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 بناء مقياس السلوك الرتبوي الرياضي
 لدي تالميذ املرحلة اإلعدادية
 د.حممد أمحد عبد احملسن حممود                         

 :املقدمة ومشكلة البحث 

تُعد الرايضة نظام اجتماعي ومركب ثقايف، فهي جزء من النسيج الثقايف للمجتمع وألفراده، وحتظى القيم االجتماعية 
زة يف الرايضة، فتسري األخالقيات واملبادئ واملثل يف املالعب والساحات مثلما تسري يف الشوارع واألسواق، مبكانة ابر 

 بل ميكن مالحظتها بشكل أكرب كثافة يف اجملال الرايضي كوهنا احدى القوى الرتبوية والثقافية يف اجملتمع.
تتضمنها  اليت قياتلألخالالىت تتطلب التصرف وفقًا اجملال الرايضي أحد اجملاالت الىت تتضمن العديد من املواقف 

املواثيق الرايضية، حيث أن الفرد الذى ميارس النشاط الرايضي يكسب العديد من السلوكيات الرتبوية القومية وفقا 
 لطبيعة النشاط

سلوكية، فينشأ الفرد صحيح من مجيع جوانبه املهارية والبدنية والثقافية وال ابإلنسانوتنفرد األنشطة الرايضية ابالهتمام 
البدن والعقل ذو قيم وأخالق عالية وبذلك يستطيع مواكبة العصر الذي يعيش فيه ويكون أتثريه على اجملتمع اجيابيا 

حتدثها الرتبية الرايضية  اليتوميكن مالحظة التغريات فيسهم مع غريه يف البناء من أجل الغد القادم واملستقبل األفضل، 
صف سلوكهم الرايضي أبنه سلوك تربوي يتفق مع قيم اجملتمع الدينية اليت تؤكد اتن خالل السلوك، فإذا ما يف التالميذ م

على احرتام القيم اخللقية يف الرايضة ويف ممارستها ويف مناقشتها بل ويف التدريب عليها، وكانت االعتبارات االنسانية 
 (4:68مقدمة على أي اعتبارات أخرى.)

ي هدفه األساسي االرتقاء ابألفراد لبناء جمتمع يقوم على أسس قوية اثبتة قادرة على جماهبة التيارات والسلوك الرتبو 
 املختلفة اليت تواجه ابجملتمع، وبذلك نضمن االزدهار والتقدم يف مجيع نواحي احلياة.

التالميذ الرتبوي الرايضي  من هنا برزت أمهية البحث يف التعرف على ما أفرزته املمارسة الرايضية وانعكس على سلوك
وأصدار حكم على هذا السلوك للمشاركني يف األنشطة الرايضية املختلفة اليت يتضمنها منهاج الرتبية الرايضية للمرحلة 

يف حتقيق التغريات  الذين سيسهمونللطلبة الذين هم عماد األمة وقادهتا يف املستقبل  االعدادية امياان ابلدور الكبري
 الجتماعية املأمولة.الثقافية وا

ميداانً هاماً من ميادين الرتبية، ومؤثر قوايً يف اعداد املواطن الصاحل واكسابه الطاقات  الرتبويةوالرتبية الرايضية يف صورهتا 
 (1:602:والكفاءات املرغوبة لتكوين جمتمع أفضل. )

                                                           
 )مدرس تربية رايضية مبحافظة الفيوم وحاصل على دكتوراه الفلسفة يف الرتبية الرايضية )مناهج وطرق تدريس الرتبية الرايضية 
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 بناء مقياس السلوك الرتبوي الرياضي
 لدي تالميذ املرحلة اإلعدادية
 د.حممد أمحد عبد احملسن حممود                         

 :املقدمة ومشكلة البحث 

تُعد الرايضة نظام اجتماعي ومركب ثقايف، فهي جزء من النسيج الثقايف للمجتمع وألفراده، وحتظى القيم االجتماعية 
زة يف الرايضة، فتسري األخالقيات واملبادئ واملثل يف املالعب والساحات مثلما تسري يف الشوارع واألسواق، مبكانة ابر 

 بل ميكن مالحظتها بشكل أكرب كثافة يف اجملال الرايضي كوهنا احدى القوى الرتبوية والثقافية يف اجملتمع.
تتضمنها  اليت قياتلألخالالىت تتطلب التصرف وفقًا اجملال الرايضي أحد اجملاالت الىت تتضمن العديد من املواقف 

املواثيق الرايضية، حيث أن الفرد الذى ميارس النشاط الرايضي يكسب العديد من السلوكيات الرتبوية القومية وفقا 
 لطبيعة النشاط

سلوكية، فينشأ الفرد صحيح من مجيع جوانبه املهارية والبدنية والثقافية وال ابإلنسانوتنفرد األنشطة الرايضية ابالهتمام 
البدن والعقل ذو قيم وأخالق عالية وبذلك يستطيع مواكبة العصر الذي يعيش فيه ويكون أتثريه على اجملتمع اجيابيا 

حتدثها الرتبية الرايضية  اليتوميكن مالحظة التغريات فيسهم مع غريه يف البناء من أجل الغد القادم واملستقبل األفضل، 
صف سلوكهم الرايضي أبنه سلوك تربوي يتفق مع قيم اجملتمع الدينية اليت تؤكد اتن خالل السلوك، فإذا ما يف التالميذ م

على احرتام القيم اخللقية يف الرايضة ويف ممارستها ويف مناقشتها بل ويف التدريب عليها، وكانت االعتبارات االنسانية 
 (4:68مقدمة على أي اعتبارات أخرى.)

ي هدفه األساسي االرتقاء ابألفراد لبناء جمتمع يقوم على أسس قوية اثبتة قادرة على جماهبة التيارات والسلوك الرتبو 
 املختلفة اليت تواجه ابجملتمع، وبذلك نضمن االزدهار والتقدم يف مجيع نواحي احلياة.

التالميذ الرتبوي الرايضي  من هنا برزت أمهية البحث يف التعرف على ما أفرزته املمارسة الرايضية وانعكس على سلوك
وأصدار حكم على هذا السلوك للمشاركني يف األنشطة الرايضية املختلفة اليت يتضمنها منهاج الرتبية الرايضية للمرحلة 

يف حتقيق التغريات  الذين سيسهمونللطلبة الذين هم عماد األمة وقادهتا يف املستقبل  االعدادية امياان ابلدور الكبري
 الجتماعية املأمولة.الثقافية وا

ميداانً هاماً من ميادين الرتبية، ومؤثر قوايً يف اعداد املواطن الصاحل واكسابه الطاقات  الرتبويةوالرتبية الرايضية يف صورهتا 
 (1:602:والكفاءات املرغوبة لتكوين جمتمع أفضل. )

                                                           
 )مدرس تربية رايضية مبحافظة الفيوم وحاصل على دكتوراه الفلسفة يف الرتبية الرايضية )مناهج وطرق تدريس الرتبية الرايضية 
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رايضية اليت تؤكد على االرتقاء بوجدان االنسان وأصبحت مناهج الرتبية احلديثة تتبىن دورًا يف تقدمي أشكاال الثقافة ال
ة، ويف دول العامل املتقدمة اصبحت الرتبية الرايضية مادة أساسية يف سبه اخللق القومي واملبادئ األصيلوهتتم بسلوكه وتك

 (:060ا. )ختطيطها السياسي ضماان يف حتقيق أهدافه إطارمناهجها الرتبوية التعليمية، اذ وضعت الرتبية الرايضية يف 
هاج، فهذه نميكن حتقيق أهداف الرتبية الرايضية الرتبوية والتعليمية من خالل ثالثة عناصر تشمل الطالب واملدرس وامل

 العناصر تعد األساس يف جناح أية عملية تربوية.
داخل  من خالل مالحظات الباحث وجد أن الرتكيز يكون يف أغلب األحيان على املدرس وكفاءته وسلوكه الرتبوي

الدرس وعلى املنهاج وما حيتويه من مواد، أما سلوك الطالب الرتبوي الرايضي فلم حيظ ابهتمام يذكر، ابلرغم من أنه 
 جهة اليت تعكس الصالحية الرتبوية والتعليمية ملنهاج الرتبية الرايضية وبصورة مباشرة.الوا

وك الرتبوي الرايضي للطلبة، اذ ان الربامج التعليمية من هنا ظهرت مشكلة البحث كنتيجة لعدم وجود مقياس يقّوم السل
 ال ميكن أن حتقق أهدافها أو تقّوم نتائجها بعيدا عن وسائل التقومي.

 :هدف البحث 

 بناء مقياس تقومي السلوك الرتبوي الرايضي لدى تالميذ املرحلة االعدادية.

 :املصطلحات املستخدمة بالبحث 

 التقويم: -

ورية يقصد هبا تثمني التدريس والطرائق واملنهاج والوسائل املستخدمة ملعرفة فعالياهتا. عملية مستمرة وضر       
(01601.) 

 السلوك: -

أي نشاط جسمي، عقلي، اجتماعي، انفعايل يصدر عن الكائن احلي نتيجة للعالقة الدينامية والتفاعل بينه وبني     
 (.91:63البيئة احمليطة به )

 :)*(السلوك الرتبوي الرياضي -

السلوك الذي يظهره التالميذ ويدل على اخلربة اليت اكتسبوها من خالل ممارستهم للرتبية الرايضية بكل ما تشمله من 
تنمية للقدرات الفكرية والشعورية والقيمية واملهارية والبدنية ويظهره الفرد بشكل أداء قابل للمالحظة والقياس من 

 اقف خمتلفة من الفعاليات الرايضية.خالل السلوك الرتبوي الرايضي املقرتن مبو 

                                                           
 تعريف إجرائي )*(
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 السابقة: الدراسات 

 أوالً: الدراسات العربية: -

العالقة بني السلوك الرتبوي ومستوى اإلجناز ( دراسة بعنوان ":م( )118:أجرى "أسامة عبد الرؤوف أمحد" ) -
ة البحث وهدفت الدراسة إىل التعرف مستوى السلوك الرتبوي لدى عين سنة" 02لالعيب كرة القدم حتت 

ومستوى نتائج املبارايت لدى عينة البحث، وقام الباحث ابستخدام املنهج املسحي، ومت اختيار العينة ابلطريقة العمدية 
 –أبراهيم  –كفر الشيخ   –ج شبني  –تال  –من الفرق املشرتكة يف اجملموعة األوىل مبنطقة املنوفية وهم فرق )منوف 

 قائمة الفريق وكانت أهم النتائج: هي العب 04قويسنا( حيث ميثل كل فريق 

والدرجة الكلية للمقياس لصاحل الفرق اليت حتقق  االجتماعيةة البحث يف حمور توجد فروق دالة إحصائيا بني الفرق عين -
 مستوى مرتفع من اإلجناز.

الفرق اليت حتقق  توجد فروق دالة إحصائيا بني الفرق عينة البحث يف حمور التسامح والدرجة الكلية للمقياس لصاحل -
 مستوى مرتفع من اإلجناز.

فروق دالة إحصائيا بني الفرق عينة البحث يف حمور الصدق والدرجة الكلية للمقياس لصاحل الفرق اليت حتقق  توجد -
 مستوى مرتفع من اإلجناز.

حل الفرق اليت حتقق فروق دالة إحصائيا بني الفرق عينة البحث يف حمور ضبط النفس والدرجة الكلية للمقياس لصاتوجد  -
 مستوى مرتفع من اإلجناز.

ابلقانون والدرجة الكلية للمقياس لصاحل الفرق اليت  االلتزامفروق دالة إحصائيا بني الفرق عينة البحث يف حمور توجد  -
 حتقق مستوى مرتفع من اإلجناز.

الكلية للمقياس لصاحل الفرق اليت  فروق دالة إحصائيا بني الفرق عينة البحث يف حمور حتمل املسئولية والدرجةتوجد  -
 حتقق مستوى مرتفع من اإلجناز.

 توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بني الدرجة الكلية ملقياس ومستوى نتائج املبارايت لعينة البحث. -

قياس السلوك الرتبوي لدى مدرسي الثانوية ( بدراسة بعنوان "0م( )110:قامت "أزهار حيىي املوىل" ) .:
" وهدفت الدراسة إىل التعرف على السلوك قتاا لالسما  الخصيية والتهيي  الرتبوي ومدة ادخدمةوعال

الرتبوي لدى مدرسي الثانوية يف حمافظة نينوى، وكذلك التعرف على عالقة السلوك الرتبوي ملدرسي الثانوية ابملتغريات 
واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي، وضمت  )مسات الشخصية، اجلنس، التأهيل الرتبوي، التخصص، مدة اخلدمة(،

استخدمت الباحثة مقياسا جاهزا ( مدرس ومدرسة من املرحلة الثانوية يف حمافظة نينوى، كما 8:4عينة البحث )
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نا للسلوك الرتبوي، فضاًل عن مقياس عوامل الشخصية للراشدين الذي أعده كاتل، وكانت أهم النتائج اليت أسفرت مقن
 ا يلي:عنها الدراسة م

 متتع املدرسني واملدرسات بسلوك تربوي مبستوى فوق الوسط يف حمافظة نينوى. -

الذكاء، االتزان االنفعايل، املثابرة، )وجود عالقة موجبة دالة بني السلوك الرتبوي والسمات الشخصية اآلتية:  -
 الصالبة، الواقعية، احملافظة، التكوين العاطفي حنو الذات، االطمئنان(.

قة سالبة بني السلوك الرتبوي والسمات الشخصية اآلتية: )السيطرة، اجلدية، السذاجة، االعتماد على وجود عال -
 ة ابلنفس(.اجلماعة، عدم الثق

 وجود عالقة غري دالة بني السلوك الرتبوي واملتغريات اآلتية: )اجلنس، التأهيل، الرتبوي، التخصص، مدة اخلدمة(. -

أثر ممارسة النخاط الرايضي على السلوك ( دراسة بعنوان "4( )م0331أجرت "سوزان مصطفى متويل" ) .9
" وهدفت الدراسة إىل التعرف سنة مبحافظة اإلسكندرية 20 – 9االجتماعي لتالميذ املرحلة السنية من 

سنة مبحافظة  :0-3على أثر ممارسة النشاط الرايضي على السلوك االجتماعي لتالميذ املرحلة السنية من 
لتالميذ مرحلة الطفولة املتأخرة، وطبق  لقياس السلوك االجتماعي يف اجملال الرايضي استحدا  أداة اإلسكندرية. مت

ممارسني للنشاط الرايضي بنوعيه  820تلميذا وتلميذة، قسمت إىل جمموعتني،  0998املقياس على عينة مكونة من 
ملقياس ابستخدام الصدق املنطقي ممارسني للنشاط الرايضي، ومت التأكد من صدق ا 499فردي(،  –)مجاعي 

ابلنسبة للمقياس ككل، كما مت التأكد من ثبات املقياس بطريقة االختبار  390والصدق الذايت، حيث بلغت قيمته 
. ومت حساب االتساق الداخلي إبجياد معامل االرتباط بني كل :1وإعادة تطبيقه، حيث بلغت قيمة معامل الثبات 

 ارتباطها ابحملور الذي تندرج حتته، وارتباط كل حمور مبقياس ككل، وكانت أهم النتائج:عبارة من عبارات املقياس و 

 فردي(. –وجود فروق دالة إحصائيا يف السلوك االجتماعي لصاحل ممارسي النشاط الرايضي بنوعيه )مجاعي  -

 ممارسي األنشطة اجلماعية.بني ممارسي األنشطة اجلماعية والفردية لصاحل  فروق دالة إحصائيا يف السلوك االجتماعي -

 عدم وجود فروق يف السلوك االجتماعي بني املمارسني واملمارسات للنشاط الرايضي. -

 يزداد السلوك االجتماعي بزايدة عدد سنوات ممارسة النشاط الرايضي. -
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 :إجراءات البحث 

 :منهج البحث 

ناسبته لطبيعة هذه الدراسة وحتقيق أهدافها يعتمد الباحث يف البحث احلايل على املنهج الوصفي )األسلوب املسحي( مل
 ابعتباره املنهج املالئم إلجراء عملية تقومي السلوك الرتبوي الرايضي لدى التالميذ.

 :جمتمع البحث 

( إدارات 1يتمثل جمتمع البحث يف تالميذ املرحلة اإلعدادية ابملدارس احلكومية بنني مبحافظة الفيوم والتابعة ل )
( يوصف جمتمع البحث 0( تلميذ، وجدول )9::3:( مدرسة، وعدد التالميذ )84:دد املدارس)تعليمية، ويبلغ ع

 م.101:وذلك وفقاً للبياانت الصادرة من مركز تكنولوجيا املعلومات مبديرية الرتبية والتعليم مبحافظة الفيوم لعام 

 (0جدول )
 جمتمع البحث من تالميذ املرحلة اإلعدادية بنني حكومي 

 لفيوم وفقًا لإلدارات التعليميةمبحافظة ا

 % عدد التالميذ عدد املدارس اإلدارات التعليمية
 %08،:0 41:9 99 إدارة شرق الفيوم التعليمية-0
 %:00،9 4098 8: إدارة غرب الفيوم التعليمية-:

 %:01،1 :0:12 89 إدارة سنورس التعليمية-9
 %1:،0: 02:49 22 إدارة إطسا التعليمية-8
 %08،91 019:1 99 طامية التعليمية إدارة-2
 %::،00 4983 :: إدارة أبشواى التعليمية-:

 %00،20 4:10 98 إدارة يوسف الصديق التعليمية-1

 %011 10489 84: اجملموع

 :عينة البحث 

ات ( حبيث متثل هذه اإلدار 1اختار الباحث عينة من تالميذ املرحلة اإلعدادية بنني حكومي من خمتلف اإلدارات )
( من تالميذ هذه املرحلة مت اختيارهم 293متثيال صادقا ولذلك قام الباحث ابلتطبيق امليداين على عينة بلغ عددها )

على عينة  االستطالعية( مدرسة بواقع مدرستني يف كل أداره تعليمية مبحافظة الفيوم، كما قام إبجراء التجربة 08من )
 جمتمع البحث ولكن من خارج عينة البحث األساسية.من داخل  اختيارهم( تلميذاً مت 91بلغت )
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 ( توصيف عينة البحث األساسية:جدول )
 % عدد التالميذ عدد املدارس اإلدارات التعليمية

 %00،03 019 : إدارة شرق الفيوم التعليمية-0

 %1،14: :00 : إدارة غرب الفيوم التعليمية-:

 %08،01 :1 : إدارة سنورس التعليمية-9

 %3،13 83 : رة إطسا التعليميةإدا-8

 %3:،08 11 : إدارة طامية التعليمية-2

 %0:،02 :4 : إدارة أبشواى التعليمية-:

 %:1،8 81 : إدارة يوسف الصديق التعليمية-1

 %011 293 08 اجملموع

 :أدوات مجع البيانات 

 :مقياس مواقف السلوك الرتبوي الرياضي 

مواقف السلوك الرتبوي الرايضي، وفيما أييت اخلطوات اليت قام هبا الباحث  تطلب حتقيق هدف البحث بناء مقياس
 لبناء املقياس:

 حتديد جماال  املقياس: -

 من أجل حتديد جماالت السلوك الرتبوي الرايضي، اعتمد الباحث املصادر اآلتية:
 مراجعة األدبيات املتعلقة مبوضوع البحث. -0

 استطالع آراء اخلرباء. -:

ى جماالت السلوك الرتبوي الرايضي من اخلرباء استقصى الباحث آراء جمموعة من اخلرباء يف جمال املناهج ولغرض احلصول عل
 .](0ملحق ) [لطلبة املرحلة االعدادية لرايضياوطرق تدريس الرتبية الرايضية، وطلب منهم حتديد جماالت السلوك الرتبوي 

 حلصول على ثالثة جماالت للسلوك الرتبوي الرايضي، وهي:ونتيجة استفتاء اخلرباء واالطالع على األدبيات مث ا
 جمال السلوك الرتبوي الرايضي داخل درس الرتبية الرايضية. -0

 جمال السلوك الرتبوي الرايضي والنشاط الرايضي الداخلي )داخل املدرسة(. -:

 جمال السلوك الرتبوي الرايضي والنشاط الرايضي اخلارجي )خارج املدرسة(. -9
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 ( بني اخلرباء.%011)وبنسبة اتفاق 
 بناء مواقف املقياس: -

 قام الباحث بتحويل قرارات الطلبة السلوكية لكل جمال إىل مواقف، يتضمن كل موقف ثالثة قرارات.
اليت خيتارها املستجيب على وفق ما يعتقد  على اإلجابة )صح(وقد حدد الباحث االستجابة وهو وضع عالمة 

 اقف افرتاضية، وما عليه إال ان خيتار. ويفضل، وهذا يضع املستجيب أمام مو 
 وقد أخذ الباحث عدة عوامل بعني االعتبار يف صياغة مواقف املقياس:

 ان حتدد يف املوقف مشكلة واضحة. -0

 ان يقيس املوقف اهلدف الذي تريد قياسه. -:

 ،ان تكون البدائل يف املوقف الواحد متجانسة -9

 مفهوماً.و ان يكون املوقف واضحاً  -8

 البدائل ثالثة بدائل لكل موقف.ان يكون عدد  -2

 جيب أال ال يكون يف املوقف مؤشرا يدل على اإلجابة الصحيحة. -:

( موقفا تربواي رايضيا، ولكل موقف ثالثة قرارات صحيحة وأحدها ميثل البديل األصح، أو الذي ميثل 14ومت صياغة )
 أفضل سلوك تربوي رايضي.

 تيحيح املقياس: -

احثة يف هذا واعتمدت الب ة الستجابة كل طالب على كل موقف من مواقف املقياس.يقصد بتصحيح املقياس وضع درج
اوت يف درجة صحتها وعلى  ثالثة قرارات وهذه القرارات تتفار من متعدد، وهو اختيار واحد من بنياملقياس طريقة االختي

 املفحوص ان خيتار أفضلها وأكثرها دقة. 
لوب اعطاء أوزان للقرارات على شكل دوري اذا يتغري وزن القرار مع كل موقف، أما أوزان القرارات فقد اتبع الباحث أس

( درجات حسب مستوايت السلوك )منخفض، متوسط، 9-0فوضعت ثالثة درجات تقيس السلوك الرتبوي الرايضي من )
 مرتفع(.

 فيعطى ثال  درجات.مثال يف املوقف األول يعطى للقرار )أ( درجتان، و)ب( يعطى درجة واحدة، أما القرار )ج( 
 ويف املوقف الثالث يعطى القرار )أ( ثالثة درجات، و)ب( يعطى درجتان، أما القرار )ج( فيعطى درجة واحدة.

 وهكذا مع بقية املواقف على التوايل.
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 صدق املقياس:
 صدق احملكمني )ادخرباء(: -أ

يس الرتبية الرايضية وطلب منهم االطالع على قام الباحث بعرض املقياس على عدد من اخلرباء يف جمال املناهج وطرق تدر  
مواقف املقياس وبيان مدى صالحية املواقف لقياس السلوك الرتبوي الرايضي ومدى مالءمتها ملستوى طلبة املرحلة 

أي تعديل حتت حقل اإلعدادية، فضاًل عن التحقق من صالحية املوقف أو عدم صالحيته أو حاجته إىل تعديل مع تدوين 
 د التعديل(، ومدى مالءمة القرارات ملواقف السلوك الرتبوي الرايضي، واضافة أي مواقف أخرى.)تصلح بع

بعد ان أبدى اخلرباء استجاابهتم ومالحظاهتم على مواقف املقياس، قام الباحث بتحليل االستجاابت مستخدمًا النسبة 
آراء اخلرباء على أهنا مواقف صاحلة وتعدل  فأكثر من (%41املئوية لذا قبلت املواقف اليت حصلت على نسبة مئوية )

 املواقف اليت ال حتصل على هذه النسبة أو حتذف.

 (9جدول )
 يبني نسبة االتفاق بني اخلرباء على مدى صالحية مواقف السلوك الرتبوي الرياضي

عدد  جمموع املواقف أرقام املواقف ت
 املتفقني

النسبة 
 املئوية %

0 

0،9،8،1،4،3،00،0:،09،08،02،04،:0،::،:9،:8،:2،::،:1

،:4،:3،91،90،92،91،93،81،80،8:،89،88،82،8:،81،84، 
83،21 ،2: ،29 ،28 ،22 ،2: ،21 ،24 ،23 ،:1 ،:0 ،:: ،:9 ،
:8 ،:: ،:1 ،:3 ،10 ،1: ،19 ،18 ،12 ،1:،11 ،14 

:1 01 011 

: : ،2 ،: ،01،0: ،01 ،03 ،:1 ،9: ،99 ،98 ،9:،84،20 ،:2،:4 0: 3 31 

9 94 0 4 41 

8 11 0 2 21 

     

( %41( و )%31( ان هناك تعديالت على املواقف اليت حصلت على نسبة اتفاق )9يتضح من جدول ) 
ولتحديد مدى مالءمة القرارات ملواقف السلوك الرتبوي  .(%21( حلصوله على نسبة اتفاق )11ومت حذف املوقف املرقم )

 :ابالتفاق على ان القرارات مالئمة ابستثناء قرارات املواقف اآلتية الرايضي فان أغلب آراء اخلرباء جاءت
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(3 ،04 ،03 ،:1 ،:0 ،:9 ،:: ،90 ،98 ،92 ،91 ،80 ،8: ،89 ،20 ،29 ،22 ،24 ،:: ،:9 ،
18) 
 ( ومت اإلخذ آبراء اخلرباء خبصوص تغيري )تعديل( هذه القرارات.%31حصلت على نسبة اتفاق بني اخلرباء بلغت ) اذ

 االتساق الداخلي: صدق -ب

استخدم الباحث طريقة االتساق الداخلي، اذ اهنا متتاز أبهنا تقدم مقياسا متجانسا حبيث يقيس كل موقف البعد 
 السلوكي نفسه الذي يقيسه املقاييس ككل، كما ان هلا القدرة على أبراز الرتابط بني مواقف املقياس.

الرتباط بني درجة كل موقف والدرجة الكلية، حيث مت تطبيق املقياس ومت استخدام االرتباط البسيط لبريسون ملعرفة ا
( تلميذ من داخل جمتمع البحث ومن خارج العينة األساسية، ومت مقارنة معامالت االرتباط مع القيم 91على )

، :)( وكانت أغلب املواقف دالة فيما عدا املواقف 1،12) <اجلدولية لداللة معامالت االرتباط عند نسبة خطأ 
28 ،10 .) 

)الدرجة الكلية للمقياس( اليت كان عددها ثالثة مواقف،  بعد استبعاد املواقف ذات االرتباط الضعيف ابحملك الداخلي
( يوضح معامالت ارتباط 8( موقفا. جدول )12وحذف املواقف اليت مل حتقق قوة متييزية اصبح عدد مواقف املقياس )

 املواقف.

 (8جدول )
 تباط مواقف املقياس بالدرجة الكلية للمقياسيبني معامالت ار

 )ر( م )ر( م )ر( م )ر( م

 )ر( )م( )ر( )م( )ر( )م( )ر( )م(

1 64,0 32 64،6 64 46 43،6  

3 6،23* 36 63،6 64 46 44،6  

2 46،6 34 64،6 66 44 44،6  

6 46،6 34 46،6 66 62 63،6  

4 46،6 36 46،6 64 61 22،6  

4 66،6 36 44،6 42 63 66،6  

6 66،6 34 41،6 41 62 61،6  

                                                           
 50,5 غري معنوي عند نسبة خطأ *
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 )ر( م )ر( م )ر( م )ر( م

 )ر( )م( )ر( )م( )ر( )م( )ر( )م(

6 66،6 22 44،6 43 66 42،6  
4 63،6 21 64،6 42 64 66،6  
12 64،6 23 64،6 46    
11 42،6 22 44،6 44    
13 64،6 26 43،6 44    
12 46،6 24 66،6 46    
16 44،6 24 44،6 46    
14 43،6 26 64،6 44    
14 66،6 26 64،6 42    
16 2464 24 44،6 41    
16 2466 62 63،6 43    
14 2443 61 64،6 42    
32 2442 63 42،6 46    
31 2464 62 46،6 44    
33 2444 66 66،6 44    

 .26241قيمة )ر( اجلدولية =

ثبات املقياس: -

، ذلك ألن الثبات يشري إىل يعد الثبات من متطلبات أعداد أي مقياس ألنه يؤشر على استقرار القرار يف القياس
احلصول على النتائج نفسها تقريبا، اليت حيققها املقياس إذا ما أعيد تطبيقه بعد فرتة زمنية على األفراد نفسهم وفقاً 

 للتعليمات نفسها.
 ( طالباً، مث22وحلساب معامل ثبات املقياس هبذه الطريقة، طبق الباحث املقياس على عينة من الطالب مؤلفة من )

 .أعاد الباحث تطبيق املقياس على العينة نفسها بعد مرور أسبوعني
(، وتشير هذه النسبة إلى 64،6ومت حساب معامل ارتباط بريسون بني التطبيقني األول والثاين وبلغت قيمة )ر( )

 درجة عالية من الثبات.

إجراء قياس السلوك الرتبوي الرياضي النهائي -

 إجاابت. وتصحيح 6/6/3211حىت  34/2/3211بحث للفرتة من عينة ال قام الباحث بتطبيق املقياس على
 استمارة. 424املفحوصني حيث بلغ عدد االستمارات املستوفاة واليت ستخضع للمعاجلة اإلحصائية 
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 عرض ومناقخة نتائج البحث:

 (4جدول )
 املتوسط احلسابي والنسبة املئوية ملواقف السلوك الرتبوي الرياضي

 (424)ن =       نة البحثلدى أفراد عي       
 النسبة املئوية املتوسط املوقف رقم املوقف

 ,46،4 66،2 إذا كنت يف درس الرتبية الرايضية وحدد املدرس وقفتك يف موقع آخر اجملموعة: 1

13 
يف أثناء االسرتاحة بني الدروس وأنت تقوم ابللعب مع زمالئك يف لعبة معينة وكنت 

 22،42 64،2 س اخر:يف حالة هجوم دق اجلرس لبدء در 

22 
إذا كنت يف االسرتاحة بني الدروس ومتارس إحدى اللعبات وجتمهر الطالب 

 22،49 66،2 ملشاهدة اللعب:

 22،49 62،2 اذا كنت متارس رايضات الفنون القتالية فانك متارسها: 16

64 
اذا كنت متفرجا على مباراة بني مدرستك ومدرسة أخرى وكانت املباراة مبستوى 

ال من املهارات وكان بعض زمالئك حياولون احدا  الشغب إلاثرة الفريق ع
 موقفك؟ ما هواملنافس، 

62،2 22،49 

 46،46 63،2 إذا كنت متارس األنشطة الرايضية املختلفة يف املدرسة فانك متارسها: 14
 22،46 61،2 إذا كان فريق املدرسة يلعب مباراة مهمة خارج املدرسة وأردت ان تشاهد املباراة: 34

42 
إذا كنت قد تعرضت إلصابة يف السابق ومل تشفى منها بعد، وطلب منك مدرس 

 22،46 61،2 الرتبية الرايضية ان تشرتك يف مباراة مهمة:

34 
إذا كنت تلعب ابلكرة يف أثناء درس الرتبية الرايضية وأصابت الكرة أحد األشخاص 

 46،94 44،2 وبدون قصد:

44 
فريقك ووجدت ان فريقك يف أثناء املباراة مل يظهر ابملستوى إذا كنت مشجعا ل

 94 ،46 44،2 املطلوب:

3 
والفعاليات الرايضية يف درس الرتبية الرايضية قام أحد زمالئك  طةنشاأل يف أثناء أداء

 94 ،22 46،2 أبخذ دورك يف التمرين:

4 
 إذا استلمت مناولة من زميل لك يف أثناء املباراة:

 44،2 46،99 

 46،99 44،2 يف أثناء درس الرتبية الرايضية دق جرس االسرتاحة ومل يسمعه مدرس الرتبية الرايضية: 32
 46،99 44،2 مناولة مث طلب إبعطائكإذا كنت يف مباراة لكرة السلة وقام أحد الزمالء  66

 

   :منك التهديف وكان هتديفك ضعيف 
 46،99 44،2 شعورك وأنت متارس األنشطة الرايضية املختلفة داخل املدرسة: ما هو 64
 22،99 44،2 اخطأت يف تنفيذ ضربة جزاء يف احدى املبارايت الرايضية: 14
 22،99 44،2 ارتكب أحد زمالئك تصرفا غري الئق يف درس الرتبية الرايضية: 34



933 
 

 22،99 44،2 بشدة لعدم أتدية احلركات بصورة صحيحة:إذا عنفك مدرس الرتبية الرايضية  62

23 
عند اللعب مع أشخاص غري مدربني على لعبة معينة وليس هلم خربة ابلقانون أو 

 22،99 46،2 أسلوب اللعب

43 
االختبار العملي للطالب دون ان يوضح  أبجراءعندما يقوم مدرس الرتبية الرايضية 

 46،98 42،2 ة للطالب:طريقة اجراء االختبار بصورة واضح

 22،98 43،2 ووضعت الفوز هدفا جيب حتقيقه ومل تستطع ذلك: اشرتكت يف مباراة معينة 16
 22،98 43،2 عند اشرتاكك يف األنشطة الرايضية خارج املدرسة، هل تفكر أنه يف حالة اشرتاكك: 66
 22،98 43،2 لك:إذا كنت غري راٍض عن الدرجة اليت وضعها مدرس الرتبية الرايضية  41
 22،98 41،2 إذا طلب منك مدرس الرتبية الرايضية مغادرة درس الرتبية الرايضية لذنب مل ترتكبه: 14
 22،98 41،2 إذا كنت تلعب يف ساحة املدرسة وتسببت يف اصابة أحد أصدقائك: 24
 22،98 41،2 إذا كنت حتاول تتفادى االصاابت فهل: 41
 46،90 42،2 رسة خرجت الكرة فكسرت زجاج أحد املنازل:وأنت تلعب يف ساحة املد 6

12 
األلعاب الرايضية وطلب منك مدرس الرتبية الرايضية املشاركة  أبحديإذا كنت جيداً 

 46،90 42،2 يف هذه اللعبة ومل تكن راغبا يف املشاركة:

 22،90 44،2 إذا كنت يف مركز الدفاع يف أثناء املباراة واجتازك اخلصم، هل: 12
 22،90 94،2 %42عند التدرب على مهارة حركية فيها نسبة خطورة تصل إىل  43

46 
يف حالة فوز فريقك ابملباراة وعند قراءتك للصحف وجدت ان الصحفي قد كتب أن 

 22،90 44،2 فريقك قد خسر املباراة ومل يكن اخلرب صحيح:

 22،90 44،2 يف أثناء املباراة سجلت هدفا على فريقك: 6
 22،90 44،2 إذا كنت مريضاً وطلبت اجازة من مدرس الرتبية الرايضية ومل مينحك إايها: 32
 22،90 44،2 إذا كان مدرس الرتبية الرايضية غري متمكن من مادته وغري قادر على شرح 44
  املهارات بصورة جيدة:   

46 
الئك يف امللعب وقام زمالؤك بتشجيع الفريق كنت حتضر مباراة مع زم

 22،90 44،2 اخلصم للعبة اجليد:

 22،99 44،2 إذا منعك والديك من االشرتاك يف النشاط الرايضي الالصفي : 26

62 
إذا كان هناك فريق منافس قادم من حمافظة أخرى وقام مجهور هذا الفريق 

 يق:مبضايقة فريقك عندما سافر إىل حمافظة ذلك الفر 
44،2 22،99 

 ,46،9 46،2 يف إحدى املواد العلمية وكان لديك تدريب رايضي: امتحانلديك  4
 ,46،9 46،2 إذا كنت تلجأ إىل املشاركة يف األندية الرايضية: 16

22 
إذا كنت ال تراتح من أحد زمالئك يف الصف فهل تستثمر درس الرتبية 

 ,46،9 46،2 الرايضية لكي:

 ,46،9 46،2املدرب الرايضي أن تتصرف أبسلوب غري رايضي مع إذا طلب منك  21
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 اخلصم يف أثناء املباراة:

63 
إذا كان هناك فريق منافس قادم من حمافظة أخرى وطلب منك مدرس 

أن تقوم ابستقباله والرتحيب به مع العلم ان الفريق من الرتبية الرايضية 
 أقوى الفرق املنافسة:

46،2 46،9, 

 ,22،9 42،2 و ابردا وكان لديك درساً يف الرتبية الرايضية فهل:إذا كان اجل 2

36 
 ما هوك، أثناء املباراة بضربك بقصد إيذائ إذا قام أحد العيب اخلصم يف

 ,22،9 42،2 موقفك:

44 
إذا كانت االمكاانت والتجهيزات الرايضية غري متوفرة لدى الفريق وكان 

 ,22،9 42،2 لديك مباراة بعد عدة أايم:

4 
وأنت تلعب مباراة أخطأ الزميل ابستالم الكرة وحصل عليها الفريق اآلخر 

 ,22،9 43،2 ما هو موقفك؟:

26 
إذا طلب منك املدرب )املدرس( ان تتحمل مسؤولية التدريب يف أثناء 
 غيابه لساعة من الزمن وعند مباشرتك ابلتدريب مل يستمع الفريق إليك:

43،2 22،9, 

62 
درس الرتبية الرايضية حبجة حاجتها  إبلغاءة املدرسة عندما تقوم ادار 

 ,22،9 43،2 لدروس الرتبية الرايضية لكي تكمل منهاج ابقي املواد:

46 
إذا كنت قد عدت إىل امللعب بعد شفائك من اصابة وأعطاك املدرب 

 ,22،9 43،2 )املدرس( متارين رايضية عنيفة:

46 
اد غذائية معينة تساعدك على طلب مدرب الفريق الرايضي منك تناول مو 

 منو جسمك وكانت أسعار تلك املواد ابهظة الثمن ال تستطيع توفريها:
43،2 22،9, 

 

26 
حتدد  أنأثناء درس الرتبية الرايضية طلب منك مدرس الرتبية الرايضية 

 46،98 41،2 رئيساَ للفريق:

 46،98 41،2 تضع درجة لزميلك: أندرس الرتبية الرايضية إذا طلب منك م 63
 46،98 41،2 أحد زمالئك من جراء أداء احلركات الرايضية: إصابةشاهدت  42

61 
إذا أقيم احتفال لفريقك الرايضي ومل تكن مدعو لذلك االحتفال رغم 

 انك أحد أعضاء الفريق:
42،2 22،98 

24 
مج أكثر من صف دراسي يف درس واحد إذا قام مدرس الرتبية الرايضية بد

 22،98 64،2 فأثر على ممارستك لألنشطة الرايضية:

66 
إذا كان مدير املدرسة يركز فقط على الالعب الذي حيقق نتيجة متقدمة 

 22،98 64،2 موقفك؟ ما هوعلى املدارس وال يهتم ابلالعبني الباقني، 

 22،92 66،2ضية نتيجة عدم توافر عنصر عند شعورك ابمللل يف أثناء درس الرتبية الراي 33
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 التشويق:

44 
إذا كنت يف مدرسة مديرها شديد يف تعامله مع الطلبة الرايضيني وال 

 ما هورايضي،  إجنازيستخدم معهم املرونة يف تقدير ما قدموه من 
 موقفك؟

66،2 22،92 

42 
يف حالة عدم فهمك ملهارة قام مدرس الرتبية الرايضية بشرحها عدة 

 ات:مر 
64،2 22،92 

61 
إذا كنت ضمن اجلمهور يف احدى املبارايت وحد  موقف معني يف 
الساحة مل يفهم اجلمهور اجلالس جبانبك املوقف الذي حد  لعدم 

 معرفتهم بقانون اللعبة مما أدى إىل احتجاجهم:
64،2 22،92 

 22،96 61،2 إذا سأل مدرس الرتبية الرايضية سؤاال وكان فيه نسبة خطأ: 36

62 
لفريقك ووجدت اجلالس إىل جانبك بدأ بتخريب املقعد  إذا كنت مشجعا

 22،96 61،2 اجلالس عليه نتيجة ضربة بقوة للتعبري عن تشجيعه لفريقه:

61 
إذا أقيم احتفال لفريقك الرايضي ومل تكن مدعو لذلك االحتفال رغم 

 22،96 61،2 انك أحد أعضاء الفريق:

34 
يف أثناء درس الرتبية الرايضية وأصابت الكرة أحد إذا كنت تلعب ابلكرة 

 األشخاص وبدون قصد:
26،2 22،84 

36 
يف أثناء املباراة حصل تصادم بينك وبني أحد العيب الفريق اخلصم بدون 

 22،84 26،2 قصد :

44 
يف حالة تعرض فريقك للنقد من قبل اآلخرين وكان النقد الذعا وغري 

 46،88 22،2 صحيح

 22،88 21،2 تهاء احدى املبارايت بفوز الفريق قام املدرب بتوزيع بعض اهلداايبعد ان 64
 

   التشجيعية على بعض الالعبني ومل تكن من بينهم: 
 46،80 22،2 عندما يطلب منك مدرس الرتبية الرايضية ان تؤدي مهارة ألول مرة هل: 66
 46،80 22،2 هور الفريق اخلصم ابلتلفظ بعبارات مستفزة فما هو املوقف:بدأ مج 46

11 
إذا كنت متميزا يف أحد األلعاب وقام مدرس الرتبية الرايضية ابلرتكيز 
 22،80 36،2 خالل الدرس على الالعب األضعف منك دون ان يلتفت إليك:

31 
لرتبية الرايضية عند استعدادك المتحان درس الرتبية الرايضية وقام مدرس ا

 46،89 36،2 بتغيري موعد االمتحان عدة مرات:

44 
إذا رأيت أن زميلك املصاب قد اشرتك يف درس الرتبية الرايضية وان 

 22،89 34،2 تشفي بعد: اصابته مل
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64 
إذا كنت العبا يف احدى الفرق الرايضية وكان مستواك ضعيفا يف مهارة 

 22،89 34،2 معينة فهل:

6 
املواد العلمية يف اليوم الذي يوجد درس  أحدإذا كان لديك امتحان يف 

 ,22،8 32،2 تربية رايضية فيه ومل حتضر واجبك كما جيب:

42 
 أحدإذا طلب منك مدرس الرتبية الرايضية ان تقوم بكتابة تقرير عن 

 32،2 التقرير: إلعداداألنشطة الرايضية ومل تكن متتلك املصادر العلمية املطلوبة 
22،8, 
 

 ( ما يلي:4يتضح من جدول )
جاءت جمموعة من مواقف اللعب يف صدارة قائمة املواقف وسيناقش الباحث هذه املواقف كوهنا متثل أعلى  -

( على التوايل، يتضح:34، 36، 32، 33، 31، 32، 14درجة من بني مواقف اللعب من اجلدول )

(1املواقف ) -

 وحدد املدرس وقفتك يف موقع آخر اجملموعة: )إذا كنت يف درس الرتبية الرايضية

ج. تبقى يف املكان الذي وضعك فيه املدرس.(  ب. تتقدم زمالئك دون أذن.   تعرتض على قرار املدرس. .أ

ويعزو الباحث ذلك إىل انه يف كافة اجملتمعات حيتل املدرس دورا متميزا وفريدا يف بناء اجملتمع، وهذا الدور ال يقتصر 

علم للطالب، بل يتعداه. ان أتثري املدرس يف الطالب يكون كبرياً، اذ ان صفات املدرس تنتقل إىل الطالب، على تعليم ال

إذا أحب الطالب مدرسه تصبح أهداف املدرس أهدافه ويصبح مطيعا له، يقتدي حبركاته وسكناته وعاداته ويتأدب 

قاصا من شخصيته أو تفضيل لغريه عليه، فهو مدرك ان أبدبه، فيتقبل الطالب أوامر املدرس برحابة صدر، فال يعدها انت

القرارات اليت يتخذها املدرس مل أتت بدافع شخصي وإمنا جاءت نتيجة متطلبات املوقف وان هدف املدرس األول ان 

، فهذه احدى صفات املدرس يوظف مجيع طاقاته وامكانياته يف خدمة الطالب متجاهال بذلك راحته الشخصية

 الناجح.

ل درس الرتبية الرايضية الذي يعد املدرس فيه هو اآلمر الناهي ويكون احتكاك املدرس ابلطلبة واحتكاك الطلبة من خال

مع بعضهم كبريا، وفيه يتعلم الطالب احرتام قرارات املدرس وااللتزام بتطبيقها، وبذلك يستطيع خلق قيم تربوية عديدة 

على رأس قائمته، وعندما  األنسانلرتبية الرايضية يضع صاحل فربانمج ااساسها احرتام املدرس وطاعته والتزام أوامره. 

نرسم اخلطة لنشاط ما، جيب ان تكون حاجات املشرتكني ومصاحلهم يف أعلى املراتب وعندما يتخذ املدرس قرارا فأنه 
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وهكذا تتولد النية يضع مصلحة الطالب يف عني االعتبار وليس راحته وعندما خيطط املدرس فانه يراعي مصلحة اجلميع 

 (6464احلسنة والزمالة والتعاون. )

(13املوقف ) -

)يف أثناء االسرتاحة بني الدروس وأنت تقوم ابللعب مع زمالئك يف لعبة معينة وكنت يف حالة هجوم دق اجلرس لبدء 

 درس آخر:

تواصل اللعب اىل ان تنهي اهلجوم مث تذهب للدرس. .أ

ضور املدرس.تتوقف عن اللعب وتذهب إىل صفك قبل ح .ب

 ج. تتغيب عن الدرس لكي تواصل اللعب.( 

ويعزو الباحث هذا االتفاق إىل ان الطلبة ميارسون يف املدرسة ويف أوقات الفراغ )الفرصة( األنشطة الرايضية املختلفة،  

مو لدى اذ ان األنشطة الرايضية بطبيعتها تكون جذابة للكبار والصغار ومن كال اجلنسني، ومن خالل املمارسة تن

بل يتعدى ذلك  الرايضية،وينعكس ذلك يف سلوكه ليس فقط يف جمال الرتبية  أهوائهدة والتحكم يف ااالنسان قوة االر 

ليشمل اجملاالت األخرى، فنراه خالل درس الرتبية الرايضية أو يف خالل املباراة أو خالل وقت التدريب ملتزما ابلقواعد 

اراة وصافرة احلكم. يؤدي هذا االلتزام إىل عملية التطبيع، فكما حيرتم الطالب وقت ووقت املبابللعب والقوانني اخلاصة 

املباراة سيحرتم جرس املدرسة، وكما حيرتم قوانني اللعبة، سيحرتم قوانني املدرسة. وهذا يتفق مع رأي )الديري وحممد، 

ه توجيها اجيابيا حنو احرتام القوانني وتقبل أبن الرتبية الرايضية تستهدف ترقية سلوك الفرد وذلك من خالل توجيه سلوك

والتعاون وحتمل املسؤولية يف احلضور واالنصراف ويف األداء احلركي، كذلك االلتزام  االنضباطالتعليمات عن طريق 

مبواعيد الدروس، فال يتخلف عن الدرس ألي سبب كان، وعن طريق تلك امليزة اليت يكتسبها الفرد خالل أداء النشاط 

 (64612كي، يكتسب الفرد السمات الشخصية واخلصائص املطلوبة اليت جيب ان يتحلى هبا يف اجملتمع. )احلر 
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(16املوقف ) -

 )اذا كنت متارس رايضات الفنون القتالية فانك متارسها:

ج. للدفاع عن النفس يف حالة االعتداء. ب. للتغلب على الزمالء.  لكي تكتسب قوة. .أ

"عرف االنسان القدمي )البدائي( رايضة الدفاع  إذاة السلوك البشرى وحرصه على احلياة ويعزو الباحث ذلك إىل طبيع

عن النفس ولكن ليس ابملعىن املعروف حاليا، فقد كان يتدرب على محل السالح وطرائق استخدامه، بل ان استمراراه 

احمليطني به، فضاًل عن القيام حبمالت  يف احلياة كان متوقفا على مقدرته على حتمل حياة العراء، والتغلب على األعداء

 (.1262الصيد لتوفري القوت" )

ومنذ ذلك الوقت واالنسان ميارس رايضة الفنون القتالية ليس لغرض اكتساب القوة أو القدرة على التغلب على 

ية راته البدنقد الزمالء، ولكن هلدف أمسى بكثري. أن اهلدف من ممارستها احملافظة على حياة الفرد من خالل تطوير

لصد اهلجمات واالعتداءات اليت قد يتعرض هلا. "وبذلك حنافظ على جوهر الرايضة الذي هو الوجه املشرق  واإلدراكية

 (.66613هلا الذي طاملا عرفته االنسانية عرب حضاراهتا املختلفة" )

(6املوقف ) -

:)وأنت تلعب يف ساحة املدرسة خرجت الكرة فكسرت زجاج أحد املنازل

رق الباب على أصحاب املنزل وتتأسف لذلك.تط .أ

تلوذ ابلفرار.  .ب

 ج. تلقي اللوم على زميل آخر اشرتك معك يف اللعب.(

ويعزو الباحث ذلك إىل ان الرتبية الرايضية هي تربية مستمرة ومتصلة تؤثر على شخصية الفرد فتجعله ينمو منوا متكامال،  

تكب خطأ ما عليه ان يعرتف خبطئه ويتقبل قرار احلكام بروح رايضية ويتحمل فاذا ما تعلم الفرد من خالل اللعب وعندما ير 

مسؤولية اخلطأ الذي ارتكبه. عند ذلك سيطبق هذا السلوك على حياته اليومية، فعندما يرتكب خطأ يف أثناء لعبة، سيكون 

رايضية واملعرفة احلركية أهم أدوار الرتبية القادرا على حتمل مسؤولية نتائج األخطاء اليت وقع هبا. ويذكر )اخلويل والشافعي( ان 
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وأجسامهم وحياهتم الشخصية واالجتماعية لينشأوا مواطنني صاحلني حيية ليتحملوا مسؤوليتهم حنو أنفسهم و ة الرت والثقاف

ت ينفعون أنفسهم وخيدمون أوطاهنم، كما اهنا تعمل على تنمية مهارات حل املشكالت وربط ما يتعلمه الطفل من مهارا

 (3664ومعارف واجتاهات بطبيعة احلياة االجتماعية ليوظف ما تعلم يف حل املشكالت اليت تواجهه. )

(14املوقف ) -

متارسها: فإنك)إذا كنت متارس األنشطة الرايضية املختلفة يف املدرسة 

 أ.لكي تستثمر وقت فراغك بشيء مفيد.

 ب. لكي تكون مميزا بني زمالئك.

 ة مهمة للجسم والصحة.(ج. ألن األنشطة الرايضي

ويعزو الباحث ذلك إىل ان الواجب األساسي للرتبية الرايضية املدرسية هي العمل على ان متد كل طالب ابلفرصة اليت   

من تغذية صحية، ولياقة بدنية،  لإلنسانحيتاجها للنمو والتطور، كما اهنا تساهم يف تعريف الطالب ابجلوانب الصحية 

االصاابت، وطرائق عالجها يف حالة االصابة. ويذكر )حسانني واخلويل( تقع على عاتق مدرس الرتبية وكفاية حركية وجتنب 

الصحة العامة والصحة  مبادئعلى العادات الصحية السليمة وعلى  وتنشئتهمالرايضية مسؤولية تطبيع تالميذه والعبيه 

ية الدموية ضي حيقق أقصى تنمية ممكنة للقلب واألوعالشخصية على املستويني العضوي والنفسي، وان جيعل النشاط الراي

بل  العضوية،وال تقتصر الصحة على صحة اجلسم   املعرفة الرايضية الصحية بطريقة مالئمة وأمينة.والرئتني من خالل تقدمي

 (63613وكراهية الكسل والرتاخي. ) النفسية اإلجيابيةتتعداه إىل التأكيد على الصحية 

(22املوقف ) -

 كنت يف االسرتاحة بني الدروس ومتارس إحدى اللعبات وجتمهر الطالب ملشاهدة اللعب:)إذا  

تطلب منهم االبتعاد ابستخدام الزجر والتهديد.أ.   

عن الساحة. إلبعادهمتستخدم العنف ب. 

 (.ج. تطلب منهم اخالء الساحة الستئناف اللعب
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توفري مناخ يتسم ابلتسامح، األمر الذي جيعل الرايضي يتواضع ويعزو الباحث ذلك إىل ان الرايضة تلعب دورا يف       

واملتسابق،  ،ويتعامل ابحرتام مع اآلخرين، فهم ليسوا أعداء له، فالساحة الرايضية هي أرض تشمل مجيع األطراف، املشاهد

ستؤدي  ايضية الطيبة املتساحمةواملدرب، واحلكم، دستورها القيم االنسانية احلميدة. ويذكر )اخلطيب واملشهداين( ان الروح الر 

إىل ختطي الكثري من املشاكل اليت قد تشتمل على ممارسات خاطئة أو تتخذ أشكاالت متطرفة قد تنقلب إىل غضب 

 (324616).طائش

(64املوقف ) -

 )إذا كنت العبا يف احدى الفرق الرايضية وكان مستواك ضعيفا يف مهارة معينة فهل:

.حتاول ان تطور مهارتك بنفسك .أ

حتاول ان تبتعد عن تطبيق هذه املهارة قدر االمكان.ب. 

 (التدريب.تطلب من زمالئك مساعدتك يف أثناء  ج.

ويعزو الباحث ذلك إىل ان الطالب عندما يبدأ يف تعلم مهارة جديدة، فان حركاته تكون بطيئة غري منسقة، فاذا ما دأب       

ويقل مقدار الطاقة املبذولة ألداء املهارة، ويرافق ذلك الشعور ابالرتياح  على التدريب يصبح أداءه أدق وأكثر رشاقة وخفة

واملتعة. وعلية ان ال يتالىف ممارسة األنشطة الضعيف فيها بل يعمل على حتسني أداءه. قد يلجأ الطلبة إىل ممارسة التدريب على 

جة إىل من يرشده إىل األسلوب األمثل ألداء املهارة، املهارة بنفسه دون مساعدة اآلخرين، ولكنه ويف بداية تعلمه للمهارة حبا

جتلب إلية الثناء واملديح من  لفرد مهارة معينة بطريقةا ال يؤديوكذلك يوفر له عنصر السالمة واألمان. ويذكر )بيوكر(: "عندما 

لتعلم يكون الفرد حباجة إىل عون خرين، فانه حيس ابحلاجة إىل حتسني أدائه هلذه املهارة"، ويذكر ان يف املراحل األوىل من ااآل

وتوجيه ألنه يتعلم األساليب األساسية للحركة أو املهارة ولكن مىت تعلم اتقان األسس البد ان يقل اعتماد الفرد على اآلخرين 

 ويزداد اعتماده على نفسه.

                                       (621-616 :4) 
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(6املوقف ) -

 يف أحد املواد العلمية يف اليوم الذي يوجد درس تربية رايضية فيه ومل حتضر واجبك كما جيب: )إذا كان لديك امتحان

تتغيب عن درس الرتبية الرايضية لكي حتضر لذلك االمتحان. .أ

تطلب من مدرس الرتبية الرايضية ان مينحك اجازة. .ب

 (االمتحان.ج. تطلب من مدرس املادة أتجيل 

 يظن ان درس الرتبية الرايضية جمرد تدريب بدين أو رايضي ميارسه الفرد أو اجلماعة يف ويعزو الباحث ذلك إىل ان الكثري

املدرسة أو البيت أو ساحات اللعب، وان دروس الرتبية الرايضية ليست ذات أمهية كبرية مثل بقية الدروس، فالتغيب 

من املعدل العام يف املراحل ال تدخل ضا عن دروس الرتبية الرايضية لن يؤثر على املستوى العلمي للطالب، فدرجاهت

املنتهية، كما ان كل شخص يستطيع ان يؤدي احلركات الرايضية دون احلاجة إىل الدراسة النظرية أو التحضري املسبق. 

ونالحظ أن الكثري من مدراء املدارس ال يعطون أمهية كبرية لدرس الرتبية الرايضية متناسني الدور الكبري الذي يلعبه 

يستبدلونه مبادة دراسية  الرايضية وقديف التأثري على حياة الفرد، فنراهم يهمشون درس الرتبية لرتبية الرايضية درس ا

أخرى. ويذكر )السراج(" أن درس الرتبية الرايضية يوفر الكثري من فرص التمتع حبياة سعيدة وصحية وممارسة العمل يف 

عة سواء داخل الصاالت أو يف مواطن السباحة هي حبد ذاهتا عوامل انسانية اهلواء الطلق ومزاولة األلعاب الرايضية املتنو 

غرضها حتقيق حياة نشيطة ومسلية، ويف الوقت نفسه ترمي إىل منو الفرد اجتماعيا ونفسيا وعقليا، فضاًل عن النمو 

بية تتم يف الوقت نفسه الذي البدين عن طريق الفعاليات الرايضية املختلفة، فهي تربية عن طريق اجلسم، إذ ان عملية الرت 

 (42611ميارس فيه الفرد الفعاليات الرايضية". )

(44املوقف ) -

 اصابته مل تشفى بعد: الرايضية وان)إذا رأيت أن زميلك املصاب قد اشرتك يف درس الرتبية 

خترب مدرس الرتبية الرايضية عن اصابة زميلك. .أ

خترب زميلك أبن ذلك سوف يؤثر سلبا عليه. .ب
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(.مر ابللعب دون أي اكرتا  بزميلكج. تست

ويعزو الباحث ذلك إىل ان اجملتمع الذي نعيش فيه حيتاج إىل كل الطاقات البشرية لتحقيق التقدم والرفاهية والتغلب       

إىل االصابة سيؤثر ذلك على عجلة التقدم، فنحن نسعى إىل احلصول من  على األعداء، وان تعرض أي فرد

ولكي حنقق ذلك جيب ان تتظافر  .عضويةاقتصادي وبدين وعقلي تسمه به أجهزته ال الفرد على أقصى دفع

مجيع اجلهود يف سبيل هذا اهلدف، ففي املدرسة وعندما نالحظ اصابة أحد زمالئنا، علينا ان ننبه املدرس إىل 

)بيوكر( "ان حتقيق ذلك ليقوم بتوجيهه إىل أفضل الطرائق لتحقيق الشفاء العاجل خدمة للفرد واجملتمع. ويشري 

الصحة العامة يعتمد على مجهور متعلم يفهم املشاكل الصحية، مث يعزز تعزيزا عمليا اجلهود املتداولة حللها 

 واملدرسة تلعب الدور الكبري يف املساعدة على حتقيق التقدم الصحي

                                          ("4 :324.) 

 (46املوقف ) -

 املوقف: صم ابلتلفظ بعبارات مستفزة فما هوالفريق اخل)بدأ مجهور 

 (.ج. تقابلهم ابملثل  ب. ال تتخذ أي اجراء. تطلب من مجهور الفريق اخلصم ان يكف عن استعمال هذه العبارات. .أ

حدد ويعزو الباحث ذلك إىل ان االنسان كائن اجتماعي، يعيش ويقضي معظم وقته يف مجاعة يؤثر فيها ويتأثر هبا، ويت

سلوكه االجتماعي على أساس السلوك االجتماعي املتعارف عليه. وتتيح مشاهدة املسابقات الرايضية فرصة تنمية العالقات 

االجتماعية بني األفراد، وهذه العالقات هلا أتثري كبري يف السلوك، وهذا التأثري يكون متداخال ومتشابكا وهو مرتبط خبربات 

عن  امل مع اجلماعة بسلوك تربوي بعيديوله وحاجاته تكاملت شخصيته واستطاع التعفإذا ما اشبع الفرد مالشخص، 

اجملتمعات اجتهت إىل ممارسة ومشاهدة الرايضة كنوع من  إنومرسي( " ويذكر )الشافعي الالمباالة.التوترات االنفعالية أو 

فرد ينتمي إىل جمتمع معني، هذا اجملتمع ميكن أنواع تنمية املشاعر اجلماعية، كل هذا خلق ومازال خيلق وجود احساس أبن ال

"وبذلك يتحقق جتاوب اجلمهور وثقتهم وتعاوهنم مع اجملتمع الذي يسعى إىل  .ان يكون انداي صغريا أو جمتمعا أبكمله"

 (.314-62: 6تنمية الشعور ابملسؤولية وبناء الثقة" )
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(11املوقف ) -

ب األضعف منك دون ان ة ابلرتكيز خالل الدرس على الالعبية الرايضي)إذا كنت متميزا يف أحد األلعاب وقام مدرس الرت 

 يلتفت إليك:

 تساعد املدرس يف تطوير مهارات زميلك األضعف منك. .أ

 تشعر ابالنزعاج. .ب  

 (.ج. تعد األمر طبيعيا ألهنا من مهام املدرس  

لتحقيقها، ترتكز هذه األهداف الرتبوية ابلدرجة األوىل على  ويرجع ذلك إىل ان ملنهاج الرتبية الرايضية أهدافا تربوية تسعى      

اال عند تنفيذها على أرض الواقع بناء شخصية الطلبة يف تكوين املواطن الصاحل احملب، ولكن هذه األهداف ليست ذات قيمة 

قتصرا على تقدمي املعارف عمليا، وهنا يربز دور املدرس وما ميتلكه من خربات ومقدرة واعداد. ان دور املدرس سابقا كان م

واملعلومات للطلبة، أما الناحية الرتبوية فلم تكن واقعة ضمن خطة عمله، أما اليوم فإن دور املدرس أصبح يشمل تقدمي املعارف 

أو واملعلومات، فضاًل عن االهتمام ابلدرجة األساس ابلناحية الرتبوية. فلسلوك املدرس أثر كبري يف سلوك الطلبة بصورة مباشرة 

غري مباشرة، فعندما يالحظ الطلبة أن املدرس يهتم بعمله حياولون تقليده، وعندما جيدونه يشجع الطالب الضعيف يف مستوى 

أدائه وأيخذ بيده ليحثه على التعلم والتواصل أسوة أبقرانه يعدون ذلك واجب عليهم أيضاً. وبذلك تنشأ روابط األلفة واحملبة بني 

 وبني الطالب أنفسهم من جهة أخرى، وبذلك تتحقق األهداف الرتبوية املنشودة. الطلبة واملدرس من جهة،

ويذكر )موريسن ومكلودكر( "حنن املعلمون لدينا القدرة يف التأثري يف سلوك اآلخرين ويف النهوض أبطفالنا ونشاطاهتم 

 (.12614االجتماعية" )

(31املوقف ) -

 وقام مدرس الرتبية الرايضية بتغيري موعد االمتحان عدة مرات:)عند استعدادك المتحان درس الرتبية الرايضية 

 تستجيب للمدرس. .أ

 تطلب من املدرس أن يوضح سبب تغيري موعد االمتحان املتكرر. .ب
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 .املدرسة( إلدارةتقدم شكوي  .ج

لغرض اتقاهنا.   ان الطلبة يركزون على االمتحاانت ويقضون ساعات يف التدريب على أداء املهارات واحلركات الرايضية

كذلك فان املدرس يقوم بتحضري مسبق ملادة االمتحان، فيهيئ الساحات واألدوات واستمارات تسجيل الدرجات وحيدد 

واملدرس القدمي مطالب مثل  املهارات والتمارين اليت سيؤديها الطلبة مما يبعده عن أضرار االرجتال ويزوده خبربات منظمة،

االمتحان ألن الطلبة يتغريون يف كل عام دراسي، وان تغري موعد االمتحان وبشكل متكرر قد املدرس اجلديد بتحضري مادة 

يقود الطلبة إىل التفكري أبن مدرس الرتبية الرايضية مهمل يف عمله وانه ال حيرتم مواعيده، وان هذا السلوك للمدرس سيؤثر 

املواعيد سينعكس ذلك على سلوك طالبه. ويذكر )أرفني(  على سلوك الطلبة، فاذا ما اتسم سلوكه ابلالمباالة وعدم احرتام

ان التفاعل بني املدرس والطالب هو عملية متبادلة وكل منهما يؤثر يف سلوك اآلخر، فالطلبة جيعلون املدرسني يستجيبون 

 (61: 61هلم وابملقابل املدرسون جيعلون الطلبة يستجيبون هلم أيضاً.)

(46املوقف ) -

لق الرايضي ابلتحد  أمام اجلمهور الرايضي يف أثناء املباراة بكالم مل يعجبك فما هو املوقف الذي )يف حالة قيام املع

 تتخذه:

 املباراة ان يكف املعلق الرايضي عن املضايقة. إدارةتطلب من املسؤول عن  .أ

 تتصرف مع املعلق الرايضي ابلطريقة نفسها اليت تصرف هبا معك. .ب   

 ه املعلق.تتجاهل ما يقول .ج   

ان قيام املعلق الرايضي ابلتحد  اما اجلمهور عملية هلا أتثري كبري على مجهور املشجعني والالعبني أيضاً، فعن طريقها        

ميكن التأثري عليهم ملمارسة أمناطا معينة من السلوك لذلك على صاحب املهنة )املعلق( ان يلتزم آبداب املهنة وال يستخدم اية 

زة ويتصرف ابحرتام كبري، وهذا ال ميكن ان يتحقق دون ان يكون صاحب املهنة )املعلق( ملما ابلعلوم االجتماعية عبارات مستف

. اخل وغريها من العلوم األخرى. والرتبية الرايضية عليها ان أتخذ ابحلسبان االعداد الرتبوي السليم جلمهور الطلبة .والنفسية واللغة

املبارايت الرايضية ونشر الوعي الرايضي بني مجهور الطلبة وارشادهم وتوجيههم إىل السلوك السليم وامدادهم ابلثقافة العامة عن 
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الواجب اتباعه يف حالة تعرضهم ملواقف معينة وهذه التوعية تقع على عاتق مدرس الرتبية الرايضية أو املدرب الذي جيب ان 

كما   النفسي للفريق، لإلعدادعليه ان خيصص وقت من الربانمج التدرييب يكون ذا خربة واسعة ودراية كافية ابملسابقات الرايضية و 

ان مدرس الرتبية الرايضية عليه ان يوضح للطلبة ان حل أي مشكلة قد تواجههم يتم ابتباع الطريق السليم الذي يبعده عن 

 الوقوع ابخلطأ الذي قد يسئ إليه قبل غريه.

رايضية هتتم بتنمية الروح الرايضية والسلوك الرايضي السليم وتدريب الطلبة على ويذكر )الشافعي ومرسي( "ان خطط الرتبية ال

القيادة والتعرف على احلقوق والواجبات وتنمية صفات التعاون واالحرتام املتبادل وخدمة البيئة احمليطة. كما اهنا تعمل على نشر 

 .(324-326: 6دمي اخلربات املتعلقة ابلرتبية البدنية والرايضية " )الثقافة الرايضية بني التالميذ كوهنا جزء من الثقافة العامة وتق

(44املوقف ) -

 )يف حالة تعرض فريقك للنقد من قبل اآلخرين وكان النقد الذعا وغري صحيح:

 تطلب منهم االعتذار. .أ

 ترفع قضية عليهم بتهمة النقد الالذع. .ب

 (.ةسب للحالء مناتكتب للجهة املسؤولة وتطلب منهم اختاذ اجرا .ج

هناك بعض املشكالت اليت تواجه الرتبية الرايضية منها سوء فهم اآلخرين هلا مما يؤدي إىل اطالق أحكام جزافا دون      

التعرف على حقائق األمور ودقائقها، وهذا يؤدي إىل خلق جو من التوتر قد يقوم إىل نتائج ال حتمد عواقبها، اذ كان الرأي 

ايضية أو املدرب ان يعد طلبته وأعضاء فريقه ا مواقف. وواجب مدرس الرتبية الر معد مسبقا هلكذاآلخر غري واٍع وغري 

بروح رايضية عالية. األنشطة الرايضية  تمع، وهلم القدرة على تقبل النقدالتعامل مع مجيع الفئات املختلفة يف اجمل ليستطيعوا

فريقه، حبيث يستطيعون التعامل مع مجيع الفئات املختلفة يف طلبته وأعضاء  إلعدادتتيح للمدرس واملدرب جماال واسعا 

اجملتمع ويكونوا قادرين على تقبل النقد ومهيئني الختاذ القرار السليم يف املواقف املختلفة اليت قد يتعرضون هلا خالل 

مصغرة مليادين احلياة  ورةممارستهم لألنشطة الرايضية أو مشاهدهتم هلا، ويذكر )احلمامحي( " ان امليادين الرايضية تعد ص
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فالفرد يكتسب مسات وقيما اجتماعية ويتدرب على مبادئ القيادة والتبعية وتوطيد العالقات االنسانية والتكيف 

 (.141: 12االجتماعي. ")

 :االستنتاجات

تائج البحث استنادا إىل ما أظهرته نتائج البحث من خالل التحليل اإلحصائي ويف ضوء أهداف البحث ومناقشة ن      

 توصل الباحث إىل ما يلي:

وي لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية. تصميم وبناء مقياس السلوك الرتبتوصل الباحث إىل -

( جماالت هي:2) ( موقف موزعة على64يتكون مقياس السلوك الرتبوي لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية من ) -

  ايضية.جمال السلوك الرتبوي الرايضي داخل درس الرتبية الر

 )جمال السلوك الرتبوي الرايضي والنشاط الرايضي الداخلي )داخل املدرسة.

 )جمال السلوك الرتبوي الرايضي والنشاط الرايضي اخلارجي )خارج املدرسة.

 : التوصيات

 تالية:اليت توصل إليها الباحث ميكن اقرتاح التوصيات ال واالستنتاجاتيف ضوء أهداف البحث ونتائج التطبيق امليداين 

االستعانة مبقياس السلوك الرتبوي الرايضي لتقومي تالميذ املرحلة اإلعدادية للتعرف على مدى أتثري منهاج الرتبية  .1

لديهم. الرتبويةالرايضية على السلوكيات 

التأكيد على األهداف الرتبوية يف برانمج النشاط الرايضي املدرسي، ووضعها يف موضع تنفيذ عملي. .3

لسلوك الرتبوي الرايضي يف درس الرتبية الرايضية وعند ممارسة األنشطة الرايضية الداخلية التأكيد على ا .2

واخلارجية.
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ختصيص وقت يف الربانمج التدرييب لتوعية الالعبني أبمهية السلوك الرتبوي املرغوب واألضرار اليت قد تلحق  .6

م التزام أعضائه ابلسلوك الرتبوي الرايضي.دابلفريق يف حالة ع

السلوك الرتبوي الرايضي يبىن عرب مراحل العمر املدرسية، لذا يتطلب هذا البناء التأكيد على مواقف السلوك ان  .4

الرتبوي الرايضي من خالل األلعاب الصغرية اهلادفة والقصص احلركية اليت تدرس يف املراحل اليت تسبق الدراسة 

االعدادية.

جيب ان ضي على نتائج الفريق وتوضيح السلوك الرتبوي الذي عقد ندوات مدرسية لتوضيح أتثري اجلمهور الراي .4

يتحلى به املتفرج.

ان تتوىل وسائل االعالم املسموعة واملقروءة مهمة نشر التوعية الرايضية بني أفراد اجملتمع كافة وأتثري ممارسة  .6

الرايضة على الفرد من مجيع النواحي.

تلفة لتقومي سلوكهم الرتبوي الرايضي.اجراء حبو  مشاهبة على عينة من مراحل دراسية خم .6
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 بناء مقياس السلوك الرتبوي الرياضي
 لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية

 *د. حممد أمحد عبد احملسن حممود                         
ميكن مالحظة التغريات اليت حتدثها الرتبية الرايضية يف التالميذ من خالل السلوك، فاذا ما اتصف سلوكهم  

ويف مناقشتها  ستهاالرايضي أبنه سلوك تربوي يتفق مع قيم اجملتمع الدينية اليت تؤكد على احرتام القيم اخللقية يف الرايضة ويف ممار 
عيها، ومن خالل مالحظات الباحث وجد أن الرتكيز يكون يف أغلب األحيان على املدرس وكفاءته وسلوكه  بل ويف التدريب

الرتبوي داخل الدرس وعلى املنهاج وما حيتويه من مواد، أما سلوك الطالب الرتبوي الرايضي فلم حيظ ابهتمام يذكر، ابلرغم من 
كس الصالحية الرتبوية والتعليمية ملنهاج الرتبية الرايضية وبصورة مباشرة، من هنا ظهرت مشكلة البحث  أنه الواجهة اليت تع

كنتيجة لعدم وجود مقياس يقّوم السلوك الرتبوي الرايضي للطلبة، إذ ان الربامج التعليمية ال ميكن ان حتقق أهدافها أو تقّوم 
 نتائجها بعيدا عن وسائل التقومي.

 إىل بناء مقياس تقومي السوك الرتبوي الرايضي لدى تالميذ املرحلة االعدادية.ويهدف البحث 
يعتمد الباحث يف البحث احلايل على املنهج الوصفي )األسلوب املسحي( ملناسبته لطبيعة هذه الدراسة ويتمثل جمتمع البحث يف 

( 984( إدارات تعليمية، وبلغت عينة البحث )8عة ل )تالميذ املرحلة اإلعدادية ابملدارس احلكومية بنني مبحافظة الفيوم والتاب
من تالميذ هذه املرحلة وذلك من خالل املدارس املختارة من اإلدارات التعليمية مبحافظة الفيوم، وتطلب حتقيق أهداف البحث 

 بناء مقياس مواقف السلوك الرتبوي الرايضي، وكانت أهم االستنتاجات ما يلي:
 بناء مقياس السلوك الرتبوي لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية.توصل الباحث إىل تصميم و  -

 ( جماالت هي:8( موقف موزعة على )89يتكون مقياس السلوك الرتبوي لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية من ) -

 .جمال السلوك الرتبوي الرايضي داخل درس الرتبية الرايضية 

 داخل املدرسة(. جمال السلوك الرتبوي الرايضي والنشاط الرايضي الداخلي( 

 .)جمال السلوك الرتبوي الرايضي والنشاط الرايضي اخلارجي )خارج املدرسة 

 
 
 
 

                                                           
 مدرس تربية رايضية مبحافظة الفيوم وحاصل على دكتوراه الفلسفة يف الرتبية الرايضية )مناهج وطرق تدريس الرتبية الرايضية( *
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Building scale behavior of sports educational 

 middle school students 

  
() Elmohsen Mahmod-Mohamad Ahmed Abd 

 

Can be observed Caused by changes in the physical education students through behavior, 

if their behavior is characterized as the behavior of mathematical education in line with the 

religious values of society which emphasizes respect for moral values m sport and exercise 

in the discussion but also in training, and through observations researcher found that the 

focus is often the teacher, efficiency and conduct educational within the lesson and the 

curriculum and the contents of the materials, the behavior of the student educational sports 

film received little attention, although it is the interface that reflects the power of 

educational Platform for Physical Education and directly, from here emerged the research 

problem as a result of lack of a measure of the behavior of mathematical education 

students, as the educational programs can not achieve their objectives or their results are 

far from the means of the calendar. The research aims to build a measure of educational 

sports calendar behavior of middle school students. 
 

Supports a researcher at the present research on the descriptive method (method survey) 

for the appropriateness of the nature of this study is the research community in the school 

pupils Alaaadaah public schools Benin province of Fayoum, a subsidiary of (7) 

departments of education, reaching the research sample (539) of the students of this stage 

and that through the schools selected from the education departments in Fayoum 

Governorate, and requests the achievement of objectives of the research building scale 

positions of educational sporting behavior, and the most important conclusions were the 

following: 
 

- The researcher to design and build standard of conduct educational secondary school 

puplis 

- Consists of the educational standard of conduct with students from middle school (75) 

distributed over the position (3) areas: 

• Conduct educational field sports in physical education lesson. 

• Conduct educational field sports and physical activity of internal (within the 

school). 

• Conduct educational field sports and physical activity outside (outside school). 

                                                           

)) Physical Education teacher in Fayoum and holds a Ph.D. in Physical Education (Curriculum and Teaching 

Methods of Physical Education) 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

