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، والقائل في محكم ناعلى فضله وتوفيقه ل وتعالىشكر هللا سبحانه ن

 لهتنزي

                       َْلِئن َشَكْرُتْم ََلَزِيَدنَُّكم                          

 سورة إبراهيم ( – 07) اآلية                                                     

 ووقوفا عند قوله عليه الصالة والسالم:

    من لم يشكر الناس لم يشكر هللا 
    )صحيح مسلم(                                                             

 

         اخلالص لألستاذ املشرف على هذه املذكرة الدكتورقدم بالشكر أت          
الذي مل يبخل عليا بنصائحه وتوجيهاته القيمة يف البحث، كما "طراد توفيق"  

 فكان نعم املشرف . يشكره على جديته أثناء عمله معأ
معهد علوم وتقنيات األنشطة البدنية اجلزيل إىل أساتذة  تقدم بالشكرأكمـا 

 .البويرة  جبامعة  والرياضية
والشكر اخلالص والصادق لألستاذين الغاليني على قاليب ، واللذان سيظالن يف قليب 
وعقلي ما حييت األستاذ رشام مجال الدين واالستاذ بوعيشة عبد النور شكرا على  

 كل شيئ شكرا
على التسهيالت املقدمة مدراء متوسطات عينة الدراسة تقدم بالشكـر إىل أكما 

، من قريب أو من بعيد يف إخراج هذا العمل ساهم بالكثري أو القليلكل من و 
 املتواضع إىل النور.

 .هناء هذا العملإلالذي أعاننا  ويف األخيـر حنمد اهلل جال وعال
 



 ب 

  

، والصالة والسالمبسم اهلل الرحمن الرحيمبعد   

 على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

 أما بعد، أهدي هذا العمل المتواضع:

ى من علماني معاني   ي وبدعواتهما أوفق وأنجح، إل ى من بنصائحهما أهتد * إل  

ي ربي وأعانني على صبر والمثابرة وحب العمل واالجتهاد فيه،إلى أبي وأمي حفظهما ل ال  

عتهم وصون أمانتهما.  ا ط  

ى كل أفراد عائلة رشام وإلى إخوتي* شفيق"  إل  وبالخصوص أخي الغالي على ق لبي "

 والعمال والطلبةحرف  علمني  وإلى كل من    المعهد  ودكاترة  المشرف وكل أساتذة  * إلى األستاذ
األخص دنية والرياضية  مكتبة عمال وب ت الب  .علوم وتقنيات النشطا

. ي ومسيرتي ي رفق اء درب دق ائ ى زمالئي وأص * إل  

ي  * ى كل من ساهم ف ريب أو من بعيد  إوإل ى كل  نجاز هذا العمل من ق من  ولو بالكلمة الطيبة وإل
. ي ولم يكتبهم ق لمي لهم ق لب ص ي  

  

 رشام  ناصر
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 إصالحات مناهج الجيل الثاني من وجهة نظر أساتذة  التعليم للمتوسط. ظل  واقع حصة التربية البدنية في 

 –دراسة ميدانية أجريت على بعض متوسطات والية البويرة 
 إشراف الدكتور: طراد توفيق                               إعداد الطالب: رشام ناصر         

إصالحات مناهج الجيل الثاني  ظل  واقع حصة التربية البدنية في الدراسة إلى التعرف على  هدفت  :بحثملخص ال
، حيث أجريت الدراسة على مجموعة من أساتذة التعليم المتوسط بوالية  التعليم للمتوسط وجهة نظر أساتذة  من

أستاذ أي  192من المجتمع األصلي والبالغ عشوائية بسيطة أستاذ تم اختيارهم بطريقة  30والبالغ عددهم  البويرة
من خالل توزيع استمارات استبيان على األساتذة بعد التحقق من  المنهج الوصفي كما تم إتباع، 20% بنسبة

 كوسائل إحصائية لتحليل نتائج الدراسة.2كاواختبار  (%)الشروط العلمية لألداة، وقد تم استعمال النسبة المئوية 
مناهج الجيل الثاني  تساهم في  الدراسة عن صحة الفرضيات المقترحة وكشفت أن نتائجاألخير أسفرت  وفي 

المفتشية لي سياسة  نتيجة لي إعتماداإلصالحات الجديدة.  ظل  تحقيق أهداف حصة التربية البدنية والرياضية في 
البرامج التكونية الخاصة بي أساتذة التربية البدنية والتي تتضمن إصالحات مناهج الجيل الثاني وكذا تتمشي 

من مختلف النواحي المعرفية ،  ني وقدرات التالميذ أثناء حصة التربية البدنية والرياضيةإصالحات مناهج الجيل الثا
 .ةالوجداني ، ةالمهاري

 التعليم المتوسط.الثاني ، أساتذة مناهج الجيل  واقع حصة التربية البدنية، الكلمات الدالة:* 
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 االشكالية:

لقد أولت الدولة الجزائرية في السنوات االخيرة االهتمام األكبر لي القطاع التربوي باعتباره اللبنة األساسية لتكوين    
المجتمع و الوسيلة المثلى إلعداد نخبة المستقبل، فأصبحت أغلب الدراسات تركز على النهوض  بهذا  القطاع من 

بـها وزارة التربية بدافع مسايرة تطورات العصر، والتفتح على خالل مجموعة من اإلصالحات الجذرية، التي قامت 
العالم، و لم تستثني هذه التغييرات أية مرحلة من المراحل أو مادة من المواد بل شملت جميع المواد التربوية، في 

قاربة بالكفاءات الممختلف األطوار بداية بتغيير المناهج واألهداف التربوية، وصوال إلى طريقة التدريس، وتحت مسمى 
على  2016/2017ل مناهج الجيل الثاني لتعليم المتوسط  التي شرع في تطبيقها إن طالق من السنة الدراسية ظ في

 وار هاته المرحلة.على باقي أط اقسام السنة االولى من التعليم المتوسط قبل أن تعمم في السنوات القادمة
 يهو  األخرى يميةلالتع المواد انش اهشأن التربوية المنظومة في مندمج جزاء والرياضية البدنية التربية مادة تعتبر
 ومع ملالتع ةر سيرو  في ؿتكاملوال والتدرج ريةرااالستم ىلع يعتمد متجانس اجهبمن سي،را الد المسار ةلطي تدرس
 يسر التد اجهمن إلى باالهداف التدريس اجهمن تغيير إلي الوطنية التربية رةابوز  أدى المجتمع في ةلالحاصورات التط

 نع مليالتع منطق  إلى نقيلوالت ميلالتع طقمن نم تقالاإلن يعني والذي ، 2004 سنة جهأنت الذي بالكفاءات بالمقاربة
  1.يق الممارسةطر 
الّصحية والثّقافية  تسعى إلى تكريس طموحات  األمة النظام التربوي الشامل،التربية البدنية جزء مندمج في  حصة إن

بإيجاد الصيغ المالئمة لتنشئة األجيال و بما يجعل منهم  قية المواد  التعليمية األخرى،، شأنها شأن بواالجتماعية
ففي ظّل المقاربة المعتمدة وجه مواطنين فاعلين ، قادرين على االضطالع بأدوارهم في كل مجاالت الحياة على أكمل 

في منظورها العام للتعّلم حيث المتعّلم محور االهتمام في العملية التعّلمية، تماشيا مع قدراته " و  المقاربة بالكفاءات" 
البدنية  والنفسية الحركية والمعرفية، تصبح فضاء  ممّيزا بما توفره من تنّوع لألنشطة البدنية واأللعاب التحضيرية، 

تعبير، وما يتطّلب من المتعّلم من تكييف لتصرفاته وخاّصة التي تقوم على روح التعاون والمواجهة واإلبداع وال
  .2.المعيشة وسلوكاته مع ما يتوافق والوضعية

مناهج الجيل الثاني الى المساهمة في ظّل  فييسعى برنامج التربية البدنية والرياضية في مرحلة التعليم المتوسط      
، حيث تجد هذه بإرساء كفاءات في مختلف األطوار وهذا، مسّطرة بمعية بقية المواد األخرىتحقيق مالمح التخرج ال

 الكفاءات مداها في األنشطة البدنية والرياضية المتداولة في الوسط المدرسي.
نحاول من خالل كل هذه التغيرات التي عرفها القطاع أردنا أن نكون سباقين لتقصي حقائق هاته االصالحات بحيث 

إصالحات مناهج الجيل الثاني من وجهة نظر أساتذة  التربية البدنية في ظلّ  على واقع حصةمن دراستنا هذه التعرف 
 التعليم للمتوسط.

 حيث تم طرح اشكالية البحث المتمثلة في التساؤل التالي:
إصالحات مناهج الجيل الثاني من وجهة نظر أساتذة التعليم الرياضية في ظل حصة التربية البدنية و  ما واقع  -

 ؟   المتوسط

                                                                 
 2ص 2006.جانفي ،  :الثانوي عليمالتن م الثانية السنة والرياضية البدنية التربية منهاج لمناهجل الوطنية جنةل،ال الوطنية التربية رةزا و - 1

 .(2015) منهاج التربية البدنية والرياضية، مارس  - 2
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 وقد تم طرح التساؤالت الفرعية  التالية : 
 ؟ تتضمن إصالحات مناهج الجيل الثاني نية والرياضيةأساتذة التربية البدالخاصة بالحالية  ينبرامج التكو  هل-1
 ؟ أساتذة التربية البدنية والرياضية مدركون لمحتوى مناهج الجيل الثانيهل  -2
 يطبيقون محتوى منهاج الجيل الثاني؟ أساتذة التربية البدنية والرياضيةهل  -3
 الفرضيات : *
من وجهة نظر أساتذة حصة التربية البدنية والرياضية تشمل إصالحات مناهج الجيل الثاني   الفرضية العامة: -

 التعليم المتوسط.
 لفرضيات الجزئية:*-
 .تتضمن إصالحات مناهج الجيل الثاني نية والرياضيةأساتذة التربية البدالحالية الخاصة ب ينبرامج التكو  -1
  .أساتذة التربية البدنية والرياضية مدركون لمحتوى مناهج الجيل الثاني -2
 .الثاني الجيل منهاج محتوى يطبيقون والرياضية البدنية التربية أساتذة -3
 اسباب اختيار الموضوع:*

 ذاتية:
 التعليمي بحكم التخصص. لجانب التربويالميل الشخصي ل-
 على أن نكون سباقين في إكتشاف جديد هذه االصالحات. رغبتنا وفضولنا -

 موضوعية:
 على مدى تماشي هذه االصالحات مع قدرات واستعدادات التالميذ. التعرف-
 التعرف الى اي مدى اساتذة ت ب ر يطبيقون هذه االصالحات.-

 أهمية البحث:
واقع حصة التربية البدنية والرياضة في ظل اصالحات مناهج الجيل من الموضوع الذي تناولنه " تنبع اهمية البحث 

الثاني ن من وجهة نظر اساتذة التعليم المتوسط" والذي يعتبر ذو أهمية بالغة ، ومن الواجب علينا النظر اليه ومعالجته 
 ويمكن حصر أهمية بحثنا هذا ضمن جانبين هما:

  الجانب العلمي: -1
 نظرا لحداثة الموضوع المتناول. المجال قلة البحوث وانعدامها في هذا -
 في الميدان التربوي على وجه العموم ، والتربية الرياضية على وجه الخصوص. إثراء المعرفة العلمية -

 الجانب العمالي: -2
 براز اهمية هذه االصالحات في حصة التربية البدنية والرياضية.إ -
 هذه االصالحات.الكشف عن واقع حصة التربية البدنية والرياضية في ظل  -
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 أهداف الدراسة :*
 التعرف على واقع تجسيد إصالحات الجيل الثاني في الميدان العملي أثناء حصة التربية البدنية. -
 التعرف على الجديد الذي جاءت به هاته االصالحات. -
 المقدمة لهم.التعرف على مدى فهم أساتذة التربية البدنية لهاته االصالحات من خالل البرامج التكوينية  -
 التعرف على مدى توافق هاته االصالحات معا قدرات التالميذ أثناء حصة التربية البدنية والرياضية. -
  :تحديد المصطلحات والمفاهيم 

ت في إن التصور النظري الجيد يقوم على أساس واضح للمفاهيم والمصطلحات التي يستخدمها الباحث، ولقد ورد 
حتى يرقى هذا البحث إلى مستوى البحوث العلمية األكاديمية وجب علينا تسليط بحثنا عدة مفاهيم ومصطلحات، 

 الضوء على أهم المفاهيم والمصطلحات األساسية والتي تعتبر بمثابة الكلمات المفتاحية للدراسة كما يلي:
 

  مناهج الجيل الثاني -1
ية المقدمة من طرف الوزارة التي توضح وتشرح المادة التدريسية هي الوثيقة الرسمالتعريف االصطالحي:  -

 من طرف اللجنة الوطنية للمناهج.  2015والتي صدرت في مارس الخاصة به

هي الوثيقة الخاصة بمادة التربية البدنية التى تحتوى على مجموعة من االصالحات التى  التعريف االجرائي:  -
 البدنية والرياضية.تساهم في تحقيق أهداف حصة التربية 

 
 اإلصالحات -2
اإلصالح هو تبديل أو تغيير وضع خاطئ وطرحه يعني أن هناك اعوجاج يحتاج إلى التعريف االصطالحي:  -

 .اإلصالح
ها المنهاج الجديد)منهاج الجيل الثاني( التي شرع في تطبيقها يحتويهي التعديالت التي التعريف االجرائي:  -

 .2016/2017هاته السنة الدراسية في 
 

 حصة التربية البدنية والرياضية -3

تتمثل في الجزء االهم من البرنامج المدرسي للتربية الرياضية ومن خالله تقدم كافة التعريف االصطالحي:  -
 1.الخبرات والوحدات التعليمية الى تحقيق اهداف المنهاج

حركات رياضية وتلك المدة المبرمجة هو ذلك الوقت المخصص من اجل القيام بمهارات او التعريف االجرائي:  -
 نسعى إلى معرفة التغيرات التى طرأت عليها في ظل االصالحات الجديدة. التي ضمن البرنامج المدرسي

هي دراسة تطبيقية لخصائص نظريات ومبادئ المقاربة في مختلف المجاالت وتعرف  المقاربة بالكفاءات: -4
رات والمعارف الشخصية في وضعيات تعليمية جديدة داخل الكفاءة على انها القدرة على استعمال المها

 المجال المدرسي.

                                                                 
 .(99، صفحة 2005)ماهر حسن محمود محمد،   - 1
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هي امتداد للمقاربة باالهداف وتمحيصها الطارها المنهجي والعلمي وتعني االنتقال  التعريف االصطالحي: -
من منطق التعليم والتلقين الى منطق التعلم عن طريق الممارسة والوقوف على مدلول المعارف ومدى 

 اهميتها ولزوميتها في الحياة اليومية للفرد.
ه استاذ التربية البدنية والرياضية في التدريس وذالك من تعملهو المنهاج الجديد الذي يس التعريف االجرائي: -

ويعني االنتقال من منطق التعليم الى منطق التعلم حيث يكون للمتعلم دور محوري في العملية  2004
 التربوية.

 
 الدراسات المرتبطة بالبحث:

 الثاني الجيل مناهج إصالحات ظل في والرياضية البدنية التربية حصة في القيمي البعد مكانة الدراسة االولى:-1
 . بوحاج مزيان  ،رشام جمال الدين، زهواني سفيان.المتوسط التعليم من األولى السنة أساتذة نظر وجهة من

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على  مكانة البعد القيمي في حصة التربية البدنية والرياضية في ظل إصالحات    
هة نظر أساتذة السنة االولى من التعليم المتوسط وتم اختيار هذا الموضوع  بصفته مناهج الجيل الثاني  من وج

موضوع الساعة من أجل إبراز األهمية البالغة التي تلعبها اإلصالحات في االرتقاء بمستوى المنظومة التربوية، وكذا 
عرف على  الجديد الذي جاءت به التعرف على واقع تجسيد البعد القيمي  أثناء حصة التربية البدنية من خالل الت

مضامين هاته االصالحات ومدى فهم أساتذة التربية البدنية لها وتجسيدها في الميدان خاصة البعد القيمي الذي يعتبر 
 .أساس االرتقاء بالمنظومة التربوية والوصل بالمتعلم إلى الملمح المنشود

مجموعة من أساتذة السنة االولى من التعليم المتوسط بوالية أما من الجانب المنهجي فقد  أجريت الدراسة على       
أستاذ أي  150أستاذ تم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة من المجتمع األصلي والبالغ  30البويرة والبالغ عددهم 

الشروط  ، كما تم إتباع المنهج الوصفي من خالل توزيع استمارات االستبيان على األساتذة بعد التحقق من20بنسبة %
كوسائل إحصائية لتحليل نتائج الدراسة  في األخير  2العلمية لألداة، وقد تم استعمال النسبة المئوية )%( واختبار كا

وبعد عملية التحليل والتفسير أسفرت نتائج الدراسة عن تحقق الفرضيات المقترحة ، كما حث الباحثون على ضرورة  
ملي وعدم تركها حبر على ورق ، إعطاء البعد القيمي االهمية نفسها التي تجسيد محتوى االصالحات في الميدان الع

تحضى بها االبعاد االخرى ومضاعفة الحجم الساعي من التكوين المخصص حول مناهج الجيل الثاني ودعم التكوين 
تبر الدليل النظري بحصص تطبيقية بحكم خصوصية المادة التي تستلزم ذلك وكذا التقيد بالمنهاج الرسمي الذي يع

 .التربوي الواجب تنفيذه
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 الجيل مناهج اصالحات ظل في والرياضية البدنية التربية حصة أثناء الصحية التربية واقع الثانية: الدراسة-2
، ،رشام جمال الدينبن عبد الرحمان سيد على  المتوسط التعليم من أولى السنة أساتذة نظر وجهة من الثاني

 زهواني سفيان.
هدفت الدراسة الحالية الى محاولة التعرف على مكانة التربية الصحية أثناء حصة التربية البدنية والرياضية في     

ظل اصالحات مناهج الجيل الثاني لمادة التربية البدنية والرياضية من وجهة نظر أساتذة السنة أولى من التعليم 
اعة من أجل ابراز األهمية البالغة التي يلعبها الجانب المتوسط  وقد تم اختيار هذا الموضوع بصفته موضوع الس

الصحي في حصة التربية البدنية والرياضية ومدى اهتمام وتركيز االستاذ على هذا الجانب سواء من الناحية البدنية 
ف أو النفسية أو االجتماعية وكذا مدى محاولة االستاذ على تحقيق التربية الصحية عند التالميذ من خالل مختل

االنشطة الرياضية المبرمجة في طور السنة أولى من التعليم المتوسط. وكذلك هدفت الدراسة الى محاولة التعرف 
 على دور التربية البدنية والرياضية في تحقيق الكفاية الصحية لدى التالميذ في مرحلة التعليم المتوسط.

ساتذة السنة أولى من التعليم المتوسط بوالية البويرة من الجانب المنهجي فقد أجريت الدراسة على مجموعة من أ     
 150أستاذ حيث تم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة من المجتمع االصلي للدراسة والذي يضم  30والبالغ عددهم 

كما تم اتباع المنهج الوصفي في هذه الدراسة من خالل استخدام استمارة االستبيان كأداة  %20أستاذ أي بنسبة 
اسة وذلك بعد التحقق من الشروط العلمية ألداة البحث أما فيما يخص الجانب االحصائي تم استخدام النسبة للدر 

المئوية واختبار كاف تربيع لتحليل النتائج المتحصل عليها، وبعد عملية التحليل اسفرت النتائج على تحقق الفرضيات 
الل حصة التربية البدنية والرياضية في ظل اصالحات المقترحة وكذا كشفت على مكانة وأهمية التربية الصحية خ

مناهج الجيل الثاني، ومن خالل هذا تم وضع مجموعة من االقتراحات والتوصيات والفروض المستقبلية من بينها 
ضرورة االهتمام بالجانب الصحي أثناء حصة التربية البدنية والرياضية خاصة عند تالميذ السنة أولى من التعليم 

 ط وكذلك التنويع في االنشطة الرياضية والتي من خاللها الوصول الى تحقيق التربية الصحية عند التالميذ.المتوس
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 د:ـتمهي
تعتبر أنها من أهم السبل في  تحتل التربية البدنية والرياضية مكانة هامة في المنظومة التربوية، بحيث

وتربيته تربية شاملة، وعنصرا فعاال في اإلعداد لمجتمع أفضل، ألنها تساهم في العملية التربوية التي  النشء
ثراء الجوانب البدن للفرد، كما أنها تسعى إلى تحقيق  واالجتماعيةية والعقلية تهدف إلى تحسين األداء اإلنساني وا 
 التوازن والتعاون ضمن التركيبة التي ينشط فيها الفرد.

، فهي النموبالتربية البدنية قابلية الفرد على التكيف مع طبيعته وبيئته وسيطرته عليها وكذلك قابلية  ويقصد
كما تكسبه العديد من صفات  اجتماعيلقيام بدور تنمي شخصيته من جميع النواحي وتعده للحياة لهدف ا

 المواطنة الصالحة التي تؤهله ألن يكون شخصا نافعا لنفسه ومجتمعه.
ة والتربية البدنية والرياضية وكذلك بيوها نحن في هذا الفصل نسلط الضوء على بعض المفاهيم المتعلقة بالتر 

 .موادبتاريخها، وأهدافها، وأهميتها وتكامليتها مع بعض ال
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 تعريف التربية: -1
 لغة: -أ

إذا بحثنا في المعاجم اللغوية لتحديد معنى التربية فإننا نجد أنها ترجع في أصلها اللغوي العربي إلى الفعل 
أي "وترى األرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت" يربو( أي نما وزاد. وفي التنزيل الحكيم  -)ربا

ي في بيت فالن أي نشأ فيه. ورباه بمعنى نشأه ونمى قواه نمت وزادت لما يتداخلها من الماء والنبات، وتقول رب  
"قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين". الجسدية والعقلية والخلقية... وفي التنزيل الحكيم أيضا: 

اح" في اللغة والعلوم أن التربية هي " تنمية الوظائف وورد في "الصح صغيرا ".ربياني "قل رب ارحمهما كما 
الجسمية والعقلية والخلقية كي تبلغ كمالها عن طريق التثقيف". وهكذا يتضمن المعنى اللغوي للتربية عملية النمو 

 1والزيادة.
 اصطالحا: -ب

نسان وحيوا ن، ولكل منهم طرائق التربية اصطالحا تفيد معنى التنمية ونهي تتعلق بكل كائن حي من نبات وا 
خاصة للتربية، وتربية اإلنسان تبدأ قبل والدته وال تنتهي إال بموته وهي تعني باختصار أن تهيئ الظروف 

 2المساعدة لنمو الشخصية نموا متكامال من جميع النواحي الخلقية والعقلية، الجسمية والروحية.
ان صالحا ألداء ألي عمل، عاما كان أو خاصا، أن التربية الكاملة هي أن تجعل اإلنسجون ملتون" ويرى "

 بدقة وأمانة ومهارة في السلم والحرب".
 التربية إعداد اإلنسان ليحيا حياة كاملة.هربرت سبنسر" وعند "

فإن التربية هي الطريقة التي بها يكون العقل عقال آخرا، ويكون القلب قلبا "لجولز سيمون" أما بالنسبة 
 3آخرا.

 ية عند جون ديوي:مبادئ الترب -2
إن مبدأ النفعية البرجماتية وطريقة المشروع هما أساس التعليم المتميز بالعمل يجب أن يوضع الطفل في 

 موقف تسمح له بالتفكير والبرهنة من أجل الوصول بجهده الخاص إلى التعلم:
 أن يكون التلميذ موجودا في وضعية حقيقية للتجربة ويكون في نشاط مستمر. -
 مشكل الحقيقي ليكون حافزا للتفكير.يظهر ال -
 ضرورية إليجاد حلول. ون التلميذ معلومات ويقوم بمالحظاتيك -
 تظهر للتلميذ حلول مؤقتة ويكون مسؤوال على اإلعداد المنظم لها. -
 أفكاره وتطبيقها من أجل تحديد أثرها واكتشاف مدى صالحيتها بنفسه. دعيمتعطى له إمكانيات وفرص لت -

 ل في:ومبادئها تتمث
 تربية عملية النمو. -
 ى نمو الطفل.يرتكز النشاط المدرسي عل -

                                                                                                                                                            
 .17، ص1994سنة  لألوفسمحمد منير مرسي، "أصول التربية"، المطبعة النموذجية   1
 .18، ص1990، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،2ول التربية"، طرابح تركي، "أص  2
 .09، ص1993محمد عطية األبرشي، "روح التربية والتعليم"، دار الفكر العربي،   3
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 عدم فصل المدرسة عن المجتمع. -
فطريقة المشروع إذا كانت مطبقة بروح نفعية تكون النتيجة إيجابية ألنها تستدعي مزج النشاط العقلي بالنشاط 

لك مواطنا بإمكانه أن يعيش في الجسمي في وسط تسمح العالقات اإلجتماعية بتحقيق نمو التلميذ ليصبح بذ
 1وسط ديمقراطي.

 أهمية التربية: -3
هو أساس تكوين  يالذ التربية عملية يحتاج إليها الفرد والمجتمع، ألنها أساس البناء والتكوين الخلقي

لمجتمعات وبنائها على أسس سليمة، بل كانت التربية سببا رئيسيا في تنمية الشعوب والمجتمعات إقتصاديا ا
نما انتشر بقوة سالح وا   جتماعيا وسياسيا وثقافيا وعسكريا، فاإلسالم على سبيل المثال لم ينتشر بقوة السيف، وا 

"وليس بصحيح  )األخالق(في كتابه فولتير الفضيلة واألخالق، وفي هذا المعنى يقول الفيلسوف الفرنسي الكبير 
 ف الكرة األرضية، بل كان سبب انتشاره ما يدعى من أن اإلسالم استولى قهرا بالسيف على أكثر من نص

رغبة الناس فيه، بعد أن أقنع عقولهم، وأكبر سالح استعمله المسلمون لبث الدعوة، هو اتصافهم بالقيم العالية إذ 
 ال يخفي ولوع المغلوب بتقليد الغالب".

حضارية، وفي جوانب وبذلك تبرز أهمية التربية في زيادة قدرة الشعوب على مواجهة التحديات العصرية وال
 أخرى كثيرة منها:

  االقتصاديةأنها عامل هام في التنمية. 
  االجتماعيةأنها عامل هام في التنمية. 
 .أنها عامل هام في إرساء الديمقراطية الصحيحة 
  االجتماعيأنها أساس التماسك. 
  االجتماعيأنها عامل هام في إحداث التغير. 
  لشعوب العالم.أنها أصبحت إستراتيجية قومية كبرى 
 .2أنها ضرورة لبناء الدولة العصرية 
 بعض القواعد الهامة في التربية: -4
يتعلم الطفل عن طريق النشاط النابع من قوى الميول الغريزي فعلى المدرسين أن يفسحوا لألطفال مجاال يتفق  -

 مع الميول.
وهذا يوجب على المدرسين أن  و تحليلها ا،مواجهة األطفال بالمشاكل المعقدة الغامضة الجذابة للقيام بحله -

يعملوا على إيقاظ ثني العناصر والمواهب الكامنة في األطفال، كما يوجب عليهم أن يعملوا على مساعدتهم 
 الكتشاف العناصر بأنفسهم.  

                                                                                                                                                            
 .02، ص2005وثيقة تربوية، دراسة استطالعية حول إصالح المنظومة التربوية،  1
 
 .19، ص1999ي الحديث باألزاريطة، القاهرة، أحمد محمد الطيب، أصول التربية، المكتب الجامع 2
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راد كما اعتماد طرق التربية والتعليم على الصفات العقلية لكل فرد، وهذه الصفات تختلف قلة وكثرة بين األف -
تتفاوت بين كل فرد وآخر، وهذا ما يملي علينا تقسيم الفصل الواحد إلى وحدات متجانسة من حيث طبيعة 

 .مهبحيث يمكن تزويد كل فرد بما يالئ أجسامهم وحظهم في الذكاء وميولهم وأمزجتهم
س هذه الصفة التدري تساير فيه طرق اجتماعيد في ظل جو العمل على تنمية قوى األطفال إلى أقصى ح -

 1.االجتماعية
 أهمية دراسة تاريخ التربية والرياضة: -5
 الدروس والعبر من الماضي والتعرف على األخطاء وتجنب الوقوع فيها في الحاضر أو المستقبل. استخالص -
نحو التقدم على نظام الرياضة والتربية البدنية وذلك لتوجيه النظام  االجتماعيةاستقراء تأثير المتغيرات والنظم  -

 باالستفادة من هذه التأثيرات.
دراسة تاريخ الرياضة واأللعاب والتربية البدنية كمحكمات لتقدير حجم واتجاه التقدم في التربية البدنية  -

 المعاصرة.
 جيدة للرياضة في الحاضر والمستقبل.االستفادة من معطيات اإلدارة عبر التاريخ الستخالص تنظيمات  -
رس الفلسفية الكبرى وتأثيرها على الرياضة والتربية البدنية من خالل العصور المختلفة لحضارة دراسة المدا -

 اإلنسان.
تكوين اتجاهات مهنية قوية نحو التربية البدنية لدى طالب التربية البدنية بالتعرف على إسهامات النظام في  -

 االرتقاء باإلنسان عبر الحضارات المختلفة.
علمي في مجال التربية البدنية والرياضية وخاصة منطقتنا العربية التي تفتقر إلى هذه النوعية تشجيع البحث ال -

 2من البحوث.
 مفهوم التربية البدنية: -6

يمكن من خالل ما سبق اعتبار التربية البدنية والرياضية مادة من مواد النشاط وهي مواد ال تنفصل عن 
 منه وركيزة من الركائز األساسية له. نه جزءخرى من البرنامج الدراسي ألالعناصر األ

ويمكن تعريفها بأنها مجموعة األنشطة والمهارات والفنون التي يتضمنها البرنامج بمختلف مراحل التدريب، 
االعتماد على التجربة  هالتلميذ مهارات وأدوات تساعده على عملية التعلم، حيث يمكن إكسابوتهدف إلى 

أن يكتسب اآلليات الضرورية التي تجعله في وضع  -وهذا ما يقصد بعبارة النشاط-تية الشخصية والممارسة الذا
 يسمح له بالمالحظة، والنظر، والسماع واالكتشاف، والفهم واالبتكار والتعبير والتبليغ.

أكثر بمواد النشاط ووضعها في إطار عمل يرمي إلى توجيه مواقف التلميذ واستغالل  االهتماملذا يجب 
فرض على المعلم محيطه الطبيعي والبشري ومع أحداث الساعة ووسائل اإلعالم، وهذا يبات لمتطلبات استجا

ن مواد النشاط وميدانها ومنهجيتها ال يمكن أن تمارس إال في نطاق موضوع علمي محدد يعطي موقفا جديدا أل
                                                                                                                                                            

 .37، ص1993، دار المعارف، القاهرة، 2، ج.12صالح عبد العزيز، التربية وطرق التدريس، ط. 1

 
 .195، ص2001، دار الفكر العربي، القاهرة،2أمين أنور الخولي، أصول التربية البدنية والرياضية، ط. 2
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ذه الحالة رفيقا مرشدا يوجه التلميذ فرصة كافية ومنظمة للممارسة الشخصية والعلمية. فيصبح المعلم في ه
التلميذ ويصلح خطأه دون أن يفرض عليه طريقة معينة أو حال معينا، وبالتالي يتحول دور المعلم من الملقن 

    1التالميذ وتشويقهم إلى المعرفة. احترام ميول إلى الرفيق الموجه، المرشد الذي يكون أكثر حرصا على
 البدنية:األهداف العامة والخاصة للتربية  -7

ا تهتم بنمو حة الجسم ونشاطه ورشاقته وقوته كمترمي التربية البدنية إلى العناية بالكفاية التربية أي ص
ة يالجسم وقيام أجهزته بوظائفها، والتربية البدنية تدرب الفرد على مختلف المهارات الحركية وال يخفى أن للترب

كوين شخصية اإلنسان سواء من الناحية النفسية، الخلقية أو البدنية أهدافا عامة وأخرى خاصة لها أثرها في ت
 ويمكن تلخيص هذه األهداف فيما يلي: االجتماعية

 تنمية المهارات النافعة للحياة. -1
 تنمية الكفاية العقلية والذهنية. -2
 .االجتماعيالنمو  -3
 الترويح وشغل أوقات الفراغ. -4
 ممارسة الحياة الصحية السليمة. -5
 لصالحة بين المواطنين.تنمية صفة القيادة ا -6
 إتاحة الفرصة للنابغين للوصول إلى البطولة وتنمية الكفاءات والمواهب الخاصة. -7
تشارك التربية البدنية والرياضية في تكوين التلميذ وترقيته إلى الميدان الثقافي لممارسة النشاطات البدنية  -

وتعطي للطفل  واالجتماعيالقة مع المحيط الفيزيائي والرياضية وتعيد إلى الجسم قيمته المعنوية والحركية في الع
المحضة وبصفتها مادة تعليمية، فإنها تستمد تعليم النشاط  الفرصة للتعبير بطريقة مختلفة عن الوضعية المدرسية

 البدني والرياضي كقاعدة تربوية يمكن من خالله:
 حركة مبلورة ومتطورة. تنمية كل الطاقات التي تساعد على تحويل الحركية الموروثة إلى -
 تعليم التلميذ تحصيل المساعي والجهود الختيار وتحريك طاقته بفاعلية لبناء مهارات حركية. -
 تهيئ الفرد لحسن التسيير والتطلع إلى توازن وجداني أفضل. -
 2تهدف إلى زرع اإلبداع والتعبير عن فردية كل شخص. -

بدنية تسعى لبناء نظام قيم متفتحة، فهي تمثل عنصرا أساسيا في ووقوفا عند تحقيق هذه األهداف فالتربية ال
بتبيينها تحسين عوامل الفعالية الحركية، فهي تشبع بهذا رغبة  واالجتماعيةالتربية والثقافة والحياة األخالقية 

 التحرك، والنشاط وتجاوز الذات وتقوي بصفة عامة الصحة.
وبالتالي فهي تعلم الثقة في النفس ألنها تجبر على كما تسمح بتحصيل المهارات في وضعيات صحية 

 العمل الجماعي في عدة نشاطات، وتوفر شروط الوصول إلى المسؤولية والتضامن.
                                                                                                                                                            

 .04، ص1997، المركز الوطني للوثائق التربوية، 08التربية، التربية البدنية، الملف وزارة التربية الوطنية، من قضايا 1

 
 .05، مرجع سابق، ص08وزارة التربية الوطنية، الملف  2
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 والمجاالت الثالثة التي تتمحور حولها األهداف هي:
 .االجتماعيالمجال الوجداني  -
 المجال المعرفي. -
 1المجال النفسي الحركي. -
 ة والرياضية:مفهوم التربية البدني -8

لقد اختلف مفهوم التربية البدنية والرياضية من مفكر إلى آخر فنجد مفهوم التربية البدنية والرياضية لدى 
نما هي الحياة نفسها ومعايشتها، وهنا تبرز معاني الخبرة ، Deweyديوي  أنها ليست مجرد إعداد للحياة وا 

يبرز مفهوم التربية المستمدة من خالل تثقيف الفرد مدى  على سن معينة، كما اكتسابهاالمربية التي ال يتوقف 
 هاالحياة. حيث ينظر للتربية البدنية والرياضية على أنها أسلوب للحياة وطريقة مناسبة لمعايشة الحياة وتعاطي

 من خالل خبرات الترويح البدني واللياقة البدنية  والمحافظة على الصحة وضبط الوزن وتنظيم الغذاء والنشاط،
 ق مع التربية مدى الحياة.وهو مفهوم يتس

إلى أن مفهوم التربية البدنية والرياضية هو وليد القرن العشرين،  Vander waoig فند رواجويرى المفكر 
فهي تتعامل مع برامج الرياضة والرقص وغيرها من أشكال النشاط البدني في المدارس وهكذا ظهرت التربية 

 2)المظلية( في الوضع التربوي.يرات يالبدنية كنوع من التغ
لألطفال والشباب على تقاليد  اجتماعيةينظرون إلى التربية كعمليات تطبيع وتنشئة  االجتماعيونونجد 

، وفي هذا السياق تحتل التربية البدنية مكانة تربوية مهمة بعد أن وضح االجتماعيالمجتمع وثقافته ونظامه 
تحكمها معايير وقواعد ونظم ب من خالل اللعب واأللعاب والرياضة التي تماما دورها التطبيعي لألطفال والشبا

ه بتلك التي توجد في المجتمعات المعيارية اإلنسانية، فهي صورة مصغرة لها، من هذه األشكال الحركية يتم أشب
عن التلقائية )تدريب( األطفال والشباب على قيم المجتمع ومعاييره في إطار يتسم بالحرية والرضا والبهجة فضال 

 وبعيدا عن التلقين.
 أما بالنسبة للمفهوم اإلجرائي للتربية البدنية والرياضية هو:

 .مجموعة أساليب وطرق فنية تستهدف اكتساب القدرات البدنية والمهارات الحركية، والمعرفية، واالتجاهات 
 برامج واألنشطة.مجموعة قيم ومثل تشكل األهداف واألغراض، وتكون بمثابة محكات، وموجهات لل 
 .3مجموعة نظريات ومبادئ تعمل على تبرير وتفسير استخدام األساليب الفنية 
 أهداف التربية البدنية والرياضية: -9

تسعى التربية البدنية والرياضية كمادة تعليمية في المرحة الثانوية إلى تأكيد المكتسبات الحركية والسلوكية 
والمتوسط، وهذا من خالل أنشطة بدنية  االبتدائيالتعليم القاعدي بشقيه النفسية واإلجتماعية المتناولة في 

 ورياضية متنوعة وثرية ترمي إلى بلورة شخصية التلميذ وصقلها من حيث:
 

                                                                                                                                                            
 .05المركز الوطني للوثائق التربوية، مرجع سابق، ص 1
 .30أمين أنور الخولي، مرجع سابق، ص 2
 .30أمين أنور الخولي، مرجع سابق، ص 3
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 أ/ الناحية البدنية:
 تطوير وتحسين الصفات البدنية )عوامل التنفيذ(. -
 تحسين المردود الفسيولوجي. -
 زيعه.التحكم في نظام تسيير المجهود وتو  -
 1 تقدير وضبط جيد لحقل الرؤية. -
 التحكم في تجنيد منابع الطاقة. -
 قدرة التكيف مع الحاالت والوضعيات. -
 تنسيق جيد للحركات والعمليات. -
 المحافظة على التوازن خالل التنفيذ -
 الرفع من المردود البدني وتحسين النتائج الرياضية. -

 ب/ الناحية المعرفية:
 معرفة تركيبة جسم اإلنسان ومدى تأثير المجهود عليه. -
 معرفة بعض القوانين المؤثرة على جسم اإلنسان. -
 معرفة قواعد اإلسعافات األولية أثناء الحوادث الميدانية. -
 معرفة قواعد الوقاية الصحية. -
 قدرة االتصال والتواصل الشفوي والحركي. -
 ا ودوليا.معرفة قوانين وتاريخ األلعاب الرياضية وطني -
 تجنيد قدراته إلعداد مشروع رياضي وطنيا ودوليا. -
 معرفة حدود مقدرته ومقدرة الغير. -

 :االجتماعيةج/ الناحية 
 التحكم في توازنه والسيطرة عليها. -
 تقبل اآلخر والتعامل معه في حدود قانون الممارسة. -
 التمتع بالروح الرياضية وتقبل الهزيمة والفوز. -
 ادرة البناءة.روح المسؤولية والمب -
 التعايش ضمن الجماعة والمساهمة الفعالة لبلوغ الهدف المنشود. -

  لي سارجنت:دوالرياضية حسب دو أهداف التربية البدنية -10
أن يعبر عن أهداف التربية البدنية  1879في عام  Dudley Sargent سارجنتدودلي استطاع لقد 

 2والرياضية المتمثلة في:
 

                                                                                                                                                            
وزارة التربية الوطنية، المناهج والوثائق المرافقة، السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، مطبعة الديوان الوطني  1

 .03، ص2006للتعليم عن بعد، مارس 
 .105أمين أنور الخولي، مرجع سابق، ص 2
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 :أ/ من الناحية الصحية
 تقدير التناسق الطبيعي في جسم اإلنسان. -
 التعرف على تشريح أعضاء الجسم ووظائفها. -
 دراسة المؤثرات الصحية العادية مثل: التمرين، التغذية، النوم، االستحمام، المالبس، التهوية. -

 ب/ من الناحية التربوية:
الوصول إلى مهارات مهنية أو  كن استخدامها فيلية والجسمية، وخاصة تلك التي يمعرض القدرات العق -

 بدنية، كالسباحة، االنزالق، القولف...الخ. 
 ج/ من الناحية الترويحية:

 تجديد القوى الحيوية التي يمكن الفرد من استئناف أعماله البدنية بنشاط، تأدية واجباته بسهولة. -
 د/ من الناحية العالجية:

صالح -  العيوب واألخطاء الجسمية. استعادة الوظائف التي طرأ عليها خلل، وا 
 أهمية التربية البدنية والرياضية: -11

 ا تعر ف عبر ثقافاته المختلفة على، كمل بجسمه وصحته و لياقته وشكلهلقد اهتم اإلنسان من قديم األز 
 كاللعب، اجتماعيةاتخذت أشكاال الفوائد والمنافع التي تعود عليه من جراء ممارسته األنشطة البدنية والتي 

واأللعاب والتمرينات البدنية، والرقص، والتدريب البدني، والرياضة، كما أدرك أن المنافع الناتجة عن ممارسة هذه 
نافعة  نما تعرف على اآلثار اإليجابية ال األشكال من األنشطة لم تتوقف على الجانب البدني/ الصحي وحسب، وا 

لية/ المعرفية، والجوانب الحركية/ المهارية، والجوانب ، والجوانب العقاالجتماعيةلها على الجوانب النفسية/ 
الجمالية/ الفنية، وهي جوانب مجملها تشكل شخصية الفرد تشكيال شامال متسقا ومتكامال، وتمثل الوعي بأهمية 

في أطر ثقافية وتربوية، عبرت عن اهتمام اإلنسان وتقدير، وكانت التربية البدنية األنشطة في تنظيمها هذه 
، والتي اتخذت أشكاال واتجاهات تاريخية وثقافية  هذه األنشطة 1مياضية هي التتويج المعاصر لجهود تنظوالري

 مختلفة في أطرها ومقاصدها لكنها اتفقت على أن تجعل من سعادة اإلنسان هدفها غائيا وتاريخيا.
الذي قال: "على  Socrate سقراطولعل ما أكد أهميتها وذلك منذ القدم نجد المفكر اإلغريقي وأبو الفلسفة 

المواطن أن يمارس التمرينات البدنية للحفاظ على لياقته البدنية كمواطن صالح يخدم شعبه ويستجيب لنداء 
  الوطن إذا دعا الداعي".

ا تهذيبا لإلرادة، ويقول: "إنه ال يأسف على الوقت الذي التربية البدنية تمدن أن Redريد كما يعتقد المفكر 
 اب في مدارسنا، بل على النقيض، فإنه الوقت الوحيد الذي يمضي على خير وجه".يخصص لأللع
أن التربية البدنية قد أهملت كلية، ولذلك فهو لم  Pierre De Coubertinبيير دي كوبرتان كما رأى 

نما أيضا أكد ضرورة إعطاء المنافس ات يؤكد أن التربية أحد المكونات األساسية للتعليم الشامل فحسب، وا 

                                                                                                                                                            
 .105، 41أمين أنور الخولي، مرجع سابق، ص  1
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لفرد وشخصيته الرياضية وضعا خاصا في الحياة المدرسية، ألن عقيدة دي كوبرتان أن: "التربية البدنية تعد ا
 ارك الحياة".لمع

أن أهمية التربية البدنية والرياضية تتمثل في  Novikovنوفيكوف ويرى عالم اجتماع الرياضة الروسي 
 وظائف مثل:

 تحسين الصحة. -
 االنحطاط.مقاومة اإلنسان لعوامل  -
 مضاعفة طاقة العمل واإلنتاج. -
 .االجتماعيمظهر لتجليات النشاط  -

 )التربية الرياضية( المصرية،وأبو -التعليم المصرينائب وزير التربة و -محمد علي حافظوكذلك كتب 
بألوانه وأنواعه النشاط الرياضي في صورته التربوية الجديدة، وبنظمه وقواعده السليمة، و  كتب عن أهمية

يزوده بخبرات ومهارات قويا في إعداد المواطن الصالح،  ا مهما من ميادين التربية، وعنصرالمتعددة. ميدانا
يتكيف مع مجتمعه، وتجعله قادرا على أن يشكل حياته، وتعينه على مسايرة العصر في  أنواسعة تمكنه من 

 1ه.و تطوره ونم
 
 :متوسطةالأهداف التربية البدنية والرياضية في المرحلة  -13

للتربية البدنية والرياضية دور وأهمية فعالة في المجتمع بصفة عامة والمدرسة بصفة خاصة ولو تكلمنا عن 
لوجدنا أن التربية البدنية والرياضية لها عدة أهداف وأغراض في  المتوسطةالتربية البدنية والرياضية في المرحلة 

 ، وفيما يلي تبرز أهم األهداف:ماعيةاالجتالجسمية، العقلية، الخلقية،  جوانبجميع ال
 أ/ األغراض الجسمية:

 تنمية الكفاءة البدنية ومحاولة الحفاظ عليها. -
 تنمية المهارة البدنية التي تعين الفرد في المجتمع. -
 ممارسة العادات الصحية السليمة. -
 إقامة الفرص للطالب الموهوبين رياضيا للوصول إلى مراكز البطولة. -

 قلية:ب/ األغراض الع
 تنمية كامل حواس اإلنسان. -
 تنمية القدرة على دقة التفكير. -
 التنمية الثقافية. -
 
 

                                                                                                                                                            
 .48، 41رجع سابق، صأمين أنور الخولي، م 1
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 ج/ األغراض الخلقية:
 تنمية الصفات الخلقية واإلجتماعية التي يصبو إليها الفرد. -
 تنمية صفات القيادة السليمة. -

 :االجتماعيةد/ األغراض 
نكار األنانية  والذات.تهيئة الجو المالئم للطالب حتى يتم التعاون بينهم  -  وبين اآلخرين وا 
ة التي تحقق النمو المتكامل ل األنشطة الرياضية الموجهاالرتقاء بمستوى األداء الحركي للطالب من خال -

دراكيا وانفعاليا وتطوير مهاراته في األنشطة المختارة  وفقا لميوله واستعداداته.  1المتزن بدنيا ومهاريا وا 
 ة البدنية والرياضية:أهداف مادة التربي -13

 أ/ األهداف العامة:
 تساهم في التربية الشاملة بفضل نشاطاتها البدنية والرياضية المختلفة. -
 تساعد التلميذ على مواجهة المواقف العديدة بداخل وخارج المدرسة. -
 تسهل في مسايرة النمو الطبيعي للتلميذ من حيث االنسجام والتكامل والتوازن. -
 قدرات التلميذ البدنية والفكرية.تساهم في تنمية  -
 واألمن.تعتبر الفضاء المبجل للحفاظ على الصحة والوقاية  -
  بفضل المشاركة والمساهمة ضمن الجماعة. االجتماعيتساعد على االندماج   -

 ب/ األهداف الخاصة:
 تساهم في تنمية القدرات الوظيفية والحركية بفضل نشاطاتها المقترحة. -
 ة التعبير، ثقافة التعاون والتآزر...الخ.قافة التعامل، ثقافة التعايش، حرية االتصال، ثتعلم بالتلميذ ثقاف -
مكانياته التي تساعد لميذ الفضاء المالئم الذي يمكنه ر للتتوف - من االستجابة لطموحاته وكذا تطوير قدراته وا 

 على تنظيم حياته خالل مراحل نموه.
 ج/ األهداف التعليمية:

 مكتسبات وتطويرها بفضل الممارسة النشيطة.تمكن من توظيف ال -
مفادها المساهمة في تنظيم وتسيير العمل إلنجاز المشاريع الفردية  اجتماعيةتساعد على لعب األدوار  -

 والجماعية.
 تنمية المهارات الحركية المناسبة لطبيعة النشاط المستعمل. علىتساهم  -
 كذا قدرات اإلدراك.تساهم في تنمية قدرات التنفيذ )السلوك الحركي( و  -
 تعطي فرصة التعليم بواسطة الجهد البدني والتعبير الحركي والفكري. -
 2تنمي قدرة التكيف مع مختلف المواقف وأوساط العمل. -

                                                                                                                                                            
، دار الفكر العربي، القاهرة، 4أمين أنور الخولي وآخرون، التربية المدرسية )دليل معلم الفصل والطالب التربية العملية(، ط. 1

 .30، ص1998
 
 . 86، ص2004اللجنة الوطنية للمناهج، الوثيقة المرافقة لمناهج مادة التربية البدنية والرياضية،  2
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 تكاملية التربية البدنية والرياضية مع بعض المواد: -14
وهذا من خالل ما تسمح به للمتعلم  للتربية البدنية والرياضية دور قيادي فيما يعرف بتكاملية المواد التعليمية،

 من تقييم وبناء للذات والمجهودات المبذولة أثناء الممارسة.
ل على ترسيخ كثير من المعارف المتناولة في المواد التعليمية األخرى في إطار ممارسة مدلولها مكما أنها تع

    ميدانيا. 
 أ/ التربية البدنية والرياضية واللغات:

الشفوي مع المعلم والزمالء أثناء الممارسة يدفع بالمتعلم بالوقوف على مدلول المفاهيم الحوار الحركي و  -
 ومعانيها وما يتصل بها.

 التعبير الحركي يولد القدرة على التعبير الشفوي ومنه الكتابي. -
بر  - از التركيز على الموقف والبحث على حلول صائبة له يولد القدرة على الوقوف عند الفكرة وتحليلها وا 

 مغزاها.
 ب/ التربية البدنية والرياضية وعلوم الطبيعة والحياة:

 إظهار العالقة بين معرفة الجسم من حيث األجهزة الحيوية ومدى تأثير المجهود البدني عليها. -
 معرفة اإلعاقات البدنية واإلسعافات األولية عند الحادث. -
 النظافة كعامل من عوامل الصحة والوقاية من األمراض. -
 

 التربية البدنية والرياضية والرياضيات: ج/
 ممارسة مدلول المفاهيم الرياضية كحساب الوقت، المسافات والسرعات وعالقتها مع الموارد الذاتية. -
 المساحات واألحجام ومدى أهميتها في الحياة اليومية. -
 المسارات واالتجاهات. -
 منطق التوقع واالحتماالت. -
 اإلحصاء . -
 1مفهوم االنتماء. -

 التربية البدنية والرياضية والفيزياء:د/ 
 ممارسة مدلول القوانين الفيزيائية )كقوانين الدفع والقوة واألثقال والجاذبية...(. -
 عالقة الحركة بالطاقة والجاذبية واالحتكاك. -

 هـ/ التربية البدنية والرياضية والتربية الخلقية:
 مفهوم التعاون والتآزر. -
 .مفهوم المسؤولية وتحملها -

                                                                                                                                                                  

 
تربية الوطنية، مديرية التعليم الثانوي العام، المناهج والوثائق المرافق لمادة التربية البدنية والرياضية، الديوان الوطني وزارة ال 1

 .08، ض2005للمطبوعات المدرسية، مارس 
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 مفهوم التسيير والتنظيم. -
 1مفهوم االستقاللية والمواطنة. -

 عالقة التربية العامة بالتربية البدنية والرياضية: -15
إن التربية البدنية والرياضية هي أحد مقاصد التربية ألنها تعتمد على أسس تربوية بالغة األهمية بالنسبة 

ة رياضية ولكل المؤسسات التربوية )مدارس، جامعات، للفرد، لهذا نجد أنها أصبحت تخصص لممارسة أنشط
وغيرها من المقاصد التربوية  االجتماعيطبع روض األطفال(، وذلك ألن الممارسة تساهم في رفع من الثقافة والت

التي تتم عند ممارسة أوجه النشاط التي تنمي وتصون جسم اإلنسان فحين يلعب اإلنسان أو يسبح، أو يمشي أو 
عملية التربية تتم في  ، فإنباشر لون من ألوان النشاط البدني والتي تساعد على تقوية جسمه سالمتهيجري أو ي

 نفس الوقت وهذه التربية تجعل حياة الفرد أكثر رغدا أو بالعكس فقد تكون من النوع الهام.
شية أو زينة تضاف وللتربية البدنية والرياضية جزء بالغ األهمية من عملية التربية العامة، وهي ليست حا

 2للبرنامج المدرسي كوسيلة لشغل األطفال لكنها على العكس من ذلك الجزء الحيوي من التربية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                            
 08، ص2005طنية، مرجع سابق، مارس وزارة التربية الو 1
كرة تخرج لنيل شهادة ليسانس "مدى توافق أهداف التربية البدنية مصداع فاروق، بن بعزيز عبد الرحمان، يوسف سفيان، مذ 2

 .06، الجزائر، ض2005الرياضية الجديدة" جوان  االباكالوريوالرياضية في الثانوية مع نظام 
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 خالصة:
دراستنا هذه للتربية البدنية والرياضية والبحث والتمعن فيها، من خالل التطرق إلى بعض المفاهيم وأهميتها بعد   

 . ة العامةيمع بعض المواد، وكذا عالقتها بالترب وأهدافها وكذلك تكامليتها
فإن ما يمكن أن نستخلصه من هذا الفصل هو أن التربية البدنية والرياضية ضرورية لحياة الفرد، وذلك 
للدور الكبير الذي تلعبه في تكوين المواطن الصالح، فهي صورة حقيقية تعكس صورة المجتمع، ومرآة من 

دول العالم تولي اهتماما كبيرا بها، وذلك بة والدينية والسياسية واإلجتماعية، وهذا ما يجعل الناحية العقلية والخلقي
 بجعلها مادة إجبارية في المدارس وهذا من أجل تنمية وتطوير اإلنسان نحو الرقي.
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 تمهيد: 

نظرا لما تعانيه المنظومة التربوية الجزائرية من مشكالت كتراجع كبير في المستوى وفشل عملية التعلم أصبح لزاما 
المقاربة بالكفاءات وهي تجربة كندية ومن الواجب جدا االسراع في تغيير أساليب التدريس، وذلك بتطبيق مشروع 

حققت من خاللها كندا نجاحا كبيرا خاصة في تكوين المعلمين والمتعلمين ومختلق القائمين على التعلم، ومن خالل 
 هذا الفصل سنتطرق للنظام الجديد القائم على المقاربة بالكفاءات.
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 . المقاربة بالكفاءات:2
  المقاربة:. مفهوم 1.2

هي طريقة تناول موضوع ما وتمثل اإلطار النظري الذي يعالج قضية ما، وهي كيفية معينة لدراسة مشكل أو تناول 
على استراتيجية عمل وضحها "لوج ندر":" إن كل موضوع ما، بغرض الوصول إلى نتائج معينة وترتكز المقاربة 

يقة وكل طريقة تتطلب تقنية أو تقنيات وكل تقنية تتطلب إجراء مقاربة تتطلب استراتيجية وكل استراتيجية تتطلب طر 
 1وهكذا حتى الوصول إلى الوصف."

 . مفهوم الكفاءة:2.2
الكفاءة هي مجموعة القدرات والمعارف المنظمة والمجندة بشكل يسمح بالتعرف على)إشكالية( وحلها من خالل 

 2نشاط يظهر أداء أومهارات المتعلم في بناء معرفته.
 . أقسام الكفاءة:3.2
  (copmètence de base)الكفاءة القاعدية: -3.2.1

ذا  تعتبر المستوى األول من الكفاءات، وتتصل مباشرة بالوحدة التعليمية وهي األساس الذي تبنى بقية الكفاءات، وا 
اء الكفاءات أخفق المتعلم في اكتساب هذه الكفاءة بمؤشراتها المحددة، فإنه سيواجه صعوبات وعوائق في بن

الالحقة)المرحلية(، ثم الكفاءات الختامية في نهاية الدراسة، ويؤدي به ذلك إلى العجز الكلي للتعامل مع الوضعيات 
 المختلفة، ويترتب عليه فشل في التعليم فيتنج عن ذلك:

 تأخر دراسي ويعود ذلك إلى الضعف الواضح في المردودية والفعالية. -
 واالمتحانات ويعود ذلك إلى عدم التكيف مع الوضعيات الجديدة.إخفاق في اإلختبارات  -
 القلق، التوتر واالضطرابات الذي يؤدي به إلى الهروب من المشاركة في النشاطات الدراسية. -
  3التسرب المدرسي واالنقطاع عن الدراسة. -

ليم األساسية مرتبطة بالوحدات من خالل هذا التعريف، يتضح لنا أن الكفاءات المرحلية هي مجموعة نواتج التع
التعليمية، التي توضح بدقة ماسيفعله المتعلم أو ماسيكون قادرا على أدائه أو القيام به في ظروف معينة، وكلما 

 تحكم فيها تسنى له الدخول دون مشاكل في تعليمات جديدة والحقة، فهي األساس الذي يبنى عليه التعليم.

 (compètence finale) )المرحلية(:: الكفاءة الختامية 2.3.2

يبنى هذا المستوى من مجموعة الكفاءات القاعدية األساسية، ويتحقق بناء هذا النوع من الكفاءات عبر مرحلة زمنية 
 قد تستغرق شهرا، ثالثيا، سداسيا، أومجاال معينا.

                                                                 
 .76 -12ص -..2002، الجزائر، دار الهدى: 1ط -.التدريس بالكفاءاتمدخل إلى  -لح.حثروبي محمد صا - 1
 .15ص -.2006ق التربوية: المركز الوطني للوثائ -.05العدد  -المجلة الجزائرية. - 2
 .76، ص2005، الجزائر، 1ط مقاربة التدريس بالكفاءات، -خير الدين هني. - 3
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بالشكل  ثر قابلية للتجسيد ويتم بناؤهاوتعتبر ختامية )مرحلية( ألنها دالة تسمح بتوضيح األهداف النهائية لجعلها أك
 1التالي:

 كفاءة قاعدية أولى+كفاءة قاعدية ثانية+ كفاءة قاعدية ثالثة = كفاءة ختامية )مرحلية(.

 (compètence terminale). الكفاءة النهائية: 3.3.2.

م إدماجي لمجموعة من تعد نهائية كونها تصف عمال كليا منتهيا، وتتميز بطابع شامل وعام، وهي تعبر عن مفهو 
  2الكفاءات الختامية )المرحلية(، ويتم بناؤها وتنميتها خالل سنة دراسية أو طور.

 . أنواع الكفاءات: 4.2

 اليمكن في هذا المقام حصر كل أنواع الكفاءات لذا نقتصر هنا على البعض منها والمتمثلة في:

  الكفاءة المعرفية(compètence de connaissance) التقتصر على المعلومات والحقائق بل : وهي
تمتد إلى امتالك كفاءات التعلم المستمر، واستخدام أدوات المعرفة ومعرفة طرائق استخدام هذه المعرفة في 

 الميداين العلمية.
 كفاءات األداء(compètence de performance) وتشمل قدرة المتعلم على إظهار سلوك لمواجهة :

أن الكفاءات تتعلق بأداء الفرد المعرفته، ومعيار تحقيقها هنا هو القدرة على وضعيات مشكل على أساس 
 القيام بالسلوك المطلوب.

  كفاءات اإلنجاز أو النتائج(compètence de resultas) إن امتالك الكفاءات المعرفية يعني امتالك :
لقدرة على األداء، أما امتالك المعرفة الالزمة لممارسة العمل دون أن يكون هناك مؤشر على أنه امتلك ا

الكفاءات األدائية فيعني القدرة على إظهار قدراته في الممارسة دون وجود مؤشر يدل على القدرة على 
 3.أحداث ناتجة غير مرغوبة في أداء المتعلمين

 . مفهوم المقاربة بالكفاءات: 5.2

ه محوريا في الفعل التربوي، تعلم بالمفهوم هي االنتقال من منطق التلقين الذي يركز على المتعلم ويجعل دور 
الحقيقي هو عبارة عن المعارف والكفاءات معا، ألنه اليعقل أن نستهدف في مدراسنا تقديم المعارف وتحويلها إلى 
ممارسات وكفاءات ذات داللة إجتماعية لدى المتعلمين، بمعنى أنه الينبغي أن نبقى على االعتقاد الخاطئ أن 

                                                                 
 .13ص -.2005، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، األبعاد والمتطلباتبيداغوجية التدريس بالكفاءات حاجي فريد،  - 1
 .77ص -.2005، مرجع سابقخير الدين هني،  - 2

 .22ص -.2005، نفس المرجع -حاجي فريد. - 3
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ال لم العمل على تنم ية الكفاءات يجعلنا نتخلى عن تقديم المعارف، التي تحول إلى ممارسات ذات فائدة إجتماعية وا 
  1يعد مانقدمه في المدارس علما بجوانبه الفعلية، بل والمعرفة السلوكية أيضا.

 . دواعي اختيار المقاربة بالكفاءات: 6.2

 التحديات هي:وتلخص دواعي اختيار المقاربة بالكفاءات في جملة من 
 ضرورة االستجابة لتزايد حجم المعلومات في مختلف المواد العلمية. -
ضرورة تقديم تعليمات ذات داللة بالنسبة لكل مايتعلمه التلميذ ويؤدي به التساؤل: لماذا يتعلم مادة معينة وبطريقة  -

 محددة؟
 ميع.ضرورة إيجاد فعالية داخلية من أجل تعليم ناجح وتكافؤ الفرص للج -
ضرورة االستجابة لمطلب ملح يتمثل في النوعية وحسن األداء من خالل اختيار مسعى بيداغوجي يضع المتعلم  -

 في محور االهتمام.
إعتماد بيداغوجية يكون شغلها الشاغل تزويد المتعلم بوسائل التعلم ومايسمح له بأن يتعلم كيف يفعل وكيف  -

  2.يكون
 المقاربة بالكفاءات:. مبادئ التدريس وفق 7.2

 :اإلجمالية 
مقاربة شاملة(،  -نظرة عامة -بمعنى تحليل عناصر الكفاءة انطالقا من وضعية شاملة )وضعية معقدة 

ويسمح هذا المبدأ بالتحقق من قدرة التلميذ على تجميع مكونات الكفاءة التي تتمثل في السياق والمعرفة 
 السلوكية والمعرفة الفعلية والداللة.

 ناء: الب 
أي تفعيل المكتسبات القبلية وبناء مكتسبات جديدة وتنظيم معارف، ويعود أصل هذا المبدأ إلى المدرسة 

البنائية، ويتعلق األمر بالنسبة إلى المتعلم بالعودة إلى معلوماته السابقة لربطها بمكتسباته الجديدة وحفظها 
 3في ذاكرته الطويلة.

 :التناوب 
 األجزاء)المكونات(        الشامل)الكفاءة(.   الشامل )الكفاءة(     
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، الجزائر، دار األمل للطباعة والنشر 1ط -.بيداغوجية المقاربة بالكفاءات -.ب نايت سليمان، عبد الرحمان زغنون، فاطمة طوالطي - 2
 .27،26ص -.2004والتوزيع: 

 .11-10ص -.2006الجزائر، دار السعادة للطباعة والنشر:  -.التقويم والمقاربة بالكفاءاتمحمد الطاهر واعلي.  - 3



 الفصل الثاني :    مناهج الجيل الثاني
 

 

27 

 يسمح هذا المبدأ باالنتقال من الكفاءة إلى مكوناتها ثم العودة إليها.
 :التطبيق بمعنى التعلم بالتصرف 

القدرة على التصرف  يسمح هذا المبدأ بممارسة الكفاءة بغرض التحكم فيها، بما أن الكفاءة تعرف على أنها
 تعلم أن يكون نشطا في تعلمه.يكون من المهم للم

 :التكرار 
أي وضع المتعلم عدة مرات أمام نفس المهام اإلدماجية التي تكون في عالقة مع الكفاءة وأمام نفس 
 المحتويات، ويسمح هذا المبدأ بالتدرج في التعلم قصد التعمق فيه على مستوى الكفاءات والمحتويات.

 :االدماج 
إلى بعضها البعض ألن إنماء الكفاءات يكون بتوظيف مكوناتها بشكل بمعنى ربط العناصر المدروسة 

إدماجي، يعتبر هذا المبدأ أساسا في المقاربة بالكفاءات، ذلك ألنه يسمح بتطبيق الكفاءات عندما تقترن 
 بأخرى.

 :التميز 
مبدأ للمتعلم أي الوقوف على مكونات الكفاءة من سياق ومعرفة سلوكية ومعرفة فعلية وداللة، ويتيح هذا ال

 التمييز بين مكونات الكفاءة والمحتويات وذلك قصد االمتالك الحقيقي للكفاءة.
 :المالءمة 

أي ابتكار وضعيات ذات معنى ومحفزة للمتعلم، يسمح هذا المبدأ باعتبار الكفاءة أداة النجاز مهام مدرسية 
 ومن واقع المتعلم األمر الذي يسمح له بإدراك المغزى من تعلمه.

 تساق:اال 
يتعلق األمر هنا بالعالقة التي تربط بين أنشطة التعليم وأنشطة التعلم، يسمح هذا المبدأ لكل من المعلم 

م وأنشطة التعلم وأنشطة التقويم التي ترمي كلها إلى انماء الكفاءة والتلميذ بالربط بين أنشطة التعلي
 واكتسابها.

 :التحويل 
مستهدفة باستعمال معارف وقدرات مكتسبة في وضعية مغايرة، أي االنتقال من مهمة أصلية إلى مهمة 

 1وينص هذا المبدأ على وجوب تطبيق المكتسبات في وضعيات مغايرة لتلك التي تم فيها التعلم.
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 :. خصائص المقاربة بالكفاءات8.2
 يمكن تلخيص أبرز خصائصها فيمايلي:

توفر سؤال أو مشكلة توجه التعلم: بمعنى أنه عوض أن تنظم دروس حول مبادئ أكاديمية بحتة  .1
ومهارات معينة، فالتعليم بالمشكل ينظم التعلم حول أسئلة ومشكالت هامة إجتماعيا وذات مغزى شخصي 

نسابها، وتتوفر للمتعلمين، كما يتناول موقف حياته حقيقة أصلية الترق إلجابات بسيطة على مستواها والت
 لها حلول وبدائل عدة.

. العمل التفاعلي إذ يمارس التعلم بالمشكالت في جو تفاعلي هادف، يختلف عن األجواء التقليدية التي 2
تستهلك فيها  معظم األوقات في اإلصغاء والصمت، والمواقف السلبية التي تحول دون التعلم الفاعل 

 المجدي.

 .ان استمرارية العمل المنتظم، والسماح بمراقبة والتأكد من مدى تقدمه . توفير الظروف الكفيلة بضم3

إعتماد أسلوب العمل بأفواج صغيرة بحيث يجد المتعلم في عمل الفوج )المنجز بالضرورة بصفة فردية(  -4
دافعية تضمن اندماجه في المهام المركبة، ويحسن فرص مشاركته في البحث واإلستقصاء والحوار وتنمية 

 يره ومهاراته اإلجتماعية.تفك

إنتاج المنتجات الن المتعلمين مطالبون فيه بصناعة أشياء وعرضها، كثرة الحلول المتوصل إليها  -5
وتصويرها، أو تقديم عرض تاريخين وقد يكون الناتج متنوعا كأن يكون حوارا، تقريرا، نص أدبي، شريطا 

 1لظاهرة من الظواهر...إلخ. كاديميةمصورا، نمودج مجسما، برنامجا إعالميا، أو دراسة أ

 . أسس المقاربة بالكفاءات:9.2

 تتمثل أسس المقاربة بالكفاءات فيمايلي:

في سياق االنتقال من منطق التعليم الذي يركز على المادة  يقع الدخل إلى التعليم عن طريق الكفاءات -
 المعرفية إلى منطق التعلم، الذي يركز على المتعلم ويجعل دوره محوريا في الفعل التربوي.

تحتل المعرفة في هذه المقاربة دور الوسيلة التي تضمن تحقيق األهداف المتوخاة من التربية، وهي بذلك  -
 دة تعالج في إطار شامل تتكفل باألنشطة، وتبرز التكامل بينها.تندرج ضمن وسائل متعد

تسمح المقاربة عن طريق الكفاءات بتجاوز الواقع الحالي المعتمد فيه على الحفظ والسماع، وعلى منهج  -
 المواد الدراسية المنفصلة.
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بنواتج التعلم، لتهتم بمتابعة يتفادى هذا الطرح التجزئة الحالية التي تقع على الفعل التعليمي المهتم أساسا  -
من السيرورات المتداخلة والمترابطة  العمليات العقلية المعقدة التي ترافق الفعل بإعتباره كما المتناهيا

 والمنسجمة فيما بينها.

يمكن اعتماد المقاربة بالكفاءات في التدريس من اإلهتمام بالخبرة التربوية الكتساب عادات جديدة سليمة،  -
 المهارات المختلفة والميول مع ربط البيئة بمواضيع دراسة التلميذ وحاجاته الضرورية. وتنمية

يؤدي بناء المناهج بهذه الكيفية إلى إعطاء مرونة أكثر، وقابلية أكثر في االنفتاح على كل جديد في  -
 المعرفة، وكل ماله عالقة بنمو شخصية المتعلم.

كبرى الحاصلة في المحيط االقتصادي والثقافي، كما تتوخى تستجيب مقاربة الكفاءات للتغيرات ال -
 1الوصول إلى مواطن ماهر يترك التعلم فيه أثرا ايجابيا، يمكنه من مجابهة ومعالجة مشكالت حياته.

 . أهداف المقاربة بالكفاءات:10.2

 منها:تعمل على تحقيق جملة من األهداف نذكر إن هذه المقاربة كتصور ومنهج لتنظيم العملية 
 إفساح المجال أمام مالدى المتعلم من طاقات كامنة وقدرات لتظهر وتنفتح، وتعبر عن ذاتها. -
 بلورة استعداداته وتوجيهها في اإلتجاهات التي تتناسب وما تيسره له الفطرة. -
قول تدربيه على كفاءات التفكير المتشعب، والربط بين المعارف في المجال الواحد، واالشتقاق من الح -

 المعرفية المختلفة عند سعيه إلى حل مشكلة أو مناقشة قضية أو مواجهة وضعية.
 تجسيد الكفاءات المتنوعة التي يكتسبها من تعلمه في سياقات واقعية. -
 زيادة قدرته على إدراك تكامل المعرفة والتبصر بالتداخل واالندماج بين الحقول المعرفية المختلفة. -
 التحقيق وجودة البحث وحجة االستنتاج.سبر الحقائق ودقة  -
 استخدام أدوات منهجية ومصادر تعليمية مناسبة للمعرفة التي يدرسها وشروط اكتسابها. -
 القدرة على تكوين ظاهرة نظرة شاملة لألمور وللظواهر المختلفة التي تحيط به. -
 عية الحياة.االستبصار والوعي بدور العلم والتعليم في تغيير الواقع وتحسين نو  -

 ويمكن تلخيص هذه األهداف في النقاط التالية:
 .النظرة إلى الحياة من منظر علمي 
 .ربط التعليم بالواقع والحياة 
 .االعتماد على مبدأ التعليم والتكوين 
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 1العمل على تحويل المعرفة النظرية إلى معرفة نفعية 

 نهاية المرحلة التعليمية  الكفاءة النهائية
 

 نهاية السنة الدراسية  الختاميةالكفاءة 
 

 نهاية الفصل  الكفاءة القاعدية
 

 نهاية وحدة تعليمية  الهدف التعليمي
 

 نهاية الحصة  الهدف اإلجرائي
 

 (: يوضح هيكلة المنهاج الجديد )المقاربة بالكفاءات(.01مخطط رقم )
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 خالصة:

في ظل المنهاج الجديد القائم على المقاربة بالكفاءات، والذي يتيح الفرصة للتالميذ لالستفادة بشكل أفضل 
وحتما الثقافية،  هذا المنهاج جاء إلصالح  االجتماعيةوأحسن للبرنامج الدراسي سواءا من الناحية التربوية، 

العملية التربوية بعد آخر يكون فيه المعلم المنظومة التربوية من خالل تطوير طريقة التدريس التي تعطي 
والمتعلم شريكان فاعالن في هذه العملية من أجل الوصول إلى الهدف الذي تسعى إليه المنظومة التربوية 

 إلى تحقيقه.
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 تمهيد:

ذاسمعت نسيت،  إذا "يشير المثل الصيني ذا، رأيت تذكرت وا  الممارسة  يةي  أهمية  إلى، 1"مارست تعلمت وا 
يلعب الذي النشاط البدني الرياضي التربوي  أنالفلسفات التربوي  على  أجمعتكما  الحياة اليومي  للتلميذ كي يتعلم،

يةةي تحسةةين المسةةتون البةةدني واقتصةةال  إسةةمام مةن حيةة   ،هةةادورا مميةاا يةةي اقرت ةةار بابةةرة الفةةرد وشاصةةيت  وتميا 
مدربين يعملون على تعليم  إلىيمو ق يحتاج  ،تح يق التربي  الشامل  إلىالفرد، يمو يسعى  إنتاجي وايادة  باآلارين

  ناحيةيعملةون علةى ايةادة نمةو الشةباب مةن ال أشةاا  إلةىالت نيات والممارات الحركي  يحسب، ب ةدر مةا هةو بحاجة  
النشاطات الرياضي  تكوين رجال  يمدف ثر بالغ يي تحديد ايم الممارس واتجاهات ،  واقجتماعي  وما لما من أالنفسي

يةي المسةت بل، حية  ي ةوم  أبطةالم بلين على الحياة اقجتماعي  من جميع جوانبما وليس شةبان رياضةيين ليصةبحوا 
لمةةم  ، يمةةم اةدوةوالرياضةي  يةةي بة  المثةةل العليةا يةةي ت ميةذهم التربية  البدنيةة  أسةةاتذةوالممثلةةون يةي  األشةاا هةالقر 

 يت ابلون مع ت ميذهم يي موااف شبيم  بموااف الحياة اليومي  الوااعي . األساتذةن ويتأثرون بشاصيتمم، أل

  أولدراس  التربي  البدني  والرياضي  كمبح   إلى بح ومن هذا المنطلق نتطرق يي هذا ال

ر درس التربيةة  يةةي المرحلةة  الثانويةة ، ومراحةةل تحضةةي وأهةةدايمااممةةا يةةي الجمموريةة  الجاا ريةة  يتضةةمن مفموممةةا وممو 
   والرياضي  ويتضمن مفموم شاصيت التربي  البدني أستاذالمبح  الثاني يندرس يي  شاصي   أما البدني  والرياضي ،

دوارل الماتلفةة  ويةةي األايةةر تفاعلةة  مةةع جوانةب إعةةدادل الممنةةي، كفاراتةة  وصةةفات ، وشاصةةيت  ال ياديةة  والتربويةة ، وأو 
 الرياضي التربوي. التلميذ المراهق أثنار حص  النشاط البدني
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 مفهوم التربية البدنية والرياضية: -1-1

نة  يمةي عملية  بالتربي  العام  وم أهداي مفموم التربي  البدني  والرياضي  واسع لكن  متعلق مباشرة حسب  إن 
باسةتادام التمرينةات الرياضةي  والتةدابير الصةحي  بكةرا اكتسةاب صةفات بدنية   لإلنسةانتوجي  للنمو البدني وال ةوام 

 1التربوي . اإلنسانحاج   أوومعريي  والتي تح ق متطلبات المجتمع 

 تتشكل دوايع النشاطا إذمن التربي  العام ،  يتجاأجار ق  أنماعلى  فيريحي  يعريما 

 2لتنميت  من الناحي  العضوي ، التواي ي ، اقنفعالي  والع لي . جودة يي كل شا المو  

وسةيل  مةةن الوسةا ل التربوية  والتةي ي ةةع علةى عات مةا تح يةةق  أنمةاييةةرن  حمييد بسطاويسي بسطاويسي  أ أمةا
اجتماعيةةا وال يةةا للعةةي  و  ع ليةاو  المدرسةةي  لالةق المةةواطن الصةةالى، ويعنةةى هةذا تربيةة  الفةةرد بةةدنياالتربويةة   األهةداف

  3والعمل والدياع.

 التربي  البدني  والرياضي  جار متكامل من التربي  العام   أنييرن  تشارلز بيوكر أما

وذلة  عةن طريةةق  ، اقنفعالية  واقجتماعية وميةدان تجريبةي هدية  تكةوين المةواطن ال  ةق مةن الناحية  البدنية ، الع لية 
   4النشاط البدني الرياضي. ألوان

وغايةةات النمةةةام التربةةوي العةةةام  أهةةةدافويجةةب تحديةةد مفمةةةوم اةةا  للتربيةةة  البدنيةة  والرياضةةةي  يتماشةةى مةةع  
والممةارات والفنةون التةي يتضةمنما  األنشةط مجموع   بأنماوالسياسي  للدول ، لذا يمكن ال ول  اإليديولوجي والتوجمات 

تسةةاعدل علةةى عمليةة  الةةتعلم، حيةة   وأدواتممةةارات  التلميةةذ إكسةةاب إلةةىالتةةدريب، وتمةةدف  البرنةام  بماتلةةف مراحةةل
 اآللياتالتلميذ يكتسب  أن -وهذا ما ي صد بعبارة النشاط -يمكن  اقعتماد على التجرب  الشاصي  والممارس  الذاتي 

الضةةةروري  التةةةةي تجعلةةة  يةةةةي وضةةةع يسةةةةمى لةةة  بالم حمةةةة ، النمةةةر، السةةةةماع، اقكتشةةةاف، الفمةةةةم، اقبتكةةةار، التعبيةةةةر 
      5والتبليغ.

                                                 
، ديوان المطبوعات الجامعي ، 2، طنظريات وطرق التربية البدنية والرياضية، ييصل ياسين الشاطير: محمد عوا بسيوني - 1

1992  ،22. 

 .7،  2005، دار الالدوني ، الجاا ر، مناهج التربية البدنية والرياضية للتعليم الثانوي والتقن أحمد بوسكرة:  - 2

مطابع جامع  الموصل، طرق التدريس ف  التربية الرياضية، مرا ي: بسطاويسي أحمد بسطاويسي، عباس أحمد صالى ألس - 3
1984 ،124. 
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وسيل  من الوسا ل التعليمي   إقالتربي  البدني  والرياضي  ما هي  أنومن ا ل التعاريف الساب   يتجلى لنا  
السمو بالفرد بدنيا، ع ليا، اجتماعيا، نفسةيا وال يةا عةن طريةق ممارسة  النشةاط البةدني الرياضةي  إلىالتربوي  المادي  

 المنمم.

 ياضية ف  الجمهورية الجزائرية:مهام التربية البدنية والر  -1-2

نمةام عميةق  أنمةا سةاسأتعرف التربي  البدني  والرياضي  يةي الجممورية  الجاا رية  الديم راطية  الشةعبي  علةى  
الريةع  إلةىبلوغمةا والرامية   إلةىاقندماج بالنمام التربوي الشامل، وتاضةع لةنفس الكايةات التةي تسةعى التربية  العامة  

تالدي يي مجال النمام  أناطن لما لديمم من ماايا حي  ينتمر من التربي  البدني  والرياضي  والمو  اإلنسانمن شان 
  1:التربوي الشامل ث ث  ممام ر يسي 

يي البدن وتكييةف  أكثرتحسين ادرات الفرد الفيايولوجي  والنفسي  من ا ل التحكم  من الناحية البدنية:  1-2-1
 السلو  مع البي  .

يايد من  أمرحركي   -يرد وما يكتسب  من الناحي  النفسي  تحسين صح  كل  إنحية االقتصادية: من النا  1-2-2
ايةةادة  إلةةىنةة  يةةالدي بةةذل  ام اوتةة  يةةي العمةةل اسةةتاداما محكمةةا ي يسةةتطيع اسةةتاد إذاةدرة الفةةرد علةةى م اومةة  التعةةب، 

 الفرد يي علم الشكل الفكري واليدوي. إنتاجي 

 والتي تتلا  ييما يلي: ية والثقافية:من الناحية االجتماع  1-2-3

 -              . انفراجا. أكثر إنساني ع اات  إنشار –تدعيم الروابط الوطني 
 -  تدعيم التضامن والتفاهم على مستون الدولي. –المرأة وتحريرها.             تراي     

 2الفراغ. أوااتتنمي  بدني  وع لي  يي استادام  -

 ة للتربية البدنية والرياضية ف  المرحلة الثانوية:العام األهداف -1-3

بعةةد ث ثةة  سةةنوات مةةن  أوالعامةة  للتربيةة  البدنيةة  والرياضةةي  هةةي تلةة  التةةي يةةتم تح ي مةةا اةة ل  األهةداف إن 
تماشيا مع النمو البيولوجي والنفسي للتلميذ وضرورة تعليم  كيفي  التعاي   األهدافالتعليم الثانوي، وتم صياغ  هات  

                                                 
 . 08أحمد بوسكرة: مرجع سابق،    - 1

2Enseignement de  ’organisation de l’LEnseignement fondamental: ’Education de l’Minister de l-
l’Education physique et sportive. Document a l’Usage de l’Enseignement.1981.p06. 
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يةةي صةياغتما علةةى ث ثة  مجةةاقت  األهةدافوتةواع هاتةة   ،يير اقجتماعيةة والمعةا، ومعرية  ال ةةيم اآلاةةرينالعمةل مةع و 
  1التربوي  لمادة التربي  البدني  والرياضي . األهمي تبرا  أساسي 

  الحرك :المجال الحس   أهداف 3-1 -1

 حسي  البصري  أو السمعي .يطور من ال درات ال -                  .التحكم يي الجسم - 

 ينمي من ادرات رد الفعل و التصور الذهني والحركي. -            .بأجسامممعي الت ميذ و  - 

 تطوير اللياا  البدني  لمم. -       تطوير التوايق الحركي عندهم - 

 2يتحكم يي توايع الجمد يي ماتلف الوضعيات والتناوب بين يترات العمل والراح . - 

 المجال المعرف :  أهداف 1-3-2

  إلى إضاي يمارسما، التي  واألنشط  األلعابويوا دها وكذل  اوانين  وأهدايمامعري  المادة 

 3معري  المصطلحات الرياضي  المرتبط  بكل نشاط، والصفات وال درات الممياة لكل نشاط.

ديةدها مةةن الناحية  الفيايولوجية  ممةةا واضةى علةةى الا يةا الع لية  وتج تةأثيرسة م  البةةدن لمةا  أن إلةى إضةاي 
، يال ةدرة علةى اسةتيعاب المعلومةات ونمةو ال ةون الع لية  والتفكيةر العميةق األكمةليمكنة  مةن تأدية  وميفتة  علةى الوجة  

        4.واإلدارةكان الجسم سليما تماما حي  ان  الوسيط للتعبير عن الع ل  إذا أقبصورة مرضي   يأتيالمادف، ق 

  :اف المجال االجتماع  العاطف أهد 1-3-3

تحسين الصفات النفسةي  واقجتماعية  وذلة  عةن طريةق تطةوير الرياضةي  للتلميةذ وتنمية  ميةولمم واتجاهةاتمم 
شارة وتنمية  الطبةاع الحسةن  ااصة   األاة قوغرس ،اط الرياضي داال المدرس  واارجمارغباتمم نحو مااول  النش وا 

  5.ناآلاريالتي تممر يي الع اات مع 

                                                 
 . 10أحمد بوسكرة: نفس المرجع السابق،    - 1

، مديري  دار الكتب ريس التربية البدنية والرياضيةاالتجاهات الحديثة ف  طرق تدمحمد الصادق غسان، ياطم  ياس الماشمي:  - 2
 .161،  1988للطباع  والنشر، جامع  الموصل، العراق، 

 .13 -11أحمد بوسكرة: مرجع سابق،    - 3

 . 17،  1983، المنشاة العام  للنشر والطبع والتوايع، طرابلس، المرشد التربوي الرياض يالاد عبد الوهاب، وآارون:  - 4

 .162الصادق غسان، ياطم  ياس الماشمي: نفس المرجع السابق ،   محمد  - 5
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بواسةط  اقنضةباط والتعةاون وتحمةل المسةالولي  كمةا األسةتاذ  أوالتمذيب الال ي وت بل التعليمات من الاميل 
مكانياتةة تسةاعدل علةةى اسةةتثمار ادراتةة   معريةة  الةةذات واقعتمةةاد والث ةة  بةةالنفس، كمةةا تسةةمى لةة  بةةت م  عةةن طريةةق  وا 

التلميةذ يعبةر عةن انفعاقتة  بطري ة  ايجابية   أنم، كمةا الحكة أوالمةدايع  أو، حية  يلعةب دور الممةاجم األدوارماتلةف 
  1.اآلاريناتجال  والسلو  العدوانيكالفرح والسرور، ويتحكم يي انفعاقت  السلبي ، كت بل المايم ، 

 :درس التربية البدنية والرياضية وأهميةماهية  -1-4

التي  األنشط  أوج دراسي وهي تشمل كل درس التربي  البدني  والرياضي  هو الوحدة المصكرة يي البرنام  ال
 ما إلى، باقضاي  األنشط ن يكتسبوا الممارات التي تتضمنما هات  ذل المدرس ، وأيمارسما ت ميذ ه أنيريد المدرس 
  2.من تعليم مباشر وغير مباشريصاحب ذل  

واللكةة ، ولكنةةة   يعيةةة م الطبمثةةةل العلةةو  األكاديميةة المةةةواد  أشةةكالحةةةد درس التربيةة  البدنيةةة  والرياضةةي  أ ويعتبةةر
بةةةالكثير مةةةن  أيضةةاهةةذل المةةةواد لكونةة  يمةةةد الت ميةةذ لةةةيس ي ةةط بممةةةارات وابةةرات حركيةةة ، ولكنةة  يمةةةدهم  عةةةنياتلةةف 

المعلومةةات التةةي تكطةةةي  إلةةةى باإلضةةاي المعةةارف والمعلومةةات التةةي تكطةةةي الجوانةةب الصةةحي ، النفسةةةي  واقجتماعيةة  
الماتلفة  الفرديةة   واأللعةابمثةةل التمرينةات الحركية   األنشةط ذلة  باسةتادام و  اإلنسةةانالجوانةب العلمية  لتكةوين جسةم 

 3عدوا وكونوا لمذا الكرا.تربوي من طرف مربين أ إشرافوالجماعي  وتتم تحت 

ذا  باسةةتادام  لإلنسةةانعمليةة  توجيةة  للنمةو البةةدني وال ةةوام  ابأنمةةكانةت التربيةة  البدنيةة  والرياضةةي  اةد عريةةت وا 
النفسي ، اقجتماعي  يي تنمي  النواحي التي تشتر  مع الوسا ل التربوي   األارن األساليبوبعا  التمرينات البدني 

 األهةةدافهةذل  أيضةاالممارسةات كمةا يح ةةق  أوجةة  كأحةددرس التربية  البدنيةة  والرياضةي   أنن ذلةة  يعنةي والع لية ، ية 
احتياجاتمم البدني  طب ا لمراحلمم العمري ، ولكن على مستون المدرس  يمو يضمن من النمو الشامل للت ميذ لتح يق 

اةةةارج  أوالنشةةاط دااةةةل المالسسةة   أوجةة كمةةا يعطةةةي الفرصةة  للمتميةةاين مةةةنمم ل شةةترا  يةةةي وتةةدرج اةةدراتمم الحركيةةة  
التربوي   األغراان درس التربي  البدني  والرياضي  يشكل يترة امني  يح ق ا لما المالسس  التربوي ، وبمذا الشكل ي 

   4متما السياس  يي مجال النمو البدني والصحي للت ميذ على كل المستويات.التي رس

  :المراحل األساسية ف  تحضير درس التربية البدنية والرياضية -1-5

                                                 
 .12أحمد بوسكرة: مرجع سابق،   - 1

 . 94محمد عوا بسيوني، ييصل ياسين الشاطير: مرجع سابق،    - 2

 .102،   1996، دار المعارف، ال اهرة، التنظيم واإلدارة ف  التربية البدنيةحسن معوا، حسن شلتوت:  - 3

 .94عوا بسيوني، ييصل ياسين الشاطير: نفس المرجع السابق،    محمد - 4
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ي سةمون   أغلبيةتممن لبدنية  والرياضةي  ولكةن رغةم هةذا ية ل د ااتلفت وجمات النمر حول بنار درس التربي  ا 
 1وهي: أاسامث ث   إلى

، وتمي ة  ماتلةف لةدداروالنفسةي  من  هو تمي   الت ميذ مةن الناحية  الوميفية   والكراالقسم التحضيري:  1-5-1
 2:إلىالجسم للعمل وين سم  أعضار

المكان الماص  لدرس التربي  البدني  والرياضي  مع  إلىللت ميذ  األستاذالمتمثل  يي اصطحاب  :إدارية أعمالأ( 
  3.الكياباذ لم بس وأايام الت ميذ بتكيير ا

 ألعضةارالمتمثل يي تحضير بدني عام ب صد تمي ة  الجمةااين الةدوري والتنفسةي للعمةل وتسةاين عةام  :اإلحماءب( 
التحضير البدني الاا  يمو مركةا علةى تسةاين المجموعة  العضةلي  الم صةودة بالنشةاط وي ةا  أما ومفاصل الجسم،

 د.20وهذل المرحل  ق تتجاوا  لحص ،لالمدف الر يسي  وهدي  التمميد للداول يي المسطرة لدهداف

ومةةن  ياضةي  يةي جميةةع المراحةل التعليمية لةدرس التربية  البدنيةة  والر  األساسةةيهةو الةركن القسيم الرئيسيي :  1-5-2
لتح يةةةةةةةق  األسةةةةةةتاذالةةةةةةدرس، لةةةةةةذل  يمةةةةةةو يتل ةةةةةةى اقهتمةةةةةةام والعنايةةةةةة  مةةةةةةن  أهةةةةةةدافا لةةةةةة  نحكةةةةةةم ون ةةةةةةيم مةةةةةةدن تح يةةةةةةق 

 والتطبي ي(. الكرضين)التعليمي

يكةون ملمةا بطةرق التعلةيم الماتلفة ، وذو كفةارة  أن األسةتاذتعلةيم الممةارات الحركية  يتطلةب مةن  الغرض التعليم :( أ
والوسةا ل المتاحة  التةي تلعةب دورا كبيةرا يةي اسةتيعاب الت ميةذ  األدواتواسةتثمار عالي  يي ااتيار الطري ة  المناسةب  

  4.للممارة الحركي  المراد تعليمما

الت ميةةةذ  ويبدأتعليمةةي وذلةةة  بت يةةيم ت ميةةةذ ال سةةم،تطبيةةةق مةةا يتعلمةةة  الت ميةةذ مةةن النشةةةاط ال الغييرض التطبيقييي :ب( 
هةو مراابةة  الةةذي يكةون شةكل  الشةاغل  األسةتاذوتوجية   إشةرافبةالتمرين والتةدريب حسةب طبيعة  الحصة  وذلةة  تحةت 

بدار األاطارالمجموع  وتصحيى        5الحص . فأهداجل ادم  النصى من أ وا 

كتمرينات التنفس  حالتما الطبيعي  إلىالجسم  بأجماةهادي  للرجوع  تمرينات ب جراريتميا  القسم الختام : 1-5-3
عةةن  لإلجابة  األسةتاذالةدرس السةاب  ، ويسةتكلما  أجةاار أنشةط العميةق واقرتاةار العضةلي، بعةد المجمةود المبةذول يةي 

                                                 
 .36بسطاويسي أحمد بسطاويسي، عباس أحمد صالى ألسمرا ي: مرجع سابق،    - 1

 .71أحمد بوسكرة: مرجع سابق،    - 2
 .36بسطاويسي أحمد بسطاويسي، عباس أحمد صالى ألسمرا ي: مرجع سابق ،    - 3

 . 72مرجع السابق،   أحمد بوسكرة: نفس ال - 4

 .36بسطاويسي أحمد بسطاويسي، عباس أحمد صالى ألسمرا ي: نفس المرجع السابق،    - 5
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المرتبطةة   واإلرشةاداتتنفيةذل اة ل الةدرس، وي ةدم بعةا التوصةيات تةم ط الةذي استفسةارات الت ميةذ المرتبطة  بالنشةا
  1والمعايير اقجتماعي .   العام  والبي   وال يمبالصح

 شخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية: -2

 تعريف أستاذ التربية البدنية والرياضية: -2-1

تيار لي  التعليم حي  ي ع على عات   ااالر يسي يي عم التربي  البدني  والرياضي  صاحب الدور ذاأستيعتبر  
تعليمي  ال األهدافالنشاط المناسب للت ميذ يي درس التربي  البدني  والرياضي  حي  يستطيع من ا ل  تح يق  أوج 

 را الوااع.والتربوي  وتطبي ما على أ

المدرسةةة  ويتواةةف ذلةة  علةةى بصةةةيرت  دوار مثاليةة  يةةةي ع اتةة  بالطالةةب والث ايةة  والمجتمةةع و كمةةا أنةة  يح ةةق أ 
 األهةدافالتي يةدركما هةو شاصةيا والمتماشةي  مةع  األهدافن  يح ق كذل  ، كما أوالممني  األكاديمي الثااب  ونمرت  

، ذل  أن  يعمل يي اط المواجم  المباشرة مع الطالب يي المدارس والمالسسات العام  للتربي  يي المنموم  التربوي 
  2التي يتمس  بما.مي  وهكذا يمو يعكس ال يم واألهداف التربوي  والتعلي

تلميذ  إذ ت ميذ والتي تلعب دورا يي شاصت بال األستاذومما سبق يمكن استنتاج الع ا  التي تربط   يعتبر ال
جى النةا األسةتاذ أناتف نةا علةى  أاةرنالمرآة التي تعكةس الحالة  المااجية  واسةتعدادات  وانفعاقتة  مةن جمة ، ومةن جمة  

الفاشةةل  األسةتاذوالجيةد ومممةا ااتلفةت الطةرق التةةي يسةتعملما يالعملية  التربوية  والتعليمية  تكةةون مح  ة ، علةى عكةس 
من الناحي  الع لي  يجب  ياألستاذ، يان  يفشل يي تح يق مممت والضعيف الذي ممما استادم الطرق الفعال  والجيدة 

يكةةون هاد ةةةا، أن مةةن الناحيةة  النفسةةي  ييجةةب  مةةاأمةةن مادتةة  امةةل تمكنةة  الك إلةةى إضةةاي يكةةون ذكيةةا وسةةريع الفمةةم  أن
جةادا، متفةةا  ، مةرن ومتعاطفةةا كةون الت ميةةذ يشةعرون بمتطلبةةات جديةدة )المراه ةة ( ييفةرا المراابةة   طموحةا، صةةبورا

 اضةطرابات نفسةي  ومشةاكل سةلوكي  والتةي تةالثر علةى نمةوهم إلةىالةذات، كمةا يتعرضةون  إثبةاتوالتوجية  والرغبة  يةي 
   3النفسي.

 : شخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية -2-2

مفةةاهيم علةةم الةةةنفس تع يةةدا وتركيبةةا يمةةو يشةةمل كايةة  الصةةفات الجسةةةمي ،  أكثةةريعتبةةر مفمةةوم الشاصةةي  مةةن  
تكاملما يي شا  معين يتفاعل مع بي   اجتماعي  معين ، ل ي  يي تفاعلما ببعضما البعا و الع لي ، الوجداني  والا

                                                 
 .73أحمد بوسكرة: مرجع سابق،    - 1

 .147،   1996العربي، ال اهرة، ر، دار الفكأصول التربية والمهنة واإلعداد المهن أمين أنور الاولي:  - 2

 .79،   1967مكتب  ال اهرة الجديدة،  لتدريس ف  التربية البدنية والرياضية،طرق ا معوا حسن السيد: - 3
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 أنتعسةةةر علةةى البةةةاحثين  التةةي تعةةةال  مفمةةوم الشاصةةي  لمةةةا يحملةة  مةةةن معةةان متعةةددة، اآلرارتعةةددت وتباينةةةت  ول ةةد
   1مفموم ثابت ينتمم بجميع م ومات . إلىيتوصلوا 

تبصةرل، أي  أويي اللك  العربية  اشةتق المصةطلى مةن شةا  الةذي يعنةي مةا تةرال العةين  التعريف اللغوي: 2-2-1
  2ل من بعيد، يكلم  شاصي  مشت   من كلم  شا  وشا  الشير يعني ممر وبان.كل  حين ترا اإلنسان

ن تعريف   واستادام  بطري   عام ، وذل  ألق يمكن وضع تعريف واحد للشاصي التعريف االصطالح : 2-2-2
 الشاصي  يعتمد على النمري  التي يعتن ما الباح .

 دااةةل الفةةرد لتلةة  األجمةةاة يالةدينامكي التنمةةيم الشاصةةي  هةة" ""ALLPORT 1961تعريييف جييوردن البييورت  -
 التي تحدد سلوك  ويكرل المتمياين".    جسميالنفس 

حةد تكةوين الفةرد ومااجة   إلةىالشاصي  هي ذلة  التنمةيم الثابةت والةدا م " " EYSENCK" 1960 أيزنكتعريف  -
  3تواي   مع بي ت  بشكل مميا". أساليبوتكوين  الجسمي والع لي والذي يحدد 

حد كبير يميا الفرد عن غيرل  إلىمركب ثابت الشاصي  نمط سلوكي  :"1996حمد محمد عبد الخالق أتعريف  -
المتفاعلةةةة  معةةةا والتةةةةي تضةةةم ال ةةةةدرات الع ليةةةة   واألجمةةةةاةويتكةةةون مةةةةن تنمةةةيم يريةةةةد لمجموعةةةة  مةةةن الومةةةةا ف والسةةةمات 

التارياي  الحياتي  والتي تحدد طري    واألحدا لوجي  والتركيب الجسمي والوراثي والوما ف الفيايو  واإلرادةواقنفعالي  
   4المميا يي التوايق البي ي". وأسلوب الفرد الااص  يي اقستجاب  

 نظرية الشخصية عند مدرسة التحليل النفس : -2-3

 المدرس  يي العلم هي المذهب الفكري الذي يالسس  العلم ويالمن ب  علمار آارون يتابعون نمريات  واوانين 
ويعملةةون علةةةى بلورتمةةةا مةةةن بحةةةوثمم ودراسةةةاتمم العلميةةة  ويفسةةرون مةةةن ا لمةةةا المةةةواهر التةةةي يتعةةةاملون معمةةةا حيةةة  

    5ومن بينما الشاصي . اإلنساني للمعري  السيكولوجي  المفسرة للمواهر  أساسي ركياة  أصبحت

                                                 
 .17،   1998دار الكتاب الجامعي للنشر والتوايع، الكويت،  الشخصية من المنظور اإلسالم ،بدر محمد األنصاري:  - 1

 . 23،   9419، دار المعري  الجامعي ، الكويت، استخبارات الشخصيةأحمد محمد عبد الاالق:  - 2

 . 18 -17بدر محمد األنصاري، مرجع سابق،    - 3

، منشورات الجامع  المفتوح ، بنكااي، ليبيا، 2، طالشخصية نظرياتها، اختباراتها وأساليب قياسها رمضان محمد ال ذايي:  - 4
1996   ،19  . 

،   2005  المصري  للنشر والطباع  والتوايع، ، المكتبسيكولوجية الشخصية الرياضية أحمد أمين يواي، بثني  محمد ياضل: - 5
23. 
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 ومن بين روادها مدرسة التحليل النفس : 2-3-1

 ( نمري  التحليل النفسي. 1865-1939) sigmund freudسيجموند يرويد  -
 علم النفس الفردي. alfred aldler  ( 1870 -1937) الفريد الدر -

 النمري  النفسي  اقجتماعي .    Erich Erikson اري  اريكسون -

الشاصةةي  يةةةي هةةذل المدرسةةة  عبةةةارة عةةن تلةةة  ال ةةون المنفصةةةل  وغيةةةر المنفصةةل  ولكةةةل منممااصا صةةةما  إن
هةذل ال ةةون و  ،السةلو  الةةذي هةو سةم  عملمةةا متجمعة  إلصةدارماتمةا المتفاعلةة  مةع بعضةما الةةبعا ووميفتمةا وميكانيا 

 النمام النفسي(. ، الجماا النفسيتعرف ) بالبنار النفسي، 

ويطلق علي  يرويد اسم  ون مما هو مورو  ومن ذل  الكرا اوالبيولوجي ، ويتك "هو مواع الطاا  النفسي  (:ID)ألهو
 يي الشاصي  الذي ق يعرف عن ال يم شي ا". ال شعور العميق

اقنةةدياعات، والشاصةي  الشةةعوري  تكةةون  والتفكيةر الةةذي ي ةوم بمعريةة  واإلدرا وهةو مركةةا الشةةعور " (:EGO)  األنييا
 ". واعي 

ق التنش   اقجتماعي  عن طري أثنار" هو الضمير المتمثل يي ال يم التي تعلمما الفرد  :(Super ego)   األعلى األنا
 الثواب والع اب".

نا واقنا واأل ألمووتتعارا يي حال  سور التوايق، يالصراع بين  راسو الالث   تتعاون يي حال   وهذل ال ون
صدارالم وس  إلىلعدم السوار المالدي  يهو السبب الر يس األعلى  سلو  غير سوي. وا 

تنشةة   شاصةةي  تتمتةةةع  إلةةىلمةةادف يمكةةن اقسةةتفادة مةةن هةةذل النمريةة  يةةي مجةةال النشةةةاط البةةدني الرياضةةي ا
السةةةوار  إلةةةىالةةةذي يةةةالدي  األمةةةر أاةةةرنبمجموعةةة  مةةةن ال ةةةيم واقسةةةتفادة مةةةن الطااةةةات النفسةةةي  والبيولوجيةةة  مةةةن جمةةة  

   1النفسي.

 الشخصية السوية والالسوية: -2-4

الفلسةف   أهةداف هي ال درة على التوايق مع النفس ومع البي ة  والشةعور بالسةعادة وتحديةدالسوية)العادية(:  2-4-1
والشةةا   ،هةو السةةلو  العةادي والكالةةب يةةي حيةاة النةةاسوالسةةلو  السةةوي  ،تح ي مةا إلةةىالسةليم  للحيةةاة التةي يسةةعى 

السةةوي هةةو الةةذي يتطةةابق سةةلوك  مةةةع سةةلو  الشةةا  العةةادي يةةي تفكيةةةرل ومشةةاعرل ونشةةاط  ويكةةون سةةعيدا ومتواي ةةةا 
 شاصيا واجتماعيا وانفعاليا.

                                                 
 .30،   2002، مكتب  النمض  المصري ، 2، طالشخصية السوية والمضطربةاينب محمود س ير:  - 1
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 1لحاجات  الجسمي  والنفسي  واقجتماعي . األكبرالفرد لل در  اعإشبالتوافق الشخص :  *

وت بل  لذات  وث تة  بنفسة  وتحملة  المسةالولي   الفرد لحاجات  النفسي  ويمم  لذات  يمما وااعيا إشباعوهو كذل  
  2.أهداي وادرت  على اتااذ ارارات  وحل مشك ت  وتح يق 

شةةباعس والث ةة  بمةةا والشةةعور ب يمتمةةا الةةنف مةةعيشةةمل التوايةةق) الةةذاتي( السةةعادة و  الحاجةةات والسةةلم الةةةداالي  وا 
ما وتوجي  السلو  ومواجم  مشك ت الشاصي  وحلما وتكيير ح ي والسعي لت لدهدافوالشعور بالحري  يي التاطيط 

  3النفسي. األمنالمروف البي ي  والتوايق لمطالب النمو وكذل  ما يح ق 

وهو السةعادة مةةع لةي بةةين الفةرد والبي ةة  المحيطة  بةة ،الع اةة  الجيةدة واقنسةةجام الك يتمثةةل يةي التوافيق االجتميياع :* 
اآلارين واقلتاام بأا ايات المجتمع ومسايرة المعايير اقجتماعي  واقمتثال ل واعد الضبط اقجتماعي وت بل التكير 

  4.اقجتماعي السليم والعمل لاير الجماع  مما يالدي إلى تح يق الصح  الجماعي 

والتةي تشةبع حاجاتةة  وهةو كةذل  اسةتمتاع الفةرد بع اةات حميمة  تتصةف بةاقحترام والت ةدير والعطةار المتبةادل 
  5اقجتماعي . األنشط اقجتماعي  ومشاركت  يي 

: هي اقنحراف عما هو عادي وشذوذ عما هو سوي، وال سوي  هي حال  مرضي  ييما (الالسوية)الشذوذ 2-4-2
س  وعلةى المجتمةع، والشةا  ال سةوي هةو الشةا  الةذي ينحةرف سةلوك  عةن سةلو  الشةا  اطر على الفرد نف

  6العادي يي تفكيرل ونشاط  ومشاعرل ويكون غير سعيد وغير متوايق شاصيا واجتماعيا وانفعاليا.

 الشخصية السوية ف  منظور إسالم : -2-5

ع ييمةا حاجةات كةل مةن البةدن والةروح، الشاصي  يي اإلس م هي الشاصي  التي يتواان البدن والروح وتشةب
يالشاصي  السوي  تعتني بالبدن وصحت  واوت  وتشبع حاجات  يي الحدود التي رسمما الشرع والتي تتمس  يي نفس 

                                                 
 .225ت،    -، دار النمض  العربي  للطباع  والنشر، بيروت، دعلم النفس ودراسة التوافق كمال دسواي: - 1

 .153،   2004، أترا  للنشر والتوايع، مصر، صر ف  الشخصية واإلرشاد النفس المخت نبيل صالى سفيان: - 2

 . 60،   2001، المكتب  الجامعي ، مصر، الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصيةعبد الحميد محمد شاذلي:  - 3

 .243كمال دسواي: مرجع سابق،    - 4

 .154نبيل صالى سفيان: مرجع سابق،    - 5

 .65محمد شاذلي: نفس المرجع السابق،   عبد الحميد  - 6
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وشةةةموات  شةةةا  غيةةر سةةةوي، وكةةةذل   أهوا ةة ورار الواةةت باإليمةةةان بةةا  وتةةةالدي العبةةةادات، يالشةةا  الةةةذي ينسةةةاق 
   1  الروحي  وشموات  هو أيضا غير سوي.الشا  الذي يكبت حاجات  وأشواا

للمعرية  ماهرة يريةدة يةي المجتمةع وهةو مصةدر  األستاذ إلى –يي كل جيل  –نمرة الناس  نأمن المعروف  
يمةو عبةارة عةن دا ةرة المعةارف للسةا لين والث اية  والمحتةاجين، كمةا  واألا ايالجديدة والموج  الروحي  األيكارواالق 

ت ميذل، حي   أمامر على تل ين العلم ي ط بل هي رسال  شامل  للمجتمع من المعارف والتجارب رسالت  ق ت تص أن
 صادا  لحب ت ميذل ل . ومرآةيعمل بالمثاليات ليكون نموذجا ي تدن ب  

وعلةةى نمجةة  يسةةةير  أمةةةاممممةةدرس التربيةة  البدنيةةة  والرياضةةي  يبةة  المثةةةل العليةةا يةةي ت ميةةةذل وهةةو ال ةةدوة  إن 
 أنكما يجب  ،المرات يي موااف الحياة الوااعي  والفعال  آقفيت ابل معمم  ألن بشاصيت   ويتأثرونن منمم الكثيرو 

الت ميةةةذ يعكسةةةون حالةةة   أنيكةةون المةةةدرس ذا شاصةةةي  محبوبةة  ويمتةةةاا بصةةةفات الصةةداا  وال يةةةادة الحكيمةةة ، حيةة  
  التوتر وعةدم اقسةتعداد للعمةل غير حسن  كسرع ي لصفات انفعا ممرنفعاقت ، ي ن أالمدرس المثالي  واستعدادات  وا

   2ن  ق يجني من ت ميذل سون ما واجممم ب .ي 

  من رجل". أكثريكون  أنالذي يصنع الرجال يجب  إن جون جاك روسو:" اول إلى إضاي 

  ن يالدي مممتل ويفمم  يمما صحيحا، ييجب علي  أإذ يجب على كل مربي وأستاذ أن يعي جيدا هذا ال و  
  3ب ت ان وعلى أكمل وج .

 :اإلعداد المهن  ألستاذ التربية البدنية والرياضية -2-6

عةددا مةةن مرحلة  الدراسة  الجامعيةة  الممنةي يةةي التربية  البدنية  والرياضةةي  علةى مسةةتون  اإلعةةداد ي ةدم برنةام  
نحةو الممنة  والنمةام اقيجابية  المفاهيم والابرات والكفارات والمعارف والممارات يض  عةن اقهتمامةات واقتجاهةات 

 يتسم بالتكامل والشمول. إطاريي 

تالكد على يي مجملما  نماأ إقالتربي  البدني  والرياضي   ن ييمتاصصيلالممني ل اإلعدادومع تنوع برنام  
 :كاآلتيتم تلايصما  أساسي ث ث  مجاقت 

                                                 
 .45،   2005، دار الشروق للطباع  والنشر والتوايع، مصر، القران الكريم وعلم النفسمحمد عثمان نجاتي:  - 1

دني  ، جامع  بكداد، كلي  التربي  البتطوير مهارات تدريس التربية البدنية والرياضيةسمرا ي العباس، سمرا ي عبد الكريم محمد:  - 2
 .   79،  1992والرياضي ، 

 . 11،   1999، دار ت نكيت للنشر والتوايع، بجاي ، الجاا ر، دليل المدرس الهادفعيسى بودل:  - 3
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 الث ايي والتربوي العةام اإلعداد أوراسات الحرة وتطلق علي  بعا المدارس اسم الد اإلعداد التربوي العام: 2-6-1
 أكثةربرالية   استيعاب الفرد لمجال المعري  المنممة  وتسةمى توسيععلى وهو مجموع  م ررات صممت بحي  تعمل 

 1يي المجتمع.متصل  بمجاقت اهتمامات  وتعدل لحياة ياعل  كممني ومواطن عم ا بمعاني وايم 

للفنون  الجوهري  واألصول ،بالمرون  بما يتماشىالتربوي العام  عداداإليتصف  أن جويتنيكسون ويوصي 
 واآلداب والعلوم الطبيعي  والعلوم السلوكي  واإلنسانيات.

وهةي مجموعة  م ةررات تمةدف إلةى بنةار اسةم التربية  الممنية  المحورية   ويطلق علي  :المهن  العام اإلعداد 2-6-2
والمبةةاد  المتصةل  بنمةةام التربية  البدنيةة  والرياضةةي  واسةتيعاب المفةةاهيم   الممنيةة  واكتسةاب الكفةةارات الممنيةة األسةس

يعطةي يكةرة  أنالممنةي العةام يجةب  اإلعةداد أنمةن منطلةق تربةوي  بوتشرويعت ةد  اإلنسان،المتنوع  المتصل  بحرك  
رهم السةةةلوكي، ، وتطةةو األطفةةالومعلومةةات عةةن نمةةو المدرسةةي   ودورهةةا المجتمعةةي واإلدارة واضةةح  عةةن ميةةدان التربيةة 

 واإلسعاف اإلصابات، ( األعضار، بيولوجي  الرياض )التشريى ووما ف ، والتربي  العملي  لفترة كايي والت ويم وال ياس
 .ومدال لتاريخ ويلسف  التربي  البدني  والرياضي 

 ةررات وهةو مجموعة  م األكةاديمي اإلعةدادبعةا المةدارس اسةم وتطلةق علية   المهن  التخصص : اإلعداد 2-6-3
دنية  كمجةةال تربية  البلحةد المجةاقت الر يسةي  يةي التحمةل المسةالولي  كتاصة  ممنةي يةي أالطالةب  إلعةدادصةممت 

 عمل وبالرة اهتمام ممني تاصصي.

التربية  البدنية  والرياضةي   إطةارموم التاص  الممنةي يةي فماين اقتجاهات يي تفسير األمر تتبويي وااع 
المملة  التةةي تنةدرج تحتمةةا  أنمةاعلةةى  بدنية  والرياضةي لمةةااال ينمةر إلةى التربيةة  ا ريكةياألماينةا كبيةرا، يفةةي اقتجةال تب

  2الفراغ. وأوااتالترويى ي  ماتلف  ولكنما متحالف  وهي التربي  البدني ، التربي  الصحي ، ث ث  تاصصات ر يس

 :التربية البدنية والرياضية أستاذكفاءات  -3

  الكفاءة المهنية: -3-1

" إلةى ال ةةدرات وال ابليةةات "PROFESSIONAL COMPETENCIESلتعبير"الكفةةارة الممنية  يشةير ا 
اةل امةن ممكةن وبأاةل اةدر بنجةاح وااتةدار يةي أ، التي تتيى للفرد اقستمرار يي أدار ممام وأنشط  يي تاصة  الممنةي

 من الجمد والتكاليف.

                                                 
، دار الفكر العربي، ال اهرة، أصول التربية البدنية والرياضية، المهنة واإلعداد المهن ،النظام األكاديم أمين أنور الاولي:  - 1

1996   ،111.  
 .112أمين أنور الاولي: مرجع  سابق،    - 2
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 :الكفاءات التدريسية 3-1-1

 لحركي  بطري   علمي  سليم .* أن يكون اادرا على عرا الممارات ا

  * أن يكون اادرا على إثارة دايعي  الت ميذ اتجال الموضوع المراد تعلم .

 * أن يكون اادرا على إدارة النشاط الداالي للمدرس .

 * أن يكون اادرا على استادام الوسا ل التعليمي  ووسا ل التكنولوجيا الحديث .

 الكفاءات العلمية: 3-1-2

 حاصل على المالهل التربوي .* أن يكون 

 الفلسف  التربوي  للمجتمع. ب* أن يكون صاحب رأي المستند على الدراس  العلمي  واستيعا

 .ات مت دم * اقستادام الجيد للك  العربي  واللكات األجنبي  يي مجال ممنت  وال يام بدراس

 رات العلمي .* اقهتمام باقط ع على الدوريات والكتب  وحضور الندوات والمحاض

 :الكفاءات الشخصية 3-1-3

 أن يتسم بالمرح وحسن المممر ويتحلى بالذكار والصبر والحام وال درة على ضبط النفس. *

 * أن يحترم يردي  التلميذ ويشعرل بالحب.

 * أن ي حم سلوك  وتصريات  أثنار التدريس قن الت ميذ يتاذون  مث  أعلى وادوة.

  1.لااص  بعمل ويتحلى بالروح الرياضي ا ت* أن يحترم ال رارا

 الكفاءات األخالقية: 3-1-4

 * أن يتمتع بروح اقنتمار للوطن والمجتمع العالمي.

                                                 
،   2002، مكتب  ومطبع  اإلشعاع الفني ، اإلسكندري ، 1ططرق التدريس ف  التربية الرياضية، اكي  إبراهيم كامل وآارون:  - 1

22- 23. 
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 * احترام ممن  التدريس واحترام العاملين بما.

 * يجب أن يكون أبا ابل أن يكون معلما واحترام شالون اآلارين.

 علماح  و * أن يكون مثاق للمواطن الصالى ال ا وص

  والتدريسية لمدرس التربية البدنية والرياضية: ةالكفاءة التدريبي -4

 اد حدد الماتصون الكفارات التدريبي  والتدريسي  الواجب تويرها يي المعلم بسب حاقت ر يسي  وهي كالتالي: 

 الكفاءة األكاديمية والنمو المهن : -4-1

  إت ان مادة التاص. 
 .إت ان مادة التاص  الفرعي 

 . متابع  ما يستجد يي مجال التاص 

 . متابع  ما يستجد يي المجاقت التربوي 

 كفاءات تخطيط الدروس: -4-2

 .) صيان  أهداف الدرس بطري   إجرا ي  )سلوكي 

 تصنيف أهداف الدرس يي المجال الوجداني. 

 .تحديد الابرات ال ام  لتح يق أهداف الدرس 

 .تحديد طرق الدرس المناسب  لتح يق أهداف الدرس 

 .1ااتبار وسا ل الت ويم المناسب  لتح يق أهداف الدرس 

 .تصنيف أهداف الدرس يي المجال المعريي 
 ي الحركي )المماري(.ستصنيف أهداف الدرس يي المجال الح 

 .تحديد الوسا ل التعليمي  المرتبط  بالدرس 

 بط  بالدرس.ااتيار األنشط  التعليمي  المرت 

 . كتاب  اط  الدرس يي سلسل منط ي يتضمن أهم عناصر الاط 

 .ت دير التوايت الماص  إلجرار الدرس، وكذل  توايت مناسب لإلنمار الدرس 

 الدرس. اإعداد المادة المتعل   للت دم المعريي والشرح المتصل بأغرا 

                                                 
، مكتب  الث اي  والنشر والتوايع، غرالمرشد الحديث ف  التربية العملية والتدريس المصعبد ا  عمر الفرا، عبد الس م الجامل:  - 1

 .             43 -42،  1999عمان، 
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 .اقحتياطات واقعتبارات األمان والس م  يي الدرس 

 موضوع الدرس.عد اللعب المتصل  بالرياض    اوامرجع 

 . إعداد ن اط أساسي  من الاطوات التعليمي  المتدرج 

 . 1ت ييم الممارات المتعلم  وت دير الما ل المعريي  واقنفعالي 

 كفاءات تنفيذ الدرس: -4-3

 .إثارة اهتمام الت ميذ بموضوع الدرس 
 .  ربط موضوع الدرس بابرات الت ميذ الساب 
  أوج  النشاط داال الفصل.تنوع 
  الت ميذ يي عملي  التعلم. إشرا 
 .صياغ  وتوجي  األس ل  المرتبط  بالدرس 
 . ربط موضوع الدرس بالبي   والحياة العملي 
 .تنوع أساليب الدرس 
 .استادام الوسا ل التعليمي  بشكل جيد 
 .مراعاة الفروق الفردي  بين الت ميذ 
  2المناسب  للدرس.استادام أدوات وأساليب الت ويم 

 كفاءات ضبط الدرس: -4-4

 .جذب انتبال الت ميذ بموضوع الدرس 
 ذاستادام أساليب التعايا لسلو  التلمي. 
 .ب  الود واأللف  يي الصف 
 مع المشك ت التي اد تنشأ أثنار الدرس.مكالتعامل بح   
 .تنمي  الشعور بالمسالولي  لدن الت ميذ 
  الت ميذ ومشاكلمم.اقهتمام باحتياجات واهتمامات 
 .توايع اقهتمام على كل ت ميذ الصف 

 كفاءات التقويم: -4-5

                                                 
 . 161أمين أنور الاولي : مرجع سابق،    - 1

 .44عبد ا  عمر  الفرا ، عبد الس م الجامل: مرجع سابق ،    - 2
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 .إعداد ااتبارات تشايصي  للت ميذ 
 . تصميم اقاتبارات الموضوعي 
 .تحليل وتفسير النتا   اقاتبارات 
 .إعداد ااتبارات تحصيلي  مرتبط  لدهداف 
 .استادام الت ييم الدوري )المستمر( للت ميذ 
 الت دم المستمر للت ميذ أثنار العام الدراسي.متابع   

 الكفاءات اإلدارية: -4-6

 .التعاون مع اإلدارة يي إنجاا األعمال 
 .المشارك  مع اإلدارة المدرسي  يي التعرف على مشك ت الت ميذ 
 . المشارك  يي تسيير اقاتبارات المدرسي 
 . التعاون يي إعداد المجالس المدرسي 

 تواصل اإلنسان :كفاءات ال -4-7

 تكون ع اات حسن  مع الت ميذ. 
 .تشكيل ع اات جيدة مع اآلبار 
 .  تكوين ع اات مع رالسا 
 . 1تعريف التلميذ على آداب المنااش  والحدي 

 صفات وخصائص مدرس التربية البدنية والرياضية: -5

 الصفات: -5-1

 الصفات المثالية لمدرس التربية البدنية والرياضية:  5-1-1

يي دراس  مجلس المدارس يي انجلتةرا أيةادت أن صةفات مةدرس التربية  البدنية  والرياضةي  التةي نالةت أعلةى  
 ترتيب بين عين  كبيرة بين المدرسين والمدرسات كانت بالترتيب:

 .ال درة على كسب احترام وث   الت ميذ 
 .ال ابلي  على توصيل األيكار 

                                                 
 .44عبد ا  عمر الفرا ، عبد الس م الجامل : مرجع سابق،    - 1
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 . مستون عالي من األمان  واقست ام 

  الث  .درة يي اكتساب ال 

 .1التمكن المعريي للمادة 

 "الناجح" : صفات المدرس الكفء  5-1-2

لتربي  ل لتحاق بممن  تدريس ا يجب أن يكون ذكيا اادرا من الناحي  الع لي  على استكمال الشروط الااص  
التةي تسةةيير العةالم اليةوم، والفمةةم أن يكةةون متكةام  اجتماعيةا واةةادرا علةى يمةم ال ةةون اقجتماعية  و البدنية  والرياضةي ، 

يكون محبوبا ومرغوبا ويجب أن يعمل مع جميع الشرا ى أطفاق أو  البنار اقجتماعي للمجتمع الذي يعي  يي ، وأن
كبةارا، وأن يكةةون اةةادرا مةةن الناحيةة  الممنيةة  ويحةةدد األهةةداف ويرسةةم الاطةةط ويةةدير ويةةنمم التعلةةيم والتةةدريب لتح يةةق 

 2األهداف.

 ستاذ التربية البدنية والرياضية:دور أ -6

 الدور التوجيه : -6-1

إن التاطيط للدرس شةير وتنفيةذ الاطةط وتوجية  التعلةيم شةير أاةر ولةو أن الشةي ين مةرتبطين معةا، يكيةف  
يوج  بما الت ميةذ لكةي يتعلمةوا ويح ةق  التي قوما الطر  ،وتوجي  التعليم وجم  سليم  ،ينفذ المدرس تاطيط  للدرس

 الموضوعي  ويحصلوا على النتا   التي يريدونما؟.األهداف 

إن المةدرس يشةرح المعلومةات للت ميةذ ويوضةةحما بحية  يفممونمةا... والشةرح يةةن جميةل ولكةن يةن يمكةةن أن  
ن يتعةرف المعلةم علةى مواةف كةل راين اد أجادول... والشرح يبدأ بةأنتعلم  بالدرس والمثابرة، وكثير من المدرسين البا

  مةةن معريةة  ويجعةةةل عليةة حصةةلت   ومةةا مةةن يمةةم المعلومةةات، ثةةم يةةربط شةةرح  بابةةرات المةةتعلم السةةاب تلميةةذ ومسةةتوال
متجنبا الدوران  ويركا على هذل األجاار مستعم  لك  سمل  من غير إطناب ل  موضع الشرح إلى أجاار بسيط المسأ

إن بعةا المدرسةين يثيةةرون ، المةدرس الةتعلم مممة  مةن ممةام الت ميةذ يةيوالتع يةد، ول ةد أجمةع المربةون علةى معاونة  
ن هةذا الشةعور يذ للتعليم وين لون إلية  الشةعور اهتمام التلم بالرغبة  يةي تحصةيل المعلومةات والكشةف عةن الح ةا ق، وا 

 3جار ممم ومتضمن يي الدرس. رس يمو ليس مفروضا وق مصطنعا إلى أن يحس ب  المتعلم وينت ل إلي  من المد

 : الدور النفس -6-2

                                                 
 .156: مرجع سابق ،    أمين أنور الاولي - 1

 .11،   1990، جامع  الموصل، العراق، دليل الطالب ف  التطبيقات الميدانية للتربية الرياضيةااسم المندقوي :  - 2
 .29-28، دار الكريب للطباع  والنشر والتوايع، ال اهرة، د ت ،   المدرس المثال  نحو تعليم أفضل :محمد سامي بشير  - 3
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لتي تعتبر بمثاب  االتربي  البدني  والرياضي  للصح  النفسي  للتلميذ ب  هو ذل  اقهتمام الذي تولي   صودالم 
ن علةم الةةنفس الحةدي  اهةةتم بالطفةل كمةا اهةةتم أيضةا باقعتبةةارات أهةم العوامةل لبنةةار الشاصةي  ال ناضةةج  السةوي ، وا 

وتربي ، واد حدد علم النفس حاج  إلى تعمد ورعاي   الطفل بعد وقدت  حي  ينفصل ويحتاجر على ثالنفسي  التي تال 
الطفةل إلةى الحةةب والعطةف والحريةة  والشةعور بالنجةاح وكةةذل  الحاجة  إلةةى التعةرف واكتسةاب ممةةارات حركية  جديةةدة، 

 اصا  الطفل ب عداد البرام  التعليمي  التي تتماشى مع هذل ال  تدال يي اعتبارها اصا   نمو يولمذا ي ن الترب

يالتربي  البدني  تعال  الكثير من           1 ني  والصح  النفسي .لتربي  البدابين يتضى مدن الع ا  الوثي   ومن ثم 
تح يق اقتاان النفسي تماشيا مع الدراسات النفسةي  باقنحرايات السلوكي  للتلميذ وتوجم  توجيما صحيحا وتسمى ل  

لما دور هةام يةي توجية  الرغبةات  أنامل بنار الشاصي ، كما الصح  النفسي  من أهم عو  أنالحديث  التي أوضحت 
، وهةذا التوجية  يعطةي للتلميةذ يرصة  التحةرر مةن الكبةت علمةا أن اقنعةاال يتحةول إلةى التةي تتمثةل يةي الطااة  الاا ةدة

 2مرا نفسي.

بتوجيم  ياألستاذ أو المربي يمكن  معالج  اقنحرايات كالتصريات العدواني  وبعا مماهر العنف وذل   
إلى الطريق الصحيى أو الحد من هذل اقنحرايات، وتح يق اقتاان النفسي وذل  تماشيا مع الدراسات الحديث  ومربي 
التربي  البدني  كما ي وم بب  الصفات الجيدة والحميدة يي نفسي  التلميذ وذل  عن طريق النشاطات التي ي دمما 

  3ولي  وروح التعاون الجماعي وت بل المايم  وت ييم الذات.وطري   ت ديمما كالث   بالنفس وتحمل المسال 

 وأايرا يمكن حصر الاصا   التي يجب أن تتوير يي األستاذ ييما يلي:    

 ن يعطف عليمم.أن يحسن معاملت  مع الت ميذ وأ -

 أن يحترم شاصي  الت ميذ يي سا ر الموااف اقجتماعي . -

 ميذ(.اوة الشاصي  والتأثير علي اآلارين)الت  -

 تويير آداب التعامل مع الت ميذ ويمم مشاكلمم. -

تويير الصح  النفسي  والالو من ال لق وتويير اقتاان اقنفعالي وال درة علي التكيف يي ماتلف  -
    4المروف.

 الدور التربوي: -6-3
                                                 

Edgard hill ,raymond thomas et gosé cama, manuel:  de l’éduction sportive, édition vigot , paris, 1985, 

p 453.   -  1  

أستاذ التربية البدنية والرياضية والتوجيه الرياض  ف  المدرسة األساسية الطور  شريفي محمد، مجوج اهير، عثمان حسن: - 2
 .25،  1998ي  والرياضي ، معمد دالي إبراهيم، ، مذكرة ليسانس يي  التربي  البدنثالثال

 . 174،  1976دار المعارف، مصر،  علم النفس التربوي الرياض ،سعد ج ل، محمد ع وي:  - 3
 .25شريفي محمد، مجوج اهير، عثمان حسن: نفس المرجع السابق،    - - 4
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ميذ التي تناسبمم على مدرس التربي  البدني  والرياضي  أن يسل  الطري   المثلى لن ل المعلومات إلى  الت 
وتساير مدن نضجمم ووعيمم، وعلي  أن ي حم سلوك  وتصريات  أثنار الدرس أو غير أواات الدرس، ألن الت ميذ 

ي  ت ميذل ومن واجب المدرس أن يأاذ اطوات إيجابي  يي ترب     األعلى الذي يت يدون ب  وي لدون يتاذون  المثل 
توجيمات  موجم  توجيما تربويا صحيحا وأايرا ي ن الح ي   الثابت  أن  وأن تكونوذل  عن طريق إرشادهم      

ومن ا ل  ،الناجى وهو أن  ابل كل شير إنسان اادر على التأثير بصورة بنارة يي حياة الناش ين مصدر األستاذ
ب النفس بصورة درس التربي  البدني  والرياضي  الذي يعتبر الفرص  السامح  لدستاذ لب  مفاهيم اجتماعي  وتمذي

مستمرة وتشجيع السلوكات الحميدة ومحاول  لتبصير الناشئ بذات  على أمل أن يدر  هو لنفس  المساي  الفاصل  
 1بين  وبين ال يم وينطلق لتح يق هذل األايرة.

 التفاعل بين األستاذ والتلميذ المراهق أثناء حصة النشاط البدن  الرياض  التربوي: -7

 يداغوجية الوجدانية: العالقات الب -7-1

للمراهق، يمي تعمل علي تنشيط،  البيداغوجي التفاع ت الوجداني  أساسي  يي الحياة النفسي ، اقجتماعي  
وتنميم وت ييم الوضعيات السلوكي  وهي ضروري  يي النشاط الرياضي، وهذل المكان  األساسي  جعلت دور النشاط 

نما يتعداها إالبدني الرياضي التربوي ق يتواف عند ن كل من  لي ن ط  أهم، والع ا  متركاة على ط  اإلشباع وا 
من جم  واألاذ والاضوع من جم  أارن، وكذا التوايق   المجال يكون يي  العطار واألمر التبادل والمساعدة حي

 المتبادل للع ا  الوجداني  البيداغوجي  و المتمثل  يي:

ار شاصةي  التلميةذ "المراهةةق" وكةذل  يتواةف عليمةةا نجةاح أو يشةةل تلعةب ع اة  المةةدرس دورا أساسةيا يةي بنةة 
، ية ن أممةةر روح  وانفعاقتةة  التلميةذ مةةرآة تعكةس حالةة  األسةتاذ المااجيةة  واسةتعداداتأن  التربويةة ، إذ العملية  التعليمية 

اة  الوسةةط التربةةوي إلةةى التفةتى للحيةةاة واقسةةتعداد للعمةل تتولةةد الرغبةة  عنةد التلميةةذ والدايعيةة  وأحيانةا تتعةةدن هةةذل الع 
 اارج  وتتواف هذل الع ا  على عدة عوامل مع دة منما:

إذا كانةت هةذل الع اة  مبنية  علةى احتةرام والت ةدير تكةون كةذل   لمراهق بالوسةط األسةري )الوالةدين(،* ع ا  التلميذ ا
ذا كانت العكس تكون كذل  وكات التي يصدرها األستاذ إذا ... وتتفوق سلوكات التلميذ على مياة السل2مع األستاذ وا 
تحفم التوترات اقنفعالي  وتمد  و وبتالي يمي تافف اقضطرابات  ما بلونتكانت سلوكات م بول  لدن الت ميذ يمم ي

أمةةا إذا كانةةةت سةةلوكات األسةةتاذ عكةةةس مةةا ذكةةر يةةة ن الت ميةةذ ي اومونمةةا بشةةةتى   وتشةةكل العمليةةة  التربويةة  ن التمةةردمةة

                                                 
،   1983نشأة العام  للنشر والتوايع واإلع م، طرابلس، ، طبع المالمرشد الرياض  التربويعلي البشير الفنادن وآارون :  - 1

169  . 
 .72،   1971، دار المعارف، مصر، مشكالت المراهق  ف  المدن اليل عوا: لمياا ي - 2
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عن الريا وتأثرات انفعالي  الع ا  بين األستاذ والتلميذ سي  ، ييترتب عنما سلوكات تعبر الطرق، وبالتالي تصبى 
 سلبي 

فةي هةذل الوضةعي  تايةد علةى والتلميذ المراهةق ماتلفةين جنسةيا يوبالتالي النفور من األستاذ، إذا كان األستاذ   
 1التع يدات البيداغوجي  تع يدات جنسي .

يات التعلم البدني الرياضي يستعمل جمد ع لي وعضلي معتبرين وهنا تتدال * إن التلميذ يي ماتلف وضع
تجعل التلميذ يتريع ويتحدن و العواطف واقنفعاقت للحد وتعديل اآلقم الجسمي  ويي بعا األحيان اوة اقنفعاقت 

اقنفعالي  واأللم هذل اآلقم الجسمي  كما أن  يي بعا حاقت اقنماام يجب التحكم يي اقضطرابات العاطفي  و 
 2الع لي والذي يتبع اقنماام.

عدة اضطرابات نفسي  ومشك ت منما السلوكي  التي تالثر يي نمول النفسي وذل   إلى"كما يتعرا المراهق 
اقنعكاسات النفسي  للتطبي ات  إلى التركيا على األستاذوعلي  يجب لفت انتبال  نتيج  النموين الجسمي والع لي،

التي من الممكن أن يستادمما األستاذ يي  تواد ااترح أحد المتاصصين عدد من اقستراتجيا 3.التربوي "
 إيجاد النوعي  المناسب  من الع اات مع الت ميذ:

 .التعرف الجيد على الت ميذ 
 .ت دير الت ميذ 

  مبمجموداتماقعتراف. 

 . اقستماع لمم بعناي 
 .إشراكمم يي اتااذ ال رارات 

  بعا التنااقت عندما يكون ذل  م  ما.ي دم األستاذ 

 .إممار اقحترام المتبادل 

 . 4التعامل بنااه  وأمان 

 األسلوب النفس  التربوي: -7-2

                                                 
  .10،   1990، منشاة المعارف، مصر، التربية البدنية والرياضية طرق تدريس عفاف عبد الكريم: -1

 . 10بق،   عفاف عبد الكريم: مرجع سا - 2
 .67،   1989، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعي ، الجاا ر، أهداف التربية وطرق تحقيقهاغايان أبو يلج :  - 3
، دليل تدريس التربية الرياضية ف  المدارس ودليل المدرسين ف  مرحلة التعليم األساس  ومرحلة التعليم الثانويريتشارد بيلي:  - 4

 .  52،   2003لتوايع، مصر، دار الفاروق للنشر وا
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للمضطربين سلوكيا  ل  دور يي تفعيل العملي  التربوي  كما يعتبر من بين أساليب التدال التربوي الع جي
السلبي  التي راي ت النمري   ، كاطوة من التحليليين للتكلب علىوي الجوانب التربالذي يجمع بين الجوانب النفسي  و 

أن مشاكل األطفال تنت  عن تداال بين  يي نمريتمم علىالتحليلي  يي أنما تممل الجوانب التربوي  واد استندوا 
واان بين أهداف الطااات البيولوجي  الفطري ، للابرات اقجتماعي  المبكرة وعلي  ي د وضعوا هذا األسلوب إليجاد ت

 الع ج النفسي واألهداف األكاديمي  السلوكي ، وتعتبر هذل اإلستراتجي  مايجا بين أساليب التحليل النفسي وأساليب 

تحديد السلو  بمعنى أنما تمتم بما يفعل  الطفل أو المراهق يي المالسس  التربوي  من سلوكات ويي نفس 
عدا أنما أسلوب أو تصريات، بالفرد لسلو  أو انتماج تل  السلوكات  تممل البح  يي األسباب التي أدت الوات ق

  يوتدرس تأثير جماع  األاران والمروف البي  الناتج  عن اقضطرابات السلوكي  يمتم بالصعوبات التعليمي 
 يممل دور المعلم يي الع ج. المحيط  بالطفل، وق

التلميذ منما مدال السلو  الع لي  ومدال أسباب توجد لمذل اقستراتيجيات مداال متعددة للتعامل مع 
 مدال الصعوبات التعليمي  التي يواجمما التلميذ.و  السلو 

 . مسايرة الموااف على أساس الطااات الفطري 

   إذا لم يكن التلميذ ماودا بابرات النجاح يي الوسط المدرسي يواج  الفشل الذي يترتب علي
 بدورل إلى سلو  سور التوايق. اإلحباط والشعور بال لق الذي يالدي

 كبر نف من جانب األستاذ ي ن ذل  من شأن  أن يالق ادرا أإذا تمت مواجم  سلو  التوايق بالع
 من اإلحباط للتلميذ.

  مسايرة الحاجات والضكوط.و المدف هو ت ليل سور التوايق وتعليم التلميذ   

 شاد بما:"وآارون بعا اقاتراحات التي يمكن اقستر "لونج  واد وضع

يجب تطوير البي   التربوي  بشكل يسمى بمرااب  المالثرات النفسي  التي يمكن أن توتر التلميذ كمرااب  التفاعل ما  ♠
بين الت ميذ وكل من المدرس والعاملين واألاران والمناه  وكذل  مرااب  كل التنميم اقجتماعي للصف، وال يم التي 

 1تالثر يي الجانب النفسي للتلميذ.   وغيرها من العوامل التي يمكن أنيبينما المدرس والتعليمات السلوكي

ن يعمل على تعديل بي   الفصل كي يسمل أن يكون على وعي بمذل المالثرات وأكما يجب على المدرس 
 على التلميذ ير  التكيف النفسي الشاصي.

                                                 
،   2000، دار الصفار للنشر والتوايع، عمان، 2، طاالضطرابات السلوكيةجمال مث ال ال اسم، ماجدة عبيد، عماد الاغبي:  - 1

194.  
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م ي ط بما يي  من عمليات حسابي  وح ا ق التركيا على التعلي أن إذيجب أن يمتاج التعلم بالمشاعر اقيجابي ،  ♠
والكضب لذا يجب التركيا على األنشط  المرتبط  باهتمامات  اإلحباط إلىوارارة كتب م ررة اد يالدي بالتلميذ 

 التعليم. إلىالتلميذ باقضاي  

ا ل  السلبي  التي تعرا لما وذل  من مساعدة التلميذ على التعامل مع الضكوطات والصراعات النفسي  ♠
التي يعاني منما التلميذ ومساعدت  على تبصر المشكل   األامات أوالتركيا على جوانب محددة من الصراعات 

 األامات. أووتطوير بدا ل ايجابي  للتعامل مع الموااف التي تسبب هذل الصراعات 

مساعدة التلميذ مجتمع و يكون لدي  استعداد للمساعدة والتعاون مع العاملين يي المدرس  وال أنعلى المدرس  ♠
المدرس ون مسالولي  المدرس بمفردل بل على ق تك أنيتربي  الت ميذ المضطربين سلوكيا يجب المضطرب سلوكيا، 

النفسي، معال  النطق،  األاصا يذوي التاصصات الماتلف )الطبيب،  األيراديكون اادرا على تنميم دعوة  أن
 1.طوير برنام  ع جي للتلميذجل بنار وت.(، وذل  من أ..األمر أوليار

يالتربي  الحديث   واستادامما يي العمليات التربوي كذل  على المدرس اقهتمام باصا   التربي  الحديث  
تمتم بتطوير الكا ن البشري والتن يب على ما ياتان  وما يحمل  من أسرار وعوامل اتجال ذات  واتجال حيات  الااص  

حد أع م التربي  الحديث : "إن التربي  الحديث  هي إيساح المجال أمام الفرد لكي يتمتع أ "مونتان " والعام ، كما اال
 2."إا  بوجودل وبكل 

بةةين الجانةةةب ناسةةةق توأا ايةةا، يمنةةةا  تةةرابط و يمةةي تعتنةةةي بالشةةا  ككةةةل متكامةةل وجةةةدانيا، ع ليةةا، حركيةةةا 
 لإلنتةاجبةالابرات والممةارات ال امة  نمةو الحركةي بالنمو اقجتماعي وال المعريي والجانب السلوكي، والنمو الشاصي

    3والنجاح يي ممن المجتمع المتعددة.

يي العملي  التعليمي  بل ت حمما مباشرة دون حاجا  وأستاذلالتربي  الحديث  ق تفصل بين التلميذ  وأصبحت
معلم يوجم  ويفجر طااات  الذاتي ،  لىإالسامي ، يكما يحتاج التلميذ  أهدايماع دة لتطوير التربي  وتح يق  أومانع  أو

 تلميذ يص ل مواهب  التربوي  يي التعليم. إلىيالمعلم كذل  بدورل محتاج 

 االتصال غير اللفظ )لغة الجسد(: 7-2-1

                                                 
 .196ماجدة عبيد، عماد الاغبي: مرجع سابق،    - 1

 .  77 -76،   1985والنشر، دمشق،  ، دار الدراسات والترجم التربية الرياضية الحديثةيايا منما:  - 2

 .  07،   1997، دار العربي  للعلوم، لبنان، لغة الجسدآلين بيا، ترجم  سمير شيحاني:  - 3
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عندما  إقمنذ الستينات ولم يعد وجودها  إقلم تدرس مماهر اقتصال غير اللفمي عمليا على أي م ياس 
الذي اام ب  علمار السلوكي   كان ذل  موجا للعمل 1970اب  عن لك  الجسد يي " كت دجوليوس فاستنشر"

 ...اواقنتروبولوجي -علم اقجتماع -وم ارنتما بدراسات مماثل  واام بما علمار الممن

ال ناة غير  ورة ر يسي  لن ل المعلومات يي حينال ناة تستادم بص أنمعمم الباحثون يتف ون على  أما
يي يالثر من اقتصال عادة ما  % 70وي در حوالي  األشاا م للتفاوا والتفاعل يي الموااف بين اللفمي  تستاد

 .األستاذوالذي يكن احتراما عاليا بكل ما يفعل   التأثرالمراهق الذي يتميا بحساسي  وسرع  تلميذ ال

 1وال واعد الرياضي  ي ط. الممارات بكثير من مجرد تعلم أكثرتعلم التلميذ  أنيمكن  األستاذ أيعال أنولذل  

 

 

 

 

 

 

 

 ث   ي ات:  إلىويمكن تصنيف ممارات اقتصال غير اللفمي 

، الرأس، ال دمين والجسم ككل، يعلى سبيل المثال انحنار الرأستتضمن م مى وحركات اليدين،  حركة الجسم: ♣
 المام  للتفاعل. األشيارتحويل العينين... من 

ن حالت  على سبيل لجاذبي ، الطول والوان...،كذل  ي البنار الجسماني، ا ذل  من ناحي  خصائص الجسم: ♣
 بشكل عام.  اآلارينالمثال تعكس مدن اهتمام  باللياا  البدني  ليس ل عبين ي ط ولكن بالنسب  لتعامل  مع 

ر مةن ممةةاهو  وضةع الةذراع حةول كتفة ... أومسة  يةدل،  أوومةن ذلة  تربةت علةى ممةةر ال عةب  سيلوك اللميس: ♣
 2سلو  اللمس التي تعبر عن مشاعر الحب والعطف، ثم تدعيم اقتصال اقيجابي.

                                                 
 . 07آلين بيا، ترجم  سمير شيحاني: مرجع سابق،    - 1

 .  117،   2001، دار الفكر العربي، مصر، اإلعداد النفس  للناشئينأسام  كامل راتب:  - 2
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 خالصة البحث:

بةااي أن لحص  التربي  البدني  والرياضي  أهمي  كبيةرة ق ت ةل عةن  ما تطرانا إلي  يي هذا البح من ا ل  
 ارن.أهمي  المواد األكاديمي  األ

 الجةدول الدراسةي، وبعبةارة أاةرن مةادة لمةد  حشو يةي البرنةامعلى أنما  لبعاعلى عكس ما يعت دل اوذل   
األسةبوعي بحيةة  أن النتةةا   أثبتةت العكةةس إذ يجمةةع أسةةاتذة المةادة علةةى أنمةةا تملةة  اصةا   منمةةا تةةويير الصةةح  

 البدني  وكذا النفسي  للمراهق.

بعادل عن الضكوطات واقضطرابا  من حدة التوترات النفسي   والت ليل، توتعمل على الترويى على التلميذ وا 
مع اآلارين وق سيم يي اسم ماتلط، وكذل  من ضكوط المةواد الع اات التي يتعرا لما التلميذ المراهق على اثر 
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مةةن طةةرف بةةاحثين ماتصةةين يةةي هةةذا  اططةةتاا مةة  بةةذاتما علةةى أسةس ومبةةاد  المدرسةي  اقاةةرن، كمةةا أنمةةا مةةادة 
  .(الع ل السليم يي الجسم السليمح يق الع ا  )وبااتصار تعمل على تالمجال 

مةع أسةةاتذتما لةذا وضةعت معاهةد متاصصة  يةةي لمةا ع اة  وطيةدة حصة  التربية  البدنية  والرياضةةي  كمةا أن  
  .هذا المجال
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 تمهيد:

 في التحكم في اهميتهوأ البحوث ذهه قيمة وتكمن الحقائق، عن الكشف إلى عموما ميةلالع البحوث دفهت   
 وقياسيا وترتيبيا تصنيفيا عمى العمل ثم ومات،لالمع جمع يه جيةهالمن وظيفة فإن وبالتالي ا،هفي المتبعة جيةهالمن
 1.دراستها رادالم رةهالظا بتثوا ىلع والوقوف اهنتائج استخالص أجل من الهيلوتح

 نتائج مهأ إلى وصوللل ميةلع جيةهمن إلى بالضرورة تحتاج اهوأنواع اهاتهاتجا كانت امهم ميةلالع فالبحوث   
 لنا تحدد التي يه البحث ةلمشك وطبيعة امة،هو  جديدة بأشياء ميةلالع المعرفة وتزويد تقديم وبالتالي البحث،

 الدقة من كثير إلى يحتاج همعالجت بصدد نحن الذي البحث وموضوع ا،همعالجت في دناتساع التي ميةلالع جيةمنهال
عداد تنظيم يةلعم في والوضوح  الوقوف وبالتالي الرئيسية، البحث تجربة في خوضلل ميدانيةال ةاإلجرائي خطوات وا 

 .دهوالج وقتلل أكثر واستغالل األخطاء من يللالتق اهمفاد من التي الخطوات مهأ ىلع
 التطبيقي، الجانب من بالموضوع اإلحاطة إلى الفصل ذاه في سننتقل بحث،لل النظري الجانب من ائناهانت بعد   

 أن سنحاول حيث الفرضيات، صحة تتأكد فيما قبل، من المسطرة دافهاأل تحقيق إلى دفهت ميدانية سةرابد والقيام
 ميلالع جهوالمن المستخدمة، اإلحصائية والوسائل واألدوات سةراالد في اهاتبعنا التي الميدانية ءاترااإلج مهأ نوضح
 اهواعتبار  اهب الوثوق يمكن ميةلع نتائج ىلع الحصول أجل من ذاه كل ا،هوتصنيف الدراسة باتلمتط حسب المتبع

 هيتلقاب مدى وه ميلع بحث أي يميز الذي فإن معروف وه وكما أخرى، مرة تجريبلل ةلقاب موضوعية نتائج23
 .وموضوعية دقيقة ميةلع جيةهمن سةرابالد القائم اتبع إذا إال يتحقق ال ذاهو  ميةلالع عيةموضو لل
 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

 . 138ص ، 1998 لبنان، بيروت، أكاديميا، .االجتماعية العموم معجم .معتوق ريك فريد - 1
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 . الدراسة االستطالعية: 41-
الدراسة االستطالعية هي عملية يقوم بها الباحث قبل بداية العمل الميداني وكذلك، هي عملية االستطالع      

الباحث في دراستها والتعرف على أهم الفروض التي يمكن وضعها  على الظروف المحيطة بالظاهرة التي يرغب
خضاعها للبحث العلمي.   1وا 

قمنا بدراسة استطالعية لبعض متوسطات والية البويرة قصد االطالع على خفايا الموضوع واثرائه مع أساتذة    
 التربية البدنية .

 الدراسة االساسية: -42-
 المنهج العلمي المتبع:   42-1-
المنهج هو مجموعة القواعد واألساليب المتبعة بهدف الوصول إلى الحقيقة، ويعرف على أنه التنظيم الصحيح  إن

لمجموعة من األفكار واإلجراءات التي بتبعها الباحث للوصول الى التحقق من مدى فعالية الفرضيات المتعلقة 
 لبحوث.بإشكالية الدراسة، ومناهج البحث العلمي تختلف باختالف طبيعة ا

وفيما يخص اختيار المنهج المتبع فذلك يعود إلى طبيعة المشكلة محل الدراسة، ونظرا لطبيعة موضوعنا ومن    
وذلك لتماشيه مع هدف  المنهج الوصفيأجل اإلحاطة الشاملة والدقيقة بالمشكلة تبين لنا أنه من المناسب استخدام 

  2ة بين المتغيرات بصفة دقيقة.الدراسة وكذلك يساهم بشكل كبير في دراسة العالق
 

 متغيرات البحث: 42-2-
 

 

 المتغير المستقـل

هو العامل الذي يريد الباحث قياس مدى تأثيره 
في الظاهرة المدروسة وعادة ما يعرف باسم 

 المتغير أو العامل التجريبي )المستقل(.

 المتغير المستقل في دراستنا تمثل في:

 إصالحات منهاج الجيل الثاني

 

 

 المتغير التــابع

هذا المتغير هو نتاج تأثير العامل المستقل في 
 الدراسة.

ــثل في:  المتغيـر الــتابع في دراســتنا تمــ

 واقع حصة التربية البدنية

 
 
 

                                                                 
 .38صالتوزيع عمان : مؤسسة الوراق للنشر و  أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعية،  .(2000) .مروان عبد المجيد إبراهيم - 1

 .83(.الجزائر: مطبعة النقطة.ص2 ط )االصدارمنهجية البحث العلمي (.2007هشام حسان.) - 2
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 مجتمع البحث:  42-3-
  :في ، وتمثل مجتمع دراستنا 1.يعرف مجتمع الدراسة أنه جميع مفردات الظاهرة التي يقوم بدراستها الباحث

 متوسطة بوالية البويرة. 125أستاذ موزعين على  192
  عينة البحث: 42-4-

العينة هي ذلك الجزء من المجتمع الكلي للدراسة، يتم اختيارها وفق قواعد وطرق علمية بحيث تمثل المجتمع تمثيال 
واالختيار الجيد  صحيحا، والهدف األساسي من اختيار العينة هو الحصول على معلومات عن المجتمع األصلي

  2للعينة يجعل النتائج قابلة للتعميم على المجتمع األصلي.
 :تمثلت عينة هذه الدراسة في

 متوسطة تم اختيارها بطريقة عشوائية.  10أستاذ تربية بدنية موزعين على  30
 

 مجاالت البحث: 42-5-
  :30توسطات والية البويرة وكان عددهم تمثل في أساتذة التربية البدنية والرياضية في بعض مالمجال البشري 

 أستاذ.  192أستاذ من المجتمع األصلي الذي بلغ 
 :المجال المكاني 

يمثل اإلطار المكاني الذي تم فيه إنجاز هذه الدراسة، وقد أجريت الدراسة على مستوى معاهد الجانب النظري: 
 ات على مستوى المتوسطات.جامعة آكلي محند أولحاج بالبويرة باإلضافة إلى توزيع االستبيان

إلى 2017نوفمبريمثل اإلطار الزماني الذي تم فيه إنجاز الدراسة، حيث دام إنجاز البحث من  المجال الزماني:
 .2018جوان 

 األدوات المستعملة في البحث: 42-6-
، وهو أداة من أدوات لقد استعملنا االستبيان كأداة في هذه الدراسة، ألنه أنسب وسيلة للمنهج الوصفي * االستبيان:

الحصول على الحقائق والبيانات والمعلومات، ومن بين مزايا هذه الطريقة أنها تسهم في الحصول على بيانات من 
  3.العينات في أقل وقت وجهد

 * أشكال االستبيان:
 .أو ال وهي األسئلة التي يحدد فيها الباحث إجاباته مسبقا وغالبا ما تكون بـ: نعم األسئلة المغلقة: -

                                                                 
 .137صفحة ، عمان: دار الصفاء للنشر،مناهج وأساليب البحث العلمي ،0002مان محـمد غنيم ، ربحي مصطفى عليان وعث - 1

،مركز طرق البحق العلمي والتحليل اإلحصائي في المجالت التربوية والنفسية والرياضية إخالص محمد عبد الحفيظ،مصطفى حسين باهي، - 2
 .129، ص2000 الكتاب للنشر

، اإلسكندرية: منشأة المعارف، مبادئ البحث العلمي في التربية البدنية والرياضية(.2002)ي د الشافعي، سوزان أحمد علي مرسحسين أحم - 3
 .205-203ص
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 وهي عكس المغلقة إذ يعطي المستجوب الحرية التامة لإلجابة عليها واإلدالء برأيه الخاص. األسئلة المفتوحة: -
 
  1.وهي أسئلة مضبوطة بأجوبة متعددة ويختار المجيب الذي يراه مناسبا األسئلة المتعددة األجوبة: -

 وجاء االستبيان إجرائيا كما يلي:   
 (05(                                     إلى السؤال رقم )01ن السؤال رقم )المحور األول: م

 (10(                                      إلى السؤال رقم)06المحور الثاني: من السؤال رقم )
 (15(                                      إلى السؤال رقم)11: من السؤال رقم )لثالمحور الثا

 
 

 األسس العلمية لألداة )سيكومترية األداة(: 42-7-
 :االستبيان *صدق

 أىم من الصدق ويعتبر لقياسيا وضع التي رةهظاال بالفعل االختبار يقيس أن وه االستبيان بصدق المقصود إن
  .االختبار صالحية تحديد شروط من أنو حيث اختبار أو مقياس ألي المعامالت

  ه.لقياس أعد ما يقيس سوف أنو من التأكد ناالستبيا صدق كذلك ويعني

 .المحكمين صدق باستخدام الباحث قام سةرا الد أداة صدق من متأكدل
  )المحكمين صدق( الظاهري *الصدق

 مي،وتجربتيملالع همبمستوا مهل ودهمش محكمين، أساتذة 03 ىلع باألساتذة الخاص االستبيان استمارة عرض تم
 تراالعبا توافق إمكانية عاةرالم وذلك هتحكيم بغرض مي،لالع البحث هجومنا سيةرادال المجاالت في الميدانية
 كل تعديل تم   وقد تراالعبا من عبارة أي تعديل أو إضافة أو حذف وكذلك بالفرضيات المحاور وكذا بالمحاور،

 صدق جانب من وهعن أسفرت ما وهو  بحثلل جيةهالمن المعايير وفق المحكمين اهب أوصى التي ترااإلشا
 .االستبيان

 ( يمثل تحكيم االستبيان )صدق المحكمين(:01الجدول رقم ) -

 الجامعة الدرجة العلمية المحكمين
 جامعة البويرة أستاذ محاضر "أ" منصوري نبيل

 جامعة البويرة أستاذ محاضر "أ" ساسي عبد العزيز
 جامعة البويرة ساعدأستاذ م إسماعيل ارزقي

 
                                                                 

طرق البحث العلمي والتحليل اإلحصائي في المجالت التربوية والنفسية ،(2000)يفيظ، مصطفى حسين باهإخالص محمد عبد الح - 1
 .83ص ، القاهرة: مركز الكتاب للنشر،والرياضية
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 حصائية:الوسائل اإل 4-2-8
 استخدمنا في بحثنا هذا الوسائل اإلحصائية التالية: 

بعد عملية جمع كل االستبيانات الخاصة باألساتذة، قمنا بعملية تفريغها :* النسبة المئوية )الطريقة الثالثية(
تم وفرزها، حيث يتم في هذه العملية حساب عدد تكرارات األجوبة الخاصة بكل سؤال في االستبيان، وبعدها ي

 حساب النسب المئوية بالطريقة اإلحصائية التالية:
 
 
 
 

  1ودرجات الحرية( 0.05)المجدولة بعد تحديد مستوى الداللة  2كابعد ذلك نجد  2كاولمطابقة النتائج نقوم بحساب 
 

 
 

 

 :2* اختباركا
يتكون هذا ل االستبيان، و يسمح لنا هذا االختبار بإجراء مقارنة بين مختلف النتائج المحصل عليها من خال     

 :القانون من
 .وهي التكرارات التي نتحصل عليها بعد توزيع االستبيان التكرارات المشاهدة: -
 .وهو مجموع التكرارات يقسم على عدد االجابات المقترحة )االختيارات(:التكرارات المتوقعة -

 :يحتوي هذا الجدول على 2كاجدول 
 .المحسوبة التخاذ القرار اإلحصائي 2كا تة نقارنها معوهي قيمة ثابالمجدولة:  2كا -
 .،حيث ن هي عدد اإلجابات المقترحة[1] ن ــــ وقانونها هو الحرية:  درجة -
 0.01 أو 0.05 نقوم بمقارنة النتائج عندها وأغلب الباحثين يستعملون مستوى داللةمستوى الداللة:  -
 االستنتاج اإلحصائي: 

 :المجدولة فإذا 2كا المحسوبة نقوم بمقارنتها ب  2كابعد الحصول على نتائج 
 .المجدولة فإنه توجد فروق ذات داللة إحصائية2كا المحسوبة أكبر من2كا كانت

ذا كانت  نما يعود ذلك إلى عامال الصدفة 2كاالمحسوبة أقل من  2كاوا   .المجدولة فإنه ال توجد فروق بين النتائج وا 
 

                                                                 
، جامعة عمان العربية للدراسات 1، طمناهج البحث العلمي الكتاب الثاني اإلحصاء في البحث العلمي(. 2006يد كمال أبو زينة وآخرون.)فر  - 1

 .2013-2012العليا، عمان، األردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع ص

 X 100لتكرارات ا                          
 =%النسبة المئوية 

 عدد األفراد                                 
 

 2التكرارات المتوقعة( –مجموع )التكرارت المشاهدة       
 = 2كا

 ات المتوقعة التكرار                                
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 خالصة:
والوسائل والتقنيات التي يعتمد عليها من أجل الوصول إلى تحقيق الدراسة له أهمية كبرى مثل إن تحديد المعايير    

تطبيقها وهذا ألنه يحدد معالم البحث من أجل ضمان تطبيقه بالشكل العلمي المناسب، واستبعاد الفوضوية 
نية على أسس خاطئة وقد ال يمكن والعشوائية في العمل التي تقود إلى عشوائية التطبيق والخروج بنتائج قد تكون مب

 التنبؤ بها أو اعتماد مصداقيتها.
وبما أن البحث العلمي هو ذلك البحث المبني على األسس الصحيحة والقويمة والمحددة مسبقا، فإننا من خالل هذا 

سائل جموعة من المعايير والمناهج، والمجاالت واألدوات المستعملة في الدراسة، والو الفصل قمنا بتحديد م
اإلحصائية وهذا من أجل أن نطبق دراستنا في أحسن الظروف وبالتالي الخروج بنتائج واقعية ومنطقية، وقابلة 

 للتفسير والتحليل والنقاش، وبالتالي تمهد الطريق لتطبيق الدراسة الميدانية.
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 تمهيد:
يعتبر عرض النتائج المتحصل عليها من خالل تطبيق الدراسة وتناولها بالتحليل والمناقشة اعتمادا على 
الوسائل اإلحصائية وقوة القراءة للبيانات حصادا للعمل المقدم سابقا، وهنا يجب تحديد كيفية عرض نتائج 

اول وبيانات تعكس وتعبر عن النتائج المتحصل االختبارات وكيفية استعمال الوسائل اإلحصائية وتقديمها في جد
 عليها بالشكل المناسب، وهذا من أجل تقديم تحليالت وقراءات واستنتاجات تخدم الموضوع وقابليته للفهم والمناقشة,

كما أن هذا يسهل عملية مقارنة النتائج المتحصل عليها بالفرضيات المطروحة من أجل الخروج بدراسة مرابطة  
 واضحة المعالم وخالية من المبهمات. ومتماسكة،
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 عرض وتحليل نتائج اإلستبيان: -5-1
من اصالحات الحالية الخاصة الستاذة التربية البدنية والرياضة تتض برامج التكوين المحور األول: -5-1-1

 .مناهج الجيل الثاني  
 هل خضعتم إلى تكوين خاص بمناهج الجيل الثاني؟(: 01السؤال رقم )

 .إن خضع االساتذة الى تكوين خاص بمناج الجيل الثاني معرفة  ن السؤال:الغرض م
 .(01للسؤال رقم ) 2كايبين التكرارات والنسب المئوية وقيم (: 02رقم )جدول ال

 التكرارات اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 (αالداللة )

درجة 
 الحرية

(df) 

االستنتاج 
 اإلحصائي 

 83.33 25 نعم
 16.66 05 ال دال 01 0.05 3.84 13.33

 %100 30 المجموع
 

 
 

 16.66  

 

 

 

 83.33 

 

 
 

 

 * تحليل ومناقشة النتائج:
 2كامن قيمة  أكبرالمحسوبة  2كانالحظ أن قيمة  2اختبار كاكما توضحه اإلجابات في الجدول أعاله ويؤكده 

نتائج، 01وبدرجة حرية  0.05المجدولة عند مستوى الداللة  ، ومنه نستنتج توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ال
أكدو أنهم خضعو لتكوين خاص بمناهج الجيا الثاني من خالل  من مجموع العينة %83.33في كون نسبة  تتجسد

 البرامج التكونية المنطمة من طرف الوزارة الوصية.

 * االستنتاج:
أكدوا بانهم خالل الموسم الماضي قد تلقو تكوين خاص بمناج الجيل الثاني ة نستنتج مما سبق أن أغلب االساتذ

قد تلقوا تكوين مكثف حول كيفية استغالل مضامين هذ المناهج الجديد من خالل  2015/2016الموسم الدراسي 
لندوات وااليام اما في ما يخص السنوات االخيرة فنحصر التكوين على ا االيام التكوينية المنظمة من طرف المفتشية

 .الدراسة معا المفتش
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هل الفترة الزمانية المخصصة لتكوين حول برامج مناهج الجيل الثاني كافية الستعاب محتواه (: 02السؤال رقم ) -
 وتستجيب لمتطلبات العملية التعليمية ؟

لثاني كافية الستعاب معرفة إن كانت الفترة الزمانية المخصصة لتكوين حول برامج مناهج الجيل االغرض منه: - 
 محتواه وتستجيب لمتطلبات العملية التعليمية.

 (.02للسؤال رقم ) 2كايبين التكرارات والنسب المئوية وقيم (: 03الجدول رقم ) -

 التكرارات اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 (αالداللة )

درجة 
 الحرية

(df) 

االستنتاج 
 اإلحصائي 

 %56.66 17 منع

 دال 2 0.05 5.99 11.4
 % 66.66 02 ال

 
 % 36.66 11 نوعا ما 
 %100 30 المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 

 * تحليل ومناقشة النتائج:
 2كامن قيمة  أكبرالمحسوبة  2كانالحظ أن قيمة  2اختبار كاكما توضحه اإلجابات في الجدول أعاله ويؤكده 

، ومنه نستنتج توجد فروق ذات داللة إحصائية بين النتائج، 2وبدرجة حرية  0.05اللة المجدولة عند مستوى الد
من مجموع العينة يرون أن الفترة الزمانية المخصصة لتكوين حول برامج مناهج  %56.66في كون نسبة  تتجسد

يرون أن  %66.66لمقدرة بـ أما النسبة ا، الجيل الثاني كافية الستعاب محتواه وتستجيب لمتطلبات العملية التعليمية
من  % 36.66الفترة الزمانية ليست كافية الستعاب محتواه و ال تستجيب لمتطلبات العملية التعليمية في حين أن

مجموع العينة يرون  أن الفترة الزمانية  كافية الستعاب محتواه وتستجيب لمتطلبات العملية التعليمية ولكن كان 
  اعي المخصص لتكوين.افضل لو تم زيادة الحجم الس
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 * االستنتاج:
نستنتج مما سبق أن أغلب االساتذة يرون بأن الفترة الزمانية المخصصة لتكوين حول برامج مناهج الجيل الثاني 
كافية الستعاب محتواه وتستجيب لمتطلبات العملية التعليمية بحيث أكدوا بانهم خالل الموسم الماضي الموسم 

تلقوا تكوين مكثف حول كيفية استغالل مضامين هذ المناهج الجديد من خالل االيام قد  2015/2016الدراسي 
 التكوينية المنظمة من طرف المفتشية.

 
التى ترى بأن البرامج التكوينية قد أهملتها وكان باالمكان االستفادة  والجوانب ماهي النقاط(: 03السؤال رقم ) -

 منها؟
 .التى ترى بأن البرامج التكوينية قد أهملتها وكان باالمكان االستفادة منها والجوانب النقاطمعرفة الغرض منه: -

 * تحليل ومناقشة النتائج:
اكد االساتذة من خالل اجابتهم انا التركيز في العملية التكونية انحصر على كيفية التطبيق هذه االصالحات من 

د في هذ الخصوص ولكن لخصوصيات المادة خالل المضامين التي تحتويها وانهم تحصلو على تكوين نظري جي
 كان من الواجب دعمها بمجموعة من الحصص التطبيقية التي تسهل العملية اكثر وتقربها الى ذهن المتكوين

خالل عملية  لالصالحات يف الميدانيهناك نقص في توظ من خالل التحيل االجابات اتضح انا * االستنتاج:
وعدم تركها حبر  ه االصالحات من اجل تسهيل اصال االفكار لذهن المتعلمالتكوين وتقديم نماذج حية عن هات

 على وارق.
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هل تتوفر البرامج التكوينية على مضامين مناهج الجيل الثاني التي تحقق نمو الخبرة المهنية (: 04السؤال رقم ) -
 في هذا المجال؟        ستاذ لأل
لبرامج التكوينية تتوفر على مضامين مناهج الجيل الثاني التي تحقق نمو الخبرة ا معرفة إن كانت الغرض منه: - 

 .في هذا المجالستاذ المهنية لأل
 (.04للسؤال رقم ) 2كايبين التكرارات والنسب المئوية وقيم (: 04الجدول رقم ) -

 التكرارات اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 (αالداللة )

درجة 
 الحرية

(df) 

االستنتاج 
 اإلحصائي 

 86.66 26 نعم
 13.33 04 ال دال 01 0.05 3.84 16.13

 %100 30 المجموع
 

 
 
 
 
 
 
 

 * تحليل ومناقشة النتائج:
 2كامن قيمة  أكبرالمحسوبة  2كانالحظ أن قيمة  2اختبار كاكما توضحه اإلجابات في الجدول أعاله ويؤكده 

نتائج، 01وبدرجة حرية  0.05عند مستوى الداللة  المجدولة ، ومنه نستنتج توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ال
البرامج التكوينية تتوفر على مضامين مناهج الجيل من مجموع العينة يرون أن  %86.66في كون نسبة  تتجسد

 العكس.يرون  %13.33سبة المقدرة بـ أما الن،  في هذا المجالستاذ الثاني التي تحقق نمو الخبرة المهنية لأل
تحقيق نمو خالل عملية تحليل النتائج يتضح انا اغلب االساتذة يرون البرامج التكونية تساعد في من  * االستنتاج:

الخبرة المهانية لالستاذ من خالل عملية الرسكلة وتجديد االفكار والمعارف من اجل التكيف مع الوضعيات الجديدة 
 وكذا من خالل االحتكاك وتبادل الخبرات فيمابينهم. لتعليم من جهة
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نية كافية لمساعدة االستاذ على تحقيق مالمح التربية البدنية لدى تالميذ يهل الدورات التكو (: 05السؤال رقم ) -
 ؟ مرحلة التعليم المتوسط

ق مالمح التربية البدنية لدى نية كافية لمساعدة االستاذ على تحقييالدورات التكو معرفة إن كانت الغرض منه: - 
 .تالميذ مرحلة التعليم المتوسط

 (.05للسؤال رقم ) 2كايبين التكرارات والنسب المئوية وقيم (: 05الجدول رقم ) -

 التكرارات اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 (αالداللة )

درجة 
 الحرية

(df) 

االستنتاج 
 اإلحصائي 

 %56.66 17 نعم

 دال 2 0.05 5.99 11.4
 % 6.66 02 ال

 
 % 36.66 11 نوعا ما 
 %100 30 المجموع

 
 
 

  
 
 
 

 * تحليل ومناقشة النتائج:
 2كامن قيمة  أكبرالمحسوبة  2كانالحظ أن قيمة  2اختبار كاكما توضحه اإلجابات في الجدول أعاله ويؤكده 

، ومنه نستنتج توجد فروق ذات داللة إحصائية بين النتائج، 2وبدرجة حرية  0.05المجدولة عند مستوى الداللة 
برامج مناهج  من مجموع العينة يرون أن الفترة الزمانية المخصصة لتكوين حول %56.66في كون نسبة  تتجسد

لنسبة المقدرة بـ أما ا، .تحقيق مالمح التربية البدنية لدى تالميذ مرحلة التعليم المتوسط لالجيل الثاني كافية
في  .تحقيق مالمح التربية البدنية لدى تالميذ مرحلة التعليم المتوسطليرون أن الفترة الزمانية ليست كافية  6.66%
تحقيق مالمح التربية البدنية لدى تالميذ لمن مجموع العينة يرون  أن الفترة الزمانية  كافية  % 36.66حين أن

  افضل لو تم زيادة الحجم الساعي المخصص لتكوين. ولكن كان مرحلة التعليم المتوسط
الفترة الزمانية المخصصة لتكوين حول برامج مناهج الجيل الثاني  من خالل عملية التحليل اتضح :* االستنتاج

  ولكن كان من الوجب دعمها بحصص تكوين تطبيقية. كافية الستعاب محتواه وتستجيب لمتطلبات العملية التعليمية
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 .اساتذة البدنية والرياضية مدركون لمحتوى مناهج الجيل الثاني المحور الثاني :  -5-1-2
مكانيات التالميذ في هاته قدرات و هل ترى بأن محتوى مناهج الجيل الثاني يتوافق مع (: 06السؤال رقم ) -  ا 

 المرحلة؟        
مكانيات التالميذ في هاته المرحلةات و قدر محتوى مناهج الجيل الثاني يتوافق مع  إن كان معرفةالغرض منه: -           .ا 
  (.06للسؤال رقم ) 2كايبين التكرارات والنسب المئوية وقيم (: 06الجدول رقم ) -

 التكرارات اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 (αالداللة )

درجة 
 الحرية

(df) 

االستنتاج 
 اإلحصائي 

 %76.66 23 نعم

 ال  دال 1 0.05 3.84 8.53
07 

23.33 

%  

 %100 30 المجموع

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 * تحليل ومناقشة النتائج:
 2كامن قيمة  أكبرالمحسوبة  2كانالحظ أن قيمة  2اختبار كاكما توضحه اإلجابات في الجدول أعاله ويؤكده     

تنتج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ، ومنه نس1وبدرجة حرية  0.05المجدولة عند مستوى الداللة 
من مجموع العينة يرون أن مناهج الجيل الثاني تكرس مبدأ التلميذ محور  %76.66في كون نسبة  تتجسدالنتائج، 

ــــ   يرون عكس ذلك. %23.33العملية التربوية لتنمية قدرات التلميذ المختلفة ،أما النسبة المقدرة بـ
 * االستنتاج:

مما سبق أن أغلب االساتذة يرون بأن مناهج الجيل الثاني تكرس مبدأ التلميذ محور العملية التربوية لتنمية نستنتج 
قدرات التالميذ المختلفة  حيث اكدو على ان مناهج الجيل الثاني تكرس مبدا المقاربة بالكفاءات وأعطت مجال 

براز قدراته ومواهبه فهو ال محور االساسي للعملية التربوية ودور المعلم هو التوجيه واسع للتلميذ من اجل االبداع وا 
 والتنظيم واالرشاد.
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الذي قدمته مناهج الجيل الثاني للمتعلم من مختلف  ةالجديد أو االضافة ماهو الشيئ(: 07السؤال رقم ) -
 الجوانب؟

 .مختلف الجوانب الشيئ أو االضافة الجديدة الذي قدمته مناهج الجيل الثاني للمتعلم منالغرض منه: -
فان االظافة التي قدمتها مناهج الجيل الثاني للمتعلم هو  من خالل ايجابات االساتذة * تحليل ومناقشة النتائج:

وحرارته من قيود العملية التعلمية القديمة القائمة على مبداء التلقين اعطاء التلميذ فرصة لي التعبير عن الذات 
 لمقاربة بالكفاءة وانا التلميذ هو محور العملية التعلميةوبالتالي جاءات لي تكريس مبدأ ا

 

وحرارته من قيود  الذي قدمته مناهج الجيل الثاني للمتعلم من مختلف الجوانب ةالجديد االضافة * االستنتاج:
ة البعد العملية التعلمية القديمة القائمة على مبداء التلقين من الناحية المعرفية كما دعمته من توضيف ابعاد جديد

 المنهجي والقيمي للعملية التعلمية.
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 هل ترى بان مناهج الجيل الثاني اعطت اهمية الحدى الجوانب دون االخرى لدى التلميذ؟  (: 08السؤال رقم ) -
         .مناهج الجيل الثاني اعطت اهمية الحدى الجوانب دون االخرى لدى التلميذ تإن كان معرفةالغرض منه: - 
  (.08للسؤال رقم ) 2كايبين التكرارات والنسب المئوية وقيم (: 07الجدول رقم ) -

 التكرارات اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 (αالداللة )

درجة 
 الحرية

(df) 

االستنتاج 
 اإلحصائي 

 00% 00 نعم

 100 % 30 ال  دال 1 0.05 3.84 30

 %100 30 المجموع

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 * تحليل ومناقشة النتائج:
 2كامن قيمة  أكبرالمحسوبة  2كانالحظ أن قيمة  2اختبار كاكما توضحه اإلجابات في الجدول أعاله ويؤكده     

، ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 1وبدرجة حرية  0.05المجدولة عند مستوى الداللة 
بان مناهج الجيل الثاني اعطت اهمية الحدى من مجموع العينة يرون أن  %100في كون نسبة  تتجسدالنتائج، 

 .الجوانب دون االخرى لدى التلميذ

 * االستنتاج:
نستنتج مما سبق أن أغلب االساتذة يرون بأن مناهج الجيل الثاني تكرس مبدأ التلميذ محور العملية التربوية لتنمية 

مختلفة  حيث اكدو على ان مناهج الجيل الثاني تكرس مبدا المقاربة بالكفاءات وأعطت مجال قدرات التالميذ ال
براز قدراته ومواهبه فهو المحور االساسي للعملية التربوية ودور المعلم هو التوجيه  واسع للتلميذ من اجل االبداع وا 

 والتنظيم واالرشاد.
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ية البدنية من خالل  العمل الميداني هل مناهج الجيل الثاني اولت بحكم خصوصية مادة الترب(: 09السؤال رقم ) -
 هاته الخصوصيات أهمية بالغة من خالل مضامينها ؟

 .أهمية بالغة من خالل مضامينها دةاولت خصوصيات الماالجيل الثاني مناهج معرفة إن كانت الغرض منه: - 
 (.09للسؤال رقم ) 2كام يبين التكرارات والنسب المئوية وقي(: 08الجدول رقم ) -

 التكرارات اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 (αالداللة )

درجة 
 الحرية

(df) 

االستنتاج 
 اإلحصائي 

 36.66% 11 نعم

 دال 2 0.05 5.99 11.4

 6.66% 02 ال
 

ليس بصورة 
 56.66% 17  كافية

 %100 30 المجموع
 

 
 
 
 
 
 
 

 * تحليل ومناقشة النتائج:
 2كامن قيمة  أكبرالمحسوبة  2كانالحظ أن قيمة  2اختبار كاكما توضحه اإلجابات في الجدول أعاله ويؤكده 

، ومنه نستنتج توجد فروق ذات داللة إحصائية بين النتائج، 2وبدرجة حرية  0.05المجدولة عند مستوى الداللة 
العمل خصوصية مادة التربية البدنية من خالل  ع العينة يرون أن من مجمو  %56.66في كون نسبة  تتجسد

 .من خالل مضامينها  أهمية بالغةالجيل الثاني  مناهجلم تولها الميداني 

نستنتج ان الخصوصية االكبر لهاته المادة هيا الجانب الميداني وهنا لم  من خالل ايجابات االساتذة * االستنتاج:
ج تطبيقية عن تطبيق الحصة وانما اكتافة بوضع مخططات لتطبيق فقط ومركزة على تقدم هاته المضامين نماذ

 البعد المعرفي والمكتسبات من اجل تحقيق ملمح التخرج. 
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هل ترى بأن مناهج الجيل الثاني تكرس مبدأ التلميذ محور العملية التربوية لتنمية قدرات (: 10السؤال رقم ) -
 التلميذ المختلفة ؟  

تلميذ مناهج الجيل الثاني تكرس مبدأ التلميذ محور العملية التربوي تإن كان معرفةمنه:  الغرض-  ة لتنمية قدرات ال
    .المختلفة

  (.10للسؤال رقم ) 2كايبين التكرارات والنسب المئوية وقيم (: 09الجدول رقم ) -

 التكرارات اإلجابات
النسبة 

 المئوية

 2كا

 المحسوبة

 2كا

 المجدولة

مستوى 

 (αلداللة )ا

درجة 
 الحرية

(df) 

االستنتاج 

 اإلحصائي 

 100% 30 نعم

 00 % 00 ال  دال 1 0.05 3.84 30

 %100 30 المجموع

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 * تحليل ومناقشة النتائج:
 2كامن قيمة  أكبرالمحسوبة  2كانالحظ أن قيمة  2اختبار كاكما توضحه اإلجابات في الجدول أعاله ويؤكده     

، ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 1وبدرجة حرية  0.05المجدولة عند مستوى الداللة 
من مجموع العينة يرون أن مناهج الجيل الثاني تكرس مبدأ التلميذ محور  %100في كون نسبة  تتجسدالنتائج، 

ــ العملية التربوية لتنمية قدرات التلميذ المختلفة ،أما النسبة  ــ  يرون عكس ذلك. %00المقدرة بـ
 * االستنتاج:

نستنتج مما سبق أن أغلب االساتذة يرون بأن مناهج الجيل الثاني تكرس مبدأ التلميذ محور العملية التربوية لتنمية 
قدرات التالميذ المختلفة  حيث اكدو على ان مناهج الجيل الثاني تكرس مبدا المقاربة بالكفاءات وأعطت مجال 

براز قدراته ومواهبه فهو المحور االساسي للعملية التربوية ودور المعلم هو التوجيه واس ع للتلميذ من اجل االبداع وا 
 والتنظيم واالرشاد.
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 المحور الثالث:اساتذة التربية البدنية والرياضية يطبقون محتوى اصالحات مناهج الجيل الثاني. -5-1-3
    ؟الحات مناهج الجيل الثاني تمس كل الجوانب في حصة التربية البدنيةهل تطبيقكم الص(: 11السؤال رقم ) -
تطبيقكم الصالحات مناهج الجيل الثاني تمس كل الجوانب في حصة التربية  إن كان معرفةالغرض منه: - 

    .البدنية
  (.11للسؤال رقم ) 2كايبين التكرارات والنسب المئوية وقيم (: 10الجدول رقم ) -

 التكرارات اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 (αالداللة )

درجة 
 الحرية

(df) 

االستنتاج 
 اإلحصائي 

 76.33% 23 نعم

 ال  دال 1 0.05 3.84 8.53
07 

% 

23.33 

 %100 30 المجموع

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 * تحليل ومناقشة النتائج:
 2كامن قيمة  أكبرالمحسوبة  2كانالحظ أن قيمة  2اختبار كاأعاله ويؤكده  كما توضحه اإلجابات في الجدول    

، ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 1وبدرجة حرية  0.05المجدولة عند مستوى الداللة 
كل اصالحات مناهج الجيل الثاني تمس تطبيق من مجموع العينة يرون  %76.66في كون نسبة  تتجسدالنتائج، 

ــ  الجوانب في حصة التربية البدنية ــ  يرون عكس ذلك. %23.33،أما النسبة المقدرة بـ
 * االستنتاج:

تمس جميع الجوانب أثناء حصة التربية البدنية نستنتج مما سبق أن أغلب االساتذة يرون بأن مناهج الجيل الثاني 
المتثيل في مختلف المعارف التي يكتسبها التلميذ والرياضية من خالل الثالث ابعاد المعلنة وهيا البعد المعرفي 

والبعد المنهجي والذي يتمثل في كيفية تطبيق هذه المعارف والبعد القيمي الذي يمثل القيم المكتسابة اثناء الحصة 
 واطنية ،خاصة بالنشاط،عالمية. 
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    ؟الثاني بكل موضوعية اصالحات مناهج الجيل ونطبيقهل استاذة التربية البدنية ي(: 12السؤال رقم ) -
 . اصالحات مناهج الجيل الثاني بكل موضوعية ونطبيقستاذة التربية البدنية يا إن كان معرفةالغرض منه: - 
  (.12للسؤال رقم ) 2كايبين التكرارات والنسب المئوية وقيم (: 11الجدول رقم )-

 التكرارات اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 (αالداللة )

درجة 
 الحرية

(df) 

االستنتاج 
 اإلحصائي 

 100% 30 نعم

 00 % 00 ال  دال 1 0.05 3.84 30

 %100 30 المجموع

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 * تحليل ومناقشة النتائج:
 2كامن قيمة  أكبرالمحسوبة  2كانالحظ أن قيمة  2اختبار كاكما توضحه اإلجابات في الجدول أعاله ويؤكده     

، ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 1وبدرجة حرية  0.05المجدولة عند مستوى الداللة 
بكل مناهج الجيل الثاني يطبقون  همنياكدون بأمن مجموع العينة  %100في كون نسبة  تتجسدالنتائج، 

 موضوعية.

 * االستنتاج:
بكل موضوعية وذالك حسب فهمهم مناهج الجيل الثاني يطبقون  همنون بأياكدنستنتج مما سبق أن أغلب االساتذة 

 لمحتويات هذا المنهاج  سواء من الناحية النظارية واالعداد والتخطيط للحصة اومن الناحية التطبيقية الميدانية
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    ؟ هل مناهج الجيل الثاني تساعد التلميذ لالرتقاء بمستواه(: 13السؤال رقم ) -
 .مناهج الجيل الثاني تساعد التلميذ لالرتقاء بمستواه تإن كان معرفةض منه: الغر - 
  (.13للسؤال رقم ) 2كايبين التكرارات والنسب المئوية وقيم (: 12الجدول رقم )-

 التكرارات اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 (αالداللة )

درجة 
 الحرية

(df) 

االستنتاج 
 صائي اإلح

 66.66% 20 نعم

 ال  دالغير  1 0.05 3.84 3.33
10 

% 

33.33 

 %100 30 المجموع

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 * تحليل ومناقشة النتائج:
 2كامن قيمة  قلأالمحسوبة  2كانالحظ أن قيمة  2اختبار كاكما توضحه اإلجابات في الجدول أعاله ويؤكده     

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ال ، ومنه نستنتج أنه 1وبدرجة حرية  0.05المجدولة عند مستوى الداللة 
تساعد التلميذ لالرتقاء  مناهج الجيل الثاني من مجموع العينة يرون أن %66.66في كون نسبة  تتجسدالنتائج، 
ــ  بمستواه ــ  يرون عكس ذلك. %33.33،أما النسبة المقدرة بـ

 * االستنتاج:
ليست المناهج في حد ذاته التي تساعد على االرتقاء بمستوى لب االساتذة يرون بأن أغ نستنتج مما سبق أن

ن حسن توضيف محتوياتها مراعيا مختلف الظروف النحيطة بالعملية والخاصة بعناصر العملية التعلمية  التالميذ وا 
 هو من يساهم في االرتقاء بالمستوى.
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استهدافا في حصة التربية البدنية والرياضية في ظل اصالحات مناهج  ماهو البعد االكثر(: 14السؤال رقم ) -
 ؟ الجيل الثاني

البعد االكثر استهدافا في حصة التربية البدنية والرياضية في ظل اصالحات مناهج الجيل معرفة الغرض منه: - 
 .الثاني

 (.14للسؤال رقم ) 2كايبين التكرارات والنسب المئوية وقيم (: 13الجدول رقم ) -

 التكرارات اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 (αالداللة )

درجة 
 الحرية

(df) 

االستنتاج 
 اإلحصائي 

 100% 30 البعد القيمي

 دال 2 0.05 5.99 90
 100% 30 البعد المعرفي

 
 100% 30 البعد المنهجي

 %100 90 المجموع
 

 
 
 
 
 
 
 

 ل ومناقشة النتائج:* تحلي
 2كامن قيمة  أكبرالمحسوبة  2كانالحظ أن قيمة  2اختبار كاكما توضحه اإلجابات في الجدول أعاله ويؤكده 

، ومنه نستنتج توجد فروق ذات داللة إحصائية بين النتائج، 2وبدرجة حرية  0.05المجدولة عند مستوى الداللة 
ان االبعاد الثالثة لما نفس االهمية اثناء حصة التربية البدنية يرون  من االساتذة %100في كون نسبة  تتجسد

 والرياضية.

االساتذة أكدو ان االبعاد الثالثة لما نفس االهمية اثناء حصة التربية البدنية والرياضية فهناك عالقة  * االستنتاج:
 ى خالل في العملية التعليمية.تكاملية بينهم من اجل تحقيق هدف الحصة وال يمكن الفصل بينهم الن ذالك يؤدى إل
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 ؟كيف تتم صياغة اهداف حصة التربية البدنية عمليا وكيف يتم اختيار وضعيات التعلم(: 15السؤال رقم ) -
تتم صياغة اهداف حصة التربية البدنية عمليا وكيف يتم اختيار وضعيات التعرف على كيف الغرض منه: -

 .التعلم

 * تحليل ومناقشة النتائج:
كتشاف مواطن النقص عند  أكد االساتذة أن صياغة االهداف في الحصة تستند إلى عملية التقويم التشخيصي وا 

التلميذ من خالل إخضاع مركبات الكفاءة لتقويم ومن ثم استخراجها على شكل مؤشرات يعاد صياغتها على شكل 
 أهداف.

من اجل الكشف عن مواطن الضعف عند إن صياغة االهداف تستند الى مجموعة من المراحلة  * االستنتاج:
التلميذ ومحاولة تقويتها من خالل اختيار الوضعيات والمواقف التي تتوافق معا قدرات التميذ من خالل هذه االهداف 

 التي بدورها تنقسن الى اهداف جزئية تعمل على تحقيق الهدف الخاص.
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 مناقشة ومقابلة النتائج بالفرضيات:-5-2
 مناقشة ومقابلة النتائج بالفرضيات الجزئية: 5-2-1

واقع حصة التربية البدنية في ظّل إصالحات مناهج الجيل الثاني من من خالل الدراسة التي قمنا بها قصد معرفة 
فرضيات لدراستهما ميدانيا   03من ثم اقترحناأسئلة فرعية  03قمنا بطرح ، التعليم للمتوسط  وجهة نظر أساتذة

 النتائج من خالل الواقع الميداني. وتسجيل
 مناقشة ومقابلة النتائج بالفرضية الجزئية األولــــــــــــى:*
 الداللة اإلحصائية ألسئلة المحور األول.(: 14الجدول رقم ) -
 

 

برامج التكوين الحالية الخاصة الستاذة التربية البدنية  "انطالقا من الفرضية الجزئية األولى التي مفادها أن     
، (14)ومن خالل النتائج المتحصل عليها في الجداول رقم "، ج الجيل الثاني  .والرياضة تتضمن اصالحات مناه

( الخاصة بالفرضية االولى من خالل االسئلة 2كاالتي توضح الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين النتائج )اختبار
لرياضة تتضمن اصالحات برامج التكوين الحالية الخاصة الستاذة التربية البدنية وافعال أن ( ، تبين 1.2.3.4.5)

كما أكدت ذلك ايجابات االساتذة وكنموذج لذلك ما الحظناه من خالل إجابات األساتذة على ،  مناهج الجيل الثاني
أن الفترة الزمانية المخصصة لتكوين حول مناهج الجيل الثاني %56.66أكدوا  وبنسبة حيث  (02)السؤال رقم 

ات العملية التعليمية من خالل االيام التكوينية التي نظمتها مفتشية المادة كافية الستعاب محتواه وتستجيب لمتطلب
ندوات تكوينية مع مفتش المادة لكل جهة من المقاطعتين باإلضافة إلى التكوين الخاص الذي تلقاه  06بمعدل 

يومنا هذا من خالل يوم في الدورة الواحدة والتي مازالت مستمرة إلى  15االساتذة الجدد خالل الدورات التكونية 
 .2017ومارس القدم  2016دوراتي ديسمبر الماضي

 وبالتالي يمكن القول بأنه قد تحققت صحة الفرضية الجزئية األولى بنسبة كبيرة.  
 

 نتائج المحور األول

 2كا
 األسئلة

  2كا

 المحسوبة
 2كا

 المجدولة
 الداللة 

 اإلحصائية

 دال 3.84 13.33 01السؤال رقم 

 دال 5.99 11.4 02السؤال رقم 

 
 03السؤال رقم 

 

/ / / 

 3.84 16.13 04السؤال رقم 
 دال
 

 5.99 11.4 05السؤال رقم 
 دال
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 مناقشة ومقابلة النتائج بالفرضية الجزئية الثانية: 5-2-2
 الداللة اإلحصائية ألسئلة المحور الثاني.(: 15الجدول رقم ) -
 

اساتذة البدنية والرياضية مدركون لمحتوى مناهج الجيل  "ها أن انطالقا من الفرضية الجزئية الثانية التي مفاد  
التي توضح الفروق ذات الداللة اإلحصائية ( و15)ومن خالل النتائج المتحصل عليها في الجداول رقم  "،الثاني 

ذة البدنية اسات فعال أن( ، تبين 6.7.8.9.10( الخاصة بالفرضية الثانية من خالل االسئلة )2كابين النتائج )اختبار
كما أكدت ذلك ايجابات االساتذة وكنموذج لذلك ما الحظناه من  والرياضية مدركون لمحتوى مناهج الجيل الثاني

أكدوا  أن الشيء  الجديد الذي قدمته مناهج الجيل الثاني هي حيث ( 07)خالل إجابات األساتذة على السؤال رقم 
رياضية من خالل تحديد مجموعة من القيم التي يسعى االستاذ إلى إضافة البعد القيمي لحصة التربية البدنية وال

تحقيقها ضمنيا داخل الوحدة التعليمية باإلضافة إلى تدعيم الكفاءات العرضية الخاصة بالمواد االخرى بحيث 
ال  أصبحت حصة التربية البدنية والرياضية وحدة اساسية من المنظومة التربوية مرتبطة بالمواد االخرى وتخدمها

منهاج الجيل الثاني لمادة التربية البدنية والرياضية لمرحلة يمكن االستغناء عنها وهذا متوافق مع ما هو وارد في 
   .2015المتوسط الصادر في مارس 

إلى أنا هذا لم يمنع االساتذة من التأكيد على بعض النقائص والصعوبات مثلما توضحه ايجابات االساتذة في   
( حين أكد على ضرورة ان تشتمل العملية التكوينية على حصص تطبيقية حتى تكون االستفادة 08السؤال رقم )

أكبر بحكم خصوصية المادة من خالل العمل التطبيقي وعدم االكتفاء بالجانب النظري الذي ال يعكس حقيقة العمل 
 الميداني.                       

 ققت إلى حد كبير.وبالتالي نستنتج أن الفرضية الثانية قد تح
   
 
 
 

 ئج المحور الثانينتا

 2كا
 األسئلة

  2كا

 المحسوبة
 2كا

 المجدولة
 الداللة 

 اإلحصائية

 دال 3.84 8.53 06السؤال رقم 

 / / / 07السؤال رقم 

 دال 3.84 30 08السؤال رقم 

 دال 5.99 11.4 09السؤال رقم 

 دال 3.84 30 10السؤال رقم 
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 مناقشة ومقابلة النتائج بالفرضية الجزئية الثانية:5-2-3
 .لثة اإلحصائية ألسئلة المحور الثاالدالل(: 16الجدول رقم ) -
 

 

اساتذة التربية البدنية والرياضية يطبقون محتوى اصالحات  "انطالقا من الفرضية الجزئية الثانية التي مفادها أن   
التي توضح الفروق ذات ( و16)يها في الجداول رقم ومن خالل النتائج المتحصل عل "، مناهج الجيل الثاني

( ، 11.12.13.14.15( الخاصة بالفرضية الثانية من خالل االسئلة )2كاالداللة اإلحصائية بين النتائج )اختبار
كما أكدت ذلك ايجابات االساتذة  يطبقون محتوى اصالحات مناهج الجيل الثانين اساتذة التربية البدنية فعال أتبين 
أغلب االساتذة يرون بأن أكدوا  حيث ( 11)موذج لذلك ما الحظناه من خالل إجابات األساتذة على السؤال رقم وكن

تمس جميع الجوانب أثناء حصة التربية البدنية والرياضية من خالل الثالث ابعاد المعلنة وهيا مناهج الجيل الثاني 
التلميذ والبعد المنهجي والذي يتمثل في كيفية تطبيق هذه  البعد المعرفي المتثيل في مختلف المعارف التي يكتسبها

 المعارف والبعد القيمي الذي يمثل القيم المكتسابة اثناء الحصة واطنية ،خاصة بالنشاط،عالمية. 

 وبالتالي نستنتج أن الفرضية الثانية قد تحققت إلى حد كبير.
 سياق النتائج المتحصل عليها. في األخير يمكننا القول بأن الفرضيات المقترحة جاءت في  

 
 
 
 
 
 
 

 نتائج المحور الثاني

 2كا
 األسئلة

  2كا

 المحسوبة
 2كا

 المجدولة
 الداللة 

 اإلحصائية

 دال 3.84 8.53 11السؤال رقم 

 دال 3.84 30 12 السؤال رقم

 غير دال 3.84 3.33 13السؤال رقم 

 دال 5.99 90 14السؤال رقم 

 / / / 15السؤال رقم 
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 :مناقشة ومقابلة الفرضيات الجزئية بالفرضية العامة -5-3
 ( : مقابلة النتائج بالفرضية العامة.17الجدول رقم ) -

 النتيجة صياغتها الفرضية

برامج التكوين  الحالية الخاصة الستاذة التربية البدنية  الجزئية األولى الفرضية
 .اصالحات مناهج الجيل الثاني   منوالرياضة تتض

 تحققت

اساتذة البدنية والرياضية مدركون لمحتوى مناهج الجيل  الفرضية الجزئية الثانية
 .أثناء المنافسةالثاني 

 تحققت

اساتذة التربية البدنية والرياضية يطبقون محتوى اصالحات  الفرضية الجزئية الثالثة
 مناهج الجيل الثاني

 تحققت

حصة التربية البدنية تشمل إصالحات مناهج الجيل الثاني  لعامةالفرضية ا
 من وجهة نظر أساتذة التعليم المتوسط.والرياضية 

 تحققت

( يتبين لنا أن الفرضيات الثالثة التي إقترحها الباحثان قد تحققت وهذا ما أثبتته النتائج 17من خالل الجدول رقم )
، ومن هنا وفي إطار وحدود وظروف ما ترمي إليه الدراسة  ه لالساتذةن خالل اإلستبيان الموجالمتحصل عليها م

قد تحققت أيضا وحسب مالحظتنا للنتائج المتحصل عليها، يتضح جليا أن الفرضية العامة التي تتمحور حول أن 
 .بنسبة كبيرة

 ن الفرضيات المقترحة جاءت في سياق النتائج المتحصلة عليها.فإوفي األخير 
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 خالصة:
وذلك لمعرفة آراء  تضمن هذا الفصل عرض وتحليل ومناقشة نتائج البحث، لكل الفرضيات على شكل محاور     
واقع حصة التربية البدنية في ظل اصالحات مناهج الجيل الثاني من وجهة نظر حول  هات نظر االساتذة ووج

لمعرفة الداللة اإلحصائية لهذه  وذلك، 2كا واختبار ، وقد استخدمنا كل من النسبة المئويةاساتذة التعليم المتوسط
 النتائج، وفي األخير توصلنا إلى مجموعة من الحقائق جاءت في سياق الفرضيات المطروحة.
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 * االستنتاج عام:
مناهج الجيل الثاني  تساهم في تحقيق أهداف حصة من أجل التحقق من الفرضية العامة التي تنص على أن "

 المادة .من وجهة نظر أساتذة التربية البدنية والرياضية في ظّل اإلصالحات الجديدة " 
لتحليل وتشخيص نتائج إجابات األساتذة على  النسب المئويةومن خالل هذه النتائج المتحصل عليها يتبين لنا من 

الذي يسمح لنا بمعرفة مدى وجود فروق معنوية في إجابات األساتذة  ²كاالمقترحات الموجودة في االستبيان و قانون 
 حصائية .على األسئلة و التي كانت جلها ذات داللة إ

برامج التكوين الحالية الخاصة الستاذة و من خالل تحليل ومناقشة الفرضيات الجزئية تم تأكيد صحتها بحيث أن 
ومن جهة اخرى تم اثبات تحقق الفرضية التي تنص  التربية البدنية والرياضة تتضمن اصالحات مناهج الجيل الثاني

 الجيل مناهج اصالحات محتوى يطبقونو  وى مناهج الجيل الثانياساتذة البدنية والرياضية مدركون لمحتعلى أن  
وهذا من وجهة نظر أساتذة المادة  إلى أنا هذا لم يمنع االساتذة من إبراز بعض النقائص  والتي ترجع إلى  الثاني

المخصصة للمادة عدة أسباب من أهمها طغيان الجانب النظري على التطبيقي أثناء عملية التكوين  كذا قلة الساعات 
ساعتين في األسبوع إضافة إلى وجود عدد كبير من التالميذ في الفوج وما يمثله ذلك من فروقات فردية يعجز األستاذ 
في وقت قصير إيفائها حقها مما يوثر على سير العملية التعلمية خاصة مع التوزيع المحدد في المنهاج من خالل 

ائج الفرضيات الجزئية نستنتج أن مناهج الجيل الثاني  تساهم في تحقيق مخطط بناء وحدة تعلمية ومن تحليل نت
  أهداف حصة التربية البدنية والرياضية في ظّل اإلصالحات الجديدة.
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 :* خاتمة
لقد بدأنا بحثنا من المجهول وها نحن اآلن ننهي هذا العمل بما هو معلوم، وبدأنا بما هو غامض وها نحن اآلن   

ننهيه بما هو واضح، وبدأنا بإشكال وافتراضات وها نحن اآلن ننهيه بحلول ونتائج، حيث أن لكل بداية نهاية ولكل 
ة بحثنا التي سنحاول من خاللها تقديم زبدة الموضوع منطلق هدف مسطر ومقصود، وها نحن اآلن نخط أسطر خاتم

الذي يعتبر موضوع الساعة وأردنا رغم قصر الوقت أن نكون سباقين لتقصى واقع هاته االصالحات ومدى تحقيق 
الهدف المرجو من ذلك وتقديم فروض مستقبلية تساعد الباحثين على مواصلة البحث أو إعادة دراسته من جوانب 

طلقنا من تعاريف ومصطلحات، وجسدت بجمع المعلومات ومعالجتها وتحليلها معتمدين في ذلك على أخرى، حيث ان
العمل المنهجي الذي ال يخلوا من الضوابط وااللتزامات المنهجية المطلوبة، حيث وضعنا في مقدمة أهدافنا إزالة 

هم الخطوات المعتمدة هي تنظيم العمل الغموض وااللتباس الذي لمسناه أثناء بداية هذا الموضوع، لهذا كانت من أ
 في إطار علمي ومنهجي.

فمن خالل دراستنا التي لم تكن محض صدفة أو عشوائية، بل كانت نابعة عن قناعة كان الهدف منها هو      
تسليط الضوء على واقع حصة التربية البدنية في ظل االصالحات الجديدة الخاصة بمناهج الجيل الثاني ، وبعد 

الحالة ميدانيا قمنا بتحليل هذه العملية التي مست  قطاع التربية ،حيث قمنا بتوزيع استمارات االستبيان على  تشخيص
عينة مختارة من مجتمع البحث بطريقة منهجية وواضحة، وتسجيل النتائج وتحليلها، فكانت هذه النتائج تتركز على 

التربية البدنية السنة االولى من التعليم المتوسط المعتمدة من  أن سياسة البرامج التكوينية الحالية الخاصة بي أساتذة
التي  والتي  مكنتهم من الحصول على المعلومات الكافية طرف المفتشية تتضمن إصالحات مناهج الجيل الثاني

هم  مضامين مناهج الجيل الثاني التي تحقق نمو الخبرة المهنية للمدرس مما ساعديحتاجونها من خالل التحكم في 
باإلضافة إلى أنا إصالحات مناهج الجيل الثاني  ،على تحقيق مالمح التربية البدنية لدى تالميذ في هاته المرحلة

تتمشي وقدرات التالميذ من مختلف الجوانب أثناء حصة التربية البدنية والرياضية بحيث أنها كرست مبدأ المقاربة 
التربوية التعليمية خاصة من خالل االنتقال من عملية التقويم بالكفاءات الذي يجعل من المتعلم محور للعملية 

التشخيصي إلى ما يسمى بالمشكلة االنطالقية االم ودور المعلم في هذ المرحلة هو المالحظة والتنظيم والتوجيه مما 
 يعطي فرص اكبر لتلميذ إلبراز مواهبه وقدراته.

ا كان شاقا كان واسعا، وأن كل ما بذلناه من جهد كان قليال وفي األخير يمكن القول أن هذا الموضوع بقدر م     
مقارنة مع أهميته ودوره في ابراز مواقع االصالحات المنتهجة من اجل تحقيق أهداف حصة التربية البدنية والرياضية 

كما نأمل  ، إال أننا نترك المجال مفتوح أمام اهتمامات وبحوث أخرى لدراسة هذا الموضوع من جوانب وزوايا أخرى،
 آذان صاغية لخدمة جانب االصالحات في المجال التربوي التعليمي. هذه بما فيها من اقتراحات أن تجد دراستنا 
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 * اقتراحات وتوصيات:
في ضوء النتائج التي خلصت إليها الدراسة، وكذا المناقشة التي تمثلت في الجانب التطبيقي، والتي تمحورت حول 

وجهة نظر أساتذة السنة االولى من التعليم واقع حصة التربية البدنية في ظّل إصالحات مناهج الجيل الثاني من 
التي نأمل أن تكون بناءة وتعمل على ترقية المستوى خلصنا لمجموعة من االقتراحات والفروض المستقبلية  للمتوسط.

 وأن تمثل بداية النطالق بحوث ودراسات أخرى في هذا المجال من جوانب وزوايا أخرى بتوسع وفهم أكثر، العلمي
 يما يلي:يمكن حصرها ف

 ضرورة توفر أشخاص ذو كفاءات ومختصين لإلشراف على عملية التكوين الخاصة باألساتذة. -1
 مضاعفة الحجم الساعي من التكوين المخصص لألساتذة حول مناهج الجيل الثاني. -2
 دعم التكوين النظري بحصص تطبيقية بحكم خصوصية المادة التي تستلزم ذلك. -3
التقيد بالمنهاج الرسمي، الذي يعتبر الدليل التربوي الواجب تنفيذه، حيث يعطي معالم ومعلومات حول التعلم  -4

والمتعلم الذي يشكل محور العملية التروية وحول المنهجية المعتمدة في التدريس ومختلف الكفاءات واألهداف 
 التعلمية المعلنة لكل مرحلة تعليمية. 

التكوينية على إكساب المدرسين مهارات واستراتيجيات التدريس وفق المقاربة بالكفاءات من التركيز في العمليات  -5
 خالل مضامين منهاج الجيل الثاني .

 تكريس مبدأ المقاربة بالكفاءة الذي يجعل التلميذ محور العملية التربوية ويفتح له أفاق االبداع واالكتشاف. -6
ة المتعلمين في هذا السن ومعرفة قدراتهم وحاجياتهم التي تمثل يجب على المدرس أن يكون على دراية بطبيع -7

معلومات دقيقة، واالهتمام ببعد إشراك التالميذ كعنصر مهم ومؤشر قوي على فعالية التدريس والتعلم قصد تحقيق 
 األهداف التربوية المنشودة لهذه الفئة العمرية .

ء الخدمة مع التنسيق مع الجامعة من أجل تجديد المعارف تكثيف الملتقيات والدورات التكوينية للمدرسين أثنا -8
العلمية والبيداغوجية الحديثة في ميدان التربية من خالل تنشيط عملية الرسكلة لكل المدرسين واالستعانة بالخبراء 

 وتزويد المدرسين عن طريق المؤسسات التربوية بالمجالت العلمية والبيداغوجية.
 وينية على إكساب المدرسين مهارات واستراتيجيات التدريس وفق المقاربة بالكفاءات.التركيز في العمليات التك -9

 زيادة عدد ساعات التربية البدنية حصتين في األسبوع بدل االكتفاء بحصة واحدة . -10
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Abstract : 

 

The present study aimed to know the reality of the share of physical education in the light of the 

second generation reforms from the viewpoint professors of middle school education This topic was 

chosen as the theme of time in order to highlight the crucial importance played by reforms in upgrading 

the educational system, as well as to know the reality embodiment of the second generation reforms in 

the practical field while the share of physical education by recognizing the new brought by the contents 

of these circumstances reforms and their understanding of the physical education teachers through her 

formative programs offered to them, as well as approve these circumstances reforms with pupils 

capabilities during the share of physical education and sports degree. 

From the systematic side, the study was conducted on a group of professors first year of middle 

school education of Bouira, totaling 30 professor chosen by simple random method from the origina l 

community of 192 professor so a percetage of 20%, and was followed descriptive approach through the 

distribution of questionnaires to teachers after checking the conditions of the scientific tool, it has been 

used the percentage (%) and Ca 2 test as a means of statistical analysis of the results of the study. 

   In the end, and after the process of analysis and interpretation, the results of the study led to the 

verification of the proposed hypotheses and revealed the extent of the contribution of the second-

generation approaches to achieve the objectives of the share of Physical Education and Sports under the 

new reforms. 

Through this, the researchers took a series of suggestions and future hypotheses and were as 

follows: 

The need to provide people with skills and specialists to oversee the configuration process of professors, 

doubling Courier of allocated about second-generation platforms configuration size, supporting 

theoretical configuration by applied quotas in virtue of the privacy of the material that require it, as well 

as adherence to the formal curriculum, which is the educational guide to be done, where gives landmarks 

and information about learning and the learner, which constitutes the educational process axis and on 

the methodology adopted in the teaching and the various competencies and objectives of learning 

declared for each stage of education, focusing on the formative processes to give the teachers' skills and 

teaching strategies in accordance with the approach competencies through the contents of the Platform 

for the second generation, reinforcing the principle of efficient approach, which makes the student -

centered educational horizons and opens his creativity and discovery, as well as increase the number of 

hours of physical education twice a week instead of once. 

 

Key words:  The reality of the share of physical education, the second generation curricula ,  

professors of middle school education. 

 
 


