مدرسية أخرى  3

 2 88.11 2.22 3.31 يعالج الالعبين املصابين على نفقة إدارة املدرسة 1

 8 88.11 2.12 3.31 يتقبل مدرسنا آراء الريق املدرس ي حتى لو كانت مخالفة لتعليماته 2

 5 28.11 2.11 1.31 الحرية الكافية للفريق بالتصرف في اثناء التدريبيترك  8

طي
را

مق
دي

 ال
ك

لو
س

ال
 

 3 21.11 1.25 3.21 يعس ى مدرس ي الستثمار قدرات الطالب وامكانياتهم بدرجة كبيرة 2

اهتمامه بحضححححور املدرسححححين والطالب آلاخرين لدعم فريق املدرسحححححة  5

 خالل املباراة أقل مما ينبغي

3.11 2.83 81.11 1 

يحرص على توفير وسحححححححححححائل الراحة لفريق املدرسحححححححححححة في اثناء السحححححححححححفر  3

 إلجراء املسابقات املدرسية

3.21 2.33 21.11 5 

 2 28.11 2.31 1.31 يقوم بإعالم الفريق بأي مستجدات تهمهم 1

 8 31.11 2.31 2.21 يتهرب من املسئولية عند كل هزيمة 2

 2 25.11 2.22 5.81 أثناء تدريب الفريق يرفض توضيح تصرفاته في 8

طي
سل

لت
ك ا

لو
س

ال
 

 أكثر مما ينبغي في أثناء تدريب الفريق املدرس ي 2
ً
 2 28.11 2.85 5.21 يعطي مدرسنا وقتا

يتعامل مدرسنا مع مطالب الفريق املالية أقل مما يمكن أن توفره  5

 إدارة املدرسة

2.21 2.13 38.11 1 

 5 21.11 2.22 5.21 ال يعوض أعضاء الفريق بدل التنقل في أثنا اللقاءات الرياضية 3

 3 21.11 2.22 5.21 ال يعمل على ادامة الساحات املستديرة وتخطيطها 1

 8 52.11 2.58 2.11 ال يعاملنا باحترام 2

 2 38.11 2.13 2.21 ال يحتك ويقترب من أعضاء الفريق املدرس ي كافة 8

رس ي مدتشير نتائج الجدول السابق أنه توجد العديد من السلوكيات الواضحة التي يقوم بها 
 التربية البدنية بمدرسة ) القدس ( حسب معطيات رتب الوزن النسبي باملجاالت السلوكية الخمسة.
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والارشااد ( فإن أكثر السالوكيات ممارساة من قبل مدرس ي التربية البدنية )  يعمل  مجال ) التدريس -:

على تفهم ظروف الالعبين وهمومهم ، يحسااااااااااااان إدارة الوقت عند أدائه ملهامه ، يعمل مدرسااااااااااااانا إلى 

 اعتماد مبدأ الحوافز واملكافأة مع الفريق ( 

بالنقاش أو التحاور في أثناء تدريب مجاال ) التحفيز ( فاإن أكثر الساااااااااااااالوكياات ممارسااااااااااااااة ) ال يساااااااااااااامح  -3

الفريق ،  إدارة املدرساااااااااة ال تتعاون معه لتوفير مساااااااااتلزمات الفرق الرياضاااااااااية ، يتردد عند الساااااااااماح 

 بحرية التصرف ألعضاء فريق التدريب واملنافسة ( 

يحاول مدرسنا الارتقاء بمستوى )  السالوكيات ممارسة ( يتضاح أن  تساهيل ألاداء الرياضا يمجال )  -1

 للمراكز ألاولى
ً
   ، يترك الحرية الكافية للفريق بالتصااااااااارف في اثناء التدريب،  فريقنا املدرسااااااااا ي وصاااااااااوال

 ( يوفر لنا فرص كافية إلجراء اتصاالت مع فرق مدرسية أخرى 

يقوم بإعالم الفريق بأي مستجدات )  فإن أكثر السلوكيات ممارسة(  السلوك الديمقراطيمجال )  -1

 فير وسائل الراحة لفريق املدرسة في اثناء السفر إلجراء املسابقات املدرسيةيحرص على تو ،   تهمهم

 (  يعس ى مدرس ي الستثمار قدرات الطالب وامكانياتهم بدرجة كبيرة،  

 أكثر مما ينبغي في  ) فالسااااالوكيات ألاكثر ممارساااااة(  السااااالوك التسااااالطيمجال )  -2
ً
يعطي مدرسااااانا وقتا

 أثناء تدريب الفريق املدرس ي (

 

 (   .جدول رقم )  

سة مدرسي التربية البدنية بمدريبين ترتيب المجاالت الخمسة حسب السلوكيات التي يقوم بها 

 القدس
التدريس  المجال

 واالرشاد

تسهيل األداء  التحفيز

 الرياضي

السلوك 

 الديمقراطي

السلوك 

 التسلطي

 2.3. 32.3 .322 232. 32.7 المتوسط الحسابي

 ..72 ..72 72.2 72.2 2.3. االنحراف المعياري

 2.7.. 2.7.. 33277 32.7. 277.. الوزن النسبي

 . . . . 3 الرتبة

 بمدرسااااة ) القدس يتضحححح
ً
 ( من الجدول السااااابق وحسااااب الرتب املدونة بالجدول أن أكثر الساااالوكيات حدوثا

حسب املجالت  الخمسة وعلى الترتيب )تسهيل ألاداء الرياض ي ، السلوك الديمقراطي ، التدريس والارشاد ، 

التحفيز ، السااااااااالوك التسااااااااالطي ( وعلى هذا ألاسااااااااااس فإن أكثر السااااااااالوكيات حساااااااااب املجاالت ) تساااااااااهيل ألاداء 

 الرياض ي ( وأقل السلوكيات السلوك التسلطي ( 
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 (    2جدول رقم )   

 يبين السلوكيات التي يقوم بها مدرس ي التربية البدنية بمدرسة .موس ى بن نصير 

رقم  املجال

 العبارة

المتوسط  العبارة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

 الرتبة

اد
ش ر

الا
 و

س
ي در

الت
 

 . 27277 2.3. 277. يحسن إدارة الوقت عند أدائه لمهامه .

يعمل مدرسنا إلى اعتماد مبدأ الحوافز والمكافأة مع  .

 الفريق

.2.7 7237 .2277 . 

نادراً ما يستخدم األجهزة واألدوات الحديثة المبتكرة  3

 في اثناء تدريب فريق المدرسة

.2.7 722. 3.277 . 

 . 277.. ..2. 32.7 يعمل على تفهم ظروف الالعبين وهمومهم .

 3 7277. ..2. 3277 جداً في اثناء عملية تدريب الفريقعصبي  .

يستعل الفاظاً غير مهذبة في أثناء الفشل في  .

 السباقات

.2.7 .2.. ..277 . 

يز
حف

الت
 

ليس لديه القدرة على اتخاد القرار المناسب في  .

 الدرس أو في اثناء تدريب فرق المدرسة

.277 722. .7277 . 

بمنح فريق المدرسة درجات ينسق مع اإلدارة  .

 اضافية في الدروس األخرى

.2.7 .2.. ..277 . 

 . 7277. ..2. 277. الزي الرياضي غير موحد لأللعاب الرياضية كافة 3

إدارة المدرسة ال تتعاون معه لتوفير مستلزمات  .

 الفرق الرياضية

3237 .27. 3.277 . 

 3 277.. ..2. 237. ريقتدريب الفال يسمح بالنقاش أو التحاور في أثناء  .

يتردد عند السماح بحرية التصرف ألعضاء فريق  .

 التدريب والمنافسة

32.7 .2.3 .2277 . 

 ي
ض

ريا
 ال

اء
ألاد

ل 
هي

س
ت

 

محاولته إجراء لقاءات رياضية مع فرق مدرسية  .

 أخرى قليلة

.2.7 72.. ..277 . 

يحاول مدرسنا االرتقاء بمستوى فريقنا المدرسي  .

 وصوالً للمراكز األولى

.2.7 .23. .7277 . 

يوفر لنا فرص كافية إلجراء اتصاالت مع فرق  3

 مدرسية أخرى

.237 .23. ..277 3 

 . 7277. 2.2. 2.7. يعالج الالعبين المصابين على نفقة إدارة المدرسة .

يتقبل مدرسنا آراء الريق المدرسي حتى لو كانت  .

 مخالفة لتعليماته

32.7 .2.2 37277 . 

يترك الحرية الكافية للفريق بالتصرف في اثناء  .

 التدريب

32.7 .2.. 32277 . 
طي

قرا
يم

لد
ك ا

لو
س

ال
 

يعس مدرسي الستثمار قدرات الطالب وامكانياتهم  .

 بدرجة كبيرة

.2.7 .27. 32277 . 

اهتمامه بحضور المدرسين والطالب اآلخرين لدعم  .

 أقل مما ينبغي فريق المدرسة خالل المباراة

32.7 .2.. ..277 . 

يحرص على توفير وسائل الراحة لفريق المدرسة  3

 في اثناء السفر إلجراء المسابقات المدرسية

.2.7 722. 37277 . 

 . 2277. 2.3. 32.7 يقوم بإعالم الفريق بأي مستجدات تهمهم .

 . 7277. 233. 277. يتهرب من المسئولية عند كل هزيمة .

 3 7277. 2.3. 2.7. يرفض توضيح تصرفاته في أثناء تدريب الفريق .

طي
سل

الت
ك 

لو
س

ال
 

يعطي مدرسنا وقتاً أكثر مما ينبغي في أثناء تدريب  .

 الفريق المدرسي

.2.7 7237 .2277 . 

يتعامل مدرسنا مع مطالب الفريق المالية أقل مما  .

 يمكن أن توفره إدارة المدرسة

.2.7 .2.2 .7277 3 

ال يعوض أعضاء الفريق بدل التنقل في أثنا اللقاءات  3

 الرياضية

.2.7 .2.. ..277 . 

 . 2.277 7222 2.7. ال يعمل على ادامة الساحات المستديرة وتخطيطها .

 . 3.277 .722 2.7. ال يعاملنا باحترام .

 . 2277. .27. 2.7. ال يحتك ويقترب من أعضاء الفريق المدرسي كافة .
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ية مدرساا ي التربية البدنيتضاح من الجدول الساابق أنه توجد العديد من الساالوكيات الواضاحة التي يقوم بها 

 بمدرسة ) موس ى بن نصير ( حسب ما تشير اليها رتب الوزن النسبي باملجاالت الخمسة.

هامه مجال ) التدريس والارشاااد ( فإن أكثر الساالوكيات ممارسااة )  يحساان إدارة الوقت عند أدائه مل -:

 في اثناء عملية تدريب الفريق ( 
ً
 ، يعمل على تفهم ظروف الالعبين وهمومهم ، عصبي جدا

مجال ) التحفيز ( فإن أكثر السااااالوكيات ممارسااااااة ) إدارة املدرسااااااة ال تتعاون معه لتوفير مسااااااتلزمات  -3

يسمح  الفرق الرياضاية ،  يتردد عند الساماح بحرية التصارف ألعضاء فريق التدريب واملنافسة ، ال 

 بالنقاش أو التحاور في أثناء تدريب الفريق (

يترك الحرية الكافية للفريق )  فإن أكثر السااااااااااالوكيات ممارسااااااااااااة(  تساااااااااااهيل ألاداء الرياضاااااااااااا يمجال )  -1

بالتصااااااارف في اثناء التدريب ، يتقبل مدرسااااااانا آراء الريق املدرسااااااا ي حتى لو كانت مخالفة لتعليماته ،  

 (يوفر لنا فرص كافية إلجراء اتصاالت مع فرق مدرسية أخرى 

ت ايقوم بإعالم الفريق بأي مستجد ) فإن أكثر السالوكيات ممارسة(  السالوك الديمقراطيمجال )  -4

اهتمامه بحضااااااور املدرسااااااين والطالب رخرين لدعم فريق املدرسااااااة خالل املباراة أقل مما ،   تهمهم

 ( ينبغي

ال يحتك ويقترب من أعضااااااء الفريق  ) فإن أكثر السااااالوكيات ممارساااااة(  السااااالوك التسااااالطيمجال )  -5

 .إدارة املدرسة ( املدرس ي كافة ، يتعامل مدرسنا مع مطالب الفريق املالية أقل مما يمكن أن توفره

 (    7جدول رقم )  

عليم موس ى بن نصير للت مدرس ي التربية البدنية بمدرسةيبين ترتيب املجاالت الخمسة حسب السلوكيات التي يقوم بها 

 ألاساس ي

التدريس  المجال

 واالرشاد

تسهيل األداء  التحفيز

 الرياضي

السلوك 

 الديمقراطي

السلوك 

 التسلطي

 ..2. 2.7. .23. 2.3. 2.3. المتوسط الحسابي

 72.2 .723 ..72 .723 .27. االنحراف المعياري

 277.. 2277. 2.7.. 32.7. 72.7. الوزن النسبي

 . . . . 3 الرتبة

 

 بمدرسااة 
ً
 ) موسحح ى بنيتضااح من الجدول السااابق وحسااب الرتب املدونة بالجدول أن أكثر الساالوكيات حدوثا

حسااااااااب املجالت  الخمسااااااااة وعلى الترتيب )تسااااااااهيل ألاداء الرياضاااااااا ي ، التحفيز، التدريس والارشاااااااااد ، نصحححححححير ( 

( وعلى هذا ألاساااااااااس فإن أكثر السااااااااالوكيات حساااااااااب املجاالت )  السااااااااالوك الديمقراطي الساااااااالوك التسااااااااالطي ، 

 تسهيل ألاداء الرياض ي ( وأقل السلوكيات السلوك الديمقراطي ( 

 



م52/25/5122-52  لسالم                      النشاط الرياض ي والبدني طريق للتنمية وا-تحث شعار –البدنية املؤتمر العلمي الدولي ألاول لكلية التربية   

  
 

  

المرقب جامعة-كلية التربية البدنية   418 icss.conference@elmergib.edu.ly 

 

 (   1جدول رقم )    

 ن السلوكيات التي يقوم بها مدرس ي التربية البدنية بمدرسة .جمال عبدالناصريبي
رقم  املجال

 العبارة

املتوسط  العبارة

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي

 الرتبة

اد
ش ر

الا
 و

س
ي در

لت
ا

 

 5 21.11 1.22 3.21 يحسن إدارة الوقت عند أدائه ملهامه 2

 3 82.11 1.21 3.11 الحوافز واملكافأة مع الفريقيعمل مدرسنا إلى اعتماد مبدأ  5

 ما يستخدم ألاجهزة وألادوات الحديثة املبتكرة في اثناء تدريب  3
ً
نادرا

 فريق املدرسة

5.81 2.22 25.11 1 

 2 211.11 1.11 2.11 يعمل على تفهم ظروف الالعبين وهمومهم 1

 في اثناء عملية تدريب الفريق 2
ً
 2 11.11 2.85 5.51 عصبي جدا

 غير مهذبة في أثناء الفشل في السباقات 8
ً
 8 32.11 1.22 2.11 يستعل الفاظا

ا
يز

حف
لت

 

ليس لديه القدرة على اتخاد القرار املناسب في الدرس أو في اثناء  2

 تدريب فرق املدرسة

5.21 1.12 21.11 8 

ينسق مع إلادارة بمنح فريق املدرسة درجات اضافية في الدروس  5

 ألاخرى 

3.51 2.21 81.11 2 

 5 81.11 2.85 3.51 الزي الرياض ي غير موحد لأللعاب الرياضية كافة 3

 3 81.11 2.12 3.11 إدارة املدرسة ال تتعاون معه لتوفير مستلزمات الفرق الرياضية 1

 2 22.11 2.12 5.11 ال يسمح بالنقاش أو التحاور في أثناء تدريب الفريق 2

 1 81.11 2.22 3.11 السماح بحرية التصرف ألعضاء فريق التدريب واملنافسة يتردد عند 8

 ي
ض

ريا
 ال

اء
ألاد

ل 
هي

س
ت

 

 5 28.11 1.21 3.21 محاولته إجراء لقاءات رياضية مع فرق مدرسية أخرى قليلة 2

 للمراكز ألاولى 5
ً
 2 15.11 2.58 1.81 يحاول مدرسنا الارتقاء بمستوى فريقنا املدرس ي وصوال

 3 21.11 2.13 3.21 يوفر لنا فرص كافية إلجراء اتصاالت مع فرق مدرسية أخرى  3

 1 21.11 2.22 3.21 يعالج الالعبين املصابين على نفقة إدارة املدرسة 1

 2 85.11 1.11 3.21 يتقبل مدرسنا آراء الريق املدرس ي حتى لو كانت مخالفة لتعليماته 2

 8 81.11 2.22 3.11 بالتصرف في اثناء التدريبيترك الحرية الكافية للفريق  8

طي
را

مق
دي

 ال
ك

لو
س

ال
 

 2 28.11 2.18 1.31 يعس مدرس ي الستثمار قدرات الطالب وامكانياتهم بدرجة كبيرة 2

اهتمامه بحضور املدرسين والطالب آلاخرين لدعم فريق املدرسة خالل  5

 املباراة أقل مما ينبغي

3.11 2.22 82.11 1 

على توفير وسائل الراحة لفريق املدرسة في اثناء السفر إلجراء يحرص  3

 املسابقات املدرسية

3.11 2.51 22.11 3 

 5 21.11 2.81 1.11 يقوم بإعالم الفريق بأي مستجدات تهمهم 1

 8 18.11 2.22 5.31 يتهرب من املسئولية عند كل هزيمة 2

 2 12.11 2.32 5.11 يرفض توضيح تصرفاته في أثناء تدريب الفريق 8

طي
سل

لت
ك ا

لو
س

ال
 

 أكثر مما ينبغي في أثناء تدريب الفريق املدرس ي 2
ً
 5 21.11 2.82 3.21 يعطي مدرسنا وقتا

يتعامل مدرسنا مع مطالب الفريق املالية أقل مما يمكن أن توفره  5

 إدارة املدرسة

5.21 2.12 21.11 3 

 2 21.11 2.52 3.21 اللقاءات الرياضية ال يعوض أعضاء الفريق بدل التنقل في أثنا 3

 1 12.11 1.21 5.11 ال يعمل على ادامة الساحات املستديرة وتخطيطها 1

 8 55.11 1.35 2.21 ال يعاملنا باحترام 2

 2 15.11 2.12 5.21 ال يحتك ويقترب من أعضاء الفريق املدرس ي كافة 8
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ية مدرس ي التربية البدنيتضح من الجدول السابق أنه توجد العديد من السلوكيات الواضحة التي يقوم بها 

 بمدرسة ) جمال عبدالناصر (  حسب ما تشير اليها رتب الوزن النسبي باملجاالت الخمسة.

والارشاد ( فإن أكثر السلوكيات ممارسة ) يعمل على تفهم ظروف الالعبين  مجال ) التدريس -:

وهمومهم ، يحسن إدارة الوقت عند أدائه ملهامه ، إدارة املدرسة ال تتعاون معه لتوفير مستلزمات 

 الفرق الرياضية ( 

رجات مجال ) التحفيز ( فإن أكثر السلوكيات ممارسة ) ينسق مع إلادارة بمنح فريق املدرسة د -3

اضافية في الدروس ألاخرى ، الزي الرياض ي غير موحد لأللعاب الرياضية كافة ، إدارة املدرسة ال 

 تتعاون معه لتوفير مستلزمات الفرق الرياضية ( 

يحاول مدرسنا الارتقاء بمستوى )  فإن أكثر السلوكيات ممارسة(  تسهيل ألاداء الرياض يمجال )  -1

 للمراكز 
ً
محاولته إجراء لقاءات رياضية مع فرق مدرسية أخرى قليلة  ألاولى ،فريقنا املدرس ي وصوال

 ( ، يوفر لنا فرص كافية إلجراء اتصاالت مع فرق مدرسية أخرى 

يعس ى مدرس ي الستثمار قدرات الطالب ) فإن أكثر السلوكيات ممارسة(  السلوك الديمقراطيمجال )  -4

مستجدات تهمهم ، يحرص على توفير وسائل وامكانياتهم بدرجة كبيرة ،  يقوم بإعالم الفريق بأي 

 ( الراحة لفريق املدرسة في اثناء السفر إلجراء املسابقات املدرسية 

فإن أكثر السلوكيات ممارسة ) ال يعوض أعضاء الفريق بدل التنقل في (  السلوك التسلطيمجال )  -5

 أكثر مما ينبغي في أثناء 
ً
  (  تدريب الفريق املدرس يأثنا اللقاءات الرياضية ، يعطي مدرسنا وقتا

 (   21جدول رقم )  

مال ج مدرس ي التربية البدنية بمدرسة يبين ترتيب املجاالت الخمسة حسب السلوكيات التي يقوم بها

 عبدالناصر

التدريس  املجال

 والارشاد

تسهيل ألاداء  التحفيز

 الرياض ي

السلوك 

 الديمقراطي

السلوك 

 التسلطي

 3.55 1.17 1.57 1.11 1:.1 املتوسط الحسابي

 1.95 1.75 1.57 9:.1 1:.: الانحراف املعياري 

 11.:5 68.61 61.:8 61.11 63.11 الوزن النسبي

 2 5 2 1 3 الرتبة

 بمدرسة 
ً
) جمال يتضح من الجدول السابق وحسب الرتب املدونة بالجدول أن أكثر السلوكيات حدوثا

حسب املجالت  الخمسة وعلى الترتيب ) تسهيل ألاداء الرياض ي ، السلوك الديمقراطي ، عبدالناصر ( 

التدريس والارشاد ، التحفيز ، السلوك التسلطي ( وعلى هذا ألاساس فإن أكثر السلوكيات حسب املجاالت ) 

 تسهيل ألاداء الرياض ي ( وأقل السلوكيات السلوك التسلطي ( 
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 ( 22جدول رقم ) 

 .السلوكيات التي يقوم بها مدرس ي التربية البدنية بمدرسة نسيبة بنت كعبيبين 
رقم  المجال

 العبارة

المتوسط  العبارة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

 الرتبة

اد
ش

الر
وا

س 
ري

تد
ال

 

 1 0244. 4232 42.4 يحسن إدارة الوقت عند أدائه لمهامه 1

 2 04244 1244 4224 الحوافز والمكافأة مع الفريقيعمل مدرسنا إلى اعتماد مبدأ  2

نادراً ما يستخدم األجهزة واألدوات الحديثة المبتكرة في اثناء  3

 تدريب فريق المدرسة

3234 1203 00244 4 

 3 0244. 1204 32.4 يعمل على تفهم ظروف الالعبين وهمومهم 4

 5 32244 ..42 1204 عصبي جداً في اثناء عملية تدريب الفريق 5

 0 24244 4244 1244 يستعل الفاظاً غير مهذبة في أثناء الفشل في السباقات 0

يز
حف

لت
ا

 

ليس لديه القدرة على اتخاد القرار المناسب في الدرس أو في  1

 اثناء تدريب فرق المدرسة

1254 122. 34244 0 

ينسق مع اإلدارة بمنح فريق المدرسة درجات اضافية في  2

 األخرىالدروس 

3224 12.5 04244 1 

 3 50244 12.3 2204 الزي الرياضي غير موحد لأللعاب الرياضية كافة 3

 4 52244 12.0 2204 إدارة المدرسة ال تتعاون معه لتوفير مستلزمات الفرق الرياضية 4

 2 04244 1203 3244 ال يسمح بالنقاش أو التحاور في أثناء تدريب الفريق 5

السماح بحرية التصرف ألعضاء فريق التدريب  يتردد عند 0

 والمنافسة

2244 12.4 40244 5 

ي
ض

يا
لر

 ا
ء
دا

أل
 ا
ل
هي

س
ت

 

 2 00244 4204 4244 محاولته إجراء لقاءات رياضية مع فرق مدرسية أخرى قليلة 1

يحاول مدرسنا االرتقاء بمستوى فريقنا المدرسي وصوالً  2

 للمراكز األولى

4254 1240 .4244 1 

 3 04244 1203 4244 يوفر لنا فرص كافية إلجراء اتصاالت مع فرق مدرسية أخرى 3

 4 4244. .120 32.4 يعالج الالعبين المصابين على نفقة إدارة المدرسة 4

يتقبل مدرسنا آراء الريق المدرسي حتى لو كانت مخالفة  5

 لتعليماته

2214 1252 42244 0 

 5 04244 ..12 3224 بالتصرف في اثناء التدريبيترك الحرية الكافية للفريق  0

ي
ط

را
مق

دي
ال
ك 

و
سل

ال
 

 1 4244. 4205 4254 يعسى مدرسي الستثمار قدرات الطالب وامكانياتهم بدرجة كبيرة 1

اهتمامه بحضور المدرسين والطالب اآلخرين لدعم فريق  2

 المدرسة خالل المباراة أقل مما ينبغي

3224 1201 04244 4 

على توفير وسائل الراحة لفريق المدرسة في اثناء يحرص  3

 السفر إلجراء المسابقات المدرسية

4254 42.1 .4244 2 

 3 00244 12.4 3244 يقوم بإعالم الفريق بأي مستجدات تهمهم 4

 5 34244 .124 12.4 يتهرب من المسئولية عند كل هزيمة 5

 0 34244 1240 12.4 يرفض توضيح تصرفاته في أثناء تدريب الفريق 0
ي

ط
سل

لت
 ا
ك

و
سل

ال
 

يعطي مدرسنا وقتاً أكثر مما ينبغي في أثناء تدريب الفريق  1

 المدرسي

3244 1204 00244 2 

يتعامل مدرسنا مع مطالب الفريق المالية أقل مما يمكن أن توفره  2

 إدارة المدرسة

32.4 1242 .4244 1 

 3 50244 ..12 22.4 ةاللقاءات الرياضي ال يعوض أعضاء الفريق بدل التنقل في أثنا 3

 4 40244 1204 2234 ال يعمل على ادامة الساحات المستديرة وتخطيطها 4

 0 20244 ..42 1244 ال يعاملنا باحترام 5

 5 30244 ..42 1204 ال يحتك ويقترب من أعضاء الفريق المدرسي كافة 0

دنية مدرس ي التربية البيتضح من الجدول السابق أنه توجد العديد من السلوكيات الواضحة التي يقوم بها 

 بمدرسة ) نسيبة بنت كعب (  حسب ما تشير اليها رتب الوزن النسبي باملجاالت الخمسة.

والارشاد ( فإن أكثر السلوكيات ممارسة ) يحسن إدارة الوقت عند أدائه ملهامه ،   مجال ) التدريس -:

يعمل مدرسنا إلى اعتماد مبدأ الحوافز واملكافأة مع الفريق ،  يعمل على تفهم ظروف الالعبين 

 وهمومهم ( 
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جات مجال ) التحفيز ( فإن أكثر السلوكيات ممارسة ) ينسق مع إلادارة بمنح فريق املدرسة در  -3

اضافية في الدروس ألاخرى ، ال يسمح بالنقاش أو التحاور في أثناء تدريب الفريق ،  الزي الرياض ي 

 غير موحد لأللعاب الرياضية كافة (

يحاول مدرسنا الارتقاء بمستوى  ) فإن أكثر السلوكيات ممارسة(  تسهيل ألاداء الرياض يمجال )  -1

 للمراكز ألاولى
ً
 اولته إجراء لقاءات رياضية مع فرق مدرسية أخرى قليلةمح،  فريقنا املدرس ي وصوال

 ( يوفر لنا فرص كافية إلجراء اتصاالت مع فرق مدرسية أخرى ، 

يعس ى مدرس ي الستثمار قدرات  ) فإن أكثر السلوكيات ممارسة(  السلوك الديمقراطيمجال )  -1

الطالب وامكانياتهم بدرجة كبيرة ، يحرص على توفير وسائل الراحة لفريق املدرسة في اثناء السفر 

 (  يقوم بإعالم الفريق بأي مستجدات تهمهم،  إلجراء املسابقات املدرسية

الب الفريق يتعامل مدرسنا مع مط ) فإن أكثر السلوكيات ممارسة(  السلوك التسلطيمجال )  -2

 أكثر مما ينبغي في أثناء تدريب 
ً
املالية أقل مما يمكن أن توفره إدارة املدرسة ، يعطي مدرسنا وقتا

 الفريق املدرس ي ، ال يعوض أعضاء الفريق بدل التنقل في أثنا اللقاءات الرياضية (

 (  25جدول رقم )   

 نسيبة بنت كعب  مدرس ي التربية البدنية بمدرسةيبين ترتيب املجاالت الخمسة حسب السلوكيات التي يقوم بها 

التدريس  املجال

 والارشاد

تسهيل ألاداء  التحفيز

 الرياض ي

السلوك 

 الديمقراطي

السلوك 

 التسلطي

 3.57 8:.1 1.65 3.57 5:.1 املتوسط الحسابي

 1.61 36.: 1.91 1.61 51.: الانحراف املعياري 

 61.:5 61.41 81.11 61.:5 61.11 الوزن النسبي

 2 5 2 1 3 الرتبة

 بمدرسة 
ً
نت ) نسيبة بيتضح من الجدول السابق وحسب الرتب املدونة بالجدول أن أكثر السلوكيات حدوثا

حسب املجالت  الخمسة وعلى الترتيب ) تسهيل ألاداء الرياض ي ، السلوك الديمقراطي ، التدريس كعب (  

هذا ألاساس فإن أكثر السلوكيات حسب املجاالت ) تسهيل والارشاد ، التحفيز ، السلوك التسلطي ( وعلى 

 ألاداء الرياض ي ( وأقل السلوكيات السلوك التسلطي (
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 ( 23جدول رقم ) 

 يبين السلوكيات التي يقوم بها مدرس ي التربية البدنية بمدرسة الوحدة.                      

ل
جا

لم
ا

 

رقم 

 العبارة

المتوسط  العبارة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

 الرتبة

اد
ش

الر
وا

س 
ري

تد
ال

 

 4 04244 1234 32.4 يحسن إدارة الوقت عند أدائه لمهامه 1

 1 0244. 1244 3204 يعمل مدرسنا إلى اعتماد مبدأ الحوافز والمكافأة مع الفريق 2

ق تدريب فرينادراً ما يستخدم األجهزة واألدوات الحديثة المبتكرة في اثناء  3

 المدرسة

3244 121. 00244 2 

 3 00244 .420 3244 يعمل على تفهم ظروف الالعبين وهمومهم 4

 5 04244 1241 3244 عصبي جداً في اثناء عملية تدريب الفريق 5

 0 54244 1243 2254 يستعل الفاظاً غير مهذبة في أثناء الفشل في السباقات 0

يز
حف

لت
ا

 

على اتخاد القرار المناسب في الدرس أو في اثناء تدريب ليس لديه القدرة  1

 فرق المدرسة

22.4 1252 50244 4 

 2 00244 1240 3234 ينسق مع اإلدارة بمنح فريق المدرسة درجات اضافية في الدروس األخرى 2

 0 40244 .125 2234 الزي الرياضي غير موحد لأللعاب الرياضية كافة 3

 5 54244 1251 2254 تتعاون معه لتوفير مستلزمات الفرق الرياضيةإدارة المدرسة ال  4

 3 04244 1233 3244 ال يسمح بالنقاش أو التحاور في أثناء تدريب الفريق 5

 1 00244 1220 3244 يتردد عند السماح بحرية التصرف ألعضاء فريق التدريب والمنافسة 0

ي
ض

يا
لر

 ا
ء
دا

أل
 ا
ل
هي

س
ت

 

 0 54244 1240 22.4 لقاءات رياضية مع فرق مدرسية أخرى قليلةمحاولته إجراء  1

 1 04244 1241 4244 يحاول مدرسنا االرتقاء بمستوى فريقنا المدرسي وصوالً للمراكز األولى 2

 5 04244 .420 3244 يوفر لنا فرص كافية إلجراء اتصاالت مع فرق مدرسية أخرى 3

 3 2244. 1251 3204 إدارة المدرسة يعالج الالعبين المصابين على نفقة 4

 2 4244. 12.4 32.4 يتقبل مدرسنا آراء الريق المدرسي حتى لو كانت مخالفة لتعليماته 5

 4 4244. 42.1 3254 يترك الحرية الكافية للفريق بالتصرف في اثناء التدريب 0

ي
ط

را
مق

دي
ال
ك 

لو
س

ال
 

 1 00244 42.5 4234 بدرجة كبيرةيعسى مدرسي الستثمار قدرات الطالب وامكانياتهم  1

اهتمامه بحضور المدرسين والطالب اآلخرين لدعم فريق المدرسة خالل  2

 المباراة أقل مما ينبغي

32.4 124. .4244 4 

يحرص على توفير وسائل الراحة لفريق المدرسة في اثناء السفر إلجراء  3

 المسابقات المدرسية

4214 123. 02244 2 

 3 0244. ..42 32.4 بإعالم الفريق بأي مستجدات تهمهميقوم  4

 0 44244 1214 2224 يتهرب من المسئولية عند كل هزيمة 5

 5 50244 1223 2204 يرفض توضيح تصرفاته في أثناء تدريب الفريق 0

ي
ط

سل
لت

 ا
ك

لو
س

ال
 

 1 04244 1215 4244 يعطي مدرسنا وقتاً أكثر مما ينبغي في أثناء تدريب الفريق المدرسي 1

يتعامل مدرسنا مع مطالب الفريق المالية أقل مما يمكن أن توفره إدارة  2

 المدرسة

3214 123. 02244 3 

 4 04244 1203 3244 ال يعوض أعضاء الفريق بدل التنقل في أثنا اللقاءات الرياضية 3

 5 34244 42.5 12.4 ال يعمل على ادامة الساحات المستديرة وتخطيطها 4

 0 34244 42.5 12.4 ال يعاملنا باحترام 5

 2 0244. 1232 3204 ال يحتك ويقترب من أعضاء الفريق المدرسي كافة 0

ية مدرس ي التربية البدنيتضح من الجدول السابق أنه توجد العديد من السلوكيات الواضحة التي يقوم بها 

 ( حسب ما تشير اليها رتب الوزن النسبي باملجاالت الخمسة. بمدرسة ) الوحدة
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والارشاد ( فإن أكثر السلوكيات ممارسة ) يعمل مدرسنا إلى اعتماد مبدأ الحوافز  مجال ) التدريس -:

 ما يستخدم ألاجهزة وألادوات الحديثة املبتكرة في اثناء تدريب فريق 
ً
واملكافأة مع الفريق ، نادرا

 املدرسة ، يعمل على تفهم ظروف الالعبين وهمومهم ( 

ارسة ) يتردد عند السماح بحرية التصرف ألعضاء فريق مجال ) التحفيز ( فإن أكثر السلوكيات مم -3

التدريب واملنافسة ، ينسق مع إلادارة بمنح فريق املدرسة درجات اضافية في الدروس ألاخرى ،  ال 

 يسمح بالنقاش أو التحاور في أثناء تدريب الفريق ( 

نا الارتقاء بمستوى يحاول مدرس ) فإن أكثر السلوكيات ممارسة(  تسهيل ألاداء الرياض يمجال )  -1

 للمراكز ألاولى ، يتقبل مدرسنا آراء الريق املدرس ي حتى لو كانت مخالفة 
ً
فريقنا املدرس ي وصوال

 (لتعليماته ، ال يسمح بالنقاش أو التحاور في أثناء تدريب الفريق 

ب ال يعس ى مدرس ي الستثمار قدرات الط)  فإن أكثر السلوكيات ممارسة(  السلوك الديمقراطيمجال )  -4

وامكانياتهم بدرجة كبيرة ، يحرص على توفير وسائل الراحة لفريق املدرسة في اثناء السفر إلجراء 

  يقوم بإعالم الفريق بأي مستجدات تهمهم،  املسابقات املدرسية

 أكثر مما ينبغي في )  فإن أكثر السلوكيات ممارسة(  السلوك التسلطيمجال )  -5
ً
يعطي مدرسنا وقتا

ريق املدرس ي ، ( ال يحتك ويقترب من أعضاء الفريق املدرس ي كافة ، يتعامل مدرسنا أثناء تدريب الف

 مع مطالب الفريق املالية أقل مما يمكن أن توفره إدارة املدرسة ( 

 (  21جدول رقم )  

 لوحدةا مدرس ي التربية البدنية بمدرسةيبين ترتيب املجاالت الخمسة حسب السلوكيات التي يقوم بها 

التدريس  املجال

 والارشاد

تسهيل ألاداء  التحفيز

 الرياض ي

السلوك 

 الديمقراطي

السلوك 

 التسلطي

 3.77 1.51 1.43 3.91 1.11 املتوسط الحسابي

 1.99 1.73 1.47 1.41 1.47 الانحراف املعياري 

 58.61 81.11 67.41 57.11 66.11 الوزن النسبي

 2 2 5 1 3 الرتبة

 بمدرسة 
ً
) الوحدة ( يتضح من الجدول السابق وحسب الرتب املدونة بالجدول أن أكثر السلوكيات حدوثا

حسب املجالت  الخمسة وعلى الترتيب ) السلوك الديمقراطي ، تسهيل ألاداء الرياض ي ، التدريس والارشاد ، 

طي ب املجاالت ) السلوك الديمقراالتحفيز ، السلوك التسلطي ( وعلى هذا ألاساس فإن أكثر السلوكيات ،  حس

 ( وأقل السلوكيات ) السلوك التسلطي (
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 (  22جدول رقم )  

 يبين السلوكيات التي يقوم بها مدرس ي التربية البدنية بمدرسة القرضابية

رقم  المجال

 العبارة

المتوسط  العبارة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

 الرتبة

اد
ش

الر
وا

س 
ري

تد
ال

 

 1 144244 4244 5244 يحسن إدارة الوقت عند أدائه لمهامه 1

 2 2244. 42.4 4204 يعمل مدرسنا إلى اعتماد مبدأ الحوافز والمكافأة مع الفريق 2

نادراً ما يستخدم األجهزة واألدوات الحديثة المبتكرة في اثناء  3

 تدريب فريق المدرسة

4244 4202 04244 4 

 3 00244 ..42 4244 الالعبين وهمومهميعمل على تفهم ظروف  4

 5 00244 1235 3244 عصبي جداً في اثناء عملية تدريب الفريق 5

 0 54244 1203 22.4 يستعل الفاظاً غير مهذبة في أثناء الفشل في السباقات 0

يز
حف

لت
ا

 

ليس لديه القدرة على اتخاد القرار المناسب في الدرس أو في اثناء  1

 المدرسةتدريب فرق 

32.4 12.. .4244 2 

ينسق مع اإلدارة بمنح فريق المدرسة درجات اضافية في الدروس  2

 األخرى

3204 1205 .2244 3 

 1 04244 1241 4244 الزي الرياضي غير موحد لأللعاب الرياضية كافة 3

 5 00244 12.1 3244 إدارة المدرسة ال تتعاون معه لتوفير مستلزمات الفرق الرياضية 4

 0 02244 12.1 3214 ال يسمح بالنقاش أو التحاور في أثناء تدريب الفريق 5

يتردد عند السماح بحرية التصرف ألعضاء فريق التدريب  0

 والمنافسة

3254 1243 .4244 4 

ي
ض

يا
لر

 ا
ء
دا

أل
 ا
ل
هي

س
ت

 

 5 0244. 1224 32.4 محاولته إجراء لقاءات رياضية مع فرق مدرسية أخرى قليلة 1

يحاول مدرسنا االرتقاء بمستوى فريقنا المدرسي وصوالً للمراكز  2

 األولى

4204 4242 .0244 2 

 3 02244 1245 4214 يوفر لنا فرص كافية إلجراء اتصاالت مع فرق مدرسية أخرى 3

 4 02244 .123 4214 يعالج الالعبين المصابين على نفقة إدارة المدرسة 4

 0 0244. .122 32.4 المدرسي حتى لو كانت مخالفة لتعليماتهيتقبل مدرسنا آراء الريق  5

 1 0244. 4204 42.4 يترك الحرية الكافية للفريق بالتصرف في اثناء التدريب 0

ي
ط

را
مق

دي
ال
ك 

لو
س

ال
 

 1 2244. ..42 4204 يعسى مدرسي الستثمار قدرات الطالب وامكانياتهم بدرجة كبيرة 1

والطالب اآلخرين لدعم فريق المدرسة اهتمامه بحضور المدرسين  2

 خالل المباراة أقل مما ينبغي

4244 1215 04244 5 

يحرص على توفير وسائل الراحة لفريق المدرسة في اثناء السفر  3

 إلجراء المسابقات المدرسية

4224 1243 04244 3 

 2 00244 42.4 4244 يقوم بإعالم الفريق بأي مستجدات تهمهم 4

 0 02244 1252 3214 المسئولية عند كل هزيمة يتهرب من 5

 4 04244 1223 4224 يرفض توضيح تصرفاته في أثناء تدريب الفريق 0

ي
ط

سل
لت

 ا
ك

لو
س

ال
 

يعطي مدرسنا وقتاً أكثر مما ينبغي في أثناء تدريب الفريق  1

 المدرسي

4224 42.2 04244 1 

يمكن أن توفره يتعامل مدرسنا مع مطالب الفريق المالية أقل مما  2

 إدارة المدرسة

32.4 1234 .4244 2 

 3 00244 .121 3244 ال يعوض أعضاء الفريق بدل التنقل في أثنا اللقاءات الرياضية 3

 4 40244 1225 2234 ال يعمل على ادامة الساحات المستديرة وتخطيطها 4

 0 22244 4232 1214 ال يعاملنا باحترام 5

 5 44244 42.2 2224 أعضاء الفريق المدرسي كافةال يحتك ويقترب من  0

ية مدرس ي التربية البدنيتضح من الجدول السابق أنه توجد العديد من السلوكيات الواضحة التي يقوم بها 

 بمدرسة ) القرضابيه ( حسب ما تشير اليها رتب الوزن النسبي باملجاالت الخمسة.
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والارشاد ( فإن أكثر السلوكيات ممارسة ) يحسن إدارة الوقت عند أدائه ملهامه ،  مجال ) التدريس -:

 يعمل مدرسنا إلى اعتماد مبدأ الحوافز واملكافأة مع الفريق ، يعمل على تفهم ظروف الالعبين وهمومهم 

ة ، افمجال ) التحفيز ( فإن أكثر السلوكيات ممارسة ) الزي الرياض ي غير موحد لأللعاب الرياضية ك -3

ينسق مع إلادارة بمنح فريق املدرسة درجات اضافية في الدروس ألاخرى ، ينسق مع إلادارة بمنح فريق 

 املدرسة درجات اضافية في الدروس ألاخرى ( 

 يترك الحرية الكافية للفريق بالتصرف ) فإن أكثر السلوكيات ممارسة(  تسهيل ألاداء الرياض يمجال )  -1

 للمراكز ألاولى يحاول ،  في اثناء التدريب
ً
وفر لنا ي  مدرسنا الارتقاء بمستوى فريقنا املدرس ي وصوال

 (  فرص كافية إلجراء اتصاالت مع فرق مدرسية أخرى 

يعس ى مدرس ي الستثمار قدرات الطالب  ) فإن أكثر السلوكيات ممارسة(  السلوك الديمقراطيمجال )  -4

وامكانياتهم بدرجة كبيرة ، يقوم بإعالم الفريق بأي مستجدات تهمهم ، يحرص على توفير وسائل 

 (  الراحة لفريق املدرسة في اثناء السفر إلجراء املسابقات املدرسية

 أ)  فإن أكثر السلوكيات ممارسة(  السلوك التسلطيمجال )  -5
ً
ثناء كثر مما ينبغي في أيعطي مدرسنا وقتا

تدريب الفريق املدرس ي ،  يتعامل مدرسنا مع مطالب الفريق املالية أقل مما يمكن أن توفره إدارة 

 املدرسة ، ال يعوض أعضاء الفريق بدل التنقل في أثنا اللقاءات الرياضية ( 

 (  28جدول رقم )  

 . القرضابيهبمدرسةمدرس ي التربية البدنية يبين ترتيب املجاالت الخمسة حسب السلوكيات التي يقوم بها 

التدريس  المجال

 واالرشاد

تسهيل األداء  التحفيز

 الرياضي

السلوك 

 الديمقراطي

السلوك 

 التسلطي

 233. 272. 2.2. ..32 ..32 المتوسط الحسابي

 72.2 ..72 ..72 7237 ..72 االنحراف المعياري

 2.7.. 2.2.7 2.2.7 3.277 3.2.7 الوزن النسبي

 5 2 1 4 3 الرتبة

 بمدرسة 
ً
يه( ) القرضابيتضح من الجدول السابق وحسب الرتب املدونة بالجدول أن أكثر السلوكيات حدوثا

حساب املجالت  الخمسااة وعلى الترتيب ) تسااهيل ألاداء الرياضاا ي ، الساالوك الديمقراطي ، التدريس والارشاااد 

، التحفيز ، الساااالوك التساااالطي ( وعلى هذا ألاسااااااس فإن أكثر الساااالوكيات ،  حسااااب املجاالت )تساااااهيل ألاداء 

 الرياض ي( وأقل السلوكيات ) السلوك التسلطي ( 

 الاستنتاجات:

      ومحور الساااااااااااااالوكفروق ذات داللااااااة معنويااااااة بين محور الساااااااااااااالوك الااااااديمقراطي من جهااااااة  جود-:

الى انه الاساااااااالوب  وهدا يشااااااااير الساااااااالوك الديمقراطي  ولصااااااااالح محور التساااااااالطي من جهة اخرى 

 الاول من حيث كثرة الاستخدام اثناء التدريس

الاربعاااة من جهاااة  حااااور والارشاااااااااااااااااد وبقياااة املفروق ذات داللاااة معنوياااة بين محور التااادريس  وجود-3

جهة  نالديمقراطي( مالسلوك -السلوك التسلطي-تساهيل الاداء الرياضا ي-التحفيزوهي )أخرى 

 يؤكد استخدامه من قبل غالبية املدرسين والارشاد وهدااخرى لصالح محور التدريس 
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وجود عالقة معنوية ذات دالله احصائية بين محور تسهيل الاداء الرياض ي من جهة ومتغيرات  -3

السااالوك التسااالطي(من جهة -السااالوك الديمقراطي-التحفيز-البحث الاخرى )التدريس و الارشااااد

 اخرى 

جود فروق ذات داللاة معنوية بين محور التحفيز من جهة ومتغيرات البحث الاخرى )التدريس و  -4

 السلوك الديمقراطي(من جهة اخرى -تسهيل الاداء الرياض ي-رشادالا 

وجود عالقة غير داله احصاااائيا بين محور السااالوك التسااالطي من جهة و متغيرات   البحث  -5

 السلوك الديمقراطي( -تحفيز –تسهيل الاداء الرياض ي  -الاخرى )التدريس و الارشاد

 التوصيات :

و الارشاد و الاسلوب الديمقراطي هو الاسلوب القيادي  تأكيد ضرورة ان يكون اسلوب التدريس -:

 السائد في استخدام قيادة الفرق الرياضية في املدرسة

 تقليل استخدام الاسلوب التسلطي لعدم فعاليته و حصوله على ادنى املستويات بين املحاور  -3

ي رياضااااااااية فتوفير كافة و املسااااااااتلزمات لتسااااااااهيل الاداء الرياضاااااااا ي من تجهيزات و مالعب و ادوات  -1

 املدارس

 وضع نظام الحوافز و املكافاة للفرق الرياضية املدرسية الفائزة بالبطوالت املدرسية -4

 املراجع

اخالص محمد عبد الحفيظ  -:

 ومصطفى حسين الباهي

للنشر،  ب، مركز الكتا3طالرياض ي، علم الاجتماع  :

 3114،هالقاهر 

الوطنية، عمان، علم النفس الرياض ي، املكتبة  : بغدادي العمامره و اخرون -3

 3111،نالارد

طرق التدريس في التربية الرياضية دار الفكر العربي للنشر  : حسن السيد عوض -1

 975:،هوالتوزيع، القاهر 

حسن محمد حسان و محمد  -4

 حسنين العجمي

والتوزيع، عمان، الادارة التربوية دار املسيرة للنشر  :

 3116،الاردن

الاكاديمية،  ة، املكتب:طالرياض ي، الادارة في امليدان  : حليم املشرى وعصام بدوى  -5

 :99:،هالقاهر 

ية الرياض ومعلمات التربيةالسلوك القيادي لدى معلمين  : خلود محمد خالد ابو حامد -6

مرحلة الاساسية العليا في محافظة شمال الضفة 

النجاح  منشوره، جامعةماجستير  الغربية، رسالة

 31:1،نالوطنية، نابلس، فلسطي
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عكله سليمان الحوري وزينب  -8

 مزهر خلف

السلوك القيادي لدى مدرس ي التربية البدنية في املدارس  :

الانجاز الرياض ي، املجلة  وعالقته بدافعيةالثانوية 

 ::31، 1:املجلد 4:املعاصره، العددالرياضية 

عامر سعيد جاسم الخيكائي و  -7

 اخرون

الاسلوب القيادي ملدربي كرة القدم وعالقته باألسلوب  :

الحازم كعدوان لدى الاعبين ،مجلة علوم التربية 

 3117،املجلد الاول 9الرياضية،العدد

الكتاب  ز ، مرك3طالرياضية، سيكولوجية القيادة  : محمد حسن عالوى  -9

 3115،ةللنشر، القاهر 

:

1 

والادارة والتنمية الاتجاهات الحديثة في القيادة  : محمد حسن العجمي

 3118،نوالتوزيع، عمان، الاردالنشر  ر ، دا:طالبشرية، 

:

: 

 ومهارات التدريس دار التعليم  املصغر برنامجالتدريس  : محمد رض ى البغدادي

 997:،ةالعربي، القاهر الفكر 

:

3 

دراسة فاعلية السلوك القيادي لدى مدرس ي الالعاب  : نغم خالد و اخرون

 الرياضية،مجلة التربية  املوصل،الرياضية في جامعة 

 3114الثالث  د، مجل:العدد

:

1 

الفالح للنشر  ة، مكتب3طالتربوية، مدخل الى الادارة  : وليد هوانه وعلى النقي

 999:،والتوزيع

 


