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سلم و عن أ�ي الدرداء ر��� هللا عنھ قال سمعت رسول هللا ص�� هللا عيھ 

ل:يقو 

املالئكة أنو ،من سلك طر�قا ي�ت�� فيھ علما س�ل هللا لھ طر�قا إ�� ا��نة﴿

وأن العالم ل�ستغفر لھ من �� ،لتضع أجنح��ا لطالب العلم ر��� بما يصنع

وفضل العالم ع�� العابد ،السموات ومن �� األرض ح�� ا��يتان �� املاء

ر ال�واكب وأن العلماء ورثة األن�ياء وأن األن�ياء لم ئكفضل القمر ع�� سا

.﴾ال در�ما ورثو العلم فمن أخذه أخذ بحض وافريورثوا دينارا و 

رواه مسلم
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ملخص الدراسة

ملخص الدراسة باللغة العربیة:/1

:عنوان الدراسة منھاج التربیة البدنیة والریاضة لمرحلة التعلیم الثانوي بین الواقع               

والمأمول.

:فیما یلي:ثل الھدف الرئیسي من دراستنا یتمأھداف الدراسة

ع تطبیق منھاج التربیة البدنیة والریاضیة للمرحلة الثانویةالتعرف على واق

الریاضیة للتعلیم الثانوي؟.ع تطبیق منھاج التربیة البدنیة وماھو واقالدراسة:تساؤل

:المنھج المستخدم ھو المنھج الوصفي.منھج الدراسة

:یتمثل المجتمع األصلي لدراستنا في أساتذة مادة التربیة البدنیة مجتمع الدراسة

والریاضیة على مستوى الطور الثانوي لوالیة بسكرة، أما المجتمع المتاح فھم أساتذة 

15أستاذ مقسمین على 40المادة الموجودین على مستوى بلدیة بسكرة، و المقدرین بـ 

.2016/2017مؤسسة ثانویة للموسم الدراسي:

:موجھ ألساتذة استمارة استبیان ةاعتمدت الدراسة على أدااالجراءات المیدانیة للدراسة

التعبارة مقسمة على اربع مجا48(تحتوي كل منھما علىالتربیة البدنیة والریاضیة

تم التأكد من صدق المحتوى واألنشطة التعلیمیة التعلمیة ، األھداف، المحتوى، التقویم

تساق الداخلي على المحكمین وتم حساب الصدق الذاتي وصدق االاألداةبعرض 

باستخدام األداةباستخدام معامل ارتباط بیرسون ملخص الدراسة ،كما تم التأكد من ثبات 

األداة صالحة أسلوب التجزئة النصفیة بأسلوب معامل الثبات ألفا كرونباخ مما جعل 

مع إجراء )SPSS(لھا في برنامجللدراسة، بعد جمع البیانات وتفریغھا تم إدخا

المتوسطات الحسابیة التوزیعات التكراریة والنسب حصائیة التالیة:جات االالمعاال

.نحرافات المعیاریة، مجموع الدرجات، الوزن النسبيویة، االئالم

:أھم نتائج الدراسة

 على أرض منھاج التربیة البدنیة والریاضیة للتعلیم الثانوي أھداف ال یمكن تطبیق

الواقع.
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 ال یمكن تطبیق محتوى منھاج التربیة البدنیة والریاضیة للتعلیم الثانوي على أرض

الواقع.

 ال یمكن تطبیق عملیة التقویم وفق منھاج التربیة البدنیة والریاضیة للتعلیم الثانوي على

ارض الواقع.

:أھم توصیات الدراسة

لبدنیة والریاضیة لمرحلة التعلیم الثانوي ذلك اعادة النظر في كیفیة طرح منھاج التربیة ا

للمختصین من مفتشي التربیة الوطنیة وبعض األساتذة، وبعض المختصین بتسلیم المھام

النفسانیین واالجتماعیین من مختلف الوالیات لمراعاة خصائص كل منطقة على حدة. 

التكوین نوعیةألنالتالمیذ،وقدراتتتماشىسلیمةبطریقةاألساتذةتأطیروجوب

االھدافبیداغوجیابینالربطعلىالمادةأساتذةیساعدلمالخدمةأثناءونقصھ

عنمستقلغیرمنظوراالتعلیمفيالكفاءاتمدخلأنعلماالكفاءاتوبیداغوجیا

.باألھدافالتدریسمنظور

ت المخصص إعادة النظر في الحجم الساعي لمادة التربیة البدنیة والریاضیة، ألن الوق

أسابیععددالحالي ال یكفي لتحقیق أھداف المادة على أرض الواقع، ذلك بمراعاة 

حاربصیفتمتازالتيالصحراویةكالمناطق(ألخرى،منطقةمنباختالفھاالتدریس

میدانیاالعملیمكنھمالالمناطقھاتھأساتذةأنإالالدراساتبعضأشارتحیثجدا،

منالمرجوةاألھدافتحقیقعلىتساعدال،)أفریلشھرنھایةوسبتمبرشھرفي

.الثانويللتعلیمالریاضیةوالبدنیةالتربیةمنھاج

:االنجلیزیةباللغةالدراسةملخص/2
The study’s title: the curriculum of the physical education and sport
in the secondary school; reality and aimed perspective.
The study’s objectives:

The principle objective in this study is:

 Identifying the reality of the applying the physical education
curriculum in secondary school.
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The study’s problem: what’s the reality of applying the curriculum
of the physical & sport education?

The study’s approach: the descriptive approach.

The study’s community (sample) : the original community of our
study is consisted of teachers of physical education and sport in
secondary school in the wilaya of Biskra, but the available community
is consisted of the teachers of physical education and sport who are in
Biskra city; they are 40 divided into 15 establishment during the
academic year: 2017/2018.

The principle procedures of the study: The study used one method a
questionnaire given for teachers of physical education and sport each
one (questionnaire) involves 48 statements divided into four domains
objectives, content, evaluation and the didactic activities, then
checking the credibility of the content by testing the procedure on the
juries and calculating the self-credibility and the internal consistency
using Pearson’s correlation coefficient summarized study, as well as it
was confirmed that the procedure was maintained to be accurate to
study by using the half-way method using the Alpha-Cronbach
method, after data collecting and unloading then inserting it in the
SPSS program using the following statistical treatments:
Mathematical averages Frequency distributions, percentages, Standard
Deviations, Total scores relative weight.

The most important results of the study:

 We cannot apply the physical education and sport curriculum
objectives for secondary school in reality

 We cannot apply the content of the physical education and sport
curriculum in reality.

 We cannot apply the evaluation system of the physical education
and sport curriculum in reality.

The main recommendations of the study:

 Reconsidering the manner of editing the curriculum concerning the
physical education and sport for secondary school, and that by
giving the responsibility for inspectors of national education and
some teachers, and some psychologists and sociologists from
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different regions (of Algeria) taking in considerations the
characteristics of each region separately.

 The obligation of a good training for teachers in a suitable way with
the students’ abilities, because the training category and its lack
during work can’t help teachers to connect between the objectives’
pedagogy and competencies’ pedagogy knowing that the
introduction of competencies in the didactic is not independent
from objectives’ didactic.

 Reconsidering the time volume for physical education and sport,
because the current allotted time is not sufficient for achieving the
objectives in reality, and this if we consider the number of weeks of
actual work and its difference from one region to another (like the
southern (saharian) regions that are very hot, teachers in these
mentioned areas can’t work in the field during September and the
end of April), it doesn’t help to achieve the aimed objectives
according the physical education and sport curriculum for
secondary school.



كلمة شكر
الل�م إن شكرك �عمة، �ستحق الشكر، فعلم�� كيف أشكرك، ا��مد � كما ي�ب�� ��الل 

عظيم سلطانك.و وج�ك 

وما بي��ما و م��ء ما ش�ت من �عد.الشكر م��ء السماوات و األرض و الل�م لك ا��مد

بأس�� عبارات الشكر مللنجاح أناس يقدرون معناه، و لإلبداع أناس يحصدونھ، لذا أتقد

للشكر تقديرا ���ودك املض�ية، فأنت أ�ل ،سليم بز�والعرفان إ�� األستاذ الدكتور و 

.ء واالح��امالتقدير لك منا �ل الثناو 

الر�اضية، ال�شاطات البدنية و تقنيات للسادة ا��كم�ن من مع�د علوم و التقدير�ل الشكر و 

، تمني�ن لكم دوام ال��ة و العافيةاالجتماعية ��امعة �سكرة مو�لية العلوم اال�سانية و 

بومعراف �سيمة.األستاذة:ونخص بالذكر 

الر�اضية ملرحلة التعليم الثانوي ع�� �ل الشكر ��ميع مديري و أساتذة ال��بية البدنية و 

ل�ل ال�س�يالت لنا.�ممستوى بلدية �سكرة ع�� تقديم

.ل�ل من ساعدنا �� انجاز �ذا العملكما ال أ���� بتقديم جز�ل الشكر

سفیان حمداوي

اإلھداء



لم أتجاوز �عد رائحتك رحمك هللا بقدر وجع فراقك زائك �� ذاكر�ي، تجاوزت الب�اء و زالت �يبة عال 

الفرح �� حيا�ي. اب�سامات �انت السعادة لقل�� و ألم غيابك، رحم هللاو 

"دلولة"رحمة هللا عليك جد�ي 

أرق اال�شطار، فأنت �ائن �ال��ر الذي يمارس لذة التفجر و صالتك �ا قد وصل إبنك، فأن��بدعواتك و 

�ع�ش بروحھ �� املا��� و بجسده �� املستقبل.

"نونة"حفظك هللا و أطال �� عمرك جد�ي 

حضنك، ة قلتإن حدثت�� عن منبع ا��ب و ا��نان أشرت لقلبك، و إن أخ��ت�� عن الطمأن�نة و السعاد

ا�� فأنت ال�� تظ�ري كنور م���ء �� الظلمات ل��شد�ي إ�� الطر�ق ال��يح، بفأنت ز�رة أيامي و عب�� ص

فأنت املقص الذي يقطع أشوك ا��رح و األذى من ر�يع العمر فإن بقيت أكتب ملدة حيا�ي، ال أستطيع أن 

.سمكاأكف ولو حرف من حروف 

الغالية فأنت أجمل اسم قالھ لسا�ي و ��ز عن التعب�� عنھ"أمي"

ال تصف جزء من جميلك طيلة لمات ال تفي بحق من حقوقك ع��، و يا صاحب القلب الكب��، �ل ال�

نبع ا��ب الصا��.ت نبع ا��نان السامي و نحيا�ي، فلم أجد صدرا يضم�� إليھ سواك فأ

كيف أن أ�ون إ�سان.علمت�أنت مث�� األع�� با��ياة منك وحدك"أ�ي"

"صالح"إن ضاق م�� الوقت، و خان�� ال�شر فأنت العضيد الذي أشد فيھ الظ�ر أ�� 

"أيوب"ي أ�� �أنت عزو�ي و ��ك�� و ب�ا

"خولة"�� دني�� أنك أخ�� أحسن قدر أجمل ���ء و 

"آدم"إ�� حالوة العائلة أ�� الصغ�� 

إ�� �ل أصدقا�ي و زمال�ي دون است�ناء.

إ�� �ل من علم�� حرفا طوال مس���ي الدراسية

إ�� جميع طلبة الدكتوراه ملع�د ال��بية البدنية و الر�اضية جامعة �سكرة

سفیان حمداوي
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أ

یتم ذلك عن لحد أخر لحظة في حیاتھ، وبكرة ومن الطفولة المتنمیتھ یبدأاإلنسان وتطور 

تعلیمھ سواء أكان ذلك في الحیاة العلمیة أو الحیاة العملیة الواقعیة التي ق تربیتھ وطری

تؤثر في ھذه نھا أنالبد من التركیز على أھم األمور التي من شأكلذلیعیشھا مع أھلھ، 

سھل الطرائق إشباع حاجاتھ بأھ وذلك التعلیم كي یؤدي باإلنسان إلى تحقیق ذاتالتربیة و

لمجتمعھ.لیجدھا نفعا لنفسھ و

وة اسیة للقإن النظرة إلى التربیة بمختلف إجراءاتھا ووسائطھا یعتبر إحدى المصادر األس

والمجتمع،بالنسبة للفرد و ھذا ینسحب على كافة المجتمعات سواء القدیمة منھا               

التعلیم من خالل تفاوت درجات االھتمام بالتربیة وأو المعاصرة، إنما االختالف یكون في 

ذلك من منطلق فكرة أنھ كلما نمت قدرات الفرد            توفیر فرصة للتربیة بشتى صورھا و

أدى ذلك إلى  تقدیم المجتمعات وتعزیز قوتھا، ولعل تجاوب األمم األكثر إمكاناتھ كلماو

تطورا في جمیع المجاالت خاصة االقتصادیة التي تؤدي إلى تطور تكنولوجي باھر تقدما و

المجتمعات تحذو حذوھا فع األساسي الذي جعل ھذه األمم وفي جمیع األصعدة، تمثل الدا

االرتقاء بھ كیفا. وتحسینھ وسع في میدان التربیة والتعلیم كما،ة على التوتمدنحو األفضل مع

حتى یتمكن التعلیم من تلبیة حاجات التنمیة الشاملة للفرد فإنھ یواجھ الكثیر من التحدیات 

لنخرج نوعیة من المتعلمین في مستوى تطلعات المجتمع، القادرة على معرفة أنفسھم قبل 

المستقبل مع األخرین من زاویة أخرى، وعلى مواجھة متطلبات العصر وكل شيء وفھم 

العیش مع مجتمعھم دون االنفصال عن الجذور المغروسة منذ أالف السنین، دون الشعور 

االنتماءات، بل بالعكس بین العولمة والبحث عن الجذور وبالتمزق أو الشرخ الموجود

لھذا فاألنظمة أكثر عدالة،ن العیش فیھ أیسر وة وبناء عالم یكوعلیھم أن یساھموا في إقام

إكسابھ المھارات التي تمكنھ من بتنمیة شخصیة الفرد المتكاملة، ومطالبة التعلیمة مدعوة و

تحقیق تعلمھم الذاتي مدى الحیاة. 

ساعیة فأصبحت الدول النامیة أو ما یطلق علیھا دول العالم الثالث بالتقسیم االقتصادي

في ذلك على لیة التنمیة الشاملة خاصة تلك الدول المتحررة سیاسیا، مرتكزة بجھد في عم

سعیھا ھذه بالكثیر من لكن ھذه المجتمعات النامیة كثیرا ما توجھ في التعلیم بصفة خاصة. و



مقدمة

ب

لضرورة ذات صبغة تعلیمیة بحتة، وإنما عادة ما تكون المشكالت التي لیست باالمعوقات و

)1(بالمعنى العام للكلمة.عقبات اجتماعیةمشكالت و

، نجده میدان یعاني بیةالتعلیم في مجتمعاتنا العرفعند التطلع إلى مجال التربیة ولذلك

لعدم وضع استراتیجیات عمل تربویة واضحة وبعدید األزمات، نتیجة لسوء التخطیط 

ھذا االساس فإن أي إصالح علىعلى تھیئة ذلك الفرد المتطور، والمعالم مستقبلیة، تقوم

عملیة التربیة بموضوعھا اإلنسان باع األسلوب األنجع في التفكیر والتنفیذ، وتربوي ات

صورتھ االجتماعیة تستند على أصول و قواعد تحكمھا نظریات تقام على أساس علميو

العالقة جدناالرتقاء بالمجتمع، ألد على اسعاد الفرد وألن عملیة التربیة بمقامھا األول تعتم

مشكالت و ... وثیقة بین التربیة والمجتمع بكل ما یمثلھ من حركة واتساق ونظم وظواھر و

اج حدیث یتماشى مع عصر العولمة واالنفجار كل ھذا ال یتم إال من خالل بناء منھ

بجنباتھایحدثبماالتأثرتحاولالتي، وبالدنا الجزائر المعرفي المتسارعالتكنولوجي و

ینتظروماحولھامنیحدثمافھماوبالتالي،ذا العالمبما أنھا جزأ مھم من ھمیةالمترا

علىالتحدیاتھذانعكاسلتوضیحمحاولةفيحیاتھ،مسیرةفيتؤثرتوقعاتمنشبابنا

، وعلى مناھج التعلیم بوجھ خاص.عامبوجھالتربیة

في القرن الواحد لمدخالت الرئیسي للنظام التربوي، بر المنھاج التربوي أحد ایعت

علیھ یتوقف مواجھة الكثیر من التحدیات والعشرین الذي یتمیر بعصر الثورة التكنولوجیة و

ي مناحي التغییر نحو األفضل وبالتطور فجھ األمم في عصر یتمیز بالسرعة والتي توا

إعداد جیل من المتعلمین قادر اینلمواجھة ھذه التحدیات وجب علالحیاة المعاصرة كلھا، و

المستقبل، بتمكینھم من لعصر، بالتكیف مع معطیات الحاضر وعلى مجابھة صعوبات ا

لقریة الصغیرة امتالك مھارات حیاتیة الزمة للعیش في عالم أقل ما یطلق علیھ بأنھ كتلك ا

مواكبة العصرنة.بفضل ذلك التطور و

الجزأ الذي ال یتجزأ من المنظومة التربویة المعاصرةإن مادة التربیة البدینة ذلك 

والمواكبة للتقدم، تعتبر ركنا أساسیا و جوھریا في العملیة التعلیمیة، لما لھا من تأثیر فعال 

النشر، اإلسكندریة، مصر، ، دار الوفاء للطباعة و 1، طمعنى التعلیم و فھمھ من خالل نظریات التعلم و تطبیقاتھا التربویةفایز مراد دندش: )1(
249،ص2003
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ج

لمواد مع المجتمع الذي یعیش فیھ، وھي أحد أھم اتكیفھفي تشكیل أسلوب حیاة الفرد و

ال شك أن ھذه لمین في جمیع المراحل العمریة، وتعمحبة لدى المالدراسیة وأكثرھا فعالیة و

كثیرة بصفة عامة من أعلى ھرم القائمین علیھا مسؤولیات كبیرة واألھمیة تلقي على عاتق 

الریاضیة قائم على توطید مربون في مجال التربیة البدنیة و. لذلك كان اھتمام الإلى أسفلھ

ني على مجموعة من المعتقدات حول قاعدة نظریة صحیحة من أجل فاعلیة تصمیم منھج مب

دور المتعلم في المجتمع، بمخطط كفء مھتم بتحسین تعلیم المادة بصفة خاصة.

إلى أن "منھاج التربیة الریاضیة ال یختلف عن باقي "تغرید محمد العراقي"تشیر و

المناھج الدراسیة األخرى من حیث أنھ یبنى استنادا على نتائج البحوث العلمیة الحدیثة سواء 

في مجال التربیة الریاضیة أو المجاالت العلمیة األخرى، مثل مجال التربیة حیث األسس 

)1(التربویة الالزمة لبناء المناھج الدراسیة"

ا على "أنھ یجب أن یتم تطویر المنھاج حتى یسایر م"لیلى عبد العزیز زھران" و تؤكد 

اقتصادي، وما یؤثر في المجتمع و أفراده واجتماعي یحدث بالمجتمع من تطور سیاسي و

من ثقافات دولیة وعالمیة نتیجة التطور العلمي والصناعي، وتأثیره الكبیر على سرعة 

لمعلومات بین الدول المختلفة، وما یترتب على ذلك من تغیرات في ثقافة انتقال المعارف و ا

المجتمع وحاجاتھ وفي میول األفراد واتجاھاتھم، ومن ذلك یتطلب األمر إعداد منھاج 

)2(متطور یتناسب مع أھداف مطورة بالموازاة مع ما یحدث بالمجتمع".

الریاضیة منھاج التربیة البدنیة وعامة ولذلك فالتحدي األساسي للمنھاج الدراسیة بصفة

ھو إیجاد طرق وخطط وبرامج تعلیمیة، تستطیع أن تول المعلومات المدرسیة بصفة خاصة 

إلى كفاءات ومھارات علمیة وتنمیة قیمة العمل واحترامھ والقدرة على حل المشكالت                 

ةالفرد على امتالك روح المبادرة والثق، وبالتالي فوظیفة التربیة ھي مساعدة دوتنمیة الفر

بالنفس التي تساھم في نجاحھ عملیا، بدال من أن نتنج طالبي عمل، ولعل األخذ بھذا االتجاه 

ھو مفتاح حل مشكالت البطالة في عصرنا. 

دراسة تحلیلیة لمشكالت تنفیذ برنامج األلعاب بمنھاج التربیة الریاضیة المطور بالمرحلة اإلعدادیة بنات بمحافظة تغریدة محمد العراقي: )1(
.32،ص1991ة التربیة الریاضیة، جامعة طنطا،مصر،، رسالة ماجستیر، كلیةالشرقی

، 2002، دار زھوان للنشر و التوزیع، القاھرة، مصر، األصول العلمیة وا لفنیة لبناء المناھج في التربیة الریاضیةلیلى عبد العزیز زھران: )2(
.124ص
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كاملھا وحسن استعمال تعتماد استراتیجیة ترابط الدروس ویتطلب إنھاء المناھج الدراسیة ا

تكییفھا، لذلك وجب على أستاذ مادة التربیة البدنیة توزیعات السنویة والتدرجات وال

ذ برامجھ المسطرة الریاضیة التقید بالمنھاج المقرر من طرف الوزارة الوصیة، بتنفیو

، وھنا یجد األستاذ نفسة أمام فئة یرة مختلف المخططات المقررة فیھالسھر على مساو

تعلیم الثانوي وجب علیھ التكیف معھا، بإیجاد الحلول عمریة معینة من التالمیذ في مرحلة ال

المناسبة إلرشاد سلوكھم نحو الطریق اإلیجابي الخالي من المخاطر التي تواجھھم في 

الریاضیة دون الولوج عن المنھاج وفق حصة التربیة البدنیة ويحیاتھم الواقعیة، وبتحكمھ ف

أھدافھ التربویة.

احث الخوض في غمار البحث في مجال النشاط البدني من ھذا المنطلق ارتأى البو

والریاضي التربوي من خالل القیام بدراسة لمعرفة واقع تطبیق منھاج التربیة البدنیة 

إلى: الریاضیة لمرحلة التعلیم الثانوي، حیث قسمت الدراسة

إلشكالیة الدراسة وفرضیاتھا، مبرزا أھمیتھا طرحقد شمل على تمھیديالجانب ال

وأھدافھا، مبررا اختیارھا ثم إلى تحدید المفاھیم.

، قد شمل ثالث فصول كمایلي:الجانب النظريوفي 

المشابھة، مع سرد لبعض نتائجھا لتكونعرض لبعض الدراسات السابقة و:الفصل األول

سندا في غمار ھذه الدراسة العلمیة.دافعا و

ة عامة ومنھاج التربیة تطرق فیھ الباحث إلى المناھج التربویة بصف:الفصل الثانيوفي 

الریاضیة بصفة خاصة، من خالل التطرق إلى مفھومھ، بالجانبین التقلیدیة          البدنیة و

ومحتوى، والتقویم والحدیث مع إجراء مقارنة بینھما، متطرقا إلى مكوناتھ من أھداف، 

ة إلى األنشطة التعلیمیة، بعده تطرق الباحث إلى أسس یتعلیمالسائل والووطرق التدریس، 

بناء المناھج التربویة بشيء من التفصیل، مع اإلشارة إلى موقع منھاج التربیة البدنیة 

والریاضیة منھا.  
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الریاضیة في مرحلة التعلیم نیة وتطرق الباحث فیھ إلى التربیة البد:الفصل الثالثأما 

أھدافھا، ومكانتھا وسط العملیة التربویة والمجتمع خاصة  إلى وزا أھمیة المادة الثانوي، مبر

لثانوي إلى أھدافھا تجاه أفرادھاعرض لمرحلة التعلیم الثانوي، انطالقا من مؤسسة التعلیم ا

معرجا على المرحلة العمریة لھاتھ الفئة. 

، شامال لفصلین كمایلي:تطبیقيالجانب الوفي 

تضمنا الدراسة مخصص لإلجراءات المنھجیة للدراسة المیدانیة، م:الفصل الرابع

ج المتبع، مجتمع الدراسة، عینة الدراسة وكیفیة اختیارھا، إلى ادوات االستطالعیة، المنھ

جمع البیانات (االستبیان) معرجا على أھم األسالیب اإلحصائیة المستخدمة.

راسة وتحلیلھا وتفسیرھا، لتنتھي األخیر: اختص بعرض نتائج الدوالفصل الخامسفي و

اقتراحات و توصیات.الوصول إلى الدراسة بعرض النتائج العامة مع 





تمھیديالجانب ال

7

إشكالیة الدراسة:.1

فقد حرم في كل موقع من من قبل،نسان في عالمنا المعاصر كما كانتلم تعد حیاة اإل

العسكریة تعتمد على اآلالت د أن كانت المجاالت الصناعیة وعالنشاط البدني، فبالحركة و

بمجرد توجھعلى اآلالت اإللكترونیة، تسیر وتحسب وتصحح وأصبحت تعتمدالیدویة

مد على الجھد الوظیفیة تعتالضغط على أزرار صغیرة، وبعد أن كانت المجاالت التجاریة و

المركبات اآللیة عمال، حلت األجھزة الكھربائیة وانجاز األالبدني في الحركة واالنتقال و

حد من غالبیة الجھد البدني إلى حد كبیر.الحاسبات اإللكترونیة لتو

العصور و صوال إلى عصرنا الحالي، الذي ل التقدم العلمي و التكنولوجي عبرإن تواص

یتمیز بضخامة ما تمتلك و ما تنتج من المعلومات، و من سعة و یسر في االتصاالت 

رتیاد أفاق األمام، والنحو التقدمإلىالمؤثرة بقوة على دفع الحضارة اإلنسانیة المعاصرة 

النفس البشریة، یستدعي إعادة نظر متواصلة في جدیدة في الكون والمجتمع واالقتصاد و

أدواتھا ومھامھا، التي تكون في حاجة ماسة إلى التربیة كافة ولتحلیل مصادرھا ومجاالت

ما یتضمنھ من قضایا دة تمكنھا من مسایرة ھذا العصر والتالؤم مع أوضاع جدی

تراكم وما نجم عن ذلك من تطورات متالحقة في مجال العلوم ومشكالت مترابطة، و

)1(المعرفة و تزایدھا بصفة مستمرة و بخاصة التنوع للمعرفة البشریة.

ى یعتبر موضوع التربیة و التعلیم من أھم المواضیع التي أثارت الفالسفة و المثقفین بشت

ذلك لكونھا عملیة دینامیكیة متطورعلى مر العصور، ومكاناتھم العلمیة ة تتماشى                      

المناسب االجتماعیة، ھدفھا تكوین الفردواالقتصادیة المتطلبات التاریخیة والبیئیة وو

للظروف المناسبة، ألن موضوع التربیة یساعد الفرد على التكیف مع بیئتھ، و ذللك بتنمیة 

قیم حمیدة تتماشى و قیم المجتمع الذي یعیش فیھ.مواھبھ باكتساب عادات وھ و جسمھ و عقل

كذا تنمیة كما تسعى التربیة إلى تحقیق تكییف و إخضاع البیئة الطبیعیة إلرادة الفرد، و

متین اأھدافھ، فأھداف التربیة في أي مرحلة تعلمیة تستند إلى دعمواردھا حسب حاجاتھ و

الثانیة: ھيعامة التي یقوم علیھا المجتمع، ولى: ھي الفلسفة الأساسیتین، الدعامة األو

.9، ص2001، عمان، 1دار المناھج للنشر و التوزیع، طالتربیة الریاضیة،اإلشراف و التقویم محمد داوود سلمان الربیعي: )1(



تمھیديالجانب ال

8

.)1(نموھمخصائص المتعلمین و

الریاضیة مادة ال تختلف عن باقي المواد بما أن التربیة البدنیة وو في تحقیق التوازن              

لحدیثة، لذلك لفعالة ھي جزا ال یتجزأ و حیوي من التربیة االتكامل لشخصیة الفرد ، وو

قد عرفھا منذ القدم وم العلوم اإلنسانیة التي تعتني باإلنسان من جمیع الجوانب، تعتبر من أھ

تطور معھا عبر العصور من ممارستھا بطریقة فطریة على اعتبارھا أنھا شيء وتطورت و

لى النشاط أساسي من حاجات اإلنسان، إلى القیام بالتدریبات الریاضیة معتمدة في ذلك ع

الریاضیة كدعامة ثقافیة الحركي الذي یمیزھا، والذي یأخذ من األنشطة البدنیة و

بر فیھا التالمیذ عن ھي المادة الوحیدة داخل أسوار المؤسسة التي یعو"اجتماعیة، و

كثافة المواد األكادیمیة عن الحیاة االجتماعیة الصعبة، وضغوطاتھم الناتجةمكبوتاتھم و

التنافسیة حید من خالل األنشطة الترویحیة والترفیھیة والمتنفس الوحیث یجد فیھا التالمیذ

)2(."المبرمجة في الحصة ما بین التالمیذ أنفسھم

مواكبة ھاتھ التطورات الھائلة في یرھا من الدول تعمل على مسایرة والجزائر كغ

المجتمعات المتقدمة، التي تھتم بمیدان التربیة البدنیة و الریاضیة التي تعطیھ أھمیة بالغة 

أقسام خاصة للتربیة فأقدمت بالدنا على إنشاء معاھد وجدا في تكوین أفراد مجتمعاتھا، 

ي یشھدھا قطاع التربیة         تالبدنیة و الریاضیة بمختلف تخصصاتھا، ھذا نظرا للتغییرات ال

و مسایرة للتطور في شتى المجاالت كالفیزیاء و العلوم و الریاضیات...، و كما تم التعلیم و

ذكرھا سلفا بأن مادة التربیة البدنیة و الریاضیة لھا أھداف متنوعة المجاالت، و من اجل 

تلف أطوارھا الثالثالدراسیة بمختحقیقھا وضعت في منھاج خاص بھا، مواكب للعملیة

التعلیم الثانوي، طبعا مع مالحظة بعض الفروقات م االبتدائي، التعلیم األساسي، التعلی

الموجودة ذلك حسب طبیعة كل مرحلة عمریة.

یمثل المنھاج مشروع مجتمع بكل أبعاده یؤثر فیھ و یتأثر بھ خاصة في مجال التربیة

جیل جید من المناھج یتالءم و المعطیات الجدیدة التعلیم، لذاك كان السعي الجاد إلعدادو

لممارسة األنشطة البدنیة و الریاضیة لدى تالمیذ الطور الثالث من المرحلة  التربویة و عالقتھا بدافعة المیولتطور المناھج عیاش أیوب: )1(
20، ص2007/2008الریاضیة سید عبد هللا، الجزائر، ، معھد التربیة البدنیة ومنشورةرسالة ماجستیر، الثانویة

اإلبداع الریاضي، جامعة المسیلة ، مجلة عزوف التالمیذ عن ممارسة التربیة البدنیة و الریاضیة في الطور الثانويب : أسباالعربي محمد)2(
117، ص2012، 8الجزائر، العدد 
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حاولت 2006للمجتمع بمختلف أبعاده السیما االقتصادیة منھا و المعرفیة، ففي سنة 

الجزائر تدارك العجز الذي أدى إلى نقائص بالجملة في المنظومة التربویة المنطلق فیھا 

بناءا على التغییرات الریاضیةجدید في مادة التربیة البدنیة وسابقا، "فدعمتھ بمنھاج

راطي و البعد العلمي الثقافیة من خالل البعد الوطني و البعد الدیموقالسیاسیة واالجتماعیة و

، لذلك یعتبر موضوع )1(بالموازاة مع تكوین المدرسین على المناھج الجدیدة"والعصري، و

تطویر المناھج ھو موضوع الساعة ألنھ البلسم لتضمید الجراح.

التي تنص على "08المادة "، خاصة في )2(04-08رقمالتوجیھي القانونانطالقا من 

أن التربیة من االولیة األولى للدولة التي تسھر على تجنید الكفاءات و الوسائل الضروریة 

، و كلمة لرئیس االستجابة لحاجیات التنمیة الوطنیةتكفل بالطلب االجتماعي للتربیة ولل

حین قال "البد من االعتراف الیوم بأن المدرسة لم "عبد العزیز بوتفلیقة"الجمھوریة السید 

تعد قادرة على االستجابة للحاجات المشروعة للمجتمع و ال على تلبیة رغباتھ الحقیقیة، إن 

ھذا الوضع المنذر بالخطر و الناجم إلى حد كبیر من غیاب الرؤیة الواضحة و سوء الترابط 

بب ضعف االتصال ومة التربویة الجزائریة، الذي ازداد سواء بسبین مختلف أطوار المنظ

من البدیھي أن ھذه األزمة االنفتاح على المحیط العالمي ونقصبالمحیط المحلي و

من األكید أنھا تعرقل بصورة خطیرة النتائج و المكاسب التي تحققت، واالقتصادیة قیمة 

.)3(مسار التنمیة الشاملة"

الریاضیة في مرحلة التالتربیة البدنیة وخبرة الباحث بصفتھ أستاذ مادة و علیم الثانوي                  

العدید من األیام التكوینیة الخاصة بأساتذة المادة تمحورت مواضیعھا حول علىاشرافھو

شاركتھ ، و م)01(أنظر المحلق رقم:تذة المادة بأساة...الخاصانجاز الوثائق التربویةكیفیة 

لدراسة ، 2016في الملتقى الوطني الخاص بمفتشي المادة المنعقد في بسكرة سنة 

،و قیامھ رفقة بعض اللجان )02(أنظر المحلق رقم: في المنھاج اإلشكالیات الموجودة 

(أنظر متربصین لألساتذة الفي امتحان شھادة الكفاءة األستاذیةالمختصة بمعیة مفتش المادة 

، 2006/2007ماجستیر، علم اإلجتماع التربوي، بوزریعة الجزائر،رسالة ، الثانوياإلصالح التربوي في مرحلة التعلیم شامي بن سادة: )1(
7-6ص

.2008ینایر سنة 23فق للـالموا1429محرم عام 15مؤرخ في ،04-08رقم : القانون التوجیھي للتربیة الوطنیةالجریدة الرسمیة)2(
مقتطفات من خطاب رئیس الجمھوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة، بمناسبة تنصیب اللجنة الوطنیة إلصالح المنظومة التربویة، قصر األمم )3(

.2000الجزائر، 
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ھاج التربیة البدنیة یقر بصعوبة تطبیق منالحظنا أن الجمیع ینادي و، )03المحلق رقم:

حمما سبق ذكره یمكننا أن نقوم بطرتعلیم الثانوي على أرض الواقع، والریاضیة للو

التساؤل العام كما یلي:

الریاضیة للتعلیم الثانوي؟.ع تطبیق منھاج التربیة البدنیة وماھو واق

العام قمنا بطرح مجموعة من االسئلة الفرعیة كاآلتي:من خالل التساؤل 

الریاضیة للتعلیم الثانوي؟.ق أھداف منھاج التربیة البدنیة وماھو واقع تطبی

الریاضیة للتعلیم الثانوي؟ق محتوى منھاج التربیة البدنیة وماھو واقع تطبی.

ضیة للتعلیم الثانوي؟.الریاویم وفق منھاج التربیة البدنیة وماھو واقع تطبیق عملیة التق

 قررة في منھاج الجمبازیة) الماألنشطة التعلیمیة (الفردیة والجماعیة وتنفیذماھو واقع

الریاضیة؟.التربیة البدنیة و

:الدراسةفرضیات.2

علىوبناءالمؤقت،التخمینھومنھاوالغرضالبحث،مشكلةلحلالمقترحةالحلولھي

فيالبحثفروضالباحثحددفقدآنفا،المطروحةوالتساؤالتالبحثمشكلةتحدید

:التالیةالصیاغة

. الفرضیة الرئیسیة:1.2

.؟الواقععلى أرضالثانويللتعلیموالریاضیةالبدنیةالتربیةمنھاجتطبیقال یمكن

:. الفرضیات الجزئیة2.2

على أرض الریاضیة للتعلیم الثانوي ق أھداف منھاج التربیة البدنیة وال یمكن تطبی

الواقع.

الریاضیة للتعلیم الثانوي على أرض ق محتوى منھاج التربیة البدنیة وال یمكن تطبی

الواقع.

الریاضیة للتعلیم الثانوي على ویم وفق منھاج التربیة البدنیة وال یمكن تطبیق عملیة التق

ارض الواقع.
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قررة في منھاج ة) المالجمبازییذ األنشطة التعلیمیة (الفردیة والجماعیة وال یمكن تنف

الریاضیة على أرض الواقع.التربیة البدنیة و

أھمیة الدراسة:.3

الموضوعاتأھم منباعتبارهالمتناولالموضوعطبیعةمنأھمیتھاالدراسةھذهتستمد

منالكبیراالھتمامتلقىوالتزاللقیتوالتيفي مجال التریبة البدنیة و الریاضیة الحدیثة

جوانبوتحدیدوتعزیزھا،القوةجوانبعلىالوقوففيكذلكتكمن، و الباحثینطرف 

و یمكن تحدید أھمیة الدراسة في إیجاد حلول سریعة لھا،بھاتعالجمعلىوالعملالضعف

النقاط التالیة:

 محاولة تسلیط الضوء على منھاج التربیة البدنیة و الریاضیة لمرحلة التعلیم الثانوي

واقع تطبیقھ.و ذلك بمعرفة 

 الكشف على نقاط قوة و ضعف منھاج التربیة البدنیة و الریاضیة لمرحلة التعلیم

الثانوي.

زاویة الصعوبات التي یواجھھا أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة الجدد فيلتدقیق ا

الثانوي( أساتذة التعلیم الثانوي والقدامى على السواء على مستوى مرحلة التعلیم 

أساتذة ومعاھد التربیة البدنیة و الریاضیة حاملي لشھادة جامعة "الماستر" خریجي 

خریجي معاھد التربیة البدنیة والریاضیة والحاملین لشھادة جامعیةثانوي التعلیم ال

" اللیسانس " ) في تدریس النشاطات البدنیة والریاضیة في ظل اإلصالحات التي 

.2006من خال إصدارھا ألخر منھاج یخص المادة سنة عرفتھا منظومتنا التربویة

الدراسة:أھداف.4

یلي:یتمثل الھدف الرئیسي من دراستنا فیما

 التعرف على واقع تطبیق منھاج التربیة البدنیة و الریاضیة للمرحلة الثانویة، و ذلك من

خالل:

لمرحلة التعلیم الریاضیة ق أھداف منھاج التربیة البدنیة والتعرف على واقع تطبی

الثانوي.
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الریاضیة لمرحلة التعلیم ق محتوى منھاج التربیة البدنیة والتعرف على واقع تطبی

الثانوي.

فق منھاج التربیة البدنیة ع تطبیق عملیة التقویم المسطرة والتعرف على واق

الریاضیة لمرحلة التعلیم الثانوي.و

الریاضیة لمرحلة علیمیة لمنھاج التربیة البدنیة وة التالتعرف على واقع تنفیذ األنشط

التعلیم الثانوي.

تواجھ أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة في تطبیق التعرف على الصعوبات التي

كیفیة تكییف ذلك مع الواقع المعاش.المنھاج، و

لك بإعادةالتربویین (القائمین على إصدار المنھاج التربویة)، ذالمؤطرینانتباهلفت

ظلفيالجدید المنھاج بتطبیقھؤالءالتزامبخصوصاألساتذةمنیطلبونھفیماالنظر

.جھودھموتكثیفمعارفھمتعمیقأجلمنبالكفاءاتالمقاربةنظام

الجیدالتطبیقتعیقالتيللمشاكلالحلولاقتراح لمنھاج التربیة البدنیة                         

.لمرحلة التعلیم الثانويالریاضیة و

. أسباب اختیار الموضوع:5

خرجات ریة في المجتمعات وصوال ألفضل المإذا كان للتربیة أدواتھا إلحداث تغییرات جذ

و التي -ج التعلیمیة أھداف المجتمع كامال، فإن المناھالتي تحقق أھداف أفراده، و بالتالي

دوات، لذلك یجب أن ینعكس علیھا د أھم ھذه األم التربیة، تعتبر أحتمثل نظاما فرعیا من نظ

لحیاة كل ما یصیب التربیة من تغییرات لتقوم بالدور المنوط بھا في الربط بین المتعلمین و ا

سبابلألوذلكالبحثبھذاالقیامفكرةتتأبكل مستجداتھا و تعقیداتھا، و من ھذا المنطلق

:تیةاآل

في دراسةفيالخوضعلیناوجبالتربويالریاضيالبدنيالنشاطتخصصأننابما

.التربویةالعملیةتحسینعلىالعملومحاولةنفس المجال 

دنیة و الریاضیة في التطور و البقاء وفق الفلسفة باألھمیة الكبیرة لمنھاج التربیة ال

االجتماعیة و مظاھر الحیاة بالتراث الثقافي الموروث من األجیال السابقة و بالنظم

االقتصادیة التي تسود حالیا.
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تكییف منھاج التربیة البدنیة  ةكیفیفيالقصورجوانببعضعلىالوقوفمحاولة

الواقع المعاش.و الریاضیة لمرحلة التعلیم الثانوي و فق 

التربویة بصفة عامة، و موضوع منھاج التربیة البدنیة القیمة العلمیة لموضوع المناھج

ألنھ یمثل مشروع مجتمع.بصفة خاصة

ضرورة المحافظة على الھویة الوطنیة و الثقافیة، كإطار یوجھ أ فعال المتعلمین                

یة من خالل المحتوى            التقنصیة، كأساس الختیاراتھ العلمیة وطموحاتھم الشخو

الالصفیة.واألنشطة الصفیة و

 والتعلیمالتربیةبقطاعللنھوضالحلولبعضإیجادفيبالمساھمةرغبة الباحث

المضي قدما نحو األمام، مواكبة للعصرنة.و

. تحدید المفاھیم و المصطلحات:6

. المنھاج:1.6

 1(نھج نھجا األمر: أبانھ و واضحھ، و نھج الطریق: سلكھ.لغة:تعریف المنھاج(

:تعریف المنھاج اصطالحا

تتیحھا المدرسة للتالمیذ داخل نھ "الخبرات التربویة التي بأزیتوني"عبد القادر "یعرفھ 

حدودھا أو خارجھا بغیة مساعدتھم على نمو شخصیاتھم في جوانبھا المتعددة نموا یتسق 

)2(مع االھداف التعلیمیة"

ھو مجموعة من األنشطة المخططة من اجل التكوین  ""حرقاس وسیلة"تعرفھ و

من أسمى مناحي ریتضمن االھداف و تقویمھا و األدوات المستخدمة في تنفیذه، و یعتب

)3(الحیاة النشطة و الفعالة لكل فرد، بما فیھا المحتوى و األنشطة و التقویم".

الثقافیة ة الخبرات التربویة و"مجموعبأنھ "خالد محمد عبد الجبار الخطیب"یعرفھو

واالجتماعیة التي تھیئھا المدرسة للطالب داخل حدوده أو خارجھا، بقصد النمو الشامل في 

.841، ص1996لبنان، -، دار المشرق، بیروت30، طالمنجد في اللغة و اإلعالم)1(
، مجلة المؤتمر الدولي الجزائر-التربیة الدنیة والریاضیة لطلبة التعلیم الثانوي في مركز والیة سعیدةتقییم فاعلیة منھج عبد القادر زیتوني، )2(

.254، ص2008السادس، بابل، العراق، 
تقییم مدى نحقیق المقاربة بالكفاءات ألھداف المنھاج الجدیدة في إطار اإلصالحات التربویة حسب معلمي قراریریة/ حرقاس وسیلة: )3(

علوم في علم النفس التربوي، جامعة قسنطینة دكتوراه منشورة رسالة، و مفتشي المرحلة اإلبتدائیة، دراسة میدانیة بالمقاطعات التربویة قالمة
.14، ص 2009/2010
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)1(جمیع النواحي و تعدیل سلوكھم طبق ألھدافھا التربویة"

 :التعریف اإلجرائي للمنھاج

المنھاج عبارة عن مجموعة الجھود المبذولة و المتوازنة من جمیع األطراف أو المعنیین 

د مساعدة التلمیذ على معرفة المحیط الذي یعیش فیھ عن طریق دراسة العلوم بالتكوین، قص

المتخصصة و التي لھا عالقة بمیدان طموحاتھ، و مساعدتھ على معرفة نفسھ عن طریق 

اإلنسانیة و مختلف العلوم األخرىالعلوم 

:التربیة البدنیة و الریاضیة.2.6

 :تربیة البدنیة و الریاضیة شكل من التعریف التربیة البدنیة و الریاضیة اصطالحا

تكز على ھي ترویة عن طریق البدن، وأشكال التربیة تقوم على أساس اتمام العملیة الترب

تكون العادات اكتساب الفرد للمھارات وتعمل على تطور الخصائص والصفات البدنیة و

أن یكون لدیھ ن ینشأ الفرد حیاة صحیة سلیمة، ومن شأنھا أالصحیة السلیمة التي تكون 

)2(القدرة على مجابھة متطلبات الحیاة بكفاءة. 

بأنھا "جزأ متكامل من التربیة العامة یھدف إلى إعداد "Puitcherر ش"بویتو یعرفھا 

النشاط ك عن طریق ألوان اطن الالئق في الجوانب البدنیة والنفسیة واالجتماعیة وذلالمو

)3(الریاضي المختار بغرض تحقیق ھذه الحصائل"

تستخدم النشاط تي: "إحدى الوسائل النھابأللشباب و الریاضةالمجلس األعلىكما عرفھا 

الشباب والفتیان ولممارسة األطفالوالقادة ه المربونریختاذلك النشاط الذي دني،الب

یر من تأثیحدث ا وعضوي وترفیھي ومنمو وظیفيمن لما یحتاجونھ وفقا غیرھمو

)4(لمجتمعھ"اجتماعي كمواطن نافع لنفسھ و 

:التعریف اإلجرائي للتربیة البدنیة و الریاضیة

.15، ص2015للنشر و التوزیع، دار اإلیمانالتربیة الریاضیة في ضوء معاییر الجودة،ج منھاجابر محمد عبد الجبار الخطیب: )1(
، 2005مصر،-، مركز الكتاب للنشر، القاھرة2، طالتربیة الریاضیة و الحركة لألطفال األسویاء و متحدي اإلعاقةعبد الحمید شرف:)2(

.18ص
.31، ص2007مصر، -، دار العلم و اإلیمان للنشر  و التوزیع، المنصورةالتربیة الریاضیةمحمد حمد الشحاة: )3(
.11،ص 2002مصر-، مركز الكتاب للنشر ،القاھرةالریاضیةلتربیة: مدخل اكارم حلمي أبو ھرجة و آخرونم)4(
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الریاضیة أحد فروع التربیة العامة، التي تستھدف بشكل كبیر الجانب بر التربیة البدنیة وتعت

متنكاملة ویئة أفراد المجتمع بصورة تھالبدني المنظم لبناء و اغمة مع ما یتناسب             

طموحاتھم من الجوانب النفسیة، العقلیة، االجتماعیة، االنفعالیة...من خالل القیام وحاجاتھم و

بمجموعة من األنشطة البدنیة، التي تحقق للفرد الشعور بالرضا و االرتیاح و التفاؤل.

. مرحلة التعلیم الثانوي:3.6

 بأنھا " مرحلة تمتاز "خلیل مراد" یعرفھا اصطالحا:الثانويمرحلة التعلیم تعریف

من حیث سن الطالب، و خصائص نموھم فیھا، و ھي تستدعي ألوانا من بطبیعتھا الخاصة 

فق توسطة، والتوجیھ و اإلعداد و تضم فروعا مختلفة یلتحق بھا حامل الشھادة األساسیة الم

المرحلة تشارك غیرھا من المراحل فيھذهة التي تضمھا لجھات المختصة... واألنظم

)1("التعلیم باإلضافة لما تحققھ من أھدافھا الخاصةتحقیق األھداف العامة للتربیة و

تعلیم الثانوي:التعریف اإلجرائي لمرحلة ال

مرحلة تليمرحلة التعلیم الثاني ھي المرحلة األخیرة من التعلیم المدرسي للتلمیذ التي

مع إمكانیة إضافةسنة 18إلى 15التعلیم األساسي، یتعلم فیھا المراھق البالغ سنھم من 

ھا الوزارة الوصیة كل سنة دراسیةأو سنتین للتلمیذ حسب الشروط التي تتناولسنة 

الغرض األساسي منھ ھو تحضیر التالمیذ لمتابعة تحصیلھم العلمي في كل المجاالتو

الفلسفة أبرزھا، شعبة العلوم التجریبیة وشعبة اآلداب وتقسم المرحلة الثانویة إلى شعب و

الشعب التقنیة.شعبة الریاضیات، وشعبة اللغات األجنبیة و

سنة) نحو ممارسة التربیة البدنیة و الریاضیة، دراسة مقارنة بین تالمیذ المدینة و تالمیذ 18-16(الثانويدوافع تالمیذ الطور خلیل مراد: )1(
.19، ص2011/2012الریاضیة، جامعة قسنطینة،علوم منشورة في التربیة البدنیة و، رسالة دكتوراه الریف
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تمھید:

، ألنھا تمثل أرضیة السابقة أحد األجزاء المھمة في خطة البحث العلميساتتمثل الدرا

مشكلة أو الفرضیة غنیة بالمعلومات لمن لدیھ الرغبة في التعرف على كل جوانب ال

معلومات من أكثر من مرجع أو مصدرنظرا لقیام الباحث بجمع الھذا موضوع البحث، و

تمثل الدراسات السابقة لتفاصیل الدقیقة لموضوع البحث، وویساعد ذلك للوقوف على كل ا

مظھرا أخالقیا للباحث العلمي من جانبین، الجانب األول یتمثل في قیامھ ببذل جھد 

الجانب الثاني یتمثل في نسب المعلومات الدراسة، وف على كل ما یخص مضوع التعرو

المجھودات إلى أھلھا عن طرق اإلشارة إلى مؤلفي المصادر و الدراسات السابقة.و

التطرق إلى أھم الدراسات السابقة التي تخدم لنا موضوع بحثنا ھذا الفصللقد حاولنا في 

للتعلیم الثانوي، وحاولنا لم أكبر عدد من ةریاضیالتمثل في منھاج التربیة البدنیة والم

، التي 2007-2006الدراسات الحدیثة التي مست قطاع التعلیم خاصة بعد السنة الدراسیة 

تصادف آخر منھاج معدل أصدرتھ الوزارة الوصیة.
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راسات الجزائریة:الد.1

الدراسة األولى:-

الجزائر.–03بجامعة الجزائر (منشورة)، رسالة دكتوراه2008دراسة كرفس محمد 

:عنوان الدراسة

تكوین المربیین في مجال التربیة البدنیة و الریاضیة، دراسة مقارنة بین الجزائر و بلجیكا.

 تمثلت أھداف الدراسة في النقاط التالیة:الدراسة:أھداف

الطموحات (توقعات) للطلبة من مختلف التشكیالت في وتحدید الدوافع، الخصائص

التربیة البدنیة و الریاضیة.

 الریاضیة واإلختالف لمختلف أنواع التكوین في التربیة البدنیة تحدید أوجھ التشابھ و

من حیث، أھداف و غایات التكوین و كذا خصائص و ممیزات البرامج المقترحة.

من مختلف أنواع التكوین، اعتمادا على ما إذا كان معرفة أھداف و توقعات المسؤولین

التكوین جامعي أو غیر جامعي.

المھنیة یة البدنیة و الریاضیة یعكس الفرصتحدید ما إذا كان التكوین الحالي في الترب

المتاحة، وكذلك التحقق ما إذا كانت ھناك روابط بین التكوین و سوق العمل الحالي.

ء تبادل و جھات النظر حول برامج و أسالیب التدریس الحالیة تمكین الباحثین من إجرا

بدنیة و الریاضیة، من أجل التكیف األفضل مع متطلبات عصرنا.للتكوین في األنشطة ال

:تساؤالت الدراسة

درة على إنتاج مربي المستقبل الذي نطمح إلیھ؟.ھل لنظم التكوین الحالیة ق

الریاضیة وتكوین المربیین في التربیة البدنیةالتشابھ بین نظموماھي أوجھ اإلختالف

في الجزائر و بلجیكا؟.

.ماھي توقعات مسؤولي المعاھد المختلفة لتحسین النظام الحالي للتكوین؟

:المنھج المتبع

اتبع الباحث المنھج الوصفي التحلیلي.
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:استخدم الباحث في دراستھ عینة تمثلت في:عینة الدراسة

 التربیة البدنیة و الریاضیة.أساتذة معھد

.طلبة معھد التربیة البدنیة

.خریجي معھد التربیة البدنیة

 :استخدم الباحثأداة البحث

.استبیان موجھ إلى أعضاء ھیئة التدریس بمعھد التربیة البدنیة و الریاضیة

عبارات 4الھدف و الغایات من التكوین المتبع، یحتوي على األول: المحور-

سؤاال.36لى محتویة ع

عبارات.7إشكالیة امتحان القبول، یحتوي على المحور الثاني: -

عبارات.5ممیزات برنامج التكوین، یحتوي على المحور الثالث: -

الریاضیةوالبدنیةالتربیةبمعھدالطلبةإلىموجھاستبیان.

عبارات4علىیحتويالمتبع،التكوینمنالغایاتوالھدف:األولالمحور-

.سؤاال36علىمحتویة

.عبارات7علىیحتويالقبول،امتحانإشكالیة:الثانيالمحور-

.عبارات5علىیحتويالتكوین،برنامجممیزات:الثالثالمحور-

الریاضیةوالبدنیةالتربیةخریجي معھدإلىموجھاستبیان.

عبارات4علىیحتويالمتبع،التكوینمنالغایاتوالھدف:األولالمحور-

.سؤاال36علىمحتویة

.عبارات7علىیحتويالقبول،امتحانإشكالیة:الثانيالمحور-

.عبارات5علىیحتويالتكوین،برنامجممیزات:الثالثالمحور-

:نتائج الدراسة

 یجب تنظیم مسابقات الختیار الطلبة لاللتحاق بمعاھد التربیة البدنیة و الریاضیة وفق

و واضحة.أسس علمیة دقیقة 

.العمل على اكتساب خبرات و كفاءات مھنیة بالنسبة للطلبة

.یجب إعطاء أھمیة أكبر للتكوین المیداني للطلبة مقارنة بالنظري



: الدراسات السابقة والمشابھةالفصل األولالجانب النظري

21

 ضرورة تغییر طرق التدریس المتبعة في الجامعة الجزائریة لمعرفة أكثر مدى نجاعة

الطالب.

:الدراسة الثانیة-

بجامعة حسیبة بن بوعلي(منشورة)ة دكتوراه، رسال2017دراسة بن شبیرة محمد 

.الجزائر–الشلف 

:عنوان الدراسة

دراسة (التطبیع االجتماعي لدى المراھق من خالل ممارسة النشاط البدني و الریاضي، 

الیة الشلف).میدانیة لبعض ثانویات و

:تمثلت أھداف الدراسة في النقاط التالیة:أھداف الدراسة

 التعرف على الدور الذي یلعبھ الوسط األسري في ممارسة التالمیذ لألنشطة البدنیة

الریاضیة.و

 على الدور الذي تلعبھ المدرسة في ممارسة التالمیذ لألنشطة البدنیة التعرف

الریاضیة.و

:تساؤالت الدراسة

 التربوي؟.ھل للوسط األسري دور في ممارسة التالمیذ للنشاط البدني الریاضي

.ھل للمدرسة دور في ممارسة التالمیذ للنشاط البدني الریاضي التربوي؟

 ھل لجماعة الرفاق (األقران)، دور في تحفیز التالمیذ على ممارسة النشاط البدني

الریاضي التربوي؟.

 :المنھج المتبع

.التحلیليالوصفيالمنھجالباحثاتبع

:استخدم الباحث في دراستھ عینة تمثلت في:عینة الدراسة

الریاضیة بالطور الثانوي، قام میذ الممارسین للتربیة البدنیة ومجموعة من التال

.%10.32بنسبة 335باستعمال عینة عشوائیة عددھا 
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داة البحث:أ

قام الباحث بوضع مقیاس لنظم التطبیع االجتماعي، وھو نسخة معدلة للمقیاس الذي أعده 

المصطفى و الریعان، یتكون من ثالث محاور كاالتي:

:عبارات.10األسرة یتكون من المحور األول

:عبارات.10المدرسة یتكون من المحور الثاني

:عبارة.11جماعة الرفاق یتكون من المحور الثالث

:نتائج الدراسة

 الریاضي التربوي فكان تلعب المدرسة دورا ھاما في ممارسة التالمیذ للنشاط البدني و

ة األنشطة البدنیة نتیجة:سھناك نقص في إقبال التالمیذ على ممار

ص في الوسائل التعلیمیة التربویة.نق-

لالزمة.الثانویات للتجھیزات الریاضیة اافتقار -

الساحات المریحة المناسبة المؤسسات التربویة على المالعب وعدم توفر -

للممارسة الریاضیة.

الریاضیة.قت المخصص لحصة التربیة البدنیة نقص في الو-

:الثالثةالدراسة-

الجزائر.–الجزائر بجامعة)منشورة(دكتوراهرسالة،2007بن عقیلة كمالدراسة

الدراسةعنوان:

سھ على تدریس انعكااضیة في ظل المقاربة بالكفاءات والریالتربیة البدنیة وتطویر منھاج 

الریاضیة على مستوى مرحلة التعلیم المتوسط في الجزائر.النشاطات البدنیة و

التالیةالنقاطفيالدراسةأھدافتمثلت:الدراسةأھداف:

 لجانب المعرفي ألساتذة التربیة البدنیة االتعرف على أثر التكوین أثناء الخدمة على

التربیة اھد تكنولوجیة الریاضیة على مستوى مرحلة التعلیم المتوسط، لخریجي معو

الریاضیة.البدنیة و
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البدنیةالتربیةألساتذةالمعرفيلجانباعلىالخدمةأثناءالتكوینأثرعلىالتعرف

الحاملین للشھادات الجامعیة.المتوسط،التعلیممرحلةمستوىعلىالریاضیةو

أي: األھداف فھم عناصر المنھاج المطور في ظل متطلبات المقاربة بالكفاءات معرفة و

المحتوى، أسالیب و طرق التدریس و التقویم.

الریاضیة على مستوى التعلیم المتوسط من التعرف على تمكین أساتذة التربیة البدنیة و

بالكفاءات و من ثم مساعدتھ على تخطي الصعوبات مواطن الضعف في فھمة للمقاربة

الخبرة البیداغوجیة التي یعیشھا حالیا.و

 إعادة النظر فیما یطلبونھ من االساتذة بخصوص التزام المؤطرین التربویین ولفت انتباه

الكفاءات من أجل تعمیق معارفھم ھؤالء، بتطبیق المنھاج المطور في ظل المقاربة ب

الریاضیة من تقنیات التدریس یة وتكثیف جھودھم من أجل تمكین أستاذ التربیة البدنو

بالكفاءات.

:تساؤالت الدراسة

 یجد أستاذ التربیة و البدینة على مستوى التعلیم المتوسط صعوبة في التكیف مع لماذا

مقاربة التدریس بالكفاءات، علما أن ھذه األخیرة  ماھي إال امتداد لبیداغوجیا األھداف 

التي سبق لألستاذ العمل بھا؟.و

ریاضیة الوھل تعود أسباب الحیرة البیداغوجیة التي یعیشھا اساتذة التربیة البدنیة

كذا نوعیة التكوین والقدامى و الجدد على السواء إلى عوامل متعلقة بالمعرفة األساسیة

في مجال التدریب باألھداف؟.

 ھل تعود أسباب ھذه الحیرة البیداغوجیة إلى عوامل متعلقة بنوعیة التكوین أثناء الخدمة

في مجال التدریس بالكفاءات؟.

:المنھج المتبع

.التحلیليالوصفيالمنھجالباحثاتبع

:فيتمثلتعینةدراستھفيالباحثاستخدمعینة الدراسة:
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التكنولوجیة معاھدالأساتذة التربیة البدنیة و الریاضیة المتخرجین من الفئة األولى:-

أساتذة 397للتربیة البدنیة و الریاضیة و الحاصلین على شھادة الكفاءة المھنیة بلغ عددھم 

.%72.74بنسبة 

أساتذة التربیة البدنیة و الریاضة المتخرجین من معاھد التربیة البدنیةالفئة الثانیة:-

أستاذا بنسبة 142و تشمل لین على شھادة لیسانس من الجامعة،المتحصوالریاضیة، و

27.26%.

 :أداة البحث

االستبیان:أداة قام الباحث باستخدام 

:خصائص العینة.الجانب األول

:محاورالدراسةالجانب الثاني

عبارة.14صیاغة الھدف (وضوح أو غموض)، یحتوي على المحور األول:-

عبارة14حظة أو ال)، یحتوي على صیاغة الھدف (قابل للمالالمحور الثاني:-

صیاغة الھدف (توفر الھدف على شروط اإلنجاز و معاییر االتقان) المحور الثالث:-

عبارة.14یحتوي على 

عبارة.14االت األھداف)، یحتوي على صیاغة الھدف (مجالمحور الرابع:-

:نتائج الدراسة

 أغلبیة األساتذة الحاملین لشھادة الكفاءة المھنیة ألستاذ التعلیم المتوسط یجدون صعوبة

استخراج مؤشر الكفاءة.داف التعلیمیة وفي أجرأة األھ

 التعلیمیةاألھدافأجرأةفيصعوبةیجدوناللیسانسلشھادةالحاملیناألساتذةأغلبیة

.الكفاءةمؤشرواستخراج

 .ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین شھادة الكفاءة المھنیة و حاملي شھادة لیسانس

:الدراسة الرابعة

غیر منشورة) بجامعة بسكرة            ،(2017ا� معتز، رسالة دكتوراه شریف بدراسة 

-الجزائر-
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:عنوان الدراسة

اثر برنامج التربیة البدنیة و الریاضیة المعمول بھ على نتائج اختبار شھادة التعلیم المتوسط 

).-كرة بس–(دراسة میدانیة لبعض متوسطات بلدیة لریاضیة.دنیة و افي التربیة الب

:أھداف الدراسة

ع البرامج الدراسیة و كیفیة استخدام المعلم للمنھاج للتعامل مع البرنامج واإللمام بموض

تنفیذ البرنامج الدراسي المقرر الدراسي المقرر للمادة، و البحث في المشاكل التي تعیق 

السبل المناسبة لتحقیق البرنامج تحدثھا في سلوكیات المتعلمین، والتغییرات التيو

الدراسي للنتائج الجیدة في اختبارات شھادة التعلیم المتوسط في التربیة البدنیة 

الریاضیة.و

الریاضیة المقرر للسنة الرابعة متوسط على نتائج فة أثر برنامج التربیة البدنیة ومعر

لكل من الذكور و اإلناث.اختبار المادة في شھادة التعلیم المتوسط

:تساؤالت الدراسة

ئج الریاضیة المقرر للسنة الرابعة متوسط على نتاك أثر لبرنامج التربیة البدنیة وھل ھنا

اإلناث؟.الجري السریع لكل من الذكور و

الریاضیة المقرر للسنة الرابعة متوسط على نتائجك أثر لبرنامج التربیة البدنیة وھل ھنا

لكل من الذكور و اإلناث؟.م 60ي السریعالجراختبار

الریاضیة المقرر للسنة الرابعة متوسط على نتائجك أثر لبرنامج التربیة البدنیة وھل ھنا

اإلناث؟.لكل من الذكور والوثب الطویلاختبار

الریاضیة المقرر للسنة الرابعة متوسط على نتائجك أثر لبرنامج التربیة البدنیة وھل ھنا

اإلناث؟.لكل من الذكور ودفع الجلةاختبار

الریاضیة المقرر للسنة الرابعة متوسط على نتائج ك أثر لبرنامج التربیة البدنیة وھل ھنا

اإلناث؟.لكل من الذكور وةیدماجإلالوضعیة ا

:المنھج المتبع

المنھج الوصفي.
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:استعمل الباحث في بحثھ عینة تمثلت في:عینة الدراسة

متعلم من الذكور، ذلك بعد استبعاد 74متعلم من اإلناث، و90متكونة من متعلم164

األفراد الذین تتوفر فیھم شروط تحقیق الھدف.

:یلي:استخدم الباحث في بحثھ االختبار و ذلك كماأداة البحث

 م كنشاط إجباري.60الجري السریع

دفع الجلة كنشاط اختیاري.الوثب الطویل و

الوضعیة اإلدماجیة.

الوزن.قیاس الطول و

:نتائج الدراسة

الریاضیة المقرر للسنة الرابعة متوسط على نتائج د أثر لبرنامج التربیة البدنیة ویوج

م عند المتعلمین ذكور.60الجري السریع 

الریاضیة المقرر للسنة الرابعة متوسط على نتائج د أثر لبرنامج التربیة البدنیة وال یوج

المتعلمین إناث.م عند60الجري السریع 

الریاضیة المقرر للسنة الرابعة متوسط على نتائج د أثر لبرنامج التربیة البدنیة ویوج

الوثب الطویل عند المتعلمین ذكور.

الریاضیة المقرر للسنة الرابعة متوسط على نتائج د أثر لبرنامج التربیة البدنیة ویوج

الوثب الطویل عند المتعلمین إناث.

الریاضیة المقرر للسنة الرابعة متوسط على نتائج امج التربیة البدنیة ود أثر لبرنیوج

دفع الجلة عند المتعلمین ذكور.

الریاضیة المقرر للسنة الرابعة متوسط على نتائج د أثر لبرنامج التربیة البدنیة ویوج

دفع الجلة عند المتعلمین إناث.

قرر للسنة الرابعة متوسط على نتائج الریاضیة المد أثر لبرنامج التربیة البدنیة وال یوج

الوضعیة اإلدماجیة عند المتعلمین ذكور.

الریاضیة المقرر للسنة الرابعة متوسط على نتائج د أثر لبرنامج التربیة البدنیة وال یوج

الوضعیة اإلدماجیة عند المتعلمین إناث.
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:الدراسة الخامسة

الجزائر.–(منشورة) بجامعة الجزائر ، رسالة ماجستیر2007دراسة شاربي بلقاسم

 :عنوان الدراسة

الریاضیة على الحالة النفسیة للتالمیذ أقسام تحان بكالوریا التربیة البدنیة وانعكاس تقییم ام

. (دراسة میدانیة على تالمیذ أقسام النھائي لوالیة الجلفة)الثالثة ثانوي

:التالیةالنقاطفيالدراسةأھدافتمثلتأھداف الدراسة:

یة البدنیة ثیر النفسي لھذا االمتحان على سلوكیات التالمیذ أثناء ممارسة التربتأمعرفة ال

الریاضیة.و

.معرفة الصعوبات النفسیة لھذا اإلختبار

الریاضیة من وجھة ى تحقیق أھداف التربیة البدنیة ومدى تأثیر برمجة ھذا اإلختبار عل

نظر األساتذة.

یات الضغوط النفسیة باختالف الخصائص الفردیة للتالمیذ في معرفة مدى تأثیر مستو

تفضیل نوع الریاضة، الصفة.

 :تساؤالت الدراسة

الریاضیة على الحالة النفسیة للتالمیذ؟.تحان بكالوریا التربیة البدنیة وما مدى انعكاس ام

.ھل یتباین مستوى التأثیر النفسي باختالف الخصائص الفردیة للتالمیذ؟

الریاضیة انعكاسات طریقة التقییم على نفسیة التالمیذ یرى أساتذة التربیة البدنیة ویف ك

أثناء الدروس؟.

:المنھج المتبع

.التحلیليالوصفيالمنھجالباحثاتبع

:فيتمثلتعینةدراستھفيالباحثاستخدمعینة الدراسة:

 :لألساتذة الذین سبق لھم تأطیر تم اختیار عینة المقابلة بطریقة قصدیة عینة المقابلة

نھائیة یشرفون على اقسام الریاضیة أكثر من مرة ولبدنیة وامتحان بكالوریا التربیة ا

على مجموع من ثانویات والیة الجلفة.10بلغ عددھم و
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:عینة االستبیان تم اختیار التالمیذ بطریقة قصدیة من حیث المستوى التعلیمي                   

عشوائیة من حیث خصائص تالمیذ ھاتھ المرحلة.والجنسي، و

:قام الباحث في دراستھ باستخدام:أداة البحث

یتكون من قسمین:االستبیان: -

یتعلق بمعلومات عن التلمیذ.القسم األول: 

محاور.5مقسمة إلى وعبارة55تمثل األسئلة، تتكون من القسم الثاني: 

 :عبارة.11یتكون من ،مستوى التنافسالمحور األول

 :عبارة11یتكون من ،الخجلالمحور الثاني.

 :عبارة.11یتكون من ،الدافعیةالمحور الثالث

 :عبارة.11الخوف من التقویم السلبي، یتكون من المحور الرابع

:عبارة.11المثابرة، یتكون من الطموح والمحور الخامس

تمحورت المقابلة حول:المقابلة:-

ستاذ لمخاوف التالمیذ.إدراك األ

.مالحظة الفروق الفردیة الموجودة بین التالمیذ

:نتائج الدراسة

 لو حتى األساتذة، أبدوا یكن مقبوال من طرف كل التالمیذ واإلھتمام بالنتیجة الكمیة، لم

ن أنھم غیر متساویین في قة التي تسوي بین التالمیذ، في حیتحفظا من ھاتھ الطری

القدرات البدنیة.

یة إلى مادة انتقائیة، ذات معیار بدني محض.الریاضول مادة التربیة البدنیة وتح

سةسادالالدراسة:

.الجزائر–3جزائرالبجامعة)منشورة(ماجستیررسالة،2008مجادي مفتاحدراسة

:عنوان الدراسة

األفاقالواقع وساسي والبكالوریا بین الریاضیة في التعلیم األاختبار مادة التربیة البدنیة و
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:أھداف الدراسة

ادة التعلیم األساسي الریاضیة في شھلتربیة البدنیة ومحاولة توضیح أھمیة امتحان ا

البكالوریا.و

عامة الصلتھا بالتربیةریاضیة من خالل، تأكید أھمیتھا وارسة المجلب اھتمام التالمیذ للم

تطویر خبراتھ.سھم في زیادة حصیلة الفرد وفي تحقیق أنسب الطرق التي ت

 جلبا انتباه المختصین إلى اإلشارة لضرورة بل وحتمیة التغییر نحو األفضل من ناحیة

المیذ نحو حصة محاولة تصحیح اتجاه التالریاضیة، وجدیة في تدریس التربیة البدنیة وال

أھمیتھا وأھدافھا اللھو فقط، بل لھا ھا حصة للعب والریاضیة، في كونالتربیة البدنیة و

الخاصة.

تحسیسھ بامتحان التربیة البدنیة على أنھ امتحان كباقي االمتحانات التي تبصیر التلمیذ و

من ثمة تبرز أھمیة اإلعداد الجید لھ رى في المواد المدرسیة األخرى، وتج

مع المدرسة بكل جدیة و إخالص.ھذا یتم بالعمل و

عام تمحور حول:حث تساؤل استخدم الباسة:تساؤالت الدرا

البكالوریا یتوافق مع قدرات ن التربیة البدنیة والریاضیة في التعلیم األساسي وھل المتحا

التالمیذ و یخدم المجھودات المبذولة من طرف األستاذ و تحقق األھداف الموجودة.

 :المنھج المتبع

.التحلیليالوصفيالمنھجالباحثاتبع

فيتمثلتعینةدراستھفيالباحثاستخدم:الدراسةعینة:

الفئة األولى:-

730 متوسط. تلمیذ

820تلمیذ ثانوي.

الفئة الثانیة:-

128.أستاذ في التعلیم المتوسط

25.أستاذ في التعلیم الثانوي
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:باستخدامدراستھفيالباحثقامأداة البحث:

االستبیان: -

:امتحان التربیة البدنیة في ضوء مجھودات األستاذ.المحور األول

:البدنیة و الریاضیة في ضوء األھداف الموجودة.امتحان التربیةالمحور الثاني

االختبار:-

من أجل قیاس القدرات الحقیقة للتالمیذ المتضمن في القرار الوزاري الذي اعتمد على 

نتائج، تحول إلى عالمات (نقاط) الحصول علىامتحان، یحتوي على وحدات و بعد إجراء

و فق سلم معتمد.

:نتائج الدراسة

.سلم التنقیط الوزاري ال یتماشى مع قدرات التالمیذ في الطورین

 عدم كفایة الحجم الساعي المخصص لمادة التربیة البدنیة و الریاضیة، ال یخدم أھداف

المادة.

 الریاضیة، ال یخدم أھداف مادة التربیة عدم توفر المنشأة و قلة الوسائل و األدوات

البدنیة و الریاضیة.

.عدم مسایرة برنامج المادة لطبیعة االمتحان

ةبعالساالدراسة:

بمجلة )منشورة(دراسة ،2015قبورة العربي، مقراني جمال، بن زیدان حسین:دراسة

.19، العدد 10، السنة )1(المعارف

الدراسةعنوان:

كاساتھ على انعضیة لمنھاج المقاربة بالكفاءات والتربیة البدنیة و الریامدى مواكبة أساتذة

سنة.18-16مستوى تالمیذ الطور الثانوي 

الدراسةأھداف:

معرفة مدى مواكبة أساتذة التربیة البدنیة و الریاضیة لمنھاج المقاربةالھدف العام: -

(1) مجلة المعارف: مجلة علمیة دولیة محكمة نصف سنویة ، تصدر عن جامعة البویرة.



: الدراسات السابقة والمشابھةالفصل األولالجانب النظري

31

سنة.18-16بالكفاءات، و انعكاساتھ على مستوى تالمیذ الطور الثانوي

األھداف الجزئیة:-

لى درایة بمحتوى المنھاج الجدید لتربیة البدنیة و الریاضیة عمعرفة ما إذا كان أساتذة ا

منھاج التدریس بالمقاربة بالكفاءات.

معرفة التغییرات التي أتى بھا منھاج التدریس بالكفاءات في مادة ا لتربیة البدنیة                

الریاضیة.و

.معرفة الفروق بین منھاج التدریس بالكفاءات و المنھاج القدیم

:تساؤالت الدراسة

الریاضیة في الطور الثانوي على درایة بمحتوى المنھاج ھل أساتذة التربة البدنیة و

؟.الجدید، مناھج التدریس المقاربة بالكفاءات

لتھل منھاج تدریس المقاربة بالكفاءات أتى بتغییرات خاصة بدرس ا ربیة البدنیة                

الریاضیة؟.و

 فیما یكمن ھذا الفرق؟.التدریس بالكفاءات والمنھاج القدیم وھل ھناك فرق بین منھاج

:المنھج المتبع

المسحي.الوصفيالمنھجالباحثاتبع

:فيتمثلتعینةم علىدراستھفيأعضاء البحثاستخدمعینة الدراسة:

أستاذ، كعینة عشوائیة 33الریاضیة في التعلیم الثانوي، فكان عددھم أساتذة التربیة البدنیة و

ثانویة من 12، موزعة على %100أستاذ أي بنسبة 33من مجتمع أصلي یتكون من 

دائرة مستغانم.

أستاذ.33على استمارة استبیان موزعة على البحثأعضاءاستخدم:أداة البحث

:نتائج الدراسة

 مسؤولیة الرفع من الحس المعنوي و جعل التلمیذ شریك في العملیة التربویة و تحمیلھ

القیادة لزمالئھ.



: الدراسات السابقة والمشابھةالفصل األولالجانب النظري

32

المنشأة الریاضیة، یؤثر بشكل كبیر على ضیق الوقت ونقص الوسائل واالمكانیات و

لتدریس وفق المقاربة بالكفاءات حصة التربیة البدنیة و الریاضیة و بذلك عرقلة عملیة ا

األھداف المسطرة.و

الحركیة الضروریة اقة البدنیة والمھارات الفنیة ونقص اللیالنقص المعرفي للتالمیذ و

دم التناسب مع ھذا النظام الجدید عند بعض التالمیذ خاصة اإلناث، مما یؤدي إلى ع

وطرق التقویم فیھ.

ثامنةالدراسة ال:

بالمجلة )منشورة(، دراسة2016دراسة: حرشاوي یوسف، بوشیبة مصطفى 

.13العدد ، )1(العلمیة

:عنوان الدراسة

الریاضیة في ظل الحاجات النفسیة (الثقة بالنفس م أھداف منھاج التربیة البدنیة وتقیی

انخفاض التوتر، انخفاض التعبیرات العدوانیة) لدى تالمیذ المرحلة الثانویة.

:أھداف الدراسة

التربیة البدنیة و الریاضیة للتعلیم الثانوي في التعرف على مدى تطبیق أھداف منھاج 

بعض ثانویات الجنوب الغربي الجزائري.

:الباحثان تساؤل عام تمحور حول:استخدمتساؤالت الدراسة

أھداف مناھج التربیة البدنیة و الریاضیة تحقق الثقة بالنفس و انخفاض التوتر ھل تطبیق 

میذ المرحلة النھائیة من التعلیم الثانوي؟.انخفاض التعبیرات العدوانیة لدى تالو

:المنھج المتبع

التحلیلي.الوصفيالمنھجالباحثاناتبع

:ستخدم الباحثان العینة بطریقة عشوائیة موزعة كمایلي:اعینة البحث

المجلة العلمیة لعلوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة، تصدر عن جامعة مستغانم.المجلة العلمیة: )1(
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34تلمیذ في لمرحلة النھائیة بنسبة 3000: شملت العینة األولى%.

 :75ریاضیة بنسبة تربیة بدنیة وأستاذ 120شملت العینة الثانیة%

:قام الباحثان في دراستھم باستخدام االستبیان (المقیاس الجماعي).أداة البحث

:الثقة بالنفس.المحور األول

:انخفاض التوتر.المحور الثاني

:انخفاض التعبیرات العدوانیة.المحور الثالث

:نتائج الدراسة

الریاضیة في الطور الثانوي ال یھتمون بالجانب النفسي.معظم أساتذة التربیة البدنیة و

الریاضیة لیست لھم درایة بأھداف المنھاج.معظم اساتذة التربیة البدنیة و

الریاضیة یھتمون بالجانب البدني.معظم أساتذة التربیة البدنیة و

الریاضیة والریاضیة جعلوا من حصة التربة البدنیة ل أساتذة مادة التربیة البدنیة وج

ذلك في بدایة و نھایة السنة من أجل الحر.ساعة واحدة فقط

 التاسعة:الدراسة

، العدد السابع.)1(بالمجلة العلمیة)منشورة(، دراسة 2014دراسة مساحلي الصغیر 

:عنوان الدراسة

الریاضیة على مالمح تخرج طالب النھائي ت محتوى منھاج التربیة البدنیة وانعكاس مفردا

(السنة الثالثة الثانوي).

:أھداف الدراسة

ة للتعلیم الثانوي كعنصر الریاضیومنھاج التربیة البدنیة التعرف على المناھج التربویة و

كذا العناصر المكونة لھ.ر العملیة التعلیمیة التعلمیة، ومھم من عناصأساسي و

النھائي الثانوي في ظل المنھاج التربویة الحدیثة في التعرف على ملمح تخرج طالب

الجزائر.

نفس حركیة ووجدانیة، فبما یخص مكتسبات التعلم اقتراح بطاریة اختبار معرفیة و

یات النشاطات البدنیة و الریاضیة عن جامعة سطیف.مجلة علمیة تصدر عن مخبر علوم و تقنالمجلة: )1(
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الریاضیة الثانوي.لمنھاج الرسمي للتربیة البدنیة وللطالب النھائي مقتبسة من ا

:تساؤالت الدراسة

الریاضیة على ملمح تخرج طالب منھاج التربیة البدنیة وت محتوى ما مدى فعالیة مفردا

الریاضیة؟.والنھائي في المجال المعرفي من وجھة نظر أستاذ مادة التربیة البدنیة

طالبتخرجملمحعلىوالریاضیةالبدنیةالتربیةمنھاجمحتوىمفرداتفعالیةمدىما

البدنیةالتربیةمادةأستاذنظروجھةمنالنفسي الحركيالمجالفيالنھائي

.والریاضیة؟

طالبتخرجملمحعلىوالریاضیةالبدنیةالتربیةمنھاجمحتوىمفرداتفعالیةمدىما

.والریاضیة؟البدنیةالتربیةمادةأستاذنظروجھةمنالوجدانيالمجالفيالنھائي

:المنھج المتبع

.التحلیليالوصفيالمنھجالباحثاتبع

الدراسة:عینة

أستاذات من والیة باتنة من العدد الكلي 10أستاذة منھم أستاذ و40مثلت عینة الدراسة في ت

) أساتذة و أساتذة.382(

:أداة البحث

محاور 3سؤال مقسمة على 39اشتملت على ، قام الباحث باستخدام استمارة استبیان

كمایلي:

:سؤال.13المجال المعرفي للتالمیذ المحور األول

:سؤال.14المجال النفس حركي المحور الثاني

سؤال.12: المجال العاطفي الوجداني المحور الثالث

:نتائج الدراسة

لضیق الوقت المخصص للحصة.ةنقص واضح في الجانب المعرفي للتالمیذ نتیج
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 یھتمون بتنمیة الجانب األساتذةألن جمیع عدم اھتمام األستاذ بالجانب المعرفي

الحركي.المھاري و

الریاضیة لقدرات التالمیذ في ھذه المرحلة ة محتوى منھاج التربیة البدنیة وعدم مراعا

بدقة.

 تنوع ألوان السلوك حسب تنوع المواقف التعلیمیة على شكل ألعاب أدى إلى تحقیق

بفعالیة من جانبھا الوجداني.األھداف التعلیمیة

عاشرةاسة الالدر:

في )منشورة(، دراسة 2016مصطفى رواب عمار، حزحازي كمال، ولد حمو دراسة

)1(مجلة علوم اإلنسان و المجتمع.

:عنوان الدراسة

الریاضیة في لتربیة البدنیة ووفق المقاربة بالكفاءات في مادة امعوقات تطبیق التدریس 

والیة بسكرة.

:أھداف الدراسة

تجابات أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة في داللة الفروق في استھدف الدراسة لمعرفة

ي الثانوي، حول معوقات التدریس وفق بیداغوجیا المقاربة بالكفاءات فالطورین المتوسط و

الریاضیة.مادة التربیة البدنیة و

:تساؤالت الدراسة

اقدام أعضاء البحث على طرح تساؤل عام كمایلي:

 ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في معوقات التدریس وفق بیداغوجیا المقاربة

الثانوي؟.للطورین المتوسط والریاضیة، دنیة وبلتربیة البالكفاءات في مادة ا

:المنھج المتبع

.التحلیليالوصفيالمنھجاعضاء البحث اتبع

ة و االنسانیة، جامعة بسكرةمجلة وطنیة محكمة تصدر عن كلیة العلوم اإلجتماعیمجلة علوم اإلنسان و المجتمع، )1(
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:عینة الدراسة فيتتمثلعینة الدراسة:

.%29.41، أي بنسبة 204أستاذ في الطور المتوسط من أصل 60-

.%47.05، أي بنسبة 68أستاذ في الطور الثانوي من أصل 32-

:أداة البحث

موزعة كمایلي:استبیان،استمارةباستخدامأعضاء البحثقام

:عبارات.9منھج المقاربة بالكفاءات، یحتوي على المحور األول

:عبارات.8نقص الوسائل التربویة في المؤسسات، یحتوي على المحور الثاني

:عبارات.8التقویم، یحتوي على المحور الثالث

:عبارات.10تكوین األساتذة، یحتوي على المحور الرابع

:نتائج الدراسة

الریاضیة للمقاربة بالكفاءات میدانیا ذلك ة البدنیة وصعوبة تطبیق محتوى منھاج التربی

تكییفھ مع المدرسة الجزائریة، ألن محتوى ھذه البیداغوجیة مستمد من إصالحات لعدم 

ھنا ال وكنداصة الوالیات المتحدة األمریكیة والعدید من الدول المتقدمة الغربیة خا

یتوافق تماما مع مستویات تالمیذنا.

وى ق محت، مما یصعب تطبیالمنشأة داخل المؤسسات التربویةص فادح في الھیاكل ونق

.الریاضیةمنھاج التربیة البدنیة و

 نقص الوسائل التعلیمیة یعد كأبرز معوقات تطبیق التدریس وفق بیداغوجیا المقاربة

بالكفاءات.

ائھا بصفة منتظمة      ال یقومون بإجریتحكمون في العملیة التقویمیة وأغلب األساتذة ال

لفردیة الموجودة یجة للفروق ا، نتھذا ما یرجعونھ أصال إلى صعوبة تطبیقھا میدانیاو

الریاضیة للطورین ال یراع ھاتھ الفروق.بین التالمیذ، ومنھاج التربیة البدینة و

في مجلة )منشورة(، دراسة 2008دراسة زیتوني عبد القادر :حادي عشرالدراسة ال

العراق.)1(المؤتمر الدولي السادس

:عنوان الدراسة

مجلة محكمة دولیة، أصدرت عدد خاص بفعالیات المؤتمر الدولي السادس عشر لكلیات و أقسام التربیة البدنیة و الریاضیة، بابلالمجلة: )1(
العراق.
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الیة سعیدة  طلبة التعلیم الثانوي، في مركز والریاضیة لفاعلیة منھاج التربیة البدنیة وتقییم

الجزائر.

:أھداف الدراسة

 المعرفي.الحركي و–اقتراح بطاریة اختبارات لعینة البحث في المجالین الحس

الریاضیة على طلبة التعلیم الثانوي ذكور بیة البدنیة ومعرفة مدى فعالیة منھاج التر

إناث في المجال البدني.و

الریاضیة على طلبة التعلیم الثانوي ذكور فعالیة منھاج التربیة البدنیة ومعرفة مدى

إناث في بعض مھارات األلعاب الریاضیة التعلیمیة (كرة الید، كرة السلة، كرة و

الطائرة).

الریاضیة على طلبة التعلیم الثانوي في تحقیق البدنیة ومناھج التربیة معرفة مدى فعالیة

األھداف التعلیمیة العامة في المجال المعرفي.

:تساؤالت الدراسة

الریاضیة في تحقیق بعض األھداف التعلیمیة فعالیة منھاج التربیة البدنیة وما مدى

حركي، ببعدیھ االثنین، في المجال البدني و المجال المھاري؟.-العامة في المجال الحس

الریاضیة على طلبة التعلیم الثانوي في المجال فعالیة منھاج التربیة البدنیة وما مدى

.؟المعرفي

:المنھج المتبع

البعدیة.سحي باستخدام القیاسات القبلیة واألسلوب المنھج الوصفي باستخدم الباحث الم

:عینة البحث

ثانویات مختلطة متواجدة بوالیة 3طالبة، تمثل 51طالب و 151بلغ عدد أفراد العینة 

سعیدة.

:قام الباحث باستخدام:أداة البحث

:االختبارات

م سرعة من الوقوف.50جري -
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المرونة.-

القفز الطویل من الثبات.-

االنبطاح المائل.-

الرشاقة.-

دقیقة.12كوبر -

التنطیط مع التصویب (كرة الید).-

دقة التصویب (كرة الید).-

اورة بالكرة (كرة الید).السرعة في المح-

المحاورة و التصویب على السلة.-

لمس الكرة (كرة الطائرة).-

االرسال البسیط (كرة الطائرة).-

:سؤاال.12تخص الجانب المعرفي، تضم المقابلة

:نتائج الدراسة

المورفولوجیةقرر إلى الفروق الخاصة بالمؤشرات عدم تضمن المنھاج الم

الوظیفیة.و

الریاضیة، یؤدي إلى عرفي في منھاج التربیة البدنیة وخلل واضح في انعدام المحتوى الم

ضعف الطالب في النواحي المعرفیة.

 اإلیجابي للتعلم.عدم امكانیة تحقیق االنتقال

 لم تحقق نتائج االختبارات النتائج العامة لألھداف التعلمیة لمھارات األلعاب في المنھاج

التي لم ترتقي إطالقا إلى المستوى اإلحصائي.المقرر، لبعض الفروق الظاھریة و

العربیة:الدراسات.2

 :الدراسة األولى

، رسالة دكتوراه (منشورة) بجامعة الیمن.2012دراسة حسین أحمد حسین زمیم

:عنوان الدراسة



: الدراسات السابقة والمشابھةالفصل األولالجانب النظري

39

الریاضیة لتالمیذ الصفوف الثالث األولى من التعلیم األساسي تقویم منھاج التربیة البدنیة و

بالجمھوریة الیمینة.

:أھداف الدراسة

الثالثة األولى الریاضیة لتالمیذ الصفوف ى تقویم منھاج التربیة البدنیة وتھدف الدراسة إل

من مرحلة التعلیم األساسي، من خالل تحقیق األھداف الفرعیة التالیة:

 ناصره المختلفة الریاضیة بعلمنھاج التربیة البدنیة ووضع قائمة تحدد معاییر التقویم

التقویم)تدریس، وسائل التدریس، األنشطة و، طرق ال(االھداف، المحتوى

الریاضیة للصفوف الثالث األولى من التعلیم نیة ومنھاج التربیة التربة البدتقویم

األساسي، في ضوء نتائج التقویم.

الریاضیة للصفوف الثالث نھاج التربیة البدنیة والتوصل إلى تصور مقترح لتطویر م

األولى من التعلیم األساسي.

:تساؤالت الدراسة

األساسي للصفوف الثالثة الریاضیة للتعلیم لتقویم لمنھاج التربیة البدنیة وما معاییر ا

األنشطة وى، طرق التدریس، وسائل التدریس األولى بعناصر المختلفة (األھداف، المحت

التعلیمیة، التقویم).

الریاضیة في ضوء نتائج التقویم.لتطویر منھاج التربیة البدنیة واألبعادما الجوانب و

األساسي.الریاضیة للتعلیم لمقترح لمنھاج التربیة البدنیة وما التصور ا

:المنھج المتبع

المنھج الوصفي التحلیلي.

:عینة الدراسة

ریاضیة مدرس تربیة بدنیة و131مجموعھا بلغختار الباحث عینة بطریقة عمدیة وا

موجھین.02مدرس و 129موجھ، و

:استخدم الباحث استمارة استبیان مقسمة كمایلي:أداة البحث
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 الریاضیة.أھداف منھاج التربیة البدنیة واألول:المحور

:الریاضیة.محتوى منھاج التربیة البدنیة والمحور الثاني

اإلمكانیات.المحور الثالث :

:استراتیجیة التعلیم.المحور الرابع

:التقویم.المحور الخامس

:نتائج الدراسة

 المواھب الریاضیة.بتنمیة المیول وعدم اإلھتمام

 خصائص المتعلمین.مالئمة االھداف الحتیاجات وعدم

.عدم مراعاة المحتوى للفروق الفردیة الموجودة بین المتعلمین

.عدم تناسب المحتوى مع اإلمكانیات

الوسائل التعلیمیة الالزمة.دوات وقار المدارس لألجھزة واألافت

.ال تساعد عملیة التقویم بالنسبة للمخططین على تطویر المنھاج

الدراسات األجنبیة:.3

:الدراسة األولى

journal، دراسة (منشورة) في مجلة 2014دراسة كیث دراك، و اخرون  of sport

.)1(أمریكا

 الدراسة:عنوان

الریاضیة المقرر في المرحلة سین في برنامج التربیة البدنیة وانعكاسات مشاركة الجن

الثانویة.

:ھدفت الدراسة إلىأھداف الدراسة:

ررة في برنامج معرفة اتجاھات التالمیذ باختالف الجنسین نحو ممارسة األنشطة المق

الریاضیة.التربیة البدنیة و

:تساؤالت الدراسة

(1) journal of sport and health science, of shanghai university of sport 2015.
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:كمایليعامتساؤلطرحعلىالبحثأعضاءاقدام

ماھي أھم اإلنعكاسات لمشاركة الجنسین في البرنامج المقرر لماد ة التربیة البدنیة             

الریاضیة في مرحة التعلیم الثانوي.و

:المنھج المتبع

المنھج لوصفي التحلیلي.

:عینة الدراسة

من تالمیذ التعلیم الثانوي.تلمیذ1244بلغت عینة الدراسة 

:أداة البحث

، المقابلة أجریت عبر ، المقابلة مع تالمیذ مرحلة التعلیم الثانوياستخدم أعضاء البحث

الھاتف.

:نتائج الدراسة

 نحو ممارسة األنشطة البدنیة        توجد فروق في اتجاھات التالمیذ باختالف الجنسین

الریاضیة المقررة في البرنامج.و

.اإلناث یملنا على ممارسة أنشطة على حساب أنشطة أخرى

یتفاعلون معھا بشكل كبیر.لون جمیع األنشطة دون استثناء، والذكور یتقب

. التعلیق على الدراسات السابقة:4

الحاليدراستنابموضوعوالمرتبطةالسابقةللدراساتالباحثاستعراضخاللمن

الكتب والمجاالت العلمیة المذكرات ومنلمجموعةالعلميالمسحعملیةبعدجاءتوالتي

دراسة بمختلف 41، بحیث تحصل الباحث على بعض المواقع اإللكترونیةمحكمة وال

لمواكبتھا للتعدیالت فقط ذلك منھادراسة13لكن تم التطرق إلى ا العلمیة، ودرجاتھ

الریاضیة للتعلیم الثانوي بعد رأت على منھاج التربیة البدنیة والتي طاإلصالحات التربویة و

. و المالحظ ھنا أن معظم الدراسات المتطرق لھا في ھذا 2007-2006ةالسنة الدراسی

بحثنا، أي كل شيء یخص المنھاج، بحیث أنھا تطرقت إلى حاورالفصل لھا عالقة بأحد م
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لى نوعیة التكوین الموجودة في الجامعة بالنسبة صعوبات تطبیق المحتوى، و األھداف ، و إ

ھي أو بالنسبة لألساتذة في المیدان، و جل الدراسات المتطرق إلیھا لھا للطلبة المتمدرسین،

نفس التخصص العلمي للدراسة الحالیة، أي مجال التربیة البدنیة و الریاضیة.في 

أو أجنبیة كذلك، إلى نفس تھدف جل الدراسات سواء كانت محلیة جزائریة أو عربیة

الریاضیة من خالل معالجة جمیع رتقاء بمنھاج التربیة البدنیة وھي كیفیة االغایة وال

الوساالتقویم، طرق التدریس، األنشطة وعناصره (األھداف، المحتوى،  ئل البیداغوجیة)               

تھیئة البیئة المالئمة، ذلك لتحقیق مرامي المنھاج یة تكییفھا مع مستوى التالمیذ، وكیفو

من خالل ھاتھ الدراسات یمكن لنا أن نخرج ببعض االستنتاجات ھي:بصورة كبیرة، و

استخدمت غالبیة الدراسات المنھج الوصفي كمنھج لدارستھا.

بعض الدراسات نجد أن فياالختبارات، ودام كل من االستبیان، المقابلة وتم استخ

استخدم من أداتین إلى ثالثة لجمع البیانات حسب طبیعتھا.الباحث

القصدیة في بعض الدراسات.أوطریقة العشوائیة التم اختیار العینة  ب

           منھاج التربیة البدنیة الحدیث لھ انعكاس كبیر على تدریس مادة التربیة البدنیة

، الشيء الذي التعلیم الثانويو الریاضیة في ظل نظام المقاربة بالكفاءات في مرحلة 

، ألن نوعیة التكوین أثناء قدرات التالمیذسلیمة تتماشى وةوجب تأطیر األساتذة بطریق

بیداغوجیا الكفاءات والخدمة لم تساعد أساتذة المادة على الربط بین بیداغوجیا االھداف

باألھداف.را غیر مستقل عن منظور التدریسأن مدخل الكفاءات في التعلیم منظوعلما 

ة إلى مادة ذات معیار یمعظم الدراسات تشیر إلى تحول مادة التربیة البدنیة والریاض

بدني محض.

نتیجة الكمیة في تفصیال االھتمام باللدراسات إلى رفض التالمیذ جملة وتشیر بعض ا

، ذلك لعدم مراعاة الفروق الفردیة الموجودة بینھم.قدراتھممعرفة مستواھم و

الریاضیة للتعلیم الثانوي بالجوانب المعرفیة للتالمیذ.اھتمام منھاج التربیة البدنیة وعدم

الریاضیة ال یخدم أھداف منھاج التربیة البدنیةم الساعي لحصة التربیة البدنیة والحج

الریاضیة.و
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ي ال یتماشىالریاضیة للتعلیم الثانوعتمد في منھاج التربیة البدنیة وسلم التنقیط الم

قدرات التالمیذ.و

الریاضیة للتعلیم الثانوي للخصائص الموجودة بین مراعاة منھاج التربیة البدنیة وعدم

الجنسین (الذكر و األنثى).

 عدد أسابیع التدریس باختالفھا من منطقة ألخرى، (كالمناطق الصحراویة التي تمتاز

بصیف حار جدا، حیث أشارت بعض الدراسات إال أن أساتذة ھاتھ المناطق ال یمكنھم 

ال تساعد على تحقیق األھداف ،العمل میدانیا في شھر سبتمبر و نھایة شھر أفریل)

الریاضیة للتعلیم الثانوي.یة وجوة  من منھاج التربیة البدنالمر

اج التربیة البدنیة الوسائل التعلیمیة ال یخدم أھداف منھعدم توفر المنشأة والھیاكل و

عن الممارسة الشيء المشار إلیھ ھنا كذلك ھو عزوف بعض التالمیذ الریاضیة، وو

.لعدم توفر الوسائل السالفة ذكرنظرا لغیاب التحفیز كنتیجة حتمیة 

:موقع الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة.5

منھاج موضوعتخصالتيالسابقةللدراساتواضافةدعماالحالیةالدراسةھذهتعتبر

تسلیطالىتھدفالدراسةھذهأنحیث،الریاضیة لمرحلة التعلیم الثانويالتربیة البدنیة و

الحالیةالدراسةتتشابھحیث،صانعیھفق مأمولیھ على واقع تطبیق منھاج المادة والضوء

:التالیةالنقاطفيالسابقةبالدراسات

المتبعالمنھجحیثمنالسابقةبالدراساتالحالیةالدراسةتتشابھ.

حیث تطرقنا في حاورالمحیثمنالسابقةبالدراساتالحالیةالدراسةتشاركتلقد ،

سات منھا ما تطرقت إلى األھداف نرى بعض الدرالى المنھاج بصفة عامة وإدراستنا 

منھا ما تطرق إلى التقویم وفق المنھاج وأخرى إلى عملیة ومنھا إلى محتوى المنھاج، و

الوسائل التعلیمیة.عدم توفرسلبیات

االستبیانالستمارة استخدامھافيالدراساتمنالعدیدمعالحالیةالدراسةتشابھت.

ع ، معرفة واقوھوالأساسياألھدفھافيالسابقةالدراساتمعالدراسةھذهتتشابھ

الریاضیة لمرحلة التعلیم الثانوي.                تطبیق منھاج التربیة البدنیة و
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:مایليفيالسابقةالدراساتعنالدراسةھذهتختلفبینما

معالجتھاطریقةوأھمیتھاوأھدفھافيالسابقةالدراساتعنالدراسةھذهتختلف

.الدراسةلموضوع

عینةوكذاالجغرافيالمكانحیثمنالسابقةالدراساتعنالدراسةھذهتختلف

ة.الدراسعلیھأجریتالذيالبحثومجتمعالدراسة

من الدراسات السابقة:الباحثستفادة. جوانب ا6

الباحث االبحاث العلمیة تأتي دائما في سیاق البحث عن أجوبة لألسئلة التي تدور في خلد 

العلمي، لذا كان من الضروري أن نستعین بالدراسات السابقة، حیث تبرز أھمیتھا في:

المعلومات من مصادرھا المختلفة شامال بالموضوع، فتجمیع لمام كامال وإعطاء البحث ا

على سبر أغوار بشكل كبیر، مذكرات...)، یساعد والمتنوعة (كتب، مجاالتو

توفیر الكثیر من الوقت تساعده في نتائجھ، واصیلھ وصول إلى أدق تفالوالموضوع، و

الجھد.و

تطور الموضوع، كما تساعد على فتح األعین لنقاط عطاء الباحث معرفة كلیة بتاریخ وإ

قد تكون ھي مفتاحا للحل.إلیھا ولتفتلم تكن لن

انطالقا والدراسات السابقة المتطرق إلیھا من طرف الباحث تعتبر نقطة قوة في البحث

ألنھا بینت لنا الفجوة حجة قویة للبحث العلمي، عتبر مبرر ولدراستنا ھاتھ، ألنھا ت

العملیة الناقصة.العلمیة و

أداة الدراسة بطریقة علمیة سلیمة.اختیار المنھج و

تحدید مجاالتھ.بناء عبارات االستبیان و

المیدانیةللدراسةالمناسبةاإلحصائیةسالیباألوالمتبعةجراءاتالاتحدید.
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تمھید:

تحتل المنھاج التربویة الیوم مركزا ھاما في العملیة التربویة، وتعد أحد أعمدتھا 

األنشطة فھا في ضوء ما توفره من المواد وأداة تحقیق أھدافھمي وسیلة التربیة والرئیسیة

لى كل ما من شأنھ أن یسھم في الوصول بالفرد المتعلم إالمدرسة وخارجھا، والمنظمة داخل

تنمیة ما لدیھ من استعداداتأقصى ما یمكن بإبراز طاقاتھ والكشف عن قدراتھ و

)1(.مواھبو

لقد ارتأى الباحث أن یخوض بشيء من التفصیل في ھذا الفصل في تبیین مختلف مفاھیم 

بویة، وذلك بالتطرق إلى مفھومي المناھج التربویة التقلیدیة والحدیثة، بعدھا یتمالمناھج التر

ووسائل تعلیمیة وتقویم التّطرق إلى عناصر المنھاج التربوي من أھداف تربویة ومحتوى

لیصل بعدھا إلى تبیین كیفیة بناء المناھج التربویة وأسس تطویرھا وخطواتھا تربوي

الباحثین واألخصائیین التربویین في مجال علم المناھج.العملیة حسب آراء مختلف 

ً لكن  والجدیر باإلشارة ھنا أن الباحث سیتطرق إلى مختلف المواضیع المذكورة آنفا

بشيء من االختصار والتّلمیح، كون موضوع المناھج التربویة وتطویرھا من المواضیع 

الصفحات القلیلة من ھذا الفصل، وإنّما –بطبیعة الحال –الھامة والشاسعة والتي ال تكفیھا 

سیحاول الباحث التركیز على أھم النّقاط التي یراھا تخدم موضوع الدراسة وخاصةً فیا 

یخص مجال النشاط البدني الریاضي.

.15، ص2016، دار الوفاء للنشر، األردن، المنھاج التربویة المعاصرة في ظل العالمیة و العولمةحسین ھاشم ھندولي الفتلي: )1(
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مفاھیم المناھج التربویة: .1

معنى كلمة المنھاج:.1.1

لغة، قال تعالى: جقبل الخوض في المنھاج و تفصیالتھ المختلفة البد من معرفة المنھا

. و قال ابن عباس رضي هللا عنھ: " لم )48(المائدة }لكل جعلنا منكم شرعة و منھاجا{

یمت رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم حت ترككم على طریق ناھجة".

ردة في اآلیة الكریمة، و كلمة ناھجة عند ابن عباس، یجد المتمعن في كلمة المنھاج الواو

أن معناھا اللغوي ھو الطریق الواضح، و الكلمة االنجلیزیة الدالة على المنھاج ھي 

"Curriculum مشتقة من جذر التیني، و معناھا مضمار سباق الخیل، و ھناك كلمة "

حیانا تستعمل بمعنى خاص، و ھي آخرى تستعمل أحیانا مرادفة في الداللة لكلمة منھاج، و أ

"، و یقصد بھا المعرفة التي یطلب من Syllabusكلمة "" المقرر" و یقابلھا باإلنجلیزیة

)1(الطلبة تعلمھا في كل موضوع، خالل الفصل الدراسي أو السنة الدراسیة 

كلمة "المنھج" أو "المنھاج" في اللغة مشتقة من "النّھج" ومعناه الطریق أو المسار

)2(علیھ فالمنھج لغة یعني" وسیلة محدودة توصل إلى غایة معینةو

)3(""المنھج" بأنھ: "الطریق البین الواضحابن منظورویعرف 

خطط تربوي یتضمن عناصر مربویة حسب بعض المختصین بأنھا " ج التاھأما المن

و تقویم، مشتقة من أسس فلسفیة مكونة من أھداف و محتوى، و خبرات تعلیمیة، و تدریس،

اجتماعیة و نفسیة و معرفیة، مرتبطة بالمتعلم و مجتمعھ، و مطبقة في مواقف تعلیمیة و

بقصد االسھام في تحقیق النمو :تعلمیة داخل المدرسة و خارجھا تحت إشراف منھا

المتكامل لشخصیة المتعلم بجوانبھا العقلیة و الوجدانیة و الجسمیة ، و تقویم مدي تحقق ذلك 

)4(المتعلم".كلھ لدى 

.16، ص2015دار وائل للنشر و التوزیع، األردن،،1طالمناھج أسسھا و تنظیماتھا،عبد السالم یوسف الجعافرة: )1(
-مكتبة األنجلو المصریة، القاھرة،1ط،التطویر،المنـاھج المفھوم، العناصر، األسس، التنظیمات:أمین المفتيحلمي أحمد الوكیل، محمد )2(

.5،ص1999مصر،
.55.54ص، صالجزء الخامسلسان العرب،:بن منظورا)3(
.20ص، 2014، مكتبة الفالح للنشر و التوزیع، الكویت المنھاج الدراسیة:سعد الرشیدي و آخرون)4(
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المنھاج التربوي ھو "مجموع الخبرات واألنشطة أن"محمد عزت عبد الموجود"یرىو

)1(كھم وتحقیق األھداف المنشودة.التي تقدمھا المدرسة للتالمیذ بقصد تعدیل سلو

.المفھوم التقلیدي للمناھج التربوي:2.1

تعریفات المنھاج التقلیدي:.1.2.1

خضع المنھج منذ القدم لطبیعة الحیاة التي كان یعیشھا المجتمع، فأصبح بصبغتھا  

وسار على نمطھا، فكانت طرق التربیة السائدة في المجتمعات البدائیة لم تتعد مرحلة التقلید 

لمھارات البسیطة، فكانت بذلك اشباعا اعوري الذي یمكن في تعلم العرف  والساذج الالش

د التي تقتصر في الغالب على اشباع حاجات الجسم من طعام و كساء و تكیف لمطالب الفر

.مع أعراض و طقوس الجماعة

و لذا كانت مظاھر التربیة في المجتمعات البدائیة تتلخص باآلتي:

.اإلعداد الالزم للحصول على ضروریات الحیاة العملیة بصورة آلیة مباشرة

2(السائدة و المقبولة لدى الجماعة.التدریب على الطرق و القیم و الطقوس(

" مجموعة من التعاریف محمد محمود الحلیةتوفیق أحمد مرعي ووقد قدم كل من "

)3(:للمنھاج بمفھومھ التقلیدي تتلّخص فیما یلي

 كل تنظیم معین لمفردات دراسیة مثل: مناھج اإلعداد للجامعة، ومناھج اإلعداد للحیاة

.أو للعمل

 المفردات التي تقدم في مجال دراسي واحد مثل: منھاج اللغة العربیة، منھاج العلوم كل

.ومنھاج الریاضیات... الخ

المادة الدراسیة التي تتناول أكبر قدر من المعرفة والمعلومات والحقائق.

 عملیة نقل المعلم للمعلومات التي یحتویھا المنھاج إلى الّطالب لغرض إعدادھم

.لالمتحانات

.5،صمرجع سابق، المنـاھج المفھوم، العناصر، األسس، التنظیماتحلمي أحمد الوكیل، محمد أمین المفتي، )1(
28مرجع سابق، ص،المنھاج التربویة المعاصرة في ظل العالمیة و العولمةحسین ھاشم ھندولي الفتلي:)2(
سیرة للنشر دار الم،1طالحدیثة مفاھیمھا، عناصرھا، أسسھا، عملیاتھا،المناھج التربویة :توفیق أحمد مرعي، محمد محمود الحلیة)3(

.21ص ،2004والتوزیع، عمان، 
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. إعداد المنھج بمفھومھ التقلیدي:2.2.1

)1(:تطلب إعداد المنھج بمفھومھ التقلیدي القیام بسلسلة من الخطوات نوجزھا فیمایلي

 تحدید المعلومات اللزمة لكل مادة وفقا لما یراه المختصون في ھذه المدة و یتم ذلك في

المادة.صورة موضوعات مترابطة أو غیر مترابطة تشكل محتوى 

 توزیع المواد الدراسیة على مراحل و سنوات الدراسة بحیث یتضح من ھذا التوزیع ھي

لكل صف إلبتدائیة، المتوسطة، الثانوي) والموضوعات المخصصة لكل مرحلة (ا

دراسي.

المنھج بھذا المفھوم یتطلب نوعیة معینة من المدرسین المتخصصین في المادة الدراسیة و

شتى الطرق القادرین على توصیلھا إلى التالمیذ بإلى أقصى درجة وفیھاالمتعمقین 

كما یتطلب أیضا نوعیة من التالمیذ القادرین على استیعاب ھذه المواد ،األسالیبووالوسائل 

.الدراسیة و اإللمام بكل أجزائھا و محتویاتھا

. النقد الموجھ للمنھج التقلیدي:3.2.1

شاملة المتكاملة لنمو ي إطار النظرة الفنتقادات للمنھج بمفھومھ الضیق جاءت ھذه اال

المتنوعة، التي یجب أن تقدم لھ داخل المدرسة و خارجھا لتحقیق ھذا الخبرات المتعلم  و

النمو بمعنھا الواسع. 

)2(و أھم ما وجھ للمنھج التقلیدي من انتقادات ما یأتي:

دة الدراسیة اھتمامھا على الناحیة العقلیة، و أغفلت نواحي النمو اآلخرى من اركزت الم

جسمیة و اجتماعیة و انفعالیة...الخ، و ھذا مما یتعارض مع التصور السلیم لشخصیة 

التلمیذ التي یراد لھا النماء و التكامل.

 على اعتماد المدرسین أن عملھم یقتصر على توصیل المعلومات، مما ینعكس سلبیا

طرائق تدریسھم حیث یأخذون بطریقة التلقین أو التحفیظ.

ص2015الطباعة، األدرن،دار المسیرة للنشر و التوزیع و ،8ط،أسس بناء المنھاج و تنظیماتھاأحمد الوكیل، محمد أمین المفتي: حلمي)1(
.18.17ص

.19-20ص، ص2014الرضوان للنشر و التوزیع، األردن،المنھج و التفكیر، عزیز، مریم خالد مھدي: حاتم جایم)2(
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 اقتصرت عملیة اختیار محتوى المادة الدراسیة على مجموعة من المتخصصین في

المواد الدراسیة، و كان جھد ھؤالء المتخصصین یتمثل في البحث عن المعارف التي 

یأخذوا في اعتبارھم وجھة یمیلون الیھا، و یشعرون بقیمتھا لتقدیمھا للمتعلمین، دون أن

.نظر المعلمین الذین یقومون بتدریس ھذه المواد

 ھو المقررات الدراسیة التي یتضمنھا عزلة المدرسة عن الحیاة، إذ أن المنھج التقلیدي

)1(مات. الكتاب المدرسي الذي سیؤدي الطالب االمتحان في المعلو

فقد وجھت للمنھج بمفھومھ التقلیدي بالنّسبة للمواد الدراسیة والجو المدرسي العام و

)2(:االنتقادات التالیة

تضّخم المقررات الدراسیة.

عدم ترابط المواد.

إھمال الجانب العلمي.

إھمال األنشطة بمختلف أنواعھا.

نفورھم منھاملل التالمیذ من المدرسة و.

.عدم مراعاة الظروف البیئیة المعاشة

:المعلم و المتعلممنالمنھاج التقلیديموقف.4.2.1

الدراسیةالمادةوظائفأھممنوظیفةاالمتحاناتفيالنجاحالتقلیديالمنھاجیعد

ً نتائجھاواتّخاذ ً أوآخر،فصلإلىفصلمنالطلبةلنقلأساسا المرحلةشھادةإلعطاءأساسا

المادةحفظفيیتمثلدورھمبأنالطلبةشعورذلكعلىترتّبوقدالنّھایة،فيالدراسیة

االطالعوالبحثعنالعزوفإلىبھمحداممااالمتحاناتفيوالنّجاحالدراسیة

بأیسرالنجاحلھمیتسنّىكيأذھانھمإلىوتقریبھاالمادةتبسیطفيالمعلمعلىواإلعتماد

)3(الصحیح.بشكلھاالمسؤولیةوتحملالنفسعلىاإلعتمادفرصمنحرمواوبذلكالسبل

.19-20صص، نفس المرجع السابقالمنھج و التفكیر، حاتم جایم عزیز، مریم خالد مھدي: )1(
.23، ص ، مرجع سابقعناصرھا، أسسھا، عملیاتھاالمناھج التربویة الحدیثة مفاھیمھا، توفیق أحمد مرعي، محمد محمود الحلیة، )2(
-الریاضالعربي،التربیةمكتبمنشوراتالبابطین،العزیزعبد:ترجمة،الفكرتنمیةأجلمنالتدریس:وللبرجھیربرتكییف،جیمس)3(

.19ص1995السعودیة،
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تيالالتغیراتعنكاملةً المعلوماتتزویدضرورةعلىالتقلیديبمفھومھالمنھاجویؤّكد

كثیراً أنأبحاثھفيHerriot"1979ھیریوت"وضحوقد...الجدیدالمنھاجفيحدثت

طبیعةبوضوحیفھموالمالمعلمینألنبنجاحتطبقلمالمنھجفيالتجدیداتمن

)1(التغییرات.

لمنھاج التربوي:المفھوم الحدیث ل.3.1

. تعریف المنھاج التربوي الحدیث:1.3.1

ور الحاصل مفھوم المنھاج الدراسي یتسع في مدلولھ عن ذي قبل، لیتناسب مع التطبدأ 

سابق  لھذا فقد اصبح مفھومھ یحمل دالالت مختلفة عما كان علیھفي الحیاة بشكل عام، و

)2(:تعددت ألسباب مختلفة، من أبرزھاتباینت تعریفاتھ وو

المربیین.تباین خلفیات ومعتقدات وتوجھات التربویین و

.التطورات المتسارعة في میادین العلوم و التربیة و علم النفس

.مطالب المجتمع المتغیرة و المتجمدة

قد عرف المنھاج الحدیث بعدة تعریفات منھا:و

ت) الممارساأوالنّشاطات(الخبراتجمیع"أنّھعلىالتّربويالمنھاج"اللّقاني"عرف

إلىالمنشودةالتّعلیمیةالنّتائجتحقیقعلىالّطلبةلمساعدةالمدرسةتُوفّرھاالتيالمخّططة

)3("قدراتھمتستطیعھماأفضل 

والمبادئوالمفاھیموالحقائقالمعلوماتمنمجموعة"أنّھعلى"الخوالدة"ویعرفھ

المدرسةإشرافوتحتبعینھا،تعلیمیةمرحلةفيالمتعلّمینإلىتُقدمالتيوالنّظریاتوالقیم

:ویصبحالتّعریفھذایتجاوزقدالواقعفيالتربويالمنھاجأنإالّ وإدارتھا،الرسمیة

ً كلیھماأوالتّدریسیةأوالرسمیةالتربویةالنّوایامنمنّظمةمجموعة" )4("معا

ھ أو مربیة التي تھیئھا للتالمیذ داخلالمنھج بمفھومھ الحدیث ھو مجموع الخبرات ال

.360،ص1995السعودیة،-الریاضسعود،الملكجامعةوآخرون،سالمسالم،ترجمة،المنھجقیادة:ألنجالھرون)1(
.19، مرجع سابق، صناھج أسسھا و تنظیماتھاالمعبد السالم یوسف الجعافرة: )2(
4،ص1995مصر،-القاھرة،الكتبعالم، 1ط،التعلیممناھجتطویراللقاني،حسینأحمد)3(
.18،ص2004عمان،،المسیرةدار، 1ط،المدرسيالكتابوتصمیمالتربویةالمناھجبناءأسسالخوالدة،محمودمحمد)4(
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خارجھا بقصد مساعدتھم على النمو الشامل أي النمو في جمیع الجوانب (العقلیة، الثقافیة 

یعمل على تحقیق نموا یؤدي إلى تعدیل سلوكیاتھم واالجتماعیة، النفسیة، الفنیة) ، الدینیة

)1(لتربویة المنشودة.األھداف ا

مكونةعناصریتضمنتربويمخّطط"أنّھعلىالمعاصربمفھومھالمنھاجیعرفكما

فلسفیةأسسمنمشتقةوھيوتقویم،وتدریستعلیمیةوخبراتومحتوىأھدافمن

ً ویكونومعرفیة،ونفسیةواجتماعیة ً ومجتمعھ،بالمتعلّممرتبطا تعلیمیةمواقففيومطبقا

المتكاملالنّموتحقیقفياإلسھامبقصدمنھا،إشرافوتحتوخارجھاالمدرسةداخل

لدىكلّھذلكتحققمدىوتقویموالجسمیة،والوجدانیةالعقلیةبجوانبھاالمتعلّمشخصیة

)2(".المتعلّم

یحقّقھاالتيالخبراتجمیعمنیتكون"المنھجأن"كمبل"و"كازول"منكلویرى

التعلیمیةالخبراتجمیعبأنھفیعرفھ"تایلور"بینماالمدرسین،توجیھتحتاألطفال

أنّھعلىفیعرفھ"بیكر"وأماالتّعلیمیة،األھدافلتحقیقالمدرسةمنوالموجھةالمخّططة

"لویس"و"سایلو"وأماعنھا،مسؤولةً المدرسةتكونالتيللتّعلیمالمخّططةالنّتائججمیع

ألشخاصالتّعلیمیةالفرصمنمجموعةلتحقیقخّطةأنّھعلىالتربويالمنھجفیعرفان

)3(.یعلّمواأنیجب

خصائص المنھاج الحدیث:. مزایا و2.3.1

التربويالمنھاجأن"الحلیةمحمودمحمد"و"مرعيأحمدتوفیق"منكلیرى

)4(:یليفیماتتلّخصوالتيالتّقلیديالمنھاجعكسمزایابعدةیتمیزالحدیث

المجتمعفيتحدثالتيالتغیراتتقبلعلىالطلبةالحدیثالتربويالمنھاجیساعد

.متطلباتھامعأنفسھمتكییفوعلى

منبینھموماالمتعلمینلطبیعةمالئمةأكثرھاویختارالتدریسطرقفيالمعلّمینوع

.25، صمرجع سابقتنظیماتھا،والمنھاجبناءأسسحلمي أحمد الوكیل، محمد أمین المفتي: )1(
.64،ص2004عمان،الفكر،دار،المعاصرالمدرسيالمنھجهللا،عبدإبراھیمسعادة،جودت)2(
.12،ص1998السعودیة،-الریاضالشقري،مكتبة،1ط،واقعيمنظورمنوتطویرھاالمناھجتخطیط:الحارثيمسلمأحمدإبراھیم)3(
.9-8، ص ص مرجع سابق،التطویرالتنظیمات،األسس،العناصر،المفھوم،لمنـاھجا، المفتيأمینمحمدالوكیل،أحمدحلمي)4(
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.فروق فردیة

فيإشعاعمركزباعتبارھابدورھاالمدرسةتضطلعبأنالحدیثالتربويالمنھاجیھتم

منتقدمھاومااالجتماعیةوالھیئاتالمؤسساتبدوركاملوعيعلىتكونبیئتھا وأن

)1(الواحدة.البیئةفيالنشاطاتھذهتكرارلتجنبنشاطات تربویة

یذكرھاخصائصأربعةیتضمنالحدیثبمفھومھالمنھاجأن"فالوقيھاشممحمد"ویبین

)2(:یليكما

أبعادأنّھاعلىالتعلیميالموقففيالرئیسیةالجوانبإلىالحدیثالمنھاجینظرال

ممارسةعلىقادراً ویكونمعینمجتمعفيلیعیشالتلمیذإعدادھيالغایةألنمنفصلة

.المعرفةمنقدرذلكفيووسیلتھفیھ،دوره

العملسوقفيیعملونأفرادتخریجفيالحدیثةالتربویةالمناھجوظیفةتكمنال

ً وإنّمافقطواإلنتاج وتنقیةمجتمعھملتطویرالالّزمةالكفاءةلدیھمأفرادتخریجفيأیضا

.وتطورهالمجتمعحركةیعوقمماسیئةوتقالیدعاداتمناالجتماعیةبالثقافةعلقما

المتعلم(متداخلةثالثیةأبعادذاتكونھافيالحدیثةالتربویةالمناھجخصوصیةأن

زمانكلّ وفيمجتمعلكلتصلحواحدةالمناھجنظریةأنیعنيال)المعرفة والمجتمع

.الثالثةاألبعادھذهعلىالمطلقعمومھافيالنّظریةوإنّما تقومومكان،

المعلم فإنوالمجتمعوالمعرفةالمتعلمھيالتربویةالمناھجفينظریةأيأسسكانإذا

یعيأنینبغيالمعلمأنأيالتلمیذتربیةمسؤولیةیتولّىأنّھإذبھا،مباشرةصلةعلى

ومتطلباتھ.فیھیعیشالذياالجتماعياإلطاروطبیعةوإمكاناتھالمتعلمطبیعة ھذا

وذلكمزایاهوأھمالحدیثالتربويالمنھاجخصائص"الخوالدةمحمود"كذلكویبین

فيیلّخصھاوالتيالتربوي،للمنھاجالحدیثةالمختلفةالتعریفاتمضامینمختلفخاللمن

:مایلي

اختیارھاتمالتيوھيالنّوایا،)الرسميالمنھاج(الحدیثالتربويالمنھاجیتضمن

.9-8، ص ص مرجع سابق،التطویرالتنظیمات،األسس،العناصر،المفھوم،لمنـاھجا، المفتيأمینمحمدالوكیل،أحمدحلمي)1(
.39،ص1997مصر،-اإلسكندریةالحدیث،الجامعيالمكتب،التربویةالمناھجبناء:فالوقيھاشممحمد)2(
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نشاطاتعلىیشملالالمنھاجأنیالحظكماوتعزیزه،التعلّملتدعیمبصورة ھادفة

للتعلّم.منافیةأوعشوائیةغیر أوعشوائیة

شبكة علىأوالورقعلىمكتوبةذھنیةخططأومقصودةنوایاالتربويللمنھاجأن

)1(.متعددةأخرىتعلیمیةوسائطعلىأو)اإلنترنت(العالمیةالمعلومات

یمكنالتربوي،للمنھاجالمتعددةالتعاریفومنالسابقةاآلراءمختلفخاللومن

:التالیةالنقاطفيالتربويالمنھاجومزایاخصائصمنكلتلخیص

.المنھاج التربوي الحدیث یراعي الفروق الفردیة بین المتعلمین

.المنھاج التربوي الحدیث یسایر كل التطورات التي تحدث في المجتمع

.المنھاج التربوي الحدیث یحول تكییف قدرات المتعلمین معھ

عملیةلتسھیلواألسرةالمدرسةبینالمتبادلةالعالقةبتنسیقالتربويالمنھاجیعمل

.التالمیذتقویم

التعلیمأطواركاملعبرالمتعلّمشخصیةتنمیةعلىالحدیثالتربويالمنھاجیرّكز.

المنھج الحدیث:سة مقارنة بین المنھج التقلیدي ودرا.3.3.1

)2(الحدیث:التقلیدي والجوھریة بین المنھاج یمثل الجدول التالي أھم الفروق 

المنھج الحدیثالمنھج التقلیديالمجال

المادة 

الدراسیة

.غایة في ذاتھا

.تبنى على أساس التنظیم المنطقي للمادة

.المواد الدراسیة منفصلة

.مصدرھا الكتاب المقرر

 وسیلة تساعد على نمو التالمیذ نموا

متكامال.

.تبني في ضوء سیكولوجیة التالمیذ

مترابطة.الدراسیة متكاملة والمواد

مصادرھا متعددة

وظیفتھ األساسیة نقل المعلومات إلى المعلم

أذھان التالمیذ.

 المعلم لیس المصدر الوحید

للمعلومات و إنما ھو موجھ و مرشد.

.19،ص2004،عمان،1طالمسیرة،دار،المدرسيالكتابوتصمیمالتربویةالمناھجبناءأسسالخوالدة،محمودمحمد)1(
.33، ص مرجع سابق،المنھاج التربویة المعاصرة في ظل العالمیة و العولمةحسین ھاشم ھندولي الفتلي:)2(
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 یحكم علیھ بمدى نجاح تالمیذه في

اإلمتحانات.

.یشجع التالمیذ على الحفظ

االمتحانات أكثر من اھتمامھ بالمادة و

التلمیذ.

 یعد االمتحانات الوسیلة الوحیدة لتقویم

التلمیذ.

 یحكم علیھ في ضوء مساعدتھ

للتالمیذ على النمو الشامل.

 یسجع التالمیذ على التعاون غي

اختیار األنشطة و طرق ممارستھا.

اعتباره محور اھتمامتھ بنمو التلمیذ و

العملیة التعلیمیة.

ائل تقویم یعد االمتحانات إحدى وس

التلمیذ.

مراعاة عدمإھمال المیول واإلتجاھات والمتعلم

الفروق الفردیة.

.سلبي غیر مشارك

 عدم االھتمام على النفس في الوصول

للحقائق.

 یحكم علیھ بمدى نجاحھ في امتحانات

المواد الدراسیة.

ومراعاة االتجاھات وم بالمیول اھتما

الفروق الفردیة.

.إیجابي مشارك

 االعتماد على اسلوب حال المشكالت

الحیاتیة.

 یحكم علیھ بمدى تقدمھ نحو األھداف

المنشودة.

الحیاة 

الدراسیة

.حیاة مملة خالیة من النشاط

المعلم حیاة استبدادیة یكون المدیر و

المستبد فیھا و الطالب الضحیة.

 وجود فجوة بین الحیاة المدرسیة و الحیاة

العامة.

 بالنشاط الذي یساعد على حیاة ملیئة

نمو التلمیذ.

 حیاة دیموقراطیة تعاونیة یعتمد

الطالب فیھا على نفسھ.

 یتعلق المنھج بحاجات المجتمع لذلك

فھو ینبض بالحیاة.

)1(المنھج الحدیث.ین مقارنة بین المنھج التقلیدي و): یب01(رقمجدول

من الجدول أعاله یمكن لنا أن نخرج ببعض النقاط أھمھا:إنطالقا

ھج الجوانب لم یعد االھتمام متحددا بالناحیة المعرفیة بل یراعي المفھوم الحدیث للمن

االجتماعیة للطالب.المھاریة والثقافة و

نموة یإنما أصبحت وسیلة تساعد في تحقیق عملبحد ذاتھا ولم تعد المادة العلمیة ھدفا

.33ص،سابقمرجع،المنھاج التربویة المعاصرة في ظل العالمیة و العولمة:الفتليھندوليھاشمحسین)1(
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الطالب.

تحرر المعلم من المنھج الضیق الذي یحدده في مجال واحد أ صبح دوره توجیھیا              

مساعدا للطالب في تنمیة قدراتھ المختلفة.وإرشادیا و

الب وتساعده في تكوین محبوبة للطة في ظل ھذا المنھج حیاة مشوقة والحیاة المدرسی

قدراتھ.شخصیتھ وتنمیة معارفھ و

ر (مكونات) المنھاج التربوي:عناص.2

. األھداف التربویة:1.2

یة بصفة عامة تحدید األھداف یعتبر من الخطوات الھامة و الضروریة ألي منھاج للترب

بصفة خاصة، فاألھداف تتضمن ألوان السلوك المرجو إكسابھا الریاضیةوالتربیة البدنیة و

للمتعلم من خالل المرور بخبرات تربویة معینة، كما أنھا في نفس الوقت تعتبر العمود 

الفقري الذي من خاللھ یمكن توجیھ العملیة التربویة.

ي بوالخطوة األولى ألي عمل ترل عنصر من عناصر المنھج الحدیث وتعد االھداف أو

سة التعلیمیة التربویةكفاءة المؤسحدید كفاءة المعلم وتیھدف إلى تنمیة شخصیة الطالب و

الطرائق التدریسیة المتبعة.الحكم على مدى نجاح اإلجراءات والوسائل وومن خاللھا یتم

. تعریف األھداف التربویة:1.1.2

:بأنھالتربويعرف الھدف 

)1("التربویة التي یسعى المعلم إلى تحقیقھا" النتیجة النھائیة للعملیة 

)2("ماتعلیمیةبخبرةمرورهبعدشخصیة المتعلمفيحدوثھمتوقّعسلوكيلتغیروصف"

معنویاتھمویرفعحماسھمیزیدالتعلیمیةبالعملیةالقائمینلدىاألھدافوضوحیعتبر 

وتوجیھھممشكالتھمونوعیةتالمیذهمستوىمعرفةعلىالتربويالمشرفتُعینفھي

 ً اتّجاهسیرتحدیدعلىیساعدكما،عملھنتائجلتقییمللمعلممعیاراً تُعتبركماومھنیاً،تربویا

.31، ص1999، مركز الكتاب للنشر، مصر، 1، طمنھاج التربیة الریاضیةمكارم حلمي أبو ھرج، محمد سعد زغلول: )1(
.71ص،سابقمرجع،المناھج التربویة الحدیثة مفاھیمھا، عناصرھا، أسسھا، عملیاتھا:مرعيأحمدوفیقت)2(
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)1(.والمجتمعالفردمنكلوقیمواتّجاھاتحاجاتتُترجمالتيالتّعلیمیةواألنشطةالبرامج

"ماجرروبرت"أوضحوقد Mager Robert تنقصناعندما":قالحینذلك"

نحوعلىتعلیميبرنامجأو دراسيمقرریقومأنیستحیلفإنھبوضوحالمحددةاألھداف

."المالئمةالتدریسوطرقوالمحتوىالموادالنتقاءسلیمأساسلدینایتوفرولنفعال،

إلىیؤديومحددةواضحةأھدافوجودعدمانطالقا من التعریفات السابقة یتضح لنا أن

.واالرتجالالعشوائیةإلىالتربويالعملتعرض

األھداف:صادر اشتقاق. م2.1.2

(المصدر، الباحث)): یوضح مصادر اشتقاق األھداف01شكل رقم (

أ/ المتعلم:

أنحیثمیوالتھ، ھداف طبیعة المتعلم، و خصائصھ، واحتیاجاتھ وفالبد أن تراعي اال

ً مصدراً تُعتبرنفسھاالتعلموعملیةالمتعلم،طبیعة المناھجفواضعوااألھدافالشتقاقثالثا

البیئةمعبنجاحویتكیفیتفاعللكيالمتعلمیدرسھأنینبغيمالمعرفةفحسبیحتاجونال

)2(لخلق الدافعیة لدیھ.یدرسھأنینبغيمامعرفةإلىیحتاجونبلوالمجتمع،

:الدراسیةالمادةطبیعةب/

الموادھاتھوأنأھدافھا،لتحقیقوسائلالدراسیةالموادمنتتّخذالتربیةأنالمعروفمن

.67ص،القاھرةالمصریة،األنجلومكتبة،الثقافيوالتغیرالتربیة:عفیفيالھاديمحمد)1(
.68ص،2014د ب ن،زیع،مكتبة الفالح للنشر و التوالمناھج الدراسیة، سعد الرشیدي و آخرون،)2(

أ/ المتعلم:

، احتیاجاتھ )(طبیعتھ، مرحلة نموه

ب/ طبیعة المادة الدراسیة
ج المجتمع:

فلسفتھ...)(الدین، القیم، المبادئ، 
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أھدافاقتراحیمكنھمالمتخصصونفإنوبالتاليالتربویة،األھدافمعتتّسقأنیجب

فأھداف،التربویةاألھدافوضعفيبدورھاتسھمبحیثتخصصھ،فيكلّ الدراسیةالمواد

)1(....الموادباقيعنوتختلفاالجتماعیةالموادأھدافعنتختلفالریاضیاتمادة

:وحاجاتھالمجتمعفلسفةج/

تقوممبادئمجتمعفلكلاألھداف،اشتقاقمصادرأولىھيالمجتمعفلسفةتُعتبرحیث

أفرادهتربیةطریقعنلبلوغھاالمجتمعیسعىالتياألھدافتحددوھيفلسفتھ،علیھا

علىللعملمعینةبمواصفاتأفرادإلىیحتاجفھوذلكوعلىمعینة،وطریقةبأسلوب

بیئاتمنوتركیبھوحاجاتھالمجتمعلفلسفةالتحلیلیةالدراسةفإنوبالتالي..أھدافھتحقیق

تُعتبرذلك،وغیر...المستخدمةالتكنولوجیةواألسالیبفیھالحیاةونمطأفرادهواتجاھات

)2(.األھدافاشتقاقمصادرمن

ھو:  ر قد یعتبر أساسي أال وإضافة عنصلناباإلضافة لھاتھ العناصر یمكن

یث أن التعرف على طبیعة العصر وخصائصھ ركن أساسي ال بد من ح:طبیعة العصر

ّشى مع األوضاع االجتماعیةادراستھ عن قُرب حتّى نتمّكن من إعداد الفرد إعداداً یتم

.الحاضرة والتّوقّعات المستقبلیة

. مستویات األھداف:3.1.2

الوقت وامل كثیرة منھا اتساع المحتوى والذي یرتبط بعشمولیة ومستوى العمومیة وال

األھداف التربویة إلى ثالث مستویات ھي:"Krathwohlكراثوھل "المتاح و لقد صنف 

)3(أ/ المستوى العام:

تحقق، تفید في توضیح االتجاه العام ومجردةتكون جملة األھداف شاملة، عامة وفیھ 

النھائیة لعملیة تربویة كاملة لمرحلة تعلیمیة ھي أحیانا تصف المحصلة الفھم المشترك، و

ھذا المستوى یطلق علیھ وصف األھداف التربویة العامة.مثال) وابتدائيمعینة (

.68ص،سابقنفس المرجع، المنھاج الدراسیةآخرون،والرشیديسعد)1(
.81، صمرجع سابق،المناھج أسسھا و تنظیماتھاعبد السالم یوسف الجعافرة،)2(
.186،ص2005، مصر، 2، دار الفكر العربي، طمناھج التربیة البدنیة المعاصرةأمین الخولي، جمال الشافعي: )3(



الرياضیةالفصل الثاني: المنھاج التربوية ومنھاج التربیة البدنیة والجانب النظري      

59

ب/ المستوى المتوسط:

السابق، حیث تعبر وىأكثر تخصیصا من المستتكون جملة األھداف أقل عمومیة وفیھو

رات الدراسیة أو حتى الوحدات فھمي لمقراف للمواد واألنشطة وصیغة ھذا الجمل عن وص

ثر تحدیدا كحصائل عامة ألنماط السلوك المختلفة في المجاالت التربویة، و یطلق على كأ

ھذا المستوى أغراض االنتقال أو األغراض العامة، أھداف المحتوى.

)1(ج/ المستوى الخاص:

في المستوى السابق أھداف المحتوىإلى في ھذا المستوى یمكن ترجمة األھداف العامة

استراتیجیاتر أداء بحیث تصبح موجھة إلعداد واختیار الخبرات التعلیمیة وإلى عناص

األھداف التعلیمیة، كما أوھذا المستوى یطلق علیھ األغراض التعلیمیةو، التعلیم والتقویم

السلوك ن یتمكن من جمیع أنماطیطلق علیھ أحیانا أغراض التمكن، ألنھ یتطلب من التلمیذ أ

عینة ممثلة لھا بدرجة كافیة من اإلجادة.أو

:التربویة. تصنیف األھداف4.1.2

نتائج التعلم في مجاالت رئیسیة یمكن أن تضم األھداف التربویة في "جرونالند"صنّف 

)2(مظاھر سلوكیة وھذه المجاالت ھي:

:وطرق وإجراءات وتشمل معرفة مصطلحات وحقائق معینة ومبادئ عامة المعرفة

مختلفة

 :ویشمل القدرة على تطبیق واستخدام المعرفة في تطبیق مواقف جدیدةالفھـم.

 :وتشمل القدرة على تعمیم البیانات المعطاة وتمییزھا وتبیین نواحي مھارات التفكیر

.القصور فیھا

:واإلنجازیة ومھارات تبادل اآلراءوتشمل المھارات المختبریة المھارات العامة

.وغیرھا

:وتشمل المواقف العلمیة واالجتماعیةالمواقف.

.186نفس المرجع السابق، ص، مناھج التربیة البدنیة المعاصرةأمین الخولي، جمال الشافعي: )1(
.120مرجع سابق، ص أسس بناء المنھاج و تنظیماتھا،:حلمي احمد الوكیل، محمد ّأمین المفتي)2(
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:وتشمل االھتمامات المھنیة والشخصیةاالھتمامات.

:ویشمل الحكم النّقدي حول الموضوع الذي یعتبر موضوع تقدیر وتذوق التّقدیر

.واستمتاع

 :1(.ویشمل التكیف االجتماعي واإلنفعاليالتكیف(

)2(یلي:ات األھداف التربویة یكون وفق مابأن تصنیف"محمد صابر سلیم و اخرون" و یري 

 :المجال المعرفي(cognitive domain): یتضمن ھذا المجال نواتج التعلم

القوانینوالمفاھیم والحقائق والمتعلم الكتسابھا مثل المعارفالمعرفیة التي یسعى 

النظریات.و

 َ) :المجال االنفعاليAffective domain:( یتضمن ھذا المجال نواتج التعلم

أوجھ التقدیر.المتعلم الكتسابھا مثل المیول والتوجھات واالنفعالیة التي یسعى

) :(المھاري) المجال النفسي الحركيPsychomotor domain(: یتضمن ھذا

ل على شتمالمجال نواتج التعلم الدالة على أداء الجانب المھاري فقط، بل غالبا ما ت

أو صیغة األداء لكن یغلب علیھا صفة مكونات المجال االنفعالي والمجال المعرفي و

المھاري.

اشتقاق األھداف:عاییر. م5.1.2

یاغة األھداف التربویة أن من أھم معاییر ص" خالد محمد عبد الجبار الخطیب" یرى

مایلي:

اجتماعیة.على فلسفة تربویة وسیكولوجیة وأن تبنى األھداف

اقتصادیا.خطة الدولة اجتماعیا و سیاسیا وأن تسایر األھداف

قابلة للتعدیل.تكون األھداف مرنة وأن

محددة " أن تكون صیاغة األھداف واضحة و

.أن تكون األھداف خالیة من التناقض فیما بینھا

.120مرجع سابق، ص أسس بناء المنھاج و تنظیماتھا،:حلمي احمد الوكیل، محمد ّأمین المفتي)1(
.141-140، ص2013دار الفكر ناشرون و موزعون، عمان، ،1طبناء المنھاج وتخطیطھا،محمد صابر سلیم و اخرون: )2(
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القابلیة للتحقیق.أن تمتاز األھداف بالواقعیة و

مترابطة في إطار متكامل.أن تكون االھداف شاملة و

میول و اھتمامات المتعلمین.أن تراعي األھداف حاجات و

."1(أن تصاغ األھداف في صورة عبارات إجرائیة قابلة للقیاس(

:في مجال التربیة البدنیة و الریاضیةأنواع األھداف التربویة.6.1.2

إذا كانت األھداف للتشخیص، وة السلوكات القابلعبارة عن النتائج و:األھداف اإلجرائیة

تشیر إلى عملیة االنتقال من المستویات العامة التي یعبر عنھا الھدف التربوي اإلجرائیة 

تعلیمي/ التي تشكل موضوع الفعل التربوي (الالعام، إلى المستویات الملموسة و

ذه ون ھالكفایات بحیث تكمرحلة من مراحل اكتساب القدرات والتعلمي)، فإنھا وسیلة و

والقدرات المھاراتوالسلوكیات األخیرة مجموعة المعارف والمفاھیم اإلجرائیة و

)2(ا.معھالتكیف والتي یستخدمھا الفرد في مواجھة المواقف اإلشكالیة الجدیدة المدمجة و

:إذا كانت األھداف العامة ال تتحقق إال بمقرر أو جزء منھ خالل فترة األھداف الخاصة

قد تكون سنة أو فصل، فإن األھداف الخاصة على درجة عالیة من تكوینیة محددة،

بھ المعمل، حیث تحدد األھداف الخاصة التي تمثل المستوى الذي یتعامل معھ والتحدید،

تظھر في نھایة درس معین أو جزء من موضوع قد یتجزأ في حصة أو أكثر، كما 

وك االھداف المصاغة بعبارات واضحة محددة تعبر عن السل"محمد الدریج"یعرفھا

)3(بلة للمالحظة.اعن المھارات القالمراد تحقیقھ عند التلمیذ، و

من التعریفین السابقین نستنتج أن:اانطالق

.لكل موقف تعلیمي ھدف إجرائي

الریاضیةیمثل ھدف حصة التربیة البدنیة والھدف الخاص.

. المحتوى:2.2

32، مرجع سابق، صبیة الریاضیة في ضوء معاییر الجودةمنھاج الترخالد محمد عبد الجبار الخطیب: )1(
تقییم مدى نحقیق المقاربة بالكفاءات ألھداف المنھاج الجدیدة في إطار اإلصالحات التربویة حسب معلمي قراریریة/ حرقاس وسیلة: )2(

.169، ص مرجع سابقو مفتشي المرحلة اإلبتدائیة، 
منھاج التربیة البدنیة والریاضیة في ظل المـقــاربة بالكــفاءات و انعكـاسھ علـى تدریــس النشاطات البدنیة طویر ت:عقیلة كمالبن )3(

، جامعة سیدي عبد هللا الریاضیةرسالة دكتوراه منشورة في التربیة البدنیة و، والریاضیة على مستوى مرحلة التعلیم المتوسط في الجزائر
.170، ص2007/2008الجزائر،
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مفھوم المحتوى:.1.2.2

ما یستتبع ذاك من ضرورة إحداث تمر في أھداف العملیة التربویة والتطور المسالتغیر و

ختیار من كم لتحقیق ذلك یتم االتوى المنھاج لتواكب ھذا التطور وتغییرات مستمرة في مح

ھائل من الخبرات، وأي الخبرات تختار و أیھا تترك كل ذلك یتطلب شروط                

)1(.مواصفات خاصة نطلق علیھا المعاییرو

التي یتم علومات التي قع علیھا االختیار والمالمحتوى بأنھ " نوعیة المعارف ویعرفو

م أفكارا أساسیة          تنظیمھا على نحو معین، سواء أكانت ھذه المعارف مفاھیم، أم حقائق، أ

تختار في ضوء عقیدة المجتمع أو األھداف، وتتحدد األھداف ویختار المحتوى في ضوءو

)2(فلسفتھ في الحیاة".

ء دراسات كثیرة لریاضیة یجب إجراوى المنھاج في التربیة البدنیة واعند اختیار محتو

ھذا یرجع إلى تاما بأنشطة التربیة الریاضیة ون یكون المنھاج ملما إلمامتتعلق بالمادة، وأ

مختلفة، كما یجب أیضا أن یتم اختیار خبرات محتوى المنھاجمتعددة وكون األنشطة

األنشطة الریاضیةو ما یطلق علیھ مجموعة الخبرات وھوكذلك الخبرات التعلیمیة، و

العقلیةالمتعلمین من الناحیة البدنیة والحركیة ويمارستھا تؤدي إلى حدوث تغییرات فوم

یشمل جمیع الجوانب نالریاضیة یجب أحتوى في منھاج التربیة البدنیة وأي مواالنفعالیة، و

)3(الي من شأنھا تحقیق التنمیة المتكاملة للمتعلم.

. وسائل تحدید المحتوى:22.2.

)4(:من اھمھاتوجد مجموعة من الوسائل التي یتم عن طریقھا اختیار المحتوى 

بقیام مخططو المنھج بتحدید المشكالت التي تواجھ المتعلمین في حیاتھم ذلكأ/ المسح:

المجالت التي یقرؤونھا، ثم ھم، والكتب والصحف وتمیوالالیومیة، وتحدید اتجاھاتھم، و

یختار المحتوى في ضوء ذلك.

.156مرجع سابق، صبناء المنھاج وتخطیطھا،محمد صابر سلیم و اخرون: )1(
.80، مرجع سابق، صالمناھج التربویة الحدیثةتوفیق أحمد مرعي، محمد محمدو الحیلة: )2(
.42مرجع سابق، صمنھاج التربیة الریاضیة، مكارم حلمي أبو ھرجة، محمد سعد زغلول:)3(
.83-82ص صمرجع سابق، المنھاج الدراسي،سعد الرشیدي و آخرون، )4(
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ذلك بمالحظة أنشطة بعض األفراد ثم تبویبھاو"ب/ تحلیل سلوكیات األفراد األكفاء:

من ثم تستخدم ھذه المعلومات كأساس الختیار مواد المقرر (مثال: إجراء تحلیل لمواقف و

الحدیث الشفھي في حیاة الكبار، حتى یمكننا تحدید مجاالت تعلیم لغة الكالم بشكل وظیفي).

تتلخص في فحص توصیات الخبراء الخاصة، بما ینبغي أن یعلم، كما أن وج/ رأي الخبیر: 

الخبیر یدلي برأیھ أیضا في المنھاج بعد التخطي لھا.

كذلك اختیار المعلومات والحقائق الالزمة لتحقیقھ، ود/ النظر في كل ھدف تدریسي:

دانیة، ثم تنظیم ھذه المعارفالتدریب الالزم إن كان یتضمن إجراءا عملیا أو ناحیة وج

األفكار التي تضمنھا كل ة، وتحدید المفاھیم وتلك الخبرات في موضوعات دراسیو

)1("درس.

)2(معاییر تنظیم محتوى المنھاج:.22.2.

یقصد بذلك أن توجد روابط أفقیة بین ما یشملھ المحتوى من موضوعاتوأ/ التكامل:

تكون داخل المبحث الواحد بین ن الخبرات التي تھیأ للتالمیذ، وأو مواد تعلیمیة، أو بی

بین ذاخط و كثل: اللغة العربیة، نصوص ونحو وبالغة وتعبیر وإمالء، قراءة، وفروعھ م

.جتماعیاتاالمع اللغة العربیة المبحث مع المباحث األخرى، مثل 

اتساعھ في مجاالت المنھاجمق المحتوى وتحقیق التوازن بین عھو وب/ التتابع:

مقدار ما موضوعات، والمنھاج من مجاالت ویتصل ھاذا المعیار بمقدار ما یشملھ محتوىو

یخصص لذلك من زمن أو وقت للدراسة

یقصد بذلك التأكید على العالقات الرأسیة بین ما یشملھ محتوى المنھاج وج/ االستمراریة:

فيعات، أي أن یھتم مخططو المنھاج بالترابط الرأسي بین الموضوعاتمن موضو

المفاھیم الھامة.في تناول الموضوعات أو الخبرات واالستمرار الصفوف المختلفة و

. معاییر اختیار المحتوى:3.2.2

.83-82ص صمرجع سابق، المنھاج الدراسیى،سعد الرشیدي و آخرون، )1(
.94-93ص صمرجع سابق،المناھج أسسھا و تنظیمھا،السالم یوسف الجعافرة، عبد)2(
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یعتبر ارتباط المحتوى باألھداف المراد الوصول إلیھا من أھم معاییر االختیار ذلك ألننا 

إحدى الوسائل لتحقیق ھذا ھي نحاول الوصول إلى أھداف معینة وخالل العملیة التعلیمیة

إال لما تمكنا من ن المحتوى ترجمة صادقة لألھداف ولذا یجب أن یكوھج ونمحتوى الم

تحقیقھا.

 1(المحتوى و أھمیتھ و دالالتھ:صدق(

الوثوق بالمعلومات.: یعني الصحة، الدقة، والصدق

المجتمع فكثیرا ما یسأل التالمیذ: ما قیمة قیمة المحتوى بالنسبة للمتعلم و: معناھااالھمیة

یفیدني في الحیاة أو العمل؟. وما أھمیتھ؟ ھل ھذا الدرسما أدرسھ؟

:طریقة البحث فیھا على إكساب التالمیذ روح المدة وفتعني قدرتھداللة المحتوى

كیف یستمع إلیھمذا علم الطالب كیف یخاطب الناس وفمحتوى اللغة ال یكون داال إ

كیف یقرأ. و

2(االجتماعي الذي یعیش فیھ المتعلم:محتوى المنھج بالواقع الثقافي وارتباط(

لكل مجتمع خصائص معینة المجتمع ھي التربیة، وقیق أھداف إن من اھم وسائل تح

لمجتمع ألن لھذا لوثیقة الصلة یعتبر ن المناھج ا عن المجتمعات األخرى، لذا نجد أیتمیز بھ

تأثیر إیجابي عندما یكون المجتمع الذي المجتمع تأثیر مباشر على الطالب فقد یكون ھذا ال

ي إذا كان المجتمع غیر صالح. لذا نجد إن یعیش فیھ الطالب صالحا، أو قد یكون التأثیر سلب

محتوى المنھج ال بد أن یصمم على وفق مت طلبات المجتمع (بیئة المتعلم)، وظواھره                       

ھذا ما نراه ع معین قد ال یصلح لمجتمع أخر، وموارده ألن ما یصلح من المناھج لمجتمو

في أن مجتمع الریف یختلف عن مجتمع المدینة.

:التوازن بین شمول و عمق المحتوى

المبادئفكرة واضحة عن المادة ونظامھا، أما العمق فیعني تناول أساسیات المادة مثل 

األفكار األساسیة كذلك تطبیقاتھا بشيء من التفصیل الذي المفاھیم وو یلزم لفھمھا كامال             

یقھا في مواقف جدیدة.          یمكن من تطبواألفكار ویربطھا بغیرھا من المبادئ والمفاھیم و

.84صمرجع سابق، المنھاج الدراسیى،سعد الرشیدي و آخرون، )1(
.46-45، مرجع سابق، ص صالمنھج و التفكیرعزیز، مریم خالد مھدي:حاتم جاسم )2(
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بالتالي قابلیتھا مدى احتوائھا ألساسیات المادة ولتحقیق التوازن یجب أن یكون بناء علىو

)1(الشمول.نوعة وبھذا یتحقق العمق وللتطبیق في مواقف مت

:2(مراعاة حاجات و میوالت المتعلمین(

الجاذبیة الخبرات ذاتللتعلم، وھذا یلزمنا باختیار المحتوى ولك لإلفادة منھا كدافع ذ

لكن البد أن نعي أن القبول األعمى للمیل یمكن أن یكون خطیرا. لذلكالمباشرة للمتعلمین، و

قد یتباھى بھ بعض بة المؤقتة، أو حب االستطالع الذيالرغینبغي أن نمیز من المیل و

یة ھي تلك التي لھا قیمة ثابتة یق األھداف التربوالمیول التي تسھم في تحقالمتعلمین، و

دائمة.و

. طرق التدریس:3.2

التي تتاح فیھا فرصة التي تھتم بالتفاعل بین المعلم والمتعلم، وطرق التدریس ھي 

دور إیجابي في تنفیذ األنشطة التعلیمیة فھم میذ في مواقف التعلم، و یكون لھاالمشاركة للتال

بمقدار ما معلمیھم، ویساھمون في محاورة زمالئھم ویطرحون أسئلتھم و یبدون مالحظاتھم

بالقدر الذي یتیحھ المعلم لھم من الحریة في ھذا المجال.تسمح بھد قدراتھم، و

ف طریقة التدریس:ی.تعر1.3.2

بأن طریقة التدریس ھي التي یستعملھا المعلم في "عصام الدین متولي عبد هللا" یقول

طریقة التدریس بھذا المعنى یكون ناء قیامھ بالعملیة التعلیمیة، وأثتوصیل محتوى المنھاج

لھا مواصفات محددة و یمكن ألي معلم أن یقوم بالتدریس بطریقة أو بطرائق التي یرغب 

)3(سب مع محتوى المقرر الدراسي.في اتباعھا بحیث تتنا

بأن الطریقة ھي المنھج الذي نایف سعادة" "و"محمد خمیس أبو نمرة"یرى كل من و

من شأن ھذا ل إلى غایتھ، أي تنظیم للتفكیر والبحث تنظیما دقیقا، ویتبعھ العقل، في الوصو

أن یعین على نقلھا إلى اآلخرین حقیقة من جھة والتنظیم الدقیق أن یعین على الكشف عن ال

.131-130، مرجع سابق، ص ص أسس بناء المناھج و تنظیماتھاحلمي أحمد الوكیل، محمد امین المفتي: )1(
.85صمرجع سابق، المنھاج الدراسي،سعد الرشیدي و آخرون، )2(
، مؤسسة عالم الریاضة للنشر ودار الوفاء لدنیا الطباعة نظریة و التطبیقلتربیة البدنیة بین اطرق تدریس العصام الدین متولي عبد هللا: )3(

22، ص2017مصر، 
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)1(من جھة ثانیة.

مجموعة من من التعریفات السابقة یمكن لنا القول بأن طریقة التدریس عبارة عن 

تھدف إلى تقدیم المعلومات األنظمة والترتیبات والقواعد التي تستند إلى العقل، و

للمتعلم.جوانب التعلم المختلفة لمھارات واو

. االعتبارات التي یجب مراعاتھا عند اختیار طریقة التدریس:2.3.2

"التخطیط المسبق المعلم أن یقوم بالتحضیر وعلىالترتیب المنظم للھدف:التخطیط  و

تنظیم العملیة التعلیمیةلتنفیذھا بحیث تعمل على تیسیر واإلمكانات الالزمةلألنشطة و

المتوفرة في البیئة التعلیمیة.توظیف جمیع المصادر و

ھذا یساعد على ینوع الطرائق في الدرس الواحد وعلى المعلم أنالتكامل:التنوع و

)2("اإلبداع.نمي لدیھم القدرة على االبتكار وتشد انتباھھم، وإثارة التالمیذ و

":بالتالي تدرج یذ وممراعاة الفروق الفردیة بین التالااللتزام باألسس النفسیة للتعلم

عرضھا.المعلومات ومدى مناسبتھا للتالمیذ تقدیمھا و

تماد الطرائق على نشاط المتعلم وفاعلیتھ وقیامھ بالعمل یرتبط ذلك باعالعمل:الفاعلیة و

تفاعلھ مع الوسائل التعلیمیة كما أنھ یجب أن توفر ، وجماعیةنفسھ بصورة فردیة و

و السالمة.للتالمیذ األمن

3(تكون الطریقة دقیقة وواضحة، تخلو من التناقضات" یجب أن الوضوح: الدقة و(

.غیر الموضوعیةون بھا مجال للتفسیرات الشخصیة وال یكتكون مفاھیمھا واضحة و

:و التقویم خطوة یجب أن تستخدم الطریقة الجیدة أسلوب تقویم للعملیة التعلیمیةالتقویم

فیھاأن الطریقة الجیدة ال بد أن یراعيمرتبطة بطریقة التدریس، أي ضروریة و

)4(أسالیب تقویم ما یتعلمھ التالمیذ للوصول إلى األھداف المحددة.

طریقة التدریس:تصنیفات.3.3.2

.122، ص 2008، مصر، التربیة الریاضیة و طرق تدریسھا، الشركة العربیة للتسویق و التوریداتمحمد خمیس أبو نمرة، نایف سعادة: )1(
.111، ص2008مصر، –، دار الفكر العربي، القاھرة 1، ططرق تدریس التربیة الریاضیةعلي عمر، غادة جالل عبد الحكیم: زینب)2(
.81، ص2016منشورات دار الخلدونیة، الجزائر، ،تطبیقات في نظریة و منھجیة التربیة البدنیة و الریاضیةالسعید مزروع و آخرون: )3(
.111، مرجع سابق، صطرق تدریس التربیة الریاضیةالل عبد الحكیم: زینب علي عمر، غادة ج)4(
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حاجتھ إلى قسمین:استخدام المعلم لھا وفقا لمدىیمكن تصنیف طرق التدریس و

:المعلمین في كل التخصصات.ھي الطرق التي یحتاج لھا جمیع وطرق تدریس عامة

تخدامھا بین معلمي تخصص معین   ھي الطرق التي یكثر اس: وطرق تدریس خاصة

)1(در استخدامھا من قبل معلمي التخصصات األخرى.حینو

)2(:التدریسطریقةتحدید.23.3.

یتطلب تحدید طرق التدریس مایلي:

 تحقیقھا من خالل الطریقة إلى مدركا لألھداف التي یسعى إلیھا وأن یكون المعلم

المستخدمة.

ما یوجد بینھم من فروق فردیة.مستویاتھم، وا لخبرات تالمیذه وأن یكون المعلم مدرك

بالنسبة للتربیة الریاضیة یكون المعلم مدركا لطبیعة المادة التي یقوم بتدریسھا، وأن

المعلومات.ة على اكتساب التالمیذ للحقائق ویجب أن تعمل الطریق

یكون المعلم مدركا لمختلف مصادر التعلم التي یمكن استخدامھا في التدریس أن

فمعرفتھ بھا تیسر لھ استخدام الطریقة أو الطرق المناسبة.

نشاط بین ما یمكن تنفیذه منة بین طریقة التدریس المستخدمة وأن یكون مدركا للعالق

مدرسي.

" د لدیھم االھتمام الذي یدفعھم إلى بذل تولالطریقة دوافع التالمیذ للعمل، وأن تستثیر

جھد لتحقیق األھداف المأمولة.

 أن تساعد الطریقة التالمیذ على ممارسة مواقف التعلم بأنفسھم، فكما ان الدافع شرط من

شروط التعلم فالممارسة شرط آخر.

یھا یصلوا إلدراسة النتائج التي یذ على التقویم أنفسھم بأنفسھم وأن تساعد الطریقة التالم

)3("الحكم علیھا.نتیجة تعلمھم و

.128،ص2008، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، 1،طاستراتیجیات التدریس في التربیة الریاضیةعفاف عثمان عثمان: )1(
ص 2004الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، مصر، ، دار أسلوب تطویر درس التربیة الریاضیة في مرحلة التعلیم األساسيمحمد سعید عزمي: )2(

.42-41ص
.42-41، نفس المرجع السابق، صأسلوب تطویر درس التربیة الریاضیة في مرحلة التعلیم األساسيمحمد سعید عزمي: )3(
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)1(:التدریسطریقةالقواعد األساسیة التي تبنى علیھا.23.3.

ال یمكن للمتعلم إدراك المعلومات جیدا إال إذا التدرج من المعلوم إلى المجھول :

ارتبطت بالمعلومات القدیمة.

ساسیة التي راھا بالمھارات األعلى المعلم أن یبدأ :التدرج من السھل إلى الصعب

سھلة.المتعلم بسیطة و

یاء ككل : تبنى ھذه القاعدة على أن العقل یدرك األشالتدرج من البسیط إلى المركب

التفاصیل بعد ذلك.أوال ثم یتبین األجزاء و

المتعلم یدرك التجارب الحسیة قبل االنتقال إلى التدرج من المحسوس إلى المعقول :

المعنویة المجردة.التجارب 

على المعلم أن یتخذ ھذه القاعدة لیرشد إلى البحث في :االنتقال من العلمي إلى النظري

الحقائق للوصول إلى معنى ما یحیط بھم.

:التدریسطریقةأھم.4.3.2

عض طرق یمكن لنا أن نتطرق لب"1989"جیمس كوینا بناءا على التقسیم الذي وضعھ

التالي:التدریس وفق الشكل 

.88-87، مرجع سابق، ص صتطبیقات في نظریة و منھجیة التربیة البدنیة و الریاضیةالسعید مزروع و آخرون: )1(
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)1(): یوضح تقسیم جیمس كوینا لطرائق التدریس.02شكل رقم (

انطالقا من الشكل أعاله یمكن لنا أن نقدم أھم طرق التدریس وفق الشكل التالي:و

الباحث)إعداد ، ): یوضح أھم طرق التدریس (المصدر03شكل رقم (

:في مجال التربیة البدنیةتعلم المھارة الحركیةطرق .5.3.2

:الحركة لطرق الحدیثة، إذ تعرض التدریس من لكلیة في اتعد الطریقة االطریقة الكلیة

تنادي لك دون تقسیم، وو یدركھا المتعلمون كوحدة غیر مجزأة ثم یتعلمونھا كذبشكل كلي

.314، ص 2005، دار الفكر ناشرون وموزعون، 2،ططرق التدریس العامةولید أحمد جابر و اخرون: )1(

تقسـیمات طــرق التدریس

طرق التدریس 

التكاملیة

طرق التدریس 

غیر اللفظیة

الجماعي.العمل

 العصف

الذھني.

.المحاضرة

.البیان العملي

.تمثیل الدور



.الخیال العملي

.الموسیقى

.األحالم

.اإلثارة الحسیة

.الفكاھة

األلغاز.األلعاب و

التخیل.التصور و

الخرائط العقلیة.

طرق التدر�س

طریقة التعمل 

�الك�شاف

احلوارطریقة 

طریقة املرشوع

رائيةالطریقة �س�تقيةالطریقة الق�اس� 

تطریقة �ل املش�

تطریقة �ل املش� طریق اإللقاء

طرق التدریس 

قلیدیةالت
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ن تقسیمھ إلى أجزائھ بعدئذ یمككھ ككل ویدرقة بأن الفرد عندما یرى شیئالطریاھذه 

یس الحركات البسیطة غیر المعقدة نشیر ھنا أن ھاتھ الطریقة تستخدم عند تدرالمختلفة، و

تتیح أیضا للمتعلمین عض الحركات التي یصعب تجزئتھا. وكما تستخدم ایضا عند تدریس ب

النموذج الجید معرفة الحركة دون إضاعة وقت أو جھد، كما أن المعلم الجید ھو الذي یؤدي 

)1(أمام تالمیذه. أو اختیار أفضل تلمیذ ألداء الحركة المطلوبة.

:2(ممیزات الطریقة الكلیة(

 التالمیذ مما یجعلھم ایجابیین في عملیة التعلم حیث یحاول الجمیع وضوح الھدف أمام

تحقیق الھدف بأیسر الطرق.

المخاطرة لدیھم.تساعدھم على إشباع دافع الطریقة الكلیة مشوقة للطلبة و

ھي قریبة إلى نفوس الطلبة.جم ھذه الطریقة مع روح األلعاب وتنس

.تساھم في إیجاد أسس للمھارات الحركیة

األجزاء األخرى على نحو العالقة بین كل أجزاء المھارة وتساعد التالمیذ على فھم

أفضل.

:3(عیوب الطریقة الكلیة(

الفروق الفردیة بین المتعلمین.ال تراعي

.ال یستطیع المتعلم معرفة تفاصیل الحركات، خاصة إذا تمت الحركة بسرعة كبیرة

أیضا عند تعلیم ات التي یمكن استیعابھا بسھولة وتصلح ھذه الطریقة في تعلم المھار

المھارات الوحیدة.

إذا تم أداء خاصة م لمعرفة تفاصیل األداء الحركي وعدم إعطاء فرصة للمتعل

النموذج من طرف المعلم.

:التلمیذ تعتمد ھذه الطریقة على تجزئة المھارة إلى أجزاء صغیرة یقوم الطریقة الجزئیة

یتم االنتقال من الجزء بأداء كل جزء على حده، ویدرس كل جزء منفصال عن األخر، و

تعلیم جمیع أجزاء التي تم تعلیمھ و إتقانھ إلى الجزء الذي یلیھ، حتي ینتھي المدرس من

الطریقةتتناسب ھذهو، المھارة، ثم یتم ربط األجزاء ببعضھا و تؤدي المھارة متكاملة

.127، مرجع سابق، صالتربیة الریاضیة و طرق تدریسھامحمد خمیس أبو نمرة، نایف سعادة: )1(
.95رجع سابق ،ص ، متطبیقات في نظریة ومنھجیة التربیة البدنیة و الریاضیةو اخرون: السعید مزروع)2(
.165، مرجع سابق، صاستراتیجیات التدریس في التربیة الریاضیةعفاف عثمان عثمان: )3(
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)1(المركبة التي یمكن تجزئتھا.مع المھارات الصعبة المعقدة و

:2(ممیزات الطریقة الجزئیة(

تعطي فرصا متساویة للمتعلم.تتناسب قدرات الطلبة المتباینة و

تشجیعھ فھ فتعمل على تعزیز ثقتھ بنفسھ واإلحساس بالتقدم نحو ھدتمكن المتعلم من

على االداء.

إتقان كل جزء من أجزاء المھارة الحركیة على حدة.تساعد على فھم و

التأكید علیھا.شاف النقاط الصعبة في المھارات واكت

:3(عیوب الطریقة الجزئیة(

 غیر مشوقة.وللمتعلمینھاتھ الطریقة مملة

 فترة أطول من الطرائق األخرى.تستغرق

حیث تنفیذھا بالنواحي الشكلیة تجزئة التمرین أو لحركة یفقدھا میزة تربویة ھامة من

عدم اقترابھا من النواحي الطبیعیة واللعب.و

یالون إلى اداء الحركات ، إذ أنھم في كثیر من األحیان مال تتماشى مع میول التالمیذ

ة.السھلالصعبة ولیست البسیطة و

:الطریقة الجزئیة و تعتمد على ھي خلیط ومزج للطریقة الكلیة والطریقة الكلیة الجزئیة

ى حدة، كما في تقسیم المھارة إلى أجزاء كبیرة أو مراحل و یتم تدریس كل مرحلة عل

ھكذا یتم تدریس جمیع مراحل أداء المھارة، و یتم ربط أجزاء المھارة الطریقة الجزئیة و

ھذه ي خلیط من الطریقتین السابقتین ویتم أداء المھارة كاملة، وھوعضأو مراحلھا بب

)4(تقلل الوقت الضائع.ق الفردیة في القدرات الحركیة، وتراعي الفرو،الطریقة 

:ممیزات الطریقة الكلیة الجزئیة

ذلك بأنھا تعطي الفرصة كل تلمیذ لیتقدم في شى مع قدرات التالمیذ الحركیة، وتتما

الفردیة بین التالمیذ.تعلم المھارة حسب مقدرتھ، أي أنھا تراعي الفروق 

.وضوح الھدف العام أمام التالمیذ لیتحقق عنصر اإلیجابیة من التدریس

.175، مرجع سابق، صاستراتیجیات التدریس في التربیة الریاضیةعفاف عثمان عثمان: )1(
.97مرجع سابق ،ص ، تطبیقات في نظریة ومنھجیة التربیة البدنیة و الریاضیةو اخرون: السعید مزروع)2(
.127، مرجع سابق، صالتربیة الریاضیة و طرق تدریسھامحمد خمیس أبو نمرة، نایف سعادة: )3(
.176، مرجع سابق، صاستراتیجیات التدریس في التربیة الریاضیةعفاف عثمان عثمان: )4(
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السالمة.توفر عنصري األمن و

صغار السن.بفاعلیة لكل من التالمیذ كبار وتعد من الطرق التي تستخدم

:عیوب الطریقة الكلیة الجزئیة

.عدم و ضوح الھدف العام للطلبة

إمكانیات كثیرة.تحتاج ھذه الطریقة إلى أدوات و

.تحتاج إلى الدقة المتناھیة في تقسیم المھارة إلى اجزاء كبیرة

الریاضیة لغایة في مجال التربیة البدنیة وھي طریقة شائعة لالخطأ:طریقة المحاولة و

خاصة، خاصة عند تعلم المھارات ذات التوافق العصبي، فالتلمیذ ال یؤدي الحركة 

، حركة لكنھ یمر بمراحل شتىلمجرد فھمھا أو إدراكھا عقلیا ومتكاملة " عند التعلم"

النجاح فالتلمیذ یحتاج إلى عدة محاوالت حتى یكتسب یتعرض خاللھا إلى الفشل و

الفیسیولوجي أنھ یحتاج إلى تدریب الممرات العصبیة اإلحساس الحركي أو بالمعنى 

تقنین اإلشارات الصادرة من الجھاز العصبي المركزي حتى تتوائم مع الواجب و

)1(.جازه في النشاط الریاضي الممارسالحركي المراد إن

:تعد ھذه الطریقة من أكثر الطرق الحدیثة في تدریس المھارات الطریقة االستكشافیة

قد مورست ھذه ة التفكیر وتشجیعھ والحركیة، إذ أنھا تتیح الفرصة للتلمیذ للممارس

المبدأ الوحید طریقة فاعلة في تدریس األطفال، والطریقة من قبل الكثیرین في العالم ك

قبول أي حل معقول على أنھ صحیحوو حل المشكالت من قبل التالمیذلھذه الطریقة ھ

على أنھ صحیح إرشاداتھ المناسبة تھدف إلى تطویر مستوى أداء الطفلواسئلة المعلم و

المعلم لیس معنى بوجھ الخصوص ما إذا كان أداء األطفال جمیعا من قبل المعلم، و

)2(لألنشطة بنفس الطریقة أو بدرجة عالیة من الدقة .

ة:التعلیمیوسائل. ال4.2

كثیرا ما یتبادر إلى الذھن، عند التحدث عن الوسائل التعلیمیة، أن مفھوم ھذه المصطلح ال 

عملیة التعلیم، كالنماذج البسیطة یتعدى حدود استعمال الوسائل اإلیضاحیة التي تستعمل في

.98، مرجع سابق ،ص ضیةتطبیقات في نظریة ومنھجیة التربیة البدنیة و الریاو اخرون: السعید مزروع)1(
.130، مرجع سابق، صالتربیة الریاضیة و طرق تدریسھامحمد خمیس أبو نمرة، نایف سعادة: )2(
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...الرسوموالمصورات والمجسمات المختلفة والعینات و

. مفھوم الوسائل التعلیمیة:1.4.2

تعرف الوسائل التعلیمیة على أنھا " تلك األدوات التي تعمل على تكوین المدركات

أعمق...ألنھا تعمل على تشغیل حواس التلمیذ المعلومات و فھمھا بطریقة أفضل واكتساب و

)1(المختلفة في عملیة التعلم.

" الوسائل التعلیمیة" من أكثر المصطلحات تداخال مع مصطلح تكنولوجیا التعلیم

)Instructional Aids.فالكثیرون ال یفرقون بین ھذین المصطلحین ،(

مرحلة تطوریة أدت إلى ظھور تكنولوجیا ئل التعلیمیة تمثل خطوة سابقة، ومع أن الوساو

یتضح ھذا الفارق من خالل تعریف الوسائل فإن ھناك فارقا واضحا بینھما، والتعلیم،

)2(.التعلیمة

. أھمیة الوسائل التعلیمیة:2.4.2

"تھ للتعلم: حیث یأخذ اإشباع حاجیة على استشارة اھتمام التلمیذ وتساعد الوسائل التعلیم

التلمیذ من خالل استخدام الوسائل التعلیمیة المختلفة بعض الخبرات التي تثیر اھتمامھ 

تحقق للتعلم أھدافھ.و

التلمیذ مما یجعلھ أكثر استعداد للتعلم.تساعد الوسائل التعلیمیة على زیادة خبرة

تعمیق ھذا التعلمعملیات التعلم یؤدي إلى ترسیخ وإن اشتراك جمیع الحواس في

)3("الوسائل التعلیمة تساعد على اشتراك جمیع حواس المتعلم في تحصیل الخبرةو

:وسائل التعلیمیة منھاكما یمكن لنا إضافة بعض من أھمیة ال

.تساعد في زیادة مشاركة التلمیذ اإلیجابیة في اكتساب الخبرة

.تساعد في تنویع أسالیب التعزیز التي تؤدي إلى تثبیت االستجابات الصحیحة

دراسة تقییمة لمحتوى عناصر منھاج التربیة البدنیة و الریاضیة لمرحلة التعلیم المتوسط و عالقتھا بمھارات التدریس الصغیر مساحلي: )1(
.45،ص2012/2013، رسالة دكتوراه  منشورة نظریة ومنھجیة ت ب ر، جامعة الجزائر،و طبیعة التفاعل النفسي اإلجتماعيلدیھم

.30-31ص، ص1،2000عمان، طدار المسیر للنشر و التوزیع و الطباعة،الوسائل التعلیمیة التعلمیة،محمد محمود الحیلة، )2(
.342مرجع سابق، ص، منھاج التربیة الریاضیة في ضوء معاییر الجودةخالد محمد عبد الجبار الخطیب: )3(
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.تساعد على تنویع أسالیب التعلیم لمواجھة الفروق الفردیة بین المتعلمین

تكوین اتجاھات مرغوبة.تؤدي إلى تعدیل السلوك و

)1(الوسائل التعلیمیة:استخدامسس . أ24.3.

ةتحدید األھداف التعلیمیة التي تحققھا الوسیل.

.معرفة خصائص الفئة المستھدفة ومراعاتھا

تكاملھا من المنھج.رسي، ومدى ارتباط ھذه الوسیلة ومعرفة المنھج المد

.تجربة الوسیلة قبل استخدامھا

.تھیئة أذھان المتعلمین الستقبال محتوى الوسیلة

 لمناسب الستخدام الوسیلةاتھیئة الجو.

تقویم الوسیلة.

. قواعد  استخدام الوسیلة التعلیمیة في الموقف التعلیمي:4.4.2

".مرحلة اإلعداد المسبق

 لموقف تعلمي معین.اختیار وسیلة تعلیمیة معینة

صحة محتواھا.ریب الوسائل للتأكد من سالمتھا وتج

.اختیار المكان المناسب

 التھیئة.مرحلة

.مرحلة االستخدام

2(."مرحلة بعد االستخدام(

أھم المحاور المتعلقة بالوسائل التعلیمیة.مما سبق یمكن لنا أن نلخصو

. األنشطة التعلیمیة التعلمیة:5.2

النشاط كعنصر من عناصر المنھج یمكن أن یكون تعلیما إذا قام . مفھوم النشاط:1.5.2

.331-330، ص2012لبنان، -، دار الكتب العلمیة بیروت1، طالتعلم و التعلیم في التربیة البدنیة و الریاضیةمحمود داود الربیعي: )1(
.232، ص2009عمان، ، دار دجلة، 1، طالمناھج و طرائق التدریسرحیم یونس كرو العزاوي: )2(
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النشاط التعلیمي ھو وسیلة للنشاط التعلیمي إذا قام بھ المتعلم، ون تعلیمیا یكوبھ المعلم، و

الدور الرئیسي للمعلم یتلخص في محاوالتھ تحویل عملیة التعلیم إلى عملیة تعلم بنتائجھ و

تختار خیرا االجتماعیة،ة، واألدائیة واالنفعالیة الوجدانیاإلدراكیة والرئیسیة: المعرفیة 

البد األنشطة في ضوء األھداف، فإذا كان الھدف أن ننمي قدرة المتعلم على التفكیر الناقد ف

تختار أیضا في ضوء المحتوى و یختار المحتوى في ضوء من تصمیم أنشطة تحقق ذلك، و

)1(.األنشطة

)2(ة في المنھج:یمیة التعلمیمعاییر اختیار األنشطة التعل.25.2.

 أھداف المنھج.مراعاة تحقیق

.مناسبة األنشطة لمستوى نضج التالمیذ

حاجاتھم.باط النشاط باستعداد المتعلمین واھتمامتھم وارت

.أن یحقق النشاط المختار مع األنشطة اآلخرى التنوع

.مدى ارتباطھ بالحیاة

.مدى تحقیقھ للتوازن

)3(ج:افي المنھالمقررةاألنشطة التعلیمیة التعلمیة.2.5.3

األنشطة الفردیة:أ/ 

04:(انظر الملحق رقم.م ذكور800م إناث، 600:النصف طویلسباقنشاط(

 05:(انظر الملحق رقمم ذكور.80م إناث، 60السرعة: سباق نشاط(

 06:رقم(انظر الملحق الجلة.رمينشاط(

.07:(انظر الملحق رقمنشاط الوثب الطویل(

ب/ األنشطة الجماعیة:

.08:رقم(انظر الملحق كرة الید(

08:رقم(انظر الملحق .سلةكرة ال(

.160، ص2015، دار صفاء للنشر و التوزیع، عمان، 2، طالمنھج التربويمنى یونس بحري: )1(
.89صسابق،مرجعالدراسیى،المنھاجآخرون،والرشیديسعد)2(
.21، ص2006،الوثیقة المرافقة لمنھاج التربیة البدنیة و الریاضیة للتعلیم الثانويوزارة التربیة الوطنیة: )3(
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09:رقم(انظر الملحق .طائرةكرة ال(

)10رقم:(انظر الملحق ج/ األنشطة الجمبازیة.

. التقویم:6.2

. مفھوم التقویم:1.6.2

 :قومھ أي "عوجھ" وأقامھ، وقوام األمر نظامھ "البن منظور"جاء في لسان العرب لغة

)1(لقیمة ثمن الشيء بالتقویم.وعماده، وقوم سلعة: قدرھا و

:بأنھ وسیلة یراد بھا الحكم على "محمد داوود سلمان الربیعي" یعرفھ اصطالحا

مشروع أو عمل من االعمال في ضوء األھداف المقررة لذلك العمل لمعرفة مقدار 

)2(فیھ.النجاح أو الفشل

التعلم، فھو ضروري لإلدارة التقویم مالزم لعملیة التعلیم وبأن"زینب علي عمر"تقول و

ت التي تتعلق بالموقف التعلیمي القیادات التربویة، للتعرف على مختلف الحقائق و المعلوماو

حة حتى نتمكن من تفسیرھا علمیاضالمعلم والمتعلم، ووضع ھذه الحقائق في صورة واو

التي تعطي معنى لنتائج التعرف على مدى صالحیة العملیة، فالتقویم إذن" ھو تلك العملیةو

)3(.المعاییر"باستخدام المحكات وذلك عن طریق الحكم على ھذه النتائجالقیاس و

. أھداف عملیة التقویم:2.6.2

:یھدف التقویم إلى تحقیق جملة من األھداف، یمكن إیجازھا فیمایلي

األبعاد المختلفة التي تؤثر على تحسین الھتمام بتحسین العوامل جمیعھا والظروف و"ا

تعلیمھم.شكل مباشر في تحسین نمو الطلبة ومظاھر التعلیم المؤثرة ب

مدى تحقیقھم لألھداف التي راراتھم التعلیمیة ومساعدة المعلمین في تقویم انعكاسات ق

األحسن.یقصدون إنجازھا من أجل تطویرھا نحو 

 تقویم سلوك المعلم لكونھ جانب مھم و ضروري و ذو تأثیر واضح على تربیة طلبتھ

.1994لبنان، دار المشرق، ص-، بیروت40، طالمنجد في اللغة و اإلعالم)1(
.13، صسابق، مرجعاإلشراف و التقویم في التربیة الریاضیةمحمد داوود سلمان الربیعي: )2(
.230، مرجع سابق، صطرق تدریس التربیة الریاضیةزینب علي عمر، غادة جالل عبد الحكیم: )3(
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)1(".ألنھ یعتبر قدوة لھم بكل تصرفاتھ

 مساعدة المعلمین على تحدید الدرجة التي أمكن بھا تحصیل أھداف التدریس، فالھدف"

دائما في ضوء ھنا أساسي حیث أن تقویم التغیرات الت تحدث في سلوك المتعلم، یتم

أھداف التدریس.

بیانات كافیة عن كل لمتعلمین كأفراد، ألن حصولھما علىمساعدة المعلمین على فھم ا

متعلم فإنھم یستطیعون تخطیط الخبرات التعلیمیة لھم بشكل أفضل مما یساعدھم بالتالي 

)2(".على تحقیق أھداف التدریس

)3(. أسس عملیة التقویم:26.3.

یكون التقویم عملیة ھادفة.أن

 ونھ یھدف إلى مكملة لجوانب العملیة التربویة لكومتكاملة أن یكون التقویم عملیة

الوقایة.التشخیص والعالج و

من اشتراك كل المھتمین دیجب أن یبنى التقویم على أساس من المشاركة الفعالة، الب

بالعملیة التعلیمیة.

العشوائیة في العمل كي ال تب تجنالتخطیط لعملیة التقویم و ضیع الجھود                  

الوقت.كانیات واإلمو

. خصائص عملیة التقویم:4.6.2

للتقویم خصائص ممیزة یمكن تلخیصھا فیما یلي:

:4(أن یكون مرتبطا بأھداف المنھج(

المنھج المرشد في عملیة التقویم، فإذا كان أحد أھداف فأھداف المنھاج ھي الموجھ و

مساعدة التالمیذ على النمو الشامل، ففي ھذه الحالة ینبغي أن تنصب عملیة التقویم على 

ھذا یعني أن االرتباط كل جانب من جوانب نمو شخصیتھ، ومعرفة مدى تقدم التلمیذ، في

.19، مرجع سابق، صاإلشراف و التقویم في التربیة الریاضیةمحمد داوود سلمان الربیعي: )1(
.37، ص2015مصر-، دار الكتاب الحدیث، القاھرة1، طالقیاس و التقویمعادل محمد العدل: )2(
.10، ص2013لبنان،-دار الكتب العلمي، بیروت،1،  طالتربوي و الریاضةم و اإلرشاد و التوجیھ في المیدانالتقویمحمود داود الربیعي: )3(
.99-98صص ، مرجع سابق، المناھج الدراسیةسعد الرشیدي و اخرون: )4(
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تقویمھ ھو ارتباط وظیفي، فإذا تغیرت األھداف تغیرت تبعا لھا بین أھداف المنھج و

أغراض التقویم.

:أن یكون شامال

لیة مھذا ما یجب أن تقوم بھ في ع عندما ینصب على جمیع الجوانب ویعتبر التقویم شامال

نمو التلمیذ في التقویم، فإذا أردنا أن نقوم أثر المنھج على التلمیذ فمعنى ذلك أن نقوم مدى

ب الدیني ھي الجانب العقلي، الجانب الثقافي، الجانب الجسمي، الجانكافة الجوانب: و

ھذا ما تنادي بب االنفعالي، الجانب الفني...، والجانب االجتماعي، الجان ھ التربیة الحدیثة             

مجموع الخبرات المربیة التي تھیؤھا "التي اشتق منھا المنھج مفھومھ الحدیث وھو و

)1(."تعدیل سلوكھمقصد مساعدتھم على النمو الشامل والمدرسة للتالمیذ ب

یكون مستمرا:أن

منذ تحدید ینبغي أن یسیر التقویم جنبا إلى جنب مع التعلیم من بدایتھ إلى نھایتھ فیبدأ

جھ النشاط المختلفة في یستمر مع التنفیذ ممتدا إلى جمیع أواألھداف ووضع الخطط و

نواحي القوة في الجوانب ، حتى یمكن تحدید نواحي الضعف وإلى أعمال المعلمینالمدرسة و

القي نواحي الضعف ھناك متسع من الوقت للعمل على تبالتالي یكونھا، والمراد تقویم

التغلب على الصعوبات.و

:أن یكون التكامل

فیما بینھا المتنوعة للتقویم تعمل لھدف واحد فإن التكاملحیث إن الوسائل المختلفة و

ھذا عكس ما كان یتم المراد تقویمھ، ولمضوع أو الفرد دقیقة عن ایعطینا صورة واضحة و

)2(.في الماضي إذ كانت النظرة إلى الموضوعات أو المشكالت نظرة جزئیة

تنسیق بین وسائل التقویم فإنھا تعطینا في النھایة عندما یحدث تكامل وأنھ ونالحظ ھنا

صورة واضحة عن مدى نمو المتعلم من جمیع النواحي.

.153-152صص ، مرجع سابق، و تنظیماتھاأسس بناء المناھج حلمي أحمد عبد الوكیل، محمد أمین المفتي:)1(
.54صمرجع سابق، ، القیاس و التقویمعادل محمد العدل: )2(
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 التعاون:أن یكون

یجب أن یكون التقویم تعاونیا أي تقوم بھ مجموعة من األفراد أو الجماعات تتعاون فیما 

لقد أخذ التقویم طابعا فردیا في الماضي فتقویم وینھا من اجل تحقیق الھدف المطلوب،ب

قد كان ھذا ق المفتش وتقویم المعلم كان یقعا على عاتوكان یقع على عاتق المعلمالتلمیذ 

التقلیدي ھو كان المنھج بمفھومھالتقویم ارتبطت بمفھوم المنھج وأمرا طبیعیا ألن عملیة

ا التلمیذ في صورة مواد المفاھیم التي یتعلمھحقائق والمجموعة المعلومات والمعارف و

بالتالي كانت عملیة التقویم تنحصر في قیاس مدى استیعاب التلمیذ لھذه الحقائق دراسیة و

)1(.المعارفو

:أن یكون اقتصادیا

وسائلھ التي یمكن من خاللھا االقتصاد في ي استخدام أنسب أسالیب التقویم وھذا یعن

المنھج من الوقت ي یجب أال یستنفذ وقت كبیر في عملیة تقویمأالنفقات، الجھد والوقت و

یؤدي ذلك ھا، بحي الأال تستنفذ ھذه العملیة جھدا كبیرا من القائمین بالمخصص لذلك، و

اإلجھاد، أما بالنسبة للتكالیف فینبغي أال تكون ھناك مغاالة في اإلنفاق في عملیة إلى الملل و

غي أن نراعي التقویم على حساب جوانب أخرى مرتبطة بالمنھج ذاتھ، فعلى سبیا المثال: ینب

)2(.تصحیحیھ النفقات المطلوبة لذاكعند بناء االختبار وإجرائھ و

ة التقویم على أسس علمیة:أن تبني عملی

موضوعیة قدر ة وثابتة ویجب أن تكون األدوات التي تستخدم في التقویم صادق

معلومات صادقة عن الحالةدف منھا ھو إعطاء بیانات دقیقة واإلمكان، ألن الھ

أكبر عدد ممكن من یستلزم ھذا موضوع المراد قیاسھ أو تقویمھ، وأن تكون متنوعة وأو ال

، فعند استخدام )3(غیرھامتحانات والمقابالت االجتماعیة ودراسة الحاالت والوسائل مثل: اال

بعدة أفراد حتى لب القیام بھا في أوقات مختلفة وفي مجاالت مختلفة وطریقة المالحظة یتط

تتوفر مصداقیة المعلومات التي یتم الوصول إلیھا.

.156، مرجع سابق، صو تنظیماتھاأسس بناء المناھج حلمي أحمد عبد الوكیل، محمد أمین المفتي:)1(
.101، مرجع سابق، صالمناھج الدراسیةسعد الرشیدي و اخرون: )2(
.55مرجع سابق، ص، القیاس و التقویمعادل محمد العدل: )3(
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لمیة مایلي:ومن أھم سمات األسس الع

":تقیس یقصد بھ أن تكون الوسائل المستخدمة في تقویم المنھج صادقة، أن والصدق

علیھ فكلما كانت أھداف المنھج واضحة محددة، أمكن الشيء المراد قیاسھ بدقة، و

استخدام أسالیب على درجة معقولة من الصدق في قیاسھا.

:تقویم المنھج نتائج ثابتة عند تكرار یعني أن تعطي الوسیلة المستخدمة في والثبات

)1(.استخدامھا، أو استخدام صورة مكافئة لھا على قدر االستطاعة"

:النتائج یعني أن یكون التقویم موضوعیا في طرحھ، بمعنى عدم تأثروالموضوعیة

)2(التي تم التوصل إلیھا بالعوامل الشخصیة التي یتعرض لھا من یقوم بعملیة التقویم.

ا مما سبق ذكره یمكن لنا تلخیص خصائص عملیة التقویم وفق المخطط التالي:إنطالقو

الباحث)إعداد (المصدر، ): یوضح خصائص عملیة التقویم.04شكل رقم (

عملیة التقویم:أنواع .5.6.2

خندق واحد حیث تقسم عملیة التقویم إلى:تصب جمیع الدراسات ألنواع التقویم في 

 :تقویم تشخیصيEvaluation diagnostique

معلومات توضح لیة التدریس مستندا على بیانات وھو عمل إجرائي یستھل بھ المعلم عم

تسبات القبلیة (قدرات ومھارات ومعارف)، تؤھلھم لتعلم  التالمیذ في المكلھ درجة تحكم 

أسبابھا حتى یتخذ اإلجراءات الالزمة المعلم من تجدید مواطن التعثر وتمكنالحق، و

للعالج، یجري التقویم المبدئي قبل مباشرة الفعل التربوي، أي قبل الدرس الجدید أو وحدة

.103مرجع سابق، ص،المناھج الدراسیةسعد الرشیدي و اخرون: )1(
.141، مرجع سابق ،ص تطبیقات في نظریة ومنھجیة التربیة البدنیة و الریاضیةو اخرون: السعید مزروع)2(

اق�صاد�ةأسس �لميالتاكملالتعاونالشموليةةری�س�مترا

يةاملوضوع الثباتالصدق

خصائص معلية التقومي
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ء بعد ھذا التقویم بقیاس مكتسبات التالمیذ إذا لم یصل ھؤالأو فصل أو سنة دراسیة، یھتم 

)1(المعارف السابقة.إلى التحكم في المكتسبات و

 :تقویم تكوینيEvaluation formative

یكون الھدف منھ تزوید المعلمقویم أثناء العملیة التعلیمیة، ویتم ھذا النوع من الت

دى  التقدم الحاصل معرفة ملتحسین مستوى التعلم والتعلیم وكذلكرجعیة المتعلم بالتغذیة الو

)2(.الواجبات المنزلیةلدى الطلبة، ومن ادواتھ االختبارات القصیرة، والتمارین الصیفیة و

 :التقویم النھائيEvaluation somative

المتعلمین ھو الذي یؤدي إلى معرفة ما حققھ المنھج من اھداف و ذلك من خالل تحقیق و

مدى تحقیقھم رجات الرئیسیة لتعلیم مقرر ما، وھدفھ أیضا معرفة مستوى الطلبة وللمخ

فویة االختبارات الشتبارات النھائیة ومن ادواتھ االخداف تمھیدا لنقلھم إلى صف أعلى ولألھ

)3(ت العلمیة.ارااالختبو

وفر لالمتعلم على حد سواء، فھو یفالتقویم ھنا یعني خدمة المعلم و ألول معلومات الزمة             

یسمح للثاني بمعرفة موقعھ.لى مدى تحقیق األھداف المسطرة، ویكشف عنھا، لیطلع عو

)4(. التقویم وفق مناھج التربیة البدنیة و الریاضیة للتعلیم الثانوي:26.6.

:11:(أنظر الملحق رقمأنواع التقویم(.

 :12:المحلق رقم(أنظر نموذج شبكة تقویم ھدف تعلمي(.

 :13:(أنظر الملحق رقمنموذج شبكة تقویم كفاءات قاعدیة(.

14(أنظر الملحق رقم:كفاءة ختامیة: نموذج شبكة تقویم(.

 :15:(أنظر الملحق رقمالتنقیط في األنشطة الفردیة(.

16:ملحق رقم(أنظر القیط في األنشطة الجماعیة: التن(.

.141، مرجع سابق ،ص تطبیقات في نظریة ومنھجیة التربیة البدنیة و الریاضیةو اخرون: السعید مزروع)1(
.66المنھج و التفكیر، مرجع سابق، صحاتم جاسم عزیز، مریم خالد مھدي: )2(
.16، مرجع سابق، صالتربوي و الریاضةم و اإلرشاد و التوجیھ في المیدانالتقویمحمود داود الربیعي: )3(
.12-10صص ، مرجع سابق، منھاج التربیة البدنیة  و الریاضیة للتعلیم الثانوي التقني:  الوثیقة المرافقةوزارة التربیة الوطنیة)4(
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.التقییم الحركي لكرة الید و السلة-

التقییم الحركي لكرة الطائرة.-

 :17:(أنظر الملحق رقمالتنقیط في األنشطة الجمبازیة(.

. المقاربة بالكفاءات:3

لتحدي الذي یواجھ مجتمعنا ملحا ومستعجال ویتمثل في النوعیة وحسن أصبح نوع ا

من أجل رفع التحدي تختار منظومتنا التربویة مسعى بیداغوجي یضع المتعلم في االداء، و

.)التعلمیة / التعلیمیة(جوھر العملیة 

ھذا المسعى یعتمد على بناء الكفاءات التي یكون شغلھا الشاغل ھو تزوید المتعلم بوسائل 

تسمح لھ بأن یتعلم كیف یتعلم بنفسھ.

. مفھوم الكفاءة:1.3

المفھوم اللغوي: .1.1.3

كافأه على الشيء مكافأة وكفاء: جازاه، "ابن منظور" ورد في لسن لعرب للعالمة 

في ھي نظیر وكذلك الكفء، والمصدر الكفاءة: وتقول ال كفاء لھ، بالكسر والكفيء: الو

ومنھ الكفاءة في النكاح، وھاألصل مصدر، أي ال نظیر لھ والكفء: النظیر والمساواة، و

لكفاءة للعمل: اوغیر ذلك ویتھامساویا للٍمرأة في حسبھا ودینھا ونسبھا وبالزوجأن یكون

)1(ھي كلمة مولدة.القدرة علیھ وحسن تصرفھ، و

. المفھوم اإلصطالحي:2.1.3

للكفاءة تعاریف كثیرة نذكر منھا:

بأنھا مجموعة من الموارد و القدرات و المعارف الكفاءة"السعید مزروع"یعرف 

المنظمة و المجندة، بشكل یسمح بالتعرف على إشكالیة و حلھا، من خالل نشاط یظھر فیھ 

أداء أو مھارة المتعلم في بناء معرفتھ، ھي أیضا مجموعة قدرات مدمجة، تمكن المتعلم

، دیوان المطبوعات الجامعیة تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة في ضوء األھداف اإلجرائیة و المقاربة بالكفاءاتعطا هللا أحمد و أخرون: )1(
.55، ص2009الجزائر، 
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)1(یقة مالئمة.بصفة تلقائیة من مواجھة وضعیة ما، و التعامل معھا بطرو

لى مجموعة من بأنھا "معرفة التصرف" تعریف بسیط یحیلنا إ" لوبوترف" یعرفھاو

إدماجصرف تتجلى في القدرة على تعبئة والمتداخلة، فمعرفة التالعملیات المعقدة و

سیاق محدد من تحویل مجموعة من الموارد (معارف، قدرات، مواقف، تمثالت...) فيو

)2(أجل مواجھة مشكالت أو إنجاز مھام.

مجموع من قدرات " بأن الكفاءة عبارة عن WITORSKIR"فیتورسكیر یعرفھا و

مواقف، وسلوكات یوظفھا الفرد في وضعیة معینة وفقا لھدف معرفیة أدائیة،  وقیم، و 

)3(.معلوم

. خصائص الكفاءة:2.3

":المواردوإن الكفاءة تتطلب تسخیر مجموعة من اإلمكانات توظف جملة من الموارد

والمھارات القدراتالمختلفة مثل المعارف العلمیة والمعارف التجریبیة الذاتیة و

الریاضیة).ركیة (في مجال التربیة البدنیة والمھارات الحالسلوكیة و

:ناء على النتائج قدرات، فالكفاءة تتمیز بإمكانیة تقویمھا بالعكس القابلیة للتقویم

القیاس، إن تقییم الكفاءة للمالحظة وقابلةصیاغتھا تتطلب أفعاالالمتوصل إلیھا، ألن 

.)4("تسخیر مجموعة من المواردإشكالیة تقتضي دمج ووضع المتعلم في

:بالنسبة للطور، للمرحلة، للمجال المعرفي."ختامیة

:ال بشكل عفوي، بل تؤدي وظیفة إن تسخیر الموارد ال یتم عرضا وإذالغائیة النھائیة

اجتماعیة نفعیة لھا داللة بالنسبة إلى المتعلم الذي یسخر مختلف الموارد عمل ما، أو حل 

مشكلة في حیاتھ المدرسیة أو الیومیة.

:مواقف و فق الطلب االجتماعيأي أنھا مجندة لمعارف ومھارات وكلیة مدمجة.

ال یمكن فھم كفاءة أو تحدیدھا إال من خالل وضعیاتبفئة من الوضعیات:االرتباط

توظف فیھا ھذه الكفاءة، وعلى الرغم من إمكانیة تحویل بعض الكفاءات التي تنتمي إلى

.17، مرجع سابق، صتطبیقات في نظریة و منھجیة التربیة البدنیة و الریاضیةالسعید مزروع و أخرون: )1(
.69، ص2010/2011، جامعة وھران،غیر منشورة، رسالة ماجستیردراسة كشفیة لممارسة المتعلمین للمقاربة بالكفاءاتالعرابي محمود: )2(

(3) BAUNEY (Y) , CLAVEL (A) : toute la vie pour apprendre, PARIS, édition SULLEPSE, p 316.
.58مرجع سابق، ص، نیة و الریاضیة في ضوء األھداف اإلجرائیة و المقاربة بالكفاءاتتدریس التربیة البدعطا هللا أحمد و أخرون: )4(
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)1(."مواد مختلفة، أي من مادة إلى أخرى، تبقى الكفاءات متمیزة عن بعضھا البعض

. مؤشرات الكفاءة:3.3

ھي سلوكیة قابلة للمالحظة تصاغ بواسطة فعل سلوكي یدمج بین القدرة المنماة المعرفیة 

التحصیلي.  الكفاءة من تنظیم التدرج وبناء جھاز التقویم التكویني والمستھدفة، یمكن تحلیل

ذلك بصیاغة معاییر التقویم التي تساعد ت في بناء جھاز تقویم الكفاءة، ووتعتمد المؤشرا

التي النقائصاكتشافتمكن المدرس في معرفة السیرورة وفي مراقبة نشاطھ، والمتعلم 

تعالج في الحین من خالل (األھداف اإلجرائیة):

"عبارة عن إن معالجة أي وضعیة تعلیمیة وفق المقاربة بالكفاءات ھو قبل كل شيء

محورین متكاملین:تقاطع

:مستویات معرفیة بشكل لوضعیات إشكالیة تعالج مضامین ویستوجبمحور الكفاءات

بناء.

:قابلة للنمو ھي استعدادت فطریة ومكتسبات خاصة في محیط معینمحور القدرات

من سیرورة الكفاءة.ض

ینتج عن تقاطع المحورین مخطط یشمل جملة من السلوكات قابلة للمالحظة تسمى: 

)2(."التدرج فیھا الكتساب الكفاءةھي النشاطات التي یتمومؤشرات الكفاءة:

:الكفاءةشروط صیاغة .4.3

)3(لصیاغة الكفاءة عدة شروط متفق علیھا أھمھا:

 تحدید ما ھو منتظر من المتعلم وذلك بتحدید الكفاءة المراد تنمیتھا بصورة واضحة مع

ربطھا بالوضعیة ذات المجال الواحد.

تنفیذ المھمة المنتظرة من قبل المتعلم، (تحدید طبیعة التعلیمات: اآلالت أوضبط شروط

التي یجب استعمالھا)التجھیزات أو الوثائق أو المراجع

.18، مرجع سابق، صتطبیقات في نظریة و منھجیة التربیة البدنیة و الریاضیةالسعید مزروع و أخرون: )1(
.187، جامعة بسكرة، ص2012، سبتمبر 03المجتمع، العدد، مجلة علوم اإلنسان و التدریس وفق منظور المقاربة بالكفاءاتالسعید مزروع: )2(
.70مرجع سابق، ص، تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة في ضوء األھداف اإلجرائیة و المقاربة بالكفاءاتعطا هللا أحمد و أخرون: )3(
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)1(أن ھناك شروط أخرى وجب تحقیقھا لصیاغة الكفاءة منھا:"السعید مرزوع"یرى و

 تحدید نوع المھمة: بمعنى تشخیص المھمة بفعل أو أفعال سلوكیة قابلة للمالحظة

القیاس.و

.تحدید نوع السند وشروط تنفیذ المھمة

.تحدید ما ھو منتظر من المتعلم

وتستدعي كل عملیة تعلیمیة أو تكوینیة، التفكیر في وضعیة تعكس المشكل التعلیمي                        

أو التكویني من شأنھا أن تمكن من اكتساب الكفاءة.

:أنواع الكفاءات.5.3

تقتصر في ھذا المجال على مایلي:تتعدد أنواع الكفاءات و

compétence. كفاءات معرفیة: (1.5.3 de connaissance(

مستمر الحقائق، بل تمتد إلى امتالك كفاءات التعلم الوھي ال تقتصر على المعلومات و

یة مثل معرفة طرق استخدام ھذه المعرفة في المیادین العلمواستخدام أدوات المعرفة، و

لنشاطات الریاضیة، توظیف المعارف العلمیة المرتبطة بھذه امعرفة النشاطات البدنیة و

)2(استراتیجیات تعلم المھارات.فة طرق تنظیم العمل واأللعاب ومعر

(األداءكفاءات ".2.5.3 :compétence performance(

تشتمل على قدرة المتعلم على إظھار سلوك لمواجھة وضعیات مشكلة، إن الكفاءات و

ك القیام بالسلومعیار تحقیق الكفاءة ھنا ھو القدرة على تتعلق بأداء الفرد ال بمعرفتھ، و

فعال.المطلوب مثل انتاج حركي منسق و

(جئ. كفاءات اإلنجاز أو كفاءات النتا3.5.3 :compétence des résultants(

القیم األخالقیةاالتجاھات وھي نوع من الكفاءات المتصلة باالستعدادات والمیوالت و 

.191صمرجع سابق، التدریس وفق منظور المقاربة بالكفاءاتالسعید مزروع: )1(
.20، مرجع سابق، صتطبیقات في نظریة و منھجیة التربیة البدنیة و الریاضیةزروع و أخرون: السعید م)2(
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تستخدم والمبادئ السائدة في أي نظام،وألخالقیةیمكن اشتقاقاھا من القیم اوالمثل العلیا، و

)1(".مقاییس االتجاھات لقیاس ھذا النوع من الكفاءات

:المقاربة بالكفاءات.6.3

منطق التلقین إلىاءات االنتقال من منطق التعلیم تعني المقاربة بالكفاءات أو المدخل بالكف

، الوقوف على مدلول المعارفالتعلم عن طریق الممارسة و ومدى أھمیتھا               

یتھا في الحیاة الیومیة للفرد، ولزومو بذلك فھي تجعل من المتعلم محورا اساسیا لھا                   

تقوم أھدافھا على اختیار لى إشراكھ في مسؤولیات القیادة وتنفیذ عملیة التعلم، وو تعمل ع

مي عملیة التعلم إلى حلھا وضعیات تعلمیة مستقاة من الحیاة في صیغة مشكالت، تر

)2(بتسخیر المھارات الحركیة الضروریة.واألدوات الفكریة، وباستعمال المعارف 

تعرف أیضا بأنھا: مقاربة أساسھا أھداف معلن عنھا في صیغة كفاءات، یتم اكتسابھا و

ات كذا مكتسبتویات، منطقھا األنشطة البدنیة والریاضیة، كدعامة ثقافیة وباعتماد مح

العمل) الذي یركز على التلمیذ رق التواصل والمنھج (طالمراحل التعلیمیة السابقة، و

مھارات تتحول ھذه المكتسبات إلى قدرات ومعارف وكمحور أساسي في عملیة التعلیم، 

تؤھل التلمیذ لالستعداد لمواجھة معلومات جدیدة ضمن سیاق یخدم ما ھو منتظر منھ في 

)3(ین یكون ھذا النشاط دعامة لھا (كفاءة مداویة = تكوین خاص)نھایة مرحلة تعلم معینة، أ

:مكانة المعلم في نظام المقاربة بالكفاءات.7.3

إن المعلم في أطار المقاربة بالكفاءات مطالب بالتخلي في كثیر من األحیان عن الطریقة 

تالمیذ حاثا ایاھم على االستنتاجیة في التدریس. فعلیھ أن یكون منظما للوضعیات، منشطا لل

مسھال لھم عملیة البحث  والتقصي في المصادر المختلفة لتعاون، والتشاور واالالحظة و

للمعرفة ( كتب، مجاالت، جرائد، قوامیس، موسوعات، أقراص مضغوطة...الخ).

أن مكانة المعلم یمكن أن تلخص فیما یلي:"حدیدان صبرینة"ترى و

.69مرجع سابق، ص، المقاربة بالكفاءاتة في ضوء األھداف اإلجرائیة والریاضیتدریس التربیة البدنیة وعطا هللا أحمد و أخرون: )1(
.5، مرجع سابق، صالریاضیةومنھاج التربیة البدنیةوزارة التربیة الوطنیة: )2(
.21-20صص، مرجع سابق،الریاضیةتطبیقات في نظریة ومنھجیة التربیة البدنیة والسعید مزروع وأخرون: )3(



الرياضیةالفصل الثاني: المنھاج التربوية ومنھاج التربیة البدنیة والجانب النظري      

87

 میدان الریاضي أو في ورشة فنیة.یصبح مدربا، كما یحدث في

ال یحتكر الكلمة.دارة المسرح وال یحتل ص

:ینبغي أن تتطور كفاءتھ المھنیة باعتماد التكوین الذاتي حول

خلق وضعیات الوساطة).ناء الھندسة التعلیمیة (التصور وب

التعدیل الدقیق لألنشطة التعلیمیة.المالحظة التكوینیة و

 في استراتیجیات التغییر من البیداغوجیا المركزة على إشراك المعلم األستاذ

)1(المعارف إلى البیداغوجیة المركزة على التكوین.

)2(:بالكفاءاتالمقاربةنظاممزایا.38.

تساعد المقاربة بالكفاءات على تحقیق األغراض األتیة:

یةاالبتكارتبني الطرق البیداغوجیة النشطة و.

 العمل.على تحفیز المتعلمین

لسلوكیات الجدیدة.واكساب االتجاھات، والمیوالت واتنمیة المھارت

.(المضامین) عدم اھمال المحتویات

معیار للنجاح المدرسياعتبارھا.

د في تدریسھ بالبحث على الجودة والفعالیة وعقلنة الموارد نظام المقاربة بالكفاءات یعتم

ف السلیم للفرد مع محیطھ، ھذا الفرد قادرا علىتحقیق التكیثمارھا، وفي استالبشریة، رغبة

تطویر المجتمع بصفة فعالة حل مشاكلھ الیومیة وعلى اإلندماج والمشاركة في بناء و

تطورات وتكوین شخصیة متوازنة ومتفتحة، تقوم على معرفة دینھا وتاریخ وطنھا و

)3(المتواصل للوطن.مجتمعھا، قصد تزوید المجتمع بمواطنین مؤھلین للبناء

بالكفاءات:المقاربةمبادئ.9.3

للمقاربة من الكفاءات جملة من المبادئ تتلخص فیما یلي:

، مجلة العلوم اإلنسانیةمدخل إلى تطبیق المقاربة بالكفاءات في ظل اإلصالح التربوي الجدید في الجزائرحدیدان صبرینة، معدن شریفة: )1(
.204واالجتماعیة، عدد خاص، دون سنة، ص

في علم النفس، جامعة السانیة، وھران، منشورة ، رسالة ماجستیر دراسة كشفیة لممارسة المعلمین للمقاربة بالكفاءاتالعربي محمود: )2(
.87ص2010/2011

.22، ص2005الجزائر،-، دار الخلدونیة، القبةالتدریس بالكفاءات األبعاد و المتطلباتبیداغوجیا فرید حاجي: )3(
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.تعتبر التربیة عنصرا فعاال في اكتساب المعارف

ال یلیق الفصل بینھما.تعتبر المدرسة امتداد للمجتمع، و

تطلعاتھ لبناء المجتمع.یة توافق بین انشغاالت التلمیذ وتعتبر التربیة عمل

المھارت.تضمن حصیلة المعارف والسلوكات ویعتبر التعلم عنصرا ی

.یعتبر التلمیذ المحرك األساسي لعملیة التعلم

 تتسم بالتعقید عبر سیرورة عملیة التعلم، قابلة للقیاسإنجازیھتعتبر الكفاءة قدرة

)1(المالحظة عبر مؤشرات.و

الریاضیة من نظام المقاربة بالكفاءات: مسعى منھاج التربیة البدنیة و.10.3

اسي، تظھر في بني المنھاج لبلوغ كفاءات بمختلف مستویاتھا، خالل المسار الدر

یات في حیاتھ الیومیة تصرفاتھ عند مواجھتھ لما یصادفھ من اشكالسلوكیات المتعلم، و

التالي:لتحقیق ھذا انتھج المسعى العادیة، و

انطالقا من ملمح الدخول وخصائص المتعلم في ھذه المرحلة، من النواحي البدنیة 

ما یراد تحقیقھ لدى المتعلم كملمح للخروج في ، والوجدانیةالنفسیة الحركیة والمعرفیة وو

)2(نھایة المرحلة. 

 ھي تعبر عن الثانویة: ومرحلة تتویجا للبالكفاءة النھائیة"صیغت كفاءة سمیة

المؤھالت المراد تحقیقھا لدى التالمیذ.المكتسبات و

 ثالث كفاءات سمیة بالختامیة متدرجة في الصعوبة الكفاءة النھائیةاشتقت من

ومترابطة فیما بینھا.

 مرتبطة باألنشطة بالكفاءة القاعدیةثالث كفاءات سمیة الكفاءة ختامیةاشتقت من

الریاضیة، التي تمثل القاعدة األساسیة لھا، اشتق منھا ھدفان تعلمیان البدنیة و

األخر في باألنشطة الجماعیة.أحدھما متعلق باألنشطة الفردیة و

 استنبط من كل كفاءة قاعدیة مؤشرات دالة علیھا، للتمكن من الوقوف على ابعادھا من

جھة و اخضاعھا للتوقیع من جھة آخرى.

.202، مرجع سابق، صالتدریس وفق منظور المقاربة بالكفاءاتالسعید مزروع: )1(
.15، مرجع سابق، ص ربیة البدنیة و الریاضیةالتالوثیقة المرافقة لمنھاج وزارة التربة الوطنیة: )2(
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معاییر دالة علیھ، یرجع األستاذ إلیھا عند بناء الوحدة التعلمیة وضع لكل ھدف تعلمي

)1(الوقوف على مدى اكتساب التالمیذ لھا".عھا للتقویم في النشاط المختار وبعد إخضا

:وفق الشكل االتيذا ویمكن تلخیص كل ھ

شكل رقم (05): یوضح ھیكلة منھاج التربیة البدنیة والریاضیة للتعلیم الثانوي(2)

:مصفوفة كفاءات التعلیم الثانوي

النھائیة:الكفاءة

:نھایة الطور الثانوي

.16، مرجع سابق، صربیة البدنیة و الریاضیةالتمنھاج الوثیقة المرافقة لوزارة التربة الوطنیة: )1(
.16، مرجع سابق، ص ربیة البدنیة و الریاضیةمنھاج التوزارة التربة الوطنیة: )2(

ةالكفــــــــــــاءة النھـــــــائـــی

الـھـــــــــــدف التعــــــــــلمي

الكفــــــــــــاءة القاعدیـــــــــة

الكفــــــــــــاءة الختامـــــــیة

الھـــــــــــــدف الخـــــــاص

الھــــــــــــــدف اإلجرائــــي

ـایة المرحــــلة ــــــنھـ

ایة السنـــة ــــــــنھــ

ة الفصــــل ـــــــــایھن

میةة الوحدة التعلیـاینھ

ةایة الوحدة التعلمیـنھ

ف ـــــــكل موقل

ان یتمكن المتعلم من تنسیق العملیات الحركیة 

وضبط التصرفات الذاتیة في مختلف الوضعیات 

تحترم فیھا مبادئ التنظیم والتنفیذ والروح الریاضیة 
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:1(الكفاءات الختامیة(

:السنة ثالثة ثانوي

ثانوي:السنة ثانیة

:السنة أولى ثانوي

.16، مرجع سابق، ص ربیة البدنیة و الریاضیةمنھاج التوزارة التربة الوطنیة: )1(

ان یتمكن المتعلم من ضبط االستجابات السلوكیة مع تنویع اشكال وشدة الحركة قصد 

.تحسین نتیجة او منتوج ریاضي ذو صبغة جمالیة 

ان یتمكن المتعلم من تكییف وترشید االستجابات الحركیة حسب صیغة وشكل والواجھة 

.المدة، الفضاءبالمسافة ، الشدة،في الوضعیات المتعلقة 

ان یتمكن المتعلم من تنسیق وتكییف مختلف العملیات الفردیة والجماعیة حسب ایقاع

.معین ، مسافة معینة ، شدة معینة
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خالصة:

ت عدیدة منھا: االنفجار البرامج التعلیمیة في الوقت الحالي تحدیاتواجھ المنھاج و

على المعرفة العلمیة الھائل في كافة المجاالت، والثورة التكنولوجیة التي تعتمد المعرفي 

:القضایا والمشكالت العالمیة المعاصرة مثلاالستخدام األمثل للمعلومات، والمتقدمة، و

قضایا التنمیة.الصحیة والسكانیة والمشكالت البیئیة و

عاة ھذه البرامج التعلیمیة مرااء القائمین على تصمیم المناھج ولى الخبربھذا ینبغي عو

البرامج من أجل إعداد الفرد القادر على التحدیات والتصدي لھا عند تصمیم المنھاج و

رفة المتاحة توظیف مصادر المعسارع واستیعابھ في مجال تخصصھ، ومواكبة التطور المت

رف         ھ تربیة تكنولوجیة تمده بالمعاإلضافة إلى تربیتالتعلم، ھذه بافي عملیتي التعلیم و

اسالیب التفكیر الالزمة للحیاة في عصر  سریع التغیر.المھارات وو
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تمھید:

تحتل التربیة البدنیة والریاضیة مكانة ھامة في المنظومة التربویة، ال یمكن تجاوزھا 

لة ھامة في حیاتھ وھي المراھقة خاصة وأنھ یمر بمرح، واالستغناء عنھا في حیاة التلمیذأو

ھ من تربیة وتنمیة وصقل لكل مركباتھ  البدنیة ، النفسیة ، الفكریة  واالجتماعیة وما تضم

المؤسسة لھ . 

یع النواحي إن التربیة البدنیة والریاضیة تسعى إلى تنمیة و بلورة شخصیة الفرد من جم

مثل المواد األخرى فھي تساھم بدرجة كبیرة في تطویر القدرات البدنیة وتعتبر مادة

صعاب الحیاة.العقلیة للفرد لمواجھةو

تنمیة شخصیة الفرد، من جمیع ریاضیة كباقي المواد على بلورة والتعمل التربیة البدنیة و

یأخذ مداه من األنشطة الذيعلى النشاط الحركي الذي یمیزھا والنواحي معتمدة في ذلك 

اجتماعیة.یاضیة، كدعامة ثقافیة والرالبدنیة و

نتناول في ھذا الفصل، بعض المفاھیم حول التربیة البدنیة و الریاضیة انطالقا سوفو

من تاریخھا عبر العصور إلى تعریف ما دة التربیة البدنیة والریاضیة والعالقیة بینھا             

الیب التدریس و أخیرا بمفاھیم أسالریاضیة،درس التربیة البدنیة وبین التربیة العامة،و

.التغذیة الرجعیةمة حولعا
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نبذة تاریخیة عن تطور التربیة البدنیة و الریاضیة:.1

. التربیة البدنیة و الریاضیة في المجتمع البدائي:1.1

لم تكن التربیة البدنیة في المجتمعات البدائیة ذات برنامج منظم بحد ذاتھ أو تزال في 

ارسة الریاضة أو مأوقات معینة، إذ أن الرجل البدائي لم یكن بحاجة إلى وقت لیخصصھ للم

األنشطة البدنیة، فقد كانت تشكل الجزء األكبر من حیاة اإلنسان الیومیة من خالل سعیھ من 

حمایة نفسھ من البیئة المعادیة، لھذا نجده ذا جسم قويوصول على قوتھ الیومي أأجل الح

كان ھدف التربیة البدنیة في المجتمع البدائي أن وعضالت كبیرة وأجھزة عضویة سلیمة، و

اإلنسان البدائي لم یھتم سوى طفل یتعلم أوال قواعد السالمة، ویتعلم كیف یبقى حیا، فال

)1(الكساء.مخاطر، وأن یوفر لنفسھ المأكل والمشرب وبحاضره المليء بال

البدنیة في العصور البدائیة وفق الشكل اآلتي:التربیة یمكن لنا تلخیص ممیزات 

الباحث)إعداد ): یوضح ممیزات التربیة البدنیة في العصر البدائي ( المصدر، 06شكل رقم(

.13، ص2017التوزیع، مصر، ، دار شھرزاد للنشر و 1،صأسس التربیة البدنیة و الریاضیةإسماعیل العون: )1(

يةدنـــــاءة البـــــالكف

لعبت الكفاءة البدنية دورا أساسيا في بقاء اإلنسان ركيزة أساسية المعتمدة في 

و كان البقاء هنا يعتمد على قوة العضالت االعتداءاتمواجهة أخطار الطبيعة و 

التماسك اإلجتماعي

الذي يعتبر ضرورة قصوى في باالنتماءالتماسك اإلجتماعي هنا يؤد إلى الشعور 

هاته المجتمعات، كتعلم األطفال تقاليد العشيرة من رقصات و حركات جماعية. 

الترويـــــــــــــــح

تعرف عند المجتمعات البدائية بمطاردة اإلنسان للحيوانات المزاولة يوميا كانت

ا بتقليد الطفل لوالدي في رميمن أجل الحصول على غذائه و كانت تعرف أيض

الرمح.
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حضارة الھند: .2.1.1

الشعب الھندي تعتبر الحضارة الھندیة مشابھة للحضارة البدائیة الصینیة، حیث أنغمس

االھتمام بالنواحي الریاضیة، حیث ظھرت في تلك الفتبالحیاة الدینیة و رة ریاضة الیوغا               

إكسابھ القوام الجید بعیدا عن یھدف إلى رفع مظھر الجسد عالیا وھي (نظام للتربیة و

مفاھیم الدنیویة).ال

لبعض ألون الریاضة مثل التي تدل على ممارسة الھنودوھناك بعض الشواھد الموجودة و

)1(غیرھا من الریاضات.اق الجري والعربات والمالكمة وسبوالمصارعة 

. التربیة البدنیة في الصین:3.1.1

بحالھا الحضاري دون تعتبر الحضارة الصینیة من اقدم الحضارات البشریة التي احتفظت 

أن تتغیر آلالف السنین أي كانت تھدف على المحافظة على المثل العلیا القدیمة أي بعبارة 

الثقافةھال للعمل في الوظائف الحكومیة ویتصف بالفضیلة وأخرى أعداد الفرد لیكون مؤ

دة. و من أھم ممیزات ھكذا أمتد التاریخ الصیني لقرون عدیالید القدیمة والتمسك بالتقو

التربیة البدنیة في الصین: 

تھدف إلى أن تجمع في الفرد روح الماضي.و:تتصف بروح المحافظة

 :2(ھي أھم صفة یتمیز بھا الشعب الصیني منذ أكثر من ثالثة أالف سنة.تتمیز بالجمود(

. الحضارة الرومانیة:4.1.1

عداد العسكري في اإلالتربیة البدنیة وتي كانت غرضھا عرفت روما التربیة االسبرطیة ال

)3(من أھم ممیزات التربیة البدنیة في العصر الروماني القدیم مایلي:عھد الجمھوریة و

التحمل لیكون محاربا ألن الحرب تربیة الشباب انحصرت على القوة والشجاعة و

.، فصب كل تركیزھم على الجانب العسكري لبناء اإلمبراطوریةمھنتھم األولى

16،ص2013،مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزیع، عمان ،1طالتربیة الریاضیة (الریاضة للجمیع)،صبحي أحمد قبالن و آخرون: )1(
11، ص2014، دار المجد للنشر و التوزیع، عمان، األصول العلمیة و العملیة في التربیة الریاضیةة: قرادعمر)2(
.34، مرجع سابق، ص أسس التربیة البدنیة و الریاضیةإسماعیل العون: )3(
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الرومانیة وعاصمتھا روما.

. التربیة البدنیة في مصر القدیمة:   5.1.1

لقد كشف تاریخ مصر القدیمة بعد أن ترجمت الرسالة التي وجدت منقوشة على حجر 

و تشیر لغات، فأمكن ترجمة الكلمات الھیروغلیفیة من خالل اللغة الیونانیة.رشید بثالث 

والتربیة من خالل البدناھتمام المصري القدیم بالنشاط البدنياآلثار المصریة القدیمة على 

كما أفادت إلى قیام المصري القدیم بممارسة العدید من أوجھ النشاط الریاضي ممارسة 

كما أثبتت بعض اآلثار المنافسات للترویح عن النفس.حرة، كما قام بتنظیم المباریات و

األلعاب الریاضیةمارس العدید من األنشطة وعرف و التاریخیة بأن المصریین ھم أول من

)1(عصرنا ھذا).المعروفة في الوقت الحالي (في

)2(ومن أھم ما تمیزت بھ التربیة البدنیة في مصر مایلي:

العثور على لدلیل على ذلكالمالكمة موجودة في ذلك الوقت واریاضة المصارعة و

في مقبرة (بتاح حب).خاصةبعض القطع األثریة واللوحات التي تبین ذلك و

ھذاتي مارسھا المصریون القدماء وكانت السباحة تأتي في مقدمة األلعاب الترویحیة ال

ما أثبتتھ بعض ألواحھم التي رسموھا على جدران معابدھم.

الریاضیة في العصور الوسطى:. التربیة البدنیة و2.1

نھایة كل عصر، إال ة وفیمكا بینھم حول بدایالمؤرخینھناك اختالف كبیر بین العلماء و

م، من الناحیة التاریخیة 476أنھ كان ھناك إتفاق على أن تاریخ العصور الوسطى یبدأ من 

م نھایة العصور الوسطى أي 1453عام ت فیھ اإلمبراطوریة الرومانیة، والعام الذي سقط

القسطنطینیة في أیدي األتراك.

الریاضیة في العصور الوسطى األوروبیة:. التربیة البدینة و 12.1.

ن اختفت خالل ھذه الفترة الطویلة من الزماالعصر حالة من التأخر الثقافي، وساد ھذا 

.34، ص2008، د ب ن، 1، طتاریخ التربیة البدنیة و الریاضیةنوال ابراھیم شلتوت، مراح محمد نجلة: )1(
.14، مرجع سابق، صاألصول العلمیة و العملیة في التربیة الریاضیة:قرادةعمر)2(
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یمكن لنا تقسیمھا كمایلي:الكثیر من المدارس التعلیمیة و

التربیة البدنیة و الریاضیة في العصور المظلمة:.2.2.1

انتشرت المسیحیة فانتشرت معھا األدیرة حیث یستطیع المسیحیون االنقطاع عن الدنیا 

لم یسمح للتربیة البدینة بأن الزھد والتعبد والعزلة بھدف السمو بالروح، وواالستغراق في 

تكون جزءا من منھاجھا، حیث كان ینظر إلیھا بشيء ال أھمیة لھ في الحیاة بل ھي شر ال 

كانت ھذه یة البدنیة وبد منھ. كما كان للفلسفة الالھوتیة تأثیر سلبي كبیر على تاریخ الترب

العقلیة من أھم مكونات تربیة اإلنسان، إذ أن العقل یة البدنیة الروحیة ورى أن التربالفلسفة ت

)1(یقود حیاة اإلنسان إلى بر األمان.ھو الذي 

:الحضارة اإلسالمیةالتربیة البدنیة و الریاضیة في .12.3.

كأنھ من فعل الشیطان، فإن اإلسالم حث روبا تنكر الجسد وأوفي الوقت التي كانت فیھ 

في الجوانب الروحانیةداد جیل قوي لیدافع عن اإلسالم ویعمل على نشر الدین وعلى إع

ھذا یتجلى واضحا في العدید من اآلیات القرآنیة الكریمة ، وعدم الفصل بینھما واالبدنیة معو

باإلضافة إلى العدید من األحادیث النبویة الشریفة التي دعت إلى االھتمام باألنشطة 

وأعدوا لھم ما استطعتم من {عز وجل في كتابھ الكریم . من أمثلة ذلك قول هللا الریاضیة

)2(."60:"األنفال}عدوكمقوة ومن رباط الخیل ترھبون بھ عدو هللا و

مع اإلسالمي بالتربیة الریاضیة والتدریب البدني، وكان الرسول صلى هللا ولقد اھتم المجت

ریاضة التي كانت في ذلك مختلف أشكال السلم یضرب بھ المثل في ممارسةعلیھ و

وقال لھم نبیھم إن هللا قد بعث لكم طالوت ملكا قالو أنى یكون لھ {قولھ عز وجل العصر، و

الملك علینا و نحن أحق بالملك منھ و لم یؤت سعة من المال قال إن هللا اصطفاه علیكم

"247" البقرة: }ھ من یشاءهللا یؤتي ملكلم والجسم وزاده بسطة في العو

اعتبر النبي صلى هللا علیھ وسلم البدن من الحقوق التي یجب على المسلم أن یرعاھا و

إن ألھلك علیك حقا فأعط كل نك علیك حقا، وأن لبدإن لربك علیك حقا، و[فقال في ذلك: 

.72، مرجع سابق، صتاریخ التربیة البدنیة و الریاضیةنوال ابراھیم شلتوت، مراح محمد نجلة: )1(
.22مرجع سابق، صالتربیة الریاضیة (الریاضة للجمیع)،صبحي أحمد قبالن و آخرون: )2(
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، وغیرھا من أحادیث الرسول وقصص الصحابة " صحیح البخاري"]ذي حق حقھ

الكثیر من توجیھاتمما سبق نجد أن التربیة تلقى من الدین اإلسالمي رضوان هللا علیھم، و

أوصى بالعنایة بالبدن.فقد حرم اإلسالم الخمر لضرره، وأمر بالصیام لنفعھ، والسمحاء،

:الریاضیة في العصور اإلقطاعیةبیة البدینة و. التر4.2.1

ولى بھدف تنمیة في ھذا العصر كان یھتم بالطفل من الناحیة البدنیة منذ سنوات عمره األ

قواه الجسمیة، ومن أمثلة ھذه التدریبات الرمایة والقوس والتحطیب واللعب بالسیوف               

یمارس رفع األثقال  كانت تتدرج مع التقدم في سن الصبّي، فكان الصبي ورمي األثقال و

والتدریب ركوب الخیلوالجري والوثب من على ظھر الجیاد، ورمي الرمح والسباحة و

یسیا الریاضیة دورا رئعلى الحر والبرد والنوم لساعات قلیلة، ولقد لعبت التربیة البدنیة و

)1(لكن غرض التربیة البدنیة لم یكن یتعدى المحافظة على النفس.في اإلعداد للفروسیة، و

البدینة والریاضیة في العصور الحدیثة:التربیة.3.1

الریاضیة في العصر الروماني الحدیث:و. التربیة البدنیة 1.3.1

اتصلت وتھا ونفوذھا، وقاتسعت اإلمبراطوریة الرومانیة ونمت إمكانیاتھا وعندما

بالحضارة القدیمة الشرقیة أصبحت مھمة علمائھا لیست االبتكار بل نقل المعلومات من

من أھم ممیزات ھاذا الكتب بعد االستعانة بالعلماء والفالسفة ورجال الطب والفالسفة و

)2(العصر مایلي:

االعتماد على الجیش، مما قلل من أھمیة التربیة البدنیة االھتمام بالتربیة العقلیة و

الریاضیة.و

 الریاضیة، فكان ینظر إلیھم القیم المتزنة للتربیة البدنیة وافتقر ھذا العصر إلى

.المحترفون فقط

...األلعاب كانت وسیلة للتسلیة یقوم بھا المحترفون، أو األسرى، أو العبید

.84، مرجع سابق، صتاریخ التربیة البدنیة و الریاضیةنوال ابراھیم شلتوت، مراح محمد نجلة: )1(
.38-37، مرجع سابق، صأسس التربیة البدنیة و الریاضیةإسماعیل العون: )2(
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. التربیة البدنیة و الریاضیة في دولة ألمانیا:2.3.1

ریاضیة منذ بدایة عصر الفاھیم الحدیثة للتربیة البدنیة وأسھمت ألمانیا في إرساء الم

"یوھان بیسداد"أسس 1884النھضة، ففي عام  مدرسة حب اإلنسانیة وھو معلم ألماني              

الترویحیة كألعابثالث ساعات لألنشطة التعلیمیة والمدرسةقد خصص في ھاتھو

استعان ة، كما الرقص في حیت خصص ساعتان لألعمال الیدویوالجمباز وركوب الخیل و

صل اإلغریقي مثل الذي أدخل بعض الریاضات ذات األ"یوھان سایمون"بمدرس ھو 

الرمي و المصارعة، كما استعان بمعطیات الطبیعة في تصنیع األدواتالجري والوثب و

)1(التوازن...شجار وأخشابھا مثل عصا القفز واألجھزة مثل االو

و الریاضیة في دولة السوید:. التربیة البدنیة 3.3.1

عاتھا الواقعة في القسم فقدت السوید أجزاء متعددة من مقاطرفي أوائل القرن الثامن عش

اخذت أطماع روسیا في البلطیق نتیجة الحروب مع روسیا والجنوبي من الشرقي و

الحالة ھذه الیھا، في م من ضم فنلندا1808حتى تمكنت عام السویدیة في االتساعاألراضي 

"وألھم كان من أثر ھاتھ الحالة حیث قام قد اججت روحا وطنیة وقومیة لدى الشعب، و

الریاضیة یمكن اعتبارھا أفضل بدنیة والذي أعتقد أن التربیة ال"1839–1776بیرھنریك 

ة لخدمة تحقیق األھداف الوطنیة وتم وسیلة لبث الحماس واالندفاع الكتساب اللیاقة البدنی

الریاضیة في اربع اتجاھات ھي:    یة البدینة وعمل الترب

.2(العسكریة، العالجیة، التربویة، الجمالیة(

الریاضیة في دولة الجزائر:لتربیة البدنیة والتطور التاریخي ل.4.3.1

الركیزةاألسرةبعدالمدرسةوتعتبرھاما،تعلیمیانشاطاوالریاضیةالبدنیةالتربیةتعتبر

الحیاةفيلالندماجالناشئینإعدادعملیةفيالتربوينظامناعلیھایتركزالتيالثانیة

محلكانتحیثمراحلبعدةالجزائرفيالبدنیةالتربیةمرتكما،مبھالمحیطةالعلمیة

:التالیةالنقاطخاللمنإلیھانتطرقي سوفوالتاللمجاھذافيوالناشطینالباحثیناھتمام

.93، مرجع سابق، صتاریخ التربیة البدنیة و الریاضیة:ابراھیم شلتوت، مراح محمد نجلةنوال )1(
.45-44، مرجع سابق، صو العملیة في التربیة الریاضیةاألصول العلمیة:عمر قرادة)2(
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الریاضیة قبل االستعمار الفرنسي:والتربیة البدنیة

الوسطفيبدنیةثقافةھناكبأنوأكدواوالحفریاتاآلثارعلماءابھقامدراساتعدةھناك

وتماثیلرسوموجدتحیثالتاریخقبلماأيمضىوقتإلىتاریخھایعودالجزائري

"الطاسیلي"فمثالالبالدمنمناطقعدةفيوالرقصالقفزوالركض،للصید بالجنوب              

العالممندولعدةكانتالمرحلةتلكفيبأناالعتقادیوجھممابالقبائل"أبي زار"و

ألوانمنعاموطابعالیومیة،الحیاةفيھاماجزءاتشكلوكانتالبدنیةالتمارینتمارس

)1(الزمن.منالفترةتلكفيبالجزائروالمعتقداتوالعاداتالمعیشة

الریاضیة أثناء االستعمار الفرنسي.التربیة البدنیة و

طرفمنواالقتصادیةاالجتماعیةالھیاكللكلالشاملالتدمیرھوالفترةھذهمیزما

علىأثرالذيھذاالجزائرفيالمعیشيللمستوىالكاملیارنھاالفيتسببماالمحتل

كانفقدالبدنیةالتربیةیخصفیماأماوالثقافة،الطبیعةوعلىوالعائلياالجتماعيالتنظیم

التمارینبعضعداماومحوھا،طمسھاالمستعمرحاولفقداألخرىالعلومكباقيمصیرھا

.والمناسباتاألعیادخاللوالرقصاتاأللعابوبعضالشعبأوساطفيتمارسكانتالتي

مقتصرةوكانتوالمالكمةوالجمبازكالمبارزةالحدیثةالنشاطاتبعضظھرتالجزائرفي

العسكریةالخدمةعلىالجزائریونأجبر1911سنةوفي،)1901قانون(األوربیینعلى

)2(.كالجمبازالریاضیةاأللعابفيالعامةالمبادئبعضیتعلمونكانواھاءوأثنا

الریاضیة في الجزائر بعد االستقالل:التربیة البدنیة و

خصصت لھ وزارات وأولدت الدولة اھتمام بالغا بھذا القطاعمع فجر االستقالل 

اقتناء العتاد الریاضي كما كبیرة لبناء المنشآت الریاضیة واعتمادات مالیةوقوانین تحمیھ، و

ار القانوني للممارسة المكونین بھذا القطاع ووضع اإلطتكوین كلھ حولاھتمامھا تصب

بالجمھوریة الجزائریة.البدنیة الریاضیة و

 1976المیثاق الوطني.

1998والریاضیةالبدنیةالتربیةقسم،، رسالة ماجستیر منشورةالتربویةالمنظومةفيالبدنیةالتربیةومكانة: دورالحقعبدلحمر)1(
.54،ص

رسالة ماجستیر منشورة، معھد ،بین الواقع و األفاقو البكالوریااختبار التربیة البدنیة و الریاضیة في التعلیم األساسي:مجادي مفتاح)2(
46،ص2007/2008التربیة البدنیة والریاضیة سدي عبد هللا، الجزائر، 
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م 1976أكتوبر 23الریاضیة المؤرخ في المتعلق بالتربیة البدنیة و35-76إن القانون رقم 

)1(أساسیة:رمحاو06یتمحور حول

الریاضیة في الجمھوریة الجزائریة.لقواعد العامة للتربیة البدنیة وا

 تكوین اإلطارات.وتعلیم التربیة البدنیة والریاضیة

.تنظیم الحركة الوطنیة

العتاد الریاضي.التجھیزات و

.الشروط المالیة

 2(.6198المیثاق الوطني(

فضال،العملطاقةوتعزیزالصحةلصیانةضروريشرطالبدنیة والریاضیة التربیة

كماالجماعیةالروحمثلھامةمعنویةخصاالوتطورتشجع،للفردالتي توفرھاالمزایاعن

منوالطلبةالتالمیذتمكندني،بونفسيتوازنعاملأنھاكما،اإلنسانعلى تكوینتحرص

.الریاضةأنواعمختلفممارسة

3(:1989الریاضیة نظومة الوطنیة للثقافة البدنیة ونون تنظیم المقا(

: تھدف المنظومة الوطنیة للتربیة الوطنیة الریاضیة إلى المساھمة في:)03المادة (

فكریا.تفتح شخصیة المواطن بدنیا و

.المحافظة على الصحة

.إثراء الثقافة البدنیة

الصداقة بین الشعوب. والتضامنتحقیق التقارب و

 احة على السالتحسین المستمر لمستوى النخبة قصد ضمان التمثیل المشرف للبالد

الریاضیة الدولیة.

خلق اإلنسان على التربیة الریاضیة على مر العصور من بدایة بمرورو،مما سبقاإنطالق

یمكن إیجازھا في أربع مراحل رئیسیة على النحو التالي: ،حتى اآلن بمراحل عدةوجھ 

.496صالعدد الحدي عشر،، مجلة الحیاء، مكانة التربیة البدنیة و الریاضیة في المدرسة الجزائریة:یحیاوي السعید)1(
.1986،المیثاق الوطنيمشروعالجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة: )2(
، رسالة ماجستیر سنة)18-15النفسیة لدة تالمیذ الطور الثانوي (: التربیة البدنیة و الریاضیة و دورھا في تنمیة المھارات أحمد یحیاوي)3(

.21منشورة في نظریات و مناھج التربیة البدنیة ، جامعة الجزائر، ص
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ذ

الباحث)إعداد ): یوضح مراحل تطور التربیة البدنیة والریاضیة (المصدر، 07شكل رقم(

و الریاضیة:بدنیة. مفھوم التربیة ال2

. مفھوم التربیة العامة:1.2

تتضمن معنى النمومن الفعل الماضي "ربا"، "یربو" وإن كلمة التربیة مستمدة لغة: 

"البقرة }یمحق هللا الربا و یربي الصدقات{الزیادة، و قال هللا تعالى في كتابھ الكریم: و

مضارعھ ربى وعنيیمكن أن نشتق التربیة من الفعل الثالثي الماضي "ربت" یو."267

املر�� األوىل:

يف العصور القدمية مع بدایة ظهور 

اإل�سان، بدأ اإل�سان �الق�ه �حلركة 

ة حبياته واكن هذا �رضورة مرتبط

ال�شاط احلريك مو�ا إىل الصيد 

�لحصول �ىل طعام أو ا�فاع عن 

النفس. 

املر�� الثانية:

هذه املر�� بدأ یتكون �ى يف

اإل�سان بعض الرتاث الثقايف ا�ي 

أ�ر يف بعض اجلوانب ا�تلفة، من 

هذه اجلوانب �انب ال�شاط احلريك 

ح�ث تغريت النظرة إىل هذا 

.ال�شاط

املر�� الثالثة:

يف هذه املر�� أ�ذت األ�شطة 

احلر�ية تظهر �رضورة بيولوج�ة أي 

تضمنه من مرتبطة بعمل احلياة مبا 

نواح فزيیولوج�ة و اج�عية 

.وحصية... إخل

املر�� الرابعة:

مر�� التطور، أصبحت الرتبية 

البدنية والر�ضية هتدف إىل �منية 

الفرد �منية الشام�، مزتنة يف جوانبه 

األربعة الرئ�س�ية أي بدنيا ونفس�يا 

واج�عياً وعقليا. 
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)1(.ا تحتل معنى إصالح األشیاءیربي، ھي ھن

مأخوذة من الالتینیة بمعنى القیادة éducationأصل الكلمة في اللغة اإلنجلیزیة و

)2(.أي یقود خارجا

بالكائنات الحیة من تعرف التربیة من الناحیة االصطالحیة ھي " كل ما تتعلق إصطالحا:

ن تبدأ في الحقیقة قبل تربیة اإلنسالكل منھا طریقة خاصة للتربیة، ونبات، حیوان، إنسان و

الظروف المساعدة للفرد لنموه نموا تھیئة ھي تعني باختصار الوالدة وال تنتھي إال بموتھ، و

)3(الخلقیة.حیة، الجسمیة ومن جمیع النواحي: الشخصیة، العقلیة، الرو ومتكامال

)4(فیمایلي:ھناك ثالث أنواع للتربیة تتمثل و

:وھي التربیة التي یجذبھا اإلنسان نتیجة تفاعلھ المباشر التربیة التلقائیة أو العرضیة

الثقافیة.ة الطبیعیة بإمكانیاتھا المادة وتقلباتھا الجویة وبیئتھ االجتماعیة ومع البیئ

:التربیة التي یكتسبھا اإلنسان من المؤسسات االجتماعیة ھيوالتربیة الغیر النظامیة

المختلفة (األسرة، األندیة، المستجد، دار الشباب...الخ).

: شرف علیھا مؤسسات تربویة تعلیمیة أقیمت ة التي توتتمثل في التربیالتربیة النظامیة

ال إلى یاض األطفیبدأ من رة، وبتدرج علميالتربیة بطریقة نظامیلغرض التعلیم و

التوجیھ من خالل منھاجذا النوع من التربیة إلى الضبط ویخضع ھالدراسات العلیا، 

.قوانینوبرامج محددة محكومة بلوائح و

مفھوم علم التربیة:.2.1.2

التربویینمفاھیم كثیر لعلم التربیة على لسان العدید من وردت تعریفات وتصورات و

ق ھذا باختالف المناط، واختلفت ھذه التعریفات حسب اختالف المجتمعاتالمفكرین حیث و

من أھمھا:، واالقتصادیةالفكریة، والقومیة السیاسیة واالجتماعیة و

"حودیوي":التربیة عند

72، ص2003المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة، األردن، ،  دار 1،طمقدمة التربیةمحمد الخولدة: )1(
.17-16، ص 2002مصر -دار المعرفة الجامعیة، القاھرة،1طأسس التربیة،شبل بدران، أحمد محمود فاروق: )2(
.19، ص1990، دیوان المطبوعات الجماعیة، الجزائر، 2، طأصول التربیة و التعلیمرابح تركي: )3(
.22، ص1982، دار العلم للمالیین، 5طالتربیة العامة،یش: أحمد الفن)4(
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)1(."أن التربیة تكون من كل شيء یفعلھ منذ الوالدة حتى الموت"

ھي أن فالوظیفة األساسیة حسب ھذا التعریفبیئتھ فرد وبین الالتربیة عملیة تتكیف ما

)2(.یجعل اإلنسان قادر على مالئمة حاجاتھ مع الظروف المحیطة بھ

أھمیة التربیة العامة:.3.1.2

التربیة ھي أساس بناء التكوین الخلقي الذي ھو اساس المجتمعات و بنائھا على اسس 

سیاسیا والمجتمعات اقتصادیا وتنمیة الشعوبسلیمة بل كانت ھي السبب الرئیسي في 

في ھذا یقول الفیلسوف الفرنسي یحث بحسن الخلق والمعاملة ودینیا فاإلسالموعسكریا و

سیف (لیس بصحیح ما یدعى عن اإلسالم فھو ال"األخالق"،في كتابھ "فولتبراصي"الكبیر 

سبب انتشاره ة، بل كانثر من نصف الكره األرضیعلى أكثر من نصف السیف على أك

أن أكثر سالح استعملھ المسلمون لبعث الدعوة الناس فیھ بعد أن أقنع عقولھم، وشدة ورغبة

)3(ھو إنصافھم بالشیم العالیة).

. أھداف التربیة العامة:4.1.2

أھداف التربیة فقال: "أنھا تعد الفرد لغرض حفظ الذات ""سبنسر ھاربرتحدد

لخلق اضروریات الحیاة، بحیث یكون قوي الجسم صائب الفكرة، كاملالحصول على و

)4(.ما فیھا من جمال"یعرف كیف یتعامل مع غیره، ویقدر الطبیعة و

و فق الشكل التالي:لنا تلخیص أھداف التربیة العامةیمكن

.28، ص1999، دار الكتاب الجدید، 2طأصول التربیة،أحمد الفنیش: )1(
.21، مرجع سابق، صالتعلیموالتربیةأصولرابح تركي:)2(
، رسالة یةالمستوى المعرفي لدى تالمیذ المرحلة الثانوى رفع أثر غیاب الكتاب المدرسي للتربیة البدینة و الریاضیة علبجاوي فاضلي: )3(

20، ص2009الماجستیر، تخصص اإلرشاد النفسي الریاضي، جامعة سیدي عبد هللا،
28.27، ص1975، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 3، طرائد التربیة و أصول التدریسعبد الحمید قاید: )4(
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الباحث)إعداد ): یوضح أھداف التربیة العملیة (المصدر، 08شكل رقم (

الریاضیة:. التربیة البدینة و2.2

. مفھوم التربیة الریاضیة:1.2.2

التربیة األساسیة التي تستمد نظرتھا من باقي تعتبر التربیة الریاضیة جزءا ال یتجزأ منى 

العلوم حیث تكون عن طریق النشاط البدني المتواصل، تھدف من خالل ھذا النشاط البدني 

العقلیة كما أنھا تساعد على اندماج الفرد الناحیة البدنیة، االجتماعیة، وإلى إعداد الفرد من

عتبر مفھوما معقدا یمكن أن یفسر بأنھ فالتربیة الریاضیة تھ،في المجتمع الذي یعیش فی

یبرز ذلك جلیا من خالل ى السعي وراء النتیجة البدینة، ونشاط بدني محض قائم عل

االحتكاك معھم، تؤدي بممارسیھا بانتظام إلى حاالتیر والمنافسات مع الغ فكریة معینة                  

)1(كثافة المعایشة في العالقات االنسانیة.الحیاة تكون نتیجة اتزان بدني وطریقة خاصة منو

:. مفھوم التربیة البدنیة2.2.2

: بأنھا "ذلك الجزء من التربیة التي تنص األنشطة القویة التي "كزنز"و"نیكسول"یعرفھا 

27،ص1965مصر -، دار النھضة العربیة، القاھرةبیة البدینة للخدمة االجتماعیةالترمحمد عادل خطاب، كمال الدین زكي: )1(
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في ھذه األوجھ من النشط في عملیةتتضمن عمل الجھاز العضلي و ما ینتج عن االشتراك

التعلم"

من التربیة الذي یتم عن طریق النشاط بأنھا ذلك الجزءایسلنجر " "و"فولتمر"و یعرفھا

)1(البدني"

التربیة ن الفرق بین التربیة البدنیة ونستنتج من خالل تحلیلنا لبعض المفاھیم  السابقة أ

تضمنت مفاھیم مثل أوجھ األنشطة البدنیة المختارة، و التعلم ، أن التربیة البدنیةالریاضیة

الذي یتحقق عن طریق الممارسة، ألن التربیة ذي یصاحب ھذه األوجھ من النشاط وال

طن التربیة العامة في المیدان التجریبي ھدفھ تكوین الموامنالریاضیة ھي جزء متكامل

النشاط یة واالجتماعیة و ذلك عن طریق ألوانالالئق من الناحیة البدینة والعقلیة واالنفعال

البدني مختارة بغرض تحقیقھ أھدافھا.

الریاضیة:. مفھوم التربیة البدینة و3.2.2

الریاضیة یؤدي بالضرورة عن الحدیث عن التربیة حدیث عن مفھوم التربیة البدنیة وإن ال

المواد األخرى لتحقیق تلتقي مع بقیةجزء من المقررات الدراسیة وبصفة عامة باعتبارھا 

جملة من األھداف التربویة لطور التعلیم الثانوي.

على  "Putcherبیوتشر "لقد تعددت التعریفات للتربیة البدنیة و الریاضیة، فیعرفھا و

نب البدنیة وا" أنھا جزء متكامل من التربیة العامة یھدف إلى إعداد المواطن الالئق في الج

ذلك عن طریق ألوان النشاط الریاضي المختارة بغضر تحقیق ھذه ماعیة ووالنفسیة واالجت

)2(الحصائل"

نعني ھنا تعریف یختلف كثیرا عن التعریف السابق وكما نجد ھناك تعریفا أخر ال 

یتجزأ من التربیة العامة الریاضیة جزء التربیة البدنیة والذي یقول "إن ال"Virieفیري "

شخص للتنمیة من الناحیة العضویةانھا تشغل إذن دوافع النشاطات الموجودة في كل و

.11، مرجع سابق، صدرس التربیة الریاضیة في مرحلة التعلیم الساسي بین النظریة و التطبیقمحمد سعید عزمي: )1(
31، ص2007المنصورة،، العلم و اإلیمان للنشر و التوزیع، التربیة الریاضیةمحمد محمد الشحاة: )2(
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)1(و االنفعالیة"

.J.Cلوبوف "یعّرف  Le Beuf" التربیة البدنیة بأنھا عملیة تربویة وتطویریة

)2("لوظائف الجسم من أجل وضع الفرد في حالة التكلیف حسنة للحاالت الممارسة

Petterبیتر أرنولد  "ومن بریطانیا ذكر  Arnolod"تعریف التربیة البدنیة

تلك الجزء المتكامل من العملیة التربویة التي توافق الجوانب البدنیة والعقلیة ، االجتماعیة "

)3("والوجدانیة بشخصیة الفرد بشكل رئیسي عبر النشاط البدني

الریاضیة كمادة دراسیة ھي عبارة التربیة البدنیة وفات نستنتج أن من خالل ھذه التعری

الریاضیة یتضمنھا منھاج التربیة البدنیة والتي ة من النشاطات البدنیة الھادفة وعن مجموع

اجتماعیة.وقدرات نفسیة ولمرحلة التعلیم الثانوي، من ممیزات 

. أھداف التربیة البدینة و الریاضیة:4.2.2

ة إلى تأكید المكتسبات الریاضیة كمادة تعلیمیة في المرحلة الثانویتسعى التربیة البدنیة و

االجتماعیة المتناولة في التعلیم القاعدي بشقیھ االبتدائي الحركیة والسلوكات النفسیة و

ثریة ترمي إلى بلورة شخصیة من خالل أنشطة بدنیة وریاضیة متنوعة وھذا والمتوسط، و

ث:التلمیذ و صقلھا من حی

 :4(الناحیة البدینة(

تحسین الصفات البدنیة (عوامل التنفیذ).تطویر و

.تحدید المردود الفیسیولوجي

.التحكم في نظام و تسییر المجھود و توزیعھ

ضبط جید لحقل الرؤیة التحكم في تجنید مبالغ الطاقة.تقدیر و

الوضعیاتقدرة التكیف مع الحاالت و

جوان 24مجلة علوم االنسانیة و االجتماعیة، العدد مادة التربیة البدنیة و الریاضیة و أھمیتھا في التنشئة االجتماعیة،بن الشین أحمد: )1(
.196،ص 2016

(2) J.c le beuf: l’éveil sportif، Edition l’école des classique africains, paris 1974.

1994، العدد االول، مؤسسة شباب جامعة االسكندریة، لغة حیة والتشریع:مد عبد الرحمناح)3(
.3، ص2007، للتعلیم الثانوي التقنيالریاضیةو لبدنیة منھاج التربیة اوزارة التربیة الوطنیة: )4(
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العملیات.تنسیق جید للحركات و

"1(."الحركیة من أجل التحكم في الجسمتحسین القدرة المرفولوجیة والفیزیولوجیة و(

:2(الناحیة االجتماعیة(

 حترام العملاالتعاون و.

.القدرة على التحكم في االنفعاالت

.القیادة الصالحة

التعلیماترام القوانین واحتالسعي لرفع الروح الریاضیة بین التالمیذ و

.االرشاداتو

ق النشاط الریاضيریاالسھام في خدمة المجتمع عن ط.

3(:ةالمعرفیالناحیة(

التحلیللھدف المعرفي بتنمیة المعلومات والمھارات المعرفیة كالفھم والتطبیق ویھتم ا

الریاضیةرغم انتسابھا للتربیة البدینة والتقدیر لجوانب معرفیة في جوھرھاوالتركیب و

من أھم أھدافھ:و

وظائفھا.تركیب الجسم، أجزائھ، أسمائھا ومعرفة

.معرفة المفاھیم الحركیة األساسیة

الزمن.لمؤثرة في نوعیة الحركة كالجھد ومعرفة العوالم ا

القوام.ثیر النشاط البدني على اللیاقة والصحة ومعرفة تأ

)4(نجد كذلك:و

دولیا.معرفة قوانین وتاریخ األلعاب الریاضیة وطنیا و

مقدرة الغیر.معرفة حدود مقدرتھ و

الحركي.قدرة االتصال الشفوي و

.معرفة قواعد الوقایة الصحیة

197مرجع سابق، صاالجتماعیة،أھمیتھا في التنشئة دة التربیة البدنیة و الریاضیة ومابن الشین أحمد: )1(
.9، مرجع سابق ، صطرق تدریسھاالتربیة الریاضیة ومحمد خمیس أبو نمرة، نایف سعادة: )2(
.166، ص1996مصر،-دار الفكر العربي، القاھرةالفلسفة،-، المدخل التاریخالریاضیةأصول التربیة البدنیة وأمین أنور الخولي: )3(
.3، مرجع سابق، صللتعلیم الثانوي التقنيلبدنیة  والریاضیةمنھاج التربیة اوزارة التربیة الوطنیة: )4(
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:1(الناحیة النفسیة(

لریاضیة في:سیة عبر أنشطة التربیة البدنیة وایساھم ھدف التنمیة النف

.اتاحة فرصة المتعة والبھجة

الخبرات االنفعالیة الطیبة المقبولة.التعبیر عن مختلف القیم و

 حیاة االنفعالیة للفرد.للتأثیر األنشطة البدنیة في إطارھا التربوي

 تغلغل إلى أعمق مستویات السلوك حیث ال یمكن تجاھل المغزى األساسي لجسم

ھو مصدر للطاقة جسد اإلنسان التلمیذ في تشكیل سماتھ الوجدانیة فقد اعتبر افالطون

الدافع الحیوي للفرد.و

:2(الناحیة الحركیة(

االنتباه.ساسیة الحركیة عن طریق التركیز وتطویر المھارات األ

كرة ،لمركبة لألنشطة الریاضیة المعروفة (كرة الیداكتساب المھارات الحركیة ا

الطائرة، كرة السلة)

.تطویر القدرات الحركیة للتلمیذ

الریاضیة بالتربیة العامة:التربیة البدنیة و. عالقة 5.2.2

تعتبر وسیلة من أجل ء ال یتجزأ من التربیة العامة، وجزالریاضیة إن التربیة البدنیة و

كبیر في تكوین الصفات االجتماعیةنواحي المتعلقة بحیاتھ، فلھا أثرإعداد الفرد من كل ال

متكامال كمواطن إعداد الفرد إعداد شمولیا والعقلیة لألفراد ونیة، البدوالخلقیة والشعوریة و

)3(ھو الھدف المشترك بینھما.صالح ینفع نفسھ ومجتمعھ ووطنھ 

فالتربیة البدنیة جزء متكامل من التربیة العامة و میدان تجریبي ھدفھ تكوین المواطن

)4(طریق ألون النشاط البدني.ذلك عن یة واالنفعالمن الناحیة البدنیة والعقلیة والالئق

.166مرجع سابق، صالفلسفة،-، المدخل التاریخالریاضیةأصول التربیة البدنیة وأمین أنور الخولي: )1(
.49، ص1993مصر،-إلسكندریة، منشأة المعارف، ا1، طتدریس التربیة الریاضیةمحمد محسن حمص: )2(
رسالة ماجستیرة غیر منشورة التغذیة الراجعة و ممارستھا في حصة التربیة البدنیة و الریاضیة في المدارس اإلبتدائیة، عمار محمد عزیز: )3(

..81ص،2001في نظریة و منھجیة التربیة البدنیة و الریاضیة، كلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة، جامعة الجزائر
الملمح النموذجي للبرنامج التدریبي لمربي التربیة البدنیة و الریاضیة على أساس فلسفة المقاربة بالكفاءات التدریسیة،بن جدو بوطالبي: )4(

.92، ص2008رسالة دكتوراه منشورة في نظریة و منھجیة التربیة البدنیة و الریاضیة، جامعة الجزائر،
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من ذلك د بعد إضافة كلمة التربیة إلیھ،یدنى جالریاضیة معوالبدینةاكتسب تعبیر التربیة 

التربیة البدنیة تربیة ولالتطبیق أو اتربط بین الغرض والصلة االسمیة التيتاصبح

واضحا جلیا ارتباطھماأصبح ضیة والریاعض تحت عنوان: التربیة البدنیة ومقرونتین بب

كییف النشء من تمتفقین في الغرض والمعنى وكذا المظھر الذي یحدد تنمیة وتطور و

مختارة لك عن طریق النشاطات الریاضیة الذالناحیة الجسمیة والعقلیة واالجتماعیة، و

مؤھلة تربویا.نسانیة تحت إشراف قیادة صالحة والقیم االبغرض تحقیق أسمى المثل و

الریاضیة:سس العملیة للتربیة البدنیة واأل.3

الریاضیة:. درس التربیة البدنیة و1.3

لوحدة ساسي للعملیة التربویة المدرسیة واالریاضة الشكل األیعتبر درس التربیة البدنیة و

حجز الزاویة في كل منھج للتربیة الریاضسیة في منھاج الریاضة المدرسیة واألسا یة               

ریاضیة بالمدرسة تحقیق الغرض من البرنامج العام للتربیة النجاح الخطة كلھا وویتوقف

تنفیذ الدرس، فالعنایة بالدرس تعتبر الخطوة األولى على حسن تحضیر وإعداد وإخراج و

المھمة لو أردنا أن نجني الفائدة المرجوة من البرنامج التنفیذي لھ.و

س:. مفھوم علمیة التدری1.1.3

یقال درست یدرسھ درسا ودراسة" و–من درس، فیقال "درس الشيء :لغةالتدریس

السورة أو الكتاب أي: "ذللتھ بكثرة القراءة حتى حفظتھ"، وكلمة  التدریس مشتقة من الفعل 

تعھده بالقراءة الحفظ": قام بتدریسھ، وتدارس الشيء أي: درسھ ودرس، و "درس الكتاب

)1(م یدرس وقتا ما.لمقدار من العھو : والدرسمنھو

یشترك الجراءات التي یقوم بھا المعلم واس بشكل عام إلى مجموعة األنشطة ویشیر التدری

بادئ أساسیة یعتمد التدریس على مجل تحقیق أھداف علمیة التعلیم، وفیھا التالمیذ من أ

علم النفس لتربیة وعیة واإلنسانیة مثل علم االعلوم التربویة و الطبیمستمدة من مجموعة 

والتشریح وعلم وظائف األحیاء وعلم االجتماع وعلم الحركة و التدریب...الخ.               

.11مرجع سابق،ص، یة الریاضیةبراتیجیات التدریس في التراستعفاف عثمان عثمان: )1(
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استعدادات تؤھلھ لحمل رسالة تھ المھنة یجب أن یتمیز بخصائص وصفات ومن یمتھن ھاو

)1(المھنة.

الخططالمھارات وس ھو مجموعة من التدریأن "عباس أحمد صالح السامرائي"یذكر 

)2(".الفنون التي یمكن ممارستھاو

بأن "التدریس یشمل العملیة التربویة بأكملھا، بما في ذلك المدراس هللا أحمدعطایرى و

دور الذي یقوم بھ المدرس في ھذه العملیة التربویة، بحیث یعتبر ووظائفھا وإدارتھا، وال

تعلیم یتطلب باإلضافة إلى شروط التعلم الالتطبیقي التكنولوجي للتربیة، والتدریس الجانب

)3(ھو یختلف باختالف األھداف التربویة"وجود مرشد لعملیة التعلم والتعلیم، و

قد آخذ من صور حتى وصلنا بصیغتھ الحدیثة، وقد تطور التدریس تدریجیا عبر العو

النفس التربوي كثیرا علم والمنطق والعلوم الطبیعیة، وجتماع والفلسفة كاالاألخرىمالعلو

"ماروجر اسكان" من أمثلة علماء التدریس في عصر النھضة من مبادئھ وإجراءاتھ، و

Marograskanجون لوك" و"John Lookكومنیوس"و"Komenyous

دراسیة للفلسفة التربویة التي تنظم بھا المناھج الوغیرھم، و یختلف مفھوم التدریس و فقا

ما یطلق علیھ االتجاه التي غالبا ما ینظر إلیھا من اتجاھین أحدھفي دول العالم المختلفة و

)4(اآلخر االتجاه التقدمي.التقلیدي و

القیم الھدافة ثل في مجملھ مجموعة من األنشطة ویشیر التربویین أن التدریس یمو

اتھ لذا یعد التدریس في حد ذجابیة ومرغوبة في شخصیة المتعلم، وثیرات إیإلحداث تأ

)5(لیس غایة في عملیة التعلم.وسیلة لتعدیل سلوك المتعلم و

ریس ھو عبارة عن عالقات من ھاتھ التعریفات المختلفة یمكن لنا القول بأن التدانطالقا

المتعلم، بحیث تكون بین المعمل ویة متواصلة تنشأ في أسوار المؤسسات التربومستمرة و

.16ه، ص1430، دار النشر العلمي و المطابع، السعودیة، التدریس في التربیة البدنیة و الریاضیةأمر هللا أحمد البساطي: )1(
-جامعة بغدادالتبریة البدنیة و الریاضیة،كفاءات تدریسیة في طرائق  تدریس عباس أحمد صالح السامرائیي، عبد الكریم السامیرائیي: )2(

.74،ص1991العراق، 
.3، ص2006، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،أسالیب و طرائق التدریس في التربیة البدنیة و الریاضیةعطا هللا أحمد، )3(
.11، مرجع سابق،صیة الریاضیةباستراتیجیات التدریس في الترعفاف عثمان عثملن: )4(
.16، مرجع سابق، صالتدریس في التربیة البدنیة و الریاضیةأمر هللا أحمد البساطي: )5(
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اكتسابھ لبعض الخبرات والمھارات، باعتبار عملیة ملیة مساعدة للمتعلم على النمو وع

التدریس إحدى أھم محاور العملیة التربویة.

الریاضیة:. تعریف درس التربیة البدنیة و2.1.3

التربویة المدرسیة           ة ھو الشكل األساسي للعملیدرس التربیة البدنیة والریاضة "

یة في كل منھج للتربیة البدنیة حجر الزاوسیة في منھاج الریاضة المدرسیة والوحدة األساو

ریاضیة بالمدرسة تحقیق الغرض من البرنامج العام للتربیة الویتوقف نجاح الخطة كلھا و

لخطوة األولى تنفیذ الدرس، فالعنایة بالدرس تعتبر اعلى حسن تحضیر وإعداد وإخراج و

)1(لھ.التنفیذيالمھمة لو أردنا أن نجني الفائدة المرجوة من البرنامج و

الریاضیة ھو وحدة " أن درس التریبة البدنیة وأحمد ماھر أنور حسن و أخرون"یعرفھ و

اجھو حجر الزاویة في كل منھ، والریاضیةرنامج الدراسي للتربیة البدنیة وصغیرة في الب

)2(بل أنھ یشبھ الجزء الطي یمثل أصغر جزء من المادة و یحمل كل خواصھا".

نشاط " ذلك البأنھ:الریاضیةسابقة بأن درس التربیة البدنیة ونستنج من التعاریف ال

ول المدرسي أثناء الیوم الدراسي في وقت محدد لھ مكان في الجدالحركي الذي یقدم للتالمیذ 

بسبب یستوجب اإلعفاء.ه إال من أعفيریجبر التالمیذ على حضوو

خصصین في مجال التربیة البدنیة والریاضیة مھما اختلفت كافة المتالمالحظ ھنا أنو

الریاضیة ركیزة أساسیة و حجر الزاویة عتبروا أن درس التربیة البدنیة وحیث افلسفاتھم، 

أساس كل تطور في المجال الریاضي.ھولنجاح منھاج التربیة الریاضیة بل 

الریاضیة:درس التربیة البدنیة وأھمیة.3.1.3

لكنھ یختلف عن ھذه أحد أشكال المواد األكادیمیة، والریاضیةیعد درس التربیة البدنیة و

)3(المواد بمایلي:

.19مرجع سابق، صطرق تدریس التربیة الریاضیة، زینب علي عمر، غادة جالل عبد الحكیم:)1(
، 2008مصر -الفكر العربي، القاھرة، دار 1، طالتدریس في التربیة الریاضیة بین النظریة و التطبیقاحمد ماھر أنور حسن و أخرون: )2(

.64ص
145، مرجع سابق، صأسس التربیة البدنیة و الریاضیةإسماعیل العون ، )3(
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 ،و یمدھم أیضا بالكثیر من المعارف والمعلوماتیمد التالمیذ بمھارات و خبرات حركیة

االجتماعیة.تغطي الجوانب الصحیة، النفسیة والتي

.یمد التالمیذ بالمعلومات التي تغطي الجوانب العلمیة بتكوین الجسم

الریاضیة یضمن النمو الشامل والمتزن للتالمیذ.تدریس التربیة البدنیة و

األغراض الریاضیة ال یغطي مساحة زمنیة فقط، لكنھ یحققتدریس التربیة البدنیة و

الصحي لتعلیمیة في مجال النمو البدني والثانویة، التي رسمتھا السیاسة ا–تربویة ال

للتالمیذ على كل المستویات.

الریاضیة یرمي إلى ل درس من دروس التربیة البدنیة وك: أن "فتحي الكرداني"یرى و

صحیة تحقیق جزء من األھداف الموضوعة للبرنامج كلھ سواء كانت ھذه األھداف بدنیة أو 

)1(من أھمھا:وأو عقلیة أو اجتماعیة

.تكون التالمیذ من الناحیة الجسمیة كناحیة أساسیة

.توجیھ التالمیذ للناحیة االجتماعیة الصحیة

.تعوید التالمیذ بالخلق الریاضي

.إكساب التالمیذ المھارات الحركیة المختلفة

طة الریاضیة المختلفة.مھاراتھم إلى األنشھ التالمیذ بعد اكتشاف قدراتھم وتوجی

الریاضیة:تربویة في درس التربیة البدنیة و. االعتبارات ال4.1.3

)2(الریاضیة منھا:تھا عند تدریس التربیة البدنیة وھناك عدة اعتبارات تربویة یجب مراعا

كید على أھمیة أجزاء تألتربیة البدنیة والریاضیة والایضاح الھدف من التعلم في ا

الدرس.

 روق الفردیة بین التالمیذ في الصف (بدنیة، مھاریة، معرفیةالفمراعاة(.

خصائص احتیاجات المرحلة.مة مادة التعلم للمرحلة السنیة ومالئ

الممارسة الریاضیة الصحیحة.زیادة الدافعیة للعمل و

.144،د ب ن، ص1،2002، طالتربیة العملیة بین النظریة و التطبیقفتحي الكرداني، مصطفى السایح: )1(
.101، مرجع سابق، صالریاضیةیة باستراتیجیات التدریس في الترعفاف عثمان عثملن: )2(
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الذي یعمل على تحسین الموقف التعلیمي.تحلیل الحركات واكتشاف األخطاء و

علوم للمجھول.ممن التعلم المھارات الحركیة والتدرج من السھل للصعب و

یمكن لنا إضافة بعض األھداف التربویة اآلخرى كالتالي:و

فقا البدنیة والریاضیة وأن نقوم بتوزیع حمل التدریب في درس التربیة ایجب علین

لمستوى المتعلمین.

مستوى الطموح لدیھم.رفع اھم في یسمعرفة المتعلمین للنتائج یساعد و

الریاضیة:درس التربیة البدنیة وتخطیط.5.1.3

یعد التخطیط الجید الركیزة أو النواةتخطیط أول خطوات العمل الفعال، وتمثل عملیة ال

یشیر احل مكونات العملیة التعلیمیة، والتطویر في جمیع مریة للبناء واالساسالرئیسیة و

راءات المنظمة التي یتبعھا المعلم للتغلب على من اإلجالتخطیط بصفة عامة لمجموعة 

الصعوبات التي تواجھھ لتحقیق األھداف المرجوة من عملیة التعلم.التحدیات و

 الریاضیة:وأھمیة التخطیط لبناء درس التربیة البدنیة

المدرس أثناء عملیة یعد التخطیط الجید أحد أھم العوامل الرئیسیة التي تؤثر في أداء

ممكنة من اإلمكانات المتاحة. لتخطیط الفعال ھو الذي یحقق أكبر استفادةالتدریس، وا

)1(:على ضوء ما سبق یمكن تلخیص أھمیة استخدام عملیة التخطیط للدرس فیما یليو

:التخطیط لتلبیة االحتیاجات الشخصیة

یقلل من شك المدرس والتردد والقلق التكرار غیر المبرر والنسیان ألنشطة الدرس حیث

من ثم المساعدة في التوجھ نحو األداء الصحیح مع الثقة في النفس.و

:التخطیط وسیلة لتحقیق غایات التدریس

ادة العلمیة ومعرفة یتطلب تحقیقھ جمع المبره البعض أحد مھارات التدریس، وحیث یعت

.16، مرجع سابق، صالتدریس في التربیة البدنیة و الریاضیةأمر هللا أحمد البساطي: )1(
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أي التناسب بین أجزاء الدرس.الوقت،كیفیة تعلمھا وتنظیم سیر النشاط و

االستخدام المباشر:التخطیط للتنفیذ و

طرق ، وإدارة الحصةق بتنظیم التالمیذ وحیث یتطلب من المدرس جمع كل ما یتعل

الدرس والمكان الذي عة األنشطة التي یتضمنھا أسالیب التدریس، نتیجة لفھم المدرس لطبیو

أمور ینعكس الممارسة، كلھا سوف یتم فیھ تنفیذ وممارسة ھذه األنشطة ووقت العمل و

یة فضال عن توفیر الوقت الریاضأثرھا عل حسن إخراج وتنفیذ درس التربیة البدنیة و

من ثم إمكانیة وضع و،االیجابیة الفعالة للتالمیذةتھیئة المناخ المناسب للمشاركوالجھد و

)1(التقییم خالل الحصة.عام لتنظیم التالمیذ والتدریس وإطار 

الریاضیة:. تقسیم درس التربیة البدنیة و5.1.3

تنظیما للعمل ، وجھ نشاط متعددةوأالریاضیة علىدرس التربیة البدنیة ویحتوي

الدرس إلى عدة أقسامبر فائدة ممكنة منھ، اصطلح على تقسیم الحصول على أكرغبة فيو

)2(توقف عدد ھذه األقسام و طبیعة كل قسم منھا على طبیعة الھدف المحدد للدرس.وی

:الجزء التمھیدي للدرس

الغرض األساسي من ھي بدایة درس التربیة البدنیة والریاضیة ، وتعتبر عملیة اإلحماء

ة بھدف التدفئة في دائرة الحركة الشاملة المستمرھذا النشاط ھو إدخال جمیع أجزاء الجسم 

)3(تربویا.العامة وتھیئة التالمیذ نفسیا وفسیولوجیا و

:ث روح البھجة ائھم فكرة عما یدور خالل الدرس وبمن خالل إعطنفسیا

السرور.و

:سھلة یغلب علیھا طابع المرحن خالل استخدام أنشطة متنوعة ومفیسیولوجیا

االنطالق، لتنشیط الدروة الدمویة.و

،دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، 1، ط: طرق و أسالیب التدریس فب التربیة البدنیة و الریاضیةمحسن محمد حمصنوال ابراھیم شلتوت، )1(
.90، ص2008مصر،-االسكندریة

.69، مرجع سابق، صالتدریس في التربیة الریاضیة بین النظریة و التطبیقأحمد ماھر نور حسن و آخرون: )2(
.26مرجع سابق، صطرق تدریس التربیة الریاضیة، زینب علي عمر، غادة جالل عبد الحكیم:)3(
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:من خالل اتاحة الفرصة للمدرس أن یعمل على إكساب التالمیذ العدید من تربویا

النواحي التربویة الھادفة.

یقوم بھا معلم التربیة في ھذا الجزء (الجانب) ھناك بعض اإلجراءات اإلداریة التي و

بة التالمیذ من الناحیة الصحیة ومن ناحیة الھندام مراقت والبدنیة والریاضیة، كأخذ الغیابا

نظافتھ.الریاضي و

:الجزء الرئیسي للدرس

على ثالث جویحتوى الجزء الرئیسي للدرس  انب أساسیة ھي : الجانب البدني والجانب                   

الجزء النصیب لذا یأخذ ھذا مراد تعلمھا والجانب التطبیقي والجانب التعلیمي للمھارة الو

من إجمالي الوقت. %65إلى 60األكبر من زمن الحصة المقدرة بحوالي 

على األنشطة البدنیة أو التمرینات التي تھدف إلى تطویر الجانب البدني و یتضمن محتوى 

یطلق البعض على ھذا والطاقة الھوائیة والالھوائیة، ومستوى كل من اللیاقة العضلیة 

)1(دني.الجانب باإلعداد الب

اإلضافة إلى كتساب التالمیذ المھارات الحركیة المختلفة بالى االجانب التعلیميیھدف و

المعلومات المتكاملة بحیث تشكل ھذه المعلومات تنمیة مھارات التفكیر العدید من المعارف و

كذلك یجب تنوع محتوى األنشطةالتذكر، اف والتخیل والمقارنة والمختلفة كاالكتش

مستویاتھا في ھذا الجزء من الدرس بحیث تعطى الفرصة للجمیع للممارسة وفقا للفروق و

)2(الفردیة.

في صقل كل ما اكتسبھ التالمیذ من مھارات أنشطة المنھج الجانب التطبیقيتكمن أھمیة و

قیم تثبیت المھارات، كما أن التلفة، ألن النشاط فرصة للتدریب وإصالح الخطأ والمخ

ینمي القیادةتماعیة من اھم أغراض ھذا الجزء وذلك ألن استخدام نظام الجماعات واالج

)3(حسن التبعیة.وتعوید التالمیذ على القیادة وروح المجموعة

.91، مرجع سابق، صالریاضیةالتدریس في التربیة البدنیة و أمر هللا أحمد البساطي: )1(
.27-26مرجع سابق، ص صطرق تدریس التربیة الریاضیة، زینب علي عمر، غادة جالل عبد الحكیم:)2(
.70، مرجع سابق، صالتدریس في التربیة الریاضیة بین النظریة و التطبیقأحمد ماھر نور حسن و آخرون: )3(
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(المرحلة الختامیة) الجزء الختامي:

لراحة للجسم، و كذا محاولة أغلبھا الستعادة حالة الھدوء، وایشمل حركات تعمل في 

التغلب على التعب بعد العناء، و ھنا ترتبط ھذا الخاصیة بمدى قدرة الفرد على التحكم الجید

)1(البدنیة لسرعة استعادة الھدوء.في قواه النفسیة و

لھدف منھا ھو جیة األولى (العادیة)، واة الفیزیولولتدعى فترة الھدوء و الرجوع إلى الحا

االسترخاء كما أن ولى حیث، یتضمن تمارین التھدئة واألالعودة بالجسم إلى حالتھ البدنیة 

)2(ھي الدرس.نتبھا یتمیز بالبطء والسھولة، وفترة الرجوع إلى الھدوء ت

وفق منھاج التربیة الریاضیةالتربیة البدنیة ودرسیمكن لنا تلخیص كل ما سبق بمحتوىو

لیم الثانوي.البدنیة و الریاضیة للتع

إعداد (المصدر: الریاضیةالتربیة البدنیة و): یوضح مراحل عملیة درس 09شكل رقم (

الباحث).

. أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة:4

والعاملالرئیسیة في العملیة التربویةیعتبر معلم التربیة البدنیة و الریاضیة أحد المكونات 

ذا األثر ھیتوقفھو حجر الزاویة في تطویرھا، وثر في جعلھا كائنا حیا متطورا، والمؤ

.27، مرجع سابق،صیة و دورھا في تنمیة المھارات النفسیةالتربیة البدنیة و الریاضأحمد یحیاوي: )1(
، رسالة ماجستیر انعكاس تقییم امتحان بكالوریا التربیة البدنیة و الریاضیة على الحالة النفسیة لتالمیذ األقسام الثالثة ثانويشاربي بلقاسم : )2(

45،ص2007/2008، جامعة الجزائر،علوم و تقنیات األنشطة البدنیة  و الریاضیة ،سیدي عبد هللامنشورة في 

لة التحضيريةحالمر

رئيسيةلة الحالمر

المرحلة الختامية
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وعیھ بعملھ، اخالصھ فیھ، األمر الذي یستوجب العنایة بحیاتھ التعلیمیة على مدى كفایتھ و

ستمرار في ذلك، فالمعلم لھ تأثیراالسواء كان ذلك قبل التحاقھ بالتعلیم أو أثنائھ مع 

یمھد السبیل امامھم لالنتفاع وي، ألنھ یعطي الكثیر لتالمیذه والذي ال ینكر في الموقف الترب

ي یعمل اتجاھات یضمنھا المنھاج الذقونھ على یدیھ من حقائق ومعارف ومفاھیم وبما یتل

)1(بناء شخصیتھ.على تقویم سلوك التلمیذ و

الریاضیة:أستاذ التربیة البدنیة وات . صف1.4

یجب أن یعرف كل أستاذ أن كرامة مھنتھ تتطلب منھ أن یمتلك عددا من الصفات

لھذا على استمرار مھنتھ وتأمین نموھا، والعقلیة، التي تجعلھ یحافظة والنفسیلجسمیة وا

)2(نذكر منھا:یجب أن تتوفر فیھ جملة من الصفات لكي یكون صالحا لعملھ 

ن یكون ذا صلة حسنة بالتالمیذ، ومثاال للنزاھة أن یكون أبا قبل أن یكون معلما، ویجب أ

أن یكون مخلصا في عملھ.والكمال، و

.قادرا على التعلیم، حسنا في إدارتھ، حكما في عملھ

.أن یكون محبل للعلم واسع االطالع، غزیر المادة، منظم التفكیر

یعمل بروح التربیة الحدیثة من تعاون، حریة منظمة، تشویق.أن

.(القدرة على ضبط النفس) أن یتمكن من ضبط عواطفھ

شكلھ.أن یعتني بمظھره، وملبسھ، و

)3(الریاضیة فیما یلي:صفات أستاذ التربیة البدینة و"عزالدین مھدي"و یبرز 

ون ھادئا.یجب أن یك

أخذ شؤون الحیاة بجدیة لكي یحسن تنظیمھا.یجب أن یكون میاال للتخطیط، و

یساعد التالمیذ على التحصیل الدراسي.أن ال ینفعل بسھولة، و

یساعد األخرین على شخصیتھم.اطة ویأخذ األمور ببسدائم النشاط والحیویة و

.65، مرجع سابق، صالتدریس في التربیة البدنیة و الریاضیةأمر هللا أحمد البساطي: )1(
.176، مرجع سابق، صالتدریس في التربیة البدنیة و الریاضیةأحمد ماھر أنور حسن: )2(
في عیر منشورة ، رسالة ماجستیر التطبیقیة بأقسام التربیة البدنیة و الریاضیة في الجزائرالتقویم التربوي للواحداتعز الدین میھوبي :)3(

.45، ص2007/2008نظریة ومنھجیة التربیة البدنیة و الریاضیة، جامعة الجزائر،
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القیادة.القدرة على السیطرة و

 .أن یكون قوي اإلرادة حازما ملتزما بالصبر ذا شخصیة قویة

تطویر المھاراتبھ في تنمیة وال یستھاناالریاضیة دورستاذ التربیة البدنیة وألإن 

للتالمیذ، فھو یلعب دور المعلم والموجھ في نفس الوقت وھو بحكم القدرات الشخصیة و

مرجعھم األول، ففي یذ یعتبرا مصدرا رئیسیا للمعرف ومركزه بالنسبة للتالموظیفتھ و

المعرفة.موجھ وصانع للعلم ونظرھم ھو

بوجوب عمل "ابراھیم عبد الرزاق سلیم"و"رعلي عبد هللا مساف"منكال یرىو

المعلمین في ضوء التعلیمات التي تحدد جمیع مشكالت األمان التي یمكن التنبؤ بھا

في ھذا السیاق، تعني الممارسة ، والمرتبطة باألنشطة التي یتم تنفیذھا فیما یتعلق بالمنھجو

قیمة النمائیة الن التنبؤ بھا دون تقلیل التحدي واألمنة التي تتجنب من خاللھا حوادث یمك

)1(الریاضیة للشباب.للتربیة البدنیة و

):2(التربیة البدنیة یجب أن یتمیز بما یلي:أن أستاذ"محمد سعید عزمي"یرى و

بوبة.أن یتمیز بشخصیة مح

یھتم بالصحة الشخصیة والمظھر العام.أن

.أن یتحلى بالروح الریاضیة المحقة

نظامھ.أن یكون ملما بتركیب المجتمع و

ة صالحة یقتدي بھا.وأن یكون قد

الریاضیة:واجبات أستاذ التربیة البدنیة و.2.4

الریاضیة دورا ھاما في المؤسسات التربویة، ال یقتصر ھذا یلعب أستاذ التربیة البدنیة و

یمتعلى تدریس حصص التربیة البدنیة والریاضیة فقط، بل ینطلق و د إلى أكثر من ذلك             

من أھم واجباتھ مایلي:وفي مجاالت مختلفة، و

:واجبات األستاذ اتجاه المرحلة السنیة

2016سحاب للنشر و التوزیع، مصر،، دار اللتربیة البدنیة في المدرسة اإلبتدائیة: اابراھیم عب الرزاق سلیمعلي عبد هللا علي مسافر،)1(
.145ص

.166، مرجع سابق، صالتعلیم األساسي : أسالیب تطویر و تنفیذ درس التربیة البدنیة و الریاضیة في مرحلةمحمد السعید عزمي)2(
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، لذلك على أستاذ ؤثر في طرق التدریسمل التي تل السنیة إحدى أھم العواتعتبر المراح

النفسیة  لماما جیدا للنواحي البیولوجیة والریاضیة أن یكون ملما إالتربیة البدنیة و

تدریسھم لتفادي الكثیر من المخاطر.ل السنیة المختلفة عند تحضیرھم والحركیة للمراحو

:واجبات األستاذ اتجاه التالمیذ

یاة متزنة من مختلف جوانب حومتكاملة و، مساھمتھ الفعالة في تربیة شاملةأھم واجباتھمن 

لھماإرشادھم إلى ما یصلح أحوالتلمیذ البدنیة والنفسیة والعقلیة، وتوجیھھم و

)1(المثل العلیا.ومجتمعھم ودینھم ودنیاھم وتنمیة القیم و

:واجبات المدرس اتجاه نفسھ

االطالع في مجاالت مختلفة حتى ال تكون یجري في الحیاة ویجب علیھ االتصال بما"

في إجراء البحوث في مساھمتھ رات التي یقدمھا للتالمیذ جافة ومنفصلة عن الواقع، والخب

المھنیة و كذا الجمعیات.تراك في المجالت والدوریات العلمیة واإلشمجال العمل و

 المدرسة:واجبات األستاذ اتجاه

حیاة المدرسیة من انشطة ریاضیة وثقافیة واجتماعیة وفنیة ومن مشروعات ة في الركالمشا

كذا تبادل الخبرات مع الزمالء للخدمة العامة، و األساتذة عن طریق اجتماعات دوریة                  

.)2(بدقة"اإلشراف على تنفیذھاوكذلك تصمیم العروض الراقیة والراضیة و

ب دورا ھاما في بناء           الریاضیة یلعتاذ التربیة البدنیة وومما سبق یمكن لنا القول بأن أس

تكوین الصفات األساسیة للتلمیذ مثلھ مثل باقي المواد األخرى، بل أصبحت مھمتھ اوسعو

المعارف المكتسبات التي تخول لھ بأن اكتساب التالمیذ للمثل األعلى وأكثر دقة من خاللو

یكون فردا صالحا في تكوین المجتمع، فاألستاذ ھنا ھو نائبا للمجتمع بصفة عامة                         

مصلحا اجتماعیا قبل أن یكون ة، فعلى األستاذ أن یكون مرشدا واألسرة بصفة خاصو

مدرسا.

.99، ص2004مصر،-، مركز الكتاب للنشر، القاھرة2، ططرق التدریس في التربیة البدنیةناھدة محمود سعد، نیللي رمزي: )1(
، مؤسسة عالم الریاضة، االسكندریة األسس العلمیة و العملیة لطرق و أسالیب التدریسمجدي محمود فھیم، أمیرة محمود طھ عبد الرحیم، )2(

.396، ص2014
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):Feed-back. التغذیة الرجعیة (5

التغذیة الرجعیة:. ماھیة1.5

یعتبر مفھوم التغذیة الرجعیة من المفاھیم التربویة الحدیثة التي ظھرت في النصف الثاني 

من القرن العشرین، غیر انھا القت اھتمام كبیرا من التربویین و علماء النفس على حد 

ت عن دقة التغذیة الرجعیة تعتبر أقل شموال من التقویم، حیث أنھا تمدنا بمعلومافسواء، 

ستجابة أثناء عملیة التعلم، و ھي من إحدى المھارات المھمة التي یجب أن یمتلكھا اال

المعلم، فھي عبارة عن إتاحة الفرصة للمتعلم لیعرف ما إذا كانت االستجابة المطلوبة 

)1(، بل إن التغذیة الرجعیة ال تقتصر على إعالم المتعلم بنتیجة تعلمھ.صحیحة أم خاطئة

" ھي عبارة عن رجوع اإلشارات إلى مركز الضبط، حیث تلعب عطا هللا أحمدعرفھا یو 

دورا في إنتاج مزید من الضبط، كما یحدث في حالة اإلثارات الناتجة عن الفاعلیة العضلیة 

الراجعة إلى الدفاع معلمة إیاه عن وضع العضالت مساھمة بھذا في زیادة ضبط ھذه 

نى من المعاني عمل الضابط في مكنة بخاریة، الذي یدل على العضالت، أي األمر یشبھ بمع

)2(أن المكنة بحاجة إلى الكثیر أو القلیل من البخار"

. مبادئ مھمة في التغذیة الرجعیة:2.5

مبادئ أساسیة تتعلق بنجاح التغذیة الراجعة و مستوى فعالیتھا في مجال العملیة ھناك

)3(التربویة، البد من أخذھا بعین االعتبار عند تقدیم التغذیة الراجعة للمتعلمین منھا:

:ھو الذي یقضي بوجوب االستمرار في تزوید المتعلم بنتائج أوال: مبدأ االستمراریة

یمكنھ أن یحقق تحسنا مستمرا في األداء الذي یقوم بھ.أعمالھ حتى

:الذي یستلزم من جمیع القائمین بتوفیر التغذیة الراجعةثانیا: مبدأ الفھم المشترك

و تحلیلھا و تفسیرھا ھما مشتركا للمعلومات التي توفرھا، األمر الذي یجعلھم قادرین 

على اعتماد التدابیر العالجیة و اإلرشادیة المالئمة.

.222، مرجع سابق، صطرق تدریس التربیة الریاضیةزینب علي عمر، غادة جالل عبد الحكیم:)1(
.16، مرجع سابق، صأسالیب وطرائق التدریس في التربیة البدنیة و الریاضیةحمد: عطا هللا أ)2(
.208صمرجع سابق،، تطبیقات في نظریة و منھجیة التربیة البدنیة و الریاضیة، و أخرونالسعید مزروع)3(
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 :الذي یقضي بأن التغذیة الراجعة لیست ھدفا في حد ذاتھا بل وراءھا ثالثا: مبدأ الغایة

عن التغذیة الرجعیة في إجراء غرض أبعد منھا ھو استخدام المعلومات الناتجة 

التحسینات على العملیة التعلیمیة بقصد مساعدة األفراد على المدى البعید في الحصول 

على أقصى منفعة.

)1(. مصادر مھمة في التغذیة الرجعیة:5.3

نتیجة طبیعة حركات الفرد تحددت التغذیة الراجعة، فعند تحرك أي جزء من الجسم ھناك 

ة بھذه الحركة أتیة إما من عضالت الجسم أو مفاصلھ، و ھذا یحدث صمعلومات خا

الستجابة طبیعیة، في نفس الوقت تأتي معلومات أخرى عن طریق العین أو السمع أو من 

المصدرین أو أكثر من ذلك، و علیھ یمكن للتغذیة الراجعة أن تأتي من المصادر التالیة:

 سمع).–تغذیة راجعة خارجیة (بصر

 حیویة).–راجعة داخلیة (ذاتیة تغذیة

 خارجیة).–تغذیة راجعة من مصادر (داخلیة

. وظائف التغذیة الرجعیة:4.5

.التحفیز:1.4.5

زیادة مستویات الدافعیة للتعلم یؤدي إلى خلق مناخ إیجابي لدى المتعلم، و كلما حاول 

وقتا أطول في تعلم المتعلم جاھدا في تعلم المھارة دون التعرف على نتیجة تعلمھ قضى 

)2(.المھارة، فالتغذیة الراجعة تؤدي دورا مھما في توجیھ المتعلم بشكل سلیم

الثواب و العقاب:.2.4.5

التعلم الثواب و العقاب یتم بغرض تعزیز و تشجیع المتعلم على االستمرار في عملیة 

خاصة عند التعرف على نتیجة األداء و التعزیز قد یكون إیجابیا للتشجیع على تكرار االداء 

في السلیم، أو سلبیا لعدم تكرار األداء الخاطئ، وھذا یتطابق مع قانون األثر لثوروندایك 

.199، مرجع سابق،صطرق و أسالیب التدریس في التربیة البدنیة و الریاضیةنوال ابراھیم شلتوت، محسن محمد حمص:)1(
.222ص،مرجع سابق، طرق تدریس التربیة الریاضیةزینب علي عمر، غادة جالل عبد الحكیم:)2(
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الذي تم مكافأتھ و یتجنب تكرار األداء الذي رات الحركیة بأن المتعلم یكرر األداء تعلم المھا

)1(یعاقب علیھ.

. تصحیح األخطاء:5.4.3

تؤكد البحوث أن الوظیفة التصحیحیة ھي أھم وظائف التغذیة الراجعة، فإعالم المتعلم أن 

ذلك الخطأ و كیفیة تصحیحھ اإلجابة عن بند من بنود االختبار غیر صحیحة و بیان أسلوب 

)2(یسبب دوما تحصیال أسرع و مقاومة أكبر للنسیان

. أنواع التغذیة الراجعة:5.5

تنقسم التغذیة الراجعة بصورة عامة إلى األنواع التالیة:

:3(التغذیة الراجعة الداخلیة(

منظومات عصبیة ھي المعلومات التي تأتي من مصادر حسیة داخلیة إذا تشترك فیھا عدة 

اللمس.توجد المعلومات التي تأتي عن طریق حاسةؤثر في السیطرة على الحركة و كذلكت

:التغذیة الراجعة الخارجیة

یقصد بھا المعلومات التي یكتسبھا الفرد من خالل وسائل مساعدة خارجیة كالمدرس أو 

المعلومات ذاتیا. فمثال المدرب أو مشاھدة الفیدیو و ذلك نظرا إلى عجزه عن اكتساب ھذه 

ال یستطیع الطیار أن یدرك ارتفاع الطائرة إال من خالل الجھاز الذي یوضح لھ ذلك

و في المجال الریاضي سنجد أن الالعب یدرك شكل األداء و مدى جودتھ من خالل 

الخارجیة تصبح المدرب أمن مشاھدة نفسھ من خالل الفیدیو، لھذا فإن التغذیة الراجعة 

)4(ضروریة عندما تكون كمیة المعلومات المتاحة من التغذیة الراجعة غیر كافیة.

:التغذیة الراجعة الطبیعیة

تحدث كنتیجة لحركة الجسم، فعندما یتحرك أي عضو من عضاء الجسم فإن معلومات 

.222، صمرجع سابق، طرق تدریس التربیة الریاضیةزینب علي عمر، غادة جالل عبد الحكیم:)1(
.37،ص2001سوریا،-، مدیریة الكتب و المطبوعات الجامعیة، الالذقیةالتعلم و نظریاتھمنصور علي: )2(
.200، مرجع سابق،صطرق و أسالیب التدریس في التربیة البدنیة و الریاضیةنوال ابراھیم شلتوت، محسن محمد حمص:)3(
.212صمرجع سابق،، الریاضیةتطبیقات في نظریة و منھجیة التربیة البدنیة و ، و أخرونالسعید مزروع)4(
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الذي من معینة لھذه الحركة تأتي عن طریق المجموعات العضلیة لتحدید المدى و الغرض

أجلھ تحرك ھذا العضو و في نفس الوقت ترتبط معھا معلومات قادمة من العین أو االذن و 

ربما مصادر أخرى سوف تصل نتیجة لتلك الحركة،  ھذا النوع من التغذیة الراجعة یحدث 

)1(بصورة طبیعیة كحركة جفن العین و حركة الذراعین و الرأس.

:التغذیة الراجعة التعزیزیة

ھي ع بارة عن إعطاء المتعلم معلومات من مصادر خارجیة حول دقة استجابتھ                       

و تصحیح االستجابات الخاطئة، ومناقشة أسباب الخطأ ، ھذا النوع یشمل معلومات تعطي 

لتضاف إلى المصدر الداخلي من التغذیة و یمكن أن تشمل الوصف من مصادر خارجیة 

ویم و كذلك المعلومات ذات الشكل التصحیحي من قبل المعلم، إما لمعرفة النتیجة و التق

أو األداء و ھذا یذھب بنا إلى التفرقة بین نتیجة األداء و حالة األداء نفسھ، حیث أن نتیجة 

األداء تضیر إلى الدقة في التسجیل و ھي مقیاس للعمل أما معرفة األداء تصیر إلى شكل 

)2(حركة المقیاس ھنا یأتي من قبل الحكم.ال

. استخدام التغذیة الراجعة:6.5

إن من أھم أسباب ضعف العملیة التعلیمة غیاب التغذیة الراجعة أو قلتھا، فھي تعكس 

التفاعل القائم بین المدرس أو المدرب و الالعب أو التلمیذ، و تؤدي إلى حدوث التغیرات 

فیھا في سلوك التلمیذ أو الالعب. فھناك الكثیر من المعلومات الحسیة التي یمكن المرغوب

فائدة و تساعد أن یتلقاھا الفرد، و بالطبع لیس كل المعلومات تعود على المھارة الحركیة بال

)3(على اإلنجاز الجید.

ام التغذیة الراجعة:دي استخدور المعلم ف

)4(النقاط التالیة عند تحقیق التغذیة الراجعة:یجب على المعلم مراعاة

.201، مرجع سابق،صطرق و أسالیب التدریس في التربیة البدنیة و الریاضیةنوال ابراھیم شلتوت، محسن محمد حمص:)1(
.224صمرجع سابق،، طرق تدریس التربیة الریاضیةزینب علي عمر، غادة جالل عبد الحكیم:)2(
.222صمرجع سابق،، نظریة و منھجیة التربیة البدنیة و الریاضیةتطبیقات في ، و أخرونالسعید مزروع)3(
.225صمرجع سابق،، طرق تدریس التربیة الریاضیةزینب علي عمر، غادة جالل عبد الحكیم:)4(



لمرحلة التعلیم الثانويالرياضیةالفصل الثالث: التربیة البدنیة والجانب النظري      

125

 یجب التأكد من استیعاب المتعلمین لمعلومات التغذیة الراجعة، فإنھ من الضروري

باه المتعلمین تغذیة الراجعة من خالل تركیز انتعلى المعلم الجید أن یقدم معلومات ال

علیھا، ومن خالل توجیھھم أثناء تقدیمھا.

علمین یفھمون العالقة التي تربط بین أعمالھم و بین ما یقدمھ المعلم التأكد من أن المت

من تغذیة راجعة.

.توجیھ المتعلم للھدف المطلوب تحقیقھ، من ألجل التخطیط لألداء الجید

.على المعلم مراعاة تقدیم التغذیة الراجعة الفوریة

على ذلك یمكن لنا أن نضیف بعض النقاط حول دور المعلم في استخدام التغذیة زیادةو

الرجعیة:

 للتالمیذ.یجب أن یكون ھناك شرح فوري و وافعند تقدیم أي مھارة معینة للمتعلمین

 یجب على المعلم أن یطلب من المتعلمین تكررا األداء لمناقشة األخطاء و طرق

تصحیحھا.

عطي فرصة للمتعلمین لتصحیحھم أخطائھم في االداء المھارى.یجب على المعلم أن ی

.سرعة إعطاء التغذیة الراجعة بشرط احتوائھا على معلومات قیمة

. أسس التغذیة الرجعیة:7.5

یمكن حصرھا على النحو التالي:

:یعني أن یكون المتعلم قد حقق عمال ما.النتائج

:ھو أن تحدث النتائج في بیئة تعكس معلومات في حجرة الدراسة أو المساحة البیئة

:بھذه النتائج التي یتم إرجاعھا إلى المتعلم تعني المعلومات المرتبطة التغذیة الراجعة

حیث تعمل كمعلومات یمكن استقبالھا و فھمھا.

استخدامھا أثناء قیام المتعلم باالشتغال على قصد بھ أن یتم تفسیر المعلومات ویوثیر:التأ

)1(الناتج التالي.

.224صمرجع سابق،، تطبیقات في نظریة و منھجیة التربیة البدنیة و الریاضیة، و أخرونالسعید مزروع)1(



لمرحلة التعلیم الثانويالرياضیةالفصل الثالث: التربیة البدنیة والجانب النظري      

126

ة یبالعملیة الثالثانطالقا من كل ما سبق یمكن لنا أن نلخص عملیة التغذیة الرجعیةو

وفق الشكل التالي:معلم، متعلم، منھاج و ذلك

)الباحثإعداد :المصدر(المتعلم یة الرجعیة بین المعلم والتغذعملطریقة):10رقم(شكل 

. مرحلة التعلیم الثانوي و المراھقة:6

. مرحلة الثانوي:1.6

حلقة من سلسلة التعلیم الثانوي، لكونھ یحتل داخل المنظومة التربویة یعتبر التعلیم الثانوي

موقعا وسطا بین التعلیم األساسي (المتوسط) و التعلیم العالي( الجامعة)، و بذلك لھ مكانة 

مرموقة في ذات الوسط ألنھ یضم تالمیذ في أخصب فترات حیاتھم و في نفس الوقت 

باتھ.مطالب بتوفیر حاجات المجتمع و متطل

. مفھوم التعلیم الثانوي:1.1.6

المرحلة الثانویة بطبیعتھا الخاصة من حیث سن الطالب یقول "ابراھیم عباس نتو"، 

مد�الت

خمر�ات

املادة التعلميية

معارف أو 

مك�س�بات

سابقة

املتعمل

املهناج

املعمل

كفاءات
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ھي تستدعي ألوانا من التوجیھ و اإلعداد و تضم فروعا مختلفة ،خصائص نموھم فیھاو

و ھذه ،صةیلتحق بھا حامل الشھادة األساسیة و فق األنظمة التي تضعھا الجھات المخت

المرحلة كغیرھا من المراحل تتشارك في تحقیق األھداف العامة للتربیة و التعلیم باإلضافة 

)1(إلى ما تحققھ من أھدافھا الخاصة.

التعلیم الثانوي ھو أخر مرحلة من التعلیم تحت وصیة وزارة التربة و التعلیم، الذي یتلقاه 

التعلیم االبتدائي و المتوسط، تمتاز بأنھا جمیع التالمیذ و ذلك بعد مرورھم على مرحلتي 

مرحلة تفتح أفاقھا ألبنائھا خاصة بعد حصولھم على شھادة نھایة المرحلة أي شھادة 

البكالوریا التي تقرر طبیعة التخصص الذي سیلتحق بھ، و غالبا ما تبدى التعلیم الثانوي 

سنة.18إلى 15بتالمیذ تتراوح أعماره  ما بین سن 

سسة التعلیم الثانوي (الثانویة):. مؤ2.1.6

تعد مؤسسة التعلیم الثانوي العام مؤسسة عمومیة للتعلیم تتمتع بالشخصیة المعنویة 

)2(یلي:و االستقالل المالي و یمكن لنا التعرف علیھا أكثر كما

مصالح الخریطة المدرسیة بالوزارة الوصیة الشبكة الوطنیة : تحددالتأسیس و اإلنشاء

الریاضیة التابعة لھذه لمؤسسات التعلیم الوطني والمنشآت األساسیة الثقافیة والتربویة و

المؤسسات، تستند مسؤولیة إنجازھا لوالي الوالیة المعنیة مع مدیر التربیة.

:یسیر مؤسسة التعلیم الثانوي التسییر و التأطیر مدیر یعینھ الوزیر بالمكلف بالتربیة             

و التعلیم و یساعده ثالثة مساعدین على األقل ھم:

ائب المدیر للدراسات (الناظر).ن

صد).المسیر المالي (المقت

ر الرئیس للتربیة.المستشا

متكون من أعضاء شرعیینالتسییر المجلس التوجیھ و:

التربوي)(المدیر ومساعدوه من الفریق-

.38، ص1981السعودیة، -، دار تھامة للطبع، جدة1، طأفكار تربویةاس نتو: ابراھیم عب)1(
.39،ص2002الجزائر، -التوزیع، عین ملیلة، دار الھدى للنشر ودلیل التسییر المنھجي إلدارة الثانویات و المدارس األساسیةأحسن لبصیر: )2(
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)1(التالمیذ).ضاء منتخبون (ممثلي األساتذة، والموظفین وأع-

:2(یكون نظام الدراسة كمایلي:نظام الدراسة(

 سنوات في 03(ثالثالتكنولوجي، الذي یدوموم االثانوي العیمنح التعلیم:54المادة (

المؤسسات الخاصة جي في التكنولوأن یمنح التعلیم الثانوي العام ویمكن والثانویات، 

، الذي تنص على:18المنشأة طبقا للمادة معتمدة والتعلیم الللتربیة و

تعتمد التربیة الوطنیة على القطاع العمومي، غیر أنھ یمكن فتح المجال :18المادة -

ص، إلنشاء مؤسسات خاصة لألشخاص الطبیعیة أو المعنویة الخاضعة للقانون الخا

التنظیمیة الساریة المفعول.لقانون ولألحكام التشریعیة وللتربیة والتعلیم بقا لھذا ا

ینظم التعلیم الثانوي العام و التكنولوجي في شعب، كما یمكن تنظیمھ في::55لمادة ا

جذوع مشتركة في السنة أولى.-

شعب، بدایة من السنة الثانیة.-

تحدد الشعب من طرف الوزیر المكلف بالتربیة الوطنیة.

 المالي:التسییر

یعرضھا على میزانیة بمساعدة المسیر المالي ویقوم مدیر مؤسسة التعلیم الثانوي بتحضیر ال

بعد ایة للمصادقة علیھامجلس التوجیھ و التسییر للمداولة فیھا، ثم یرسلھا إلى سلطة الوص

اإلذن بالصرف في حدود سنة آمرا بالصرف االلتزام بالنفقات وذلك یتولى المدیر بصفتھ 

أموالھا تسییر تھ محاسبا یتولى حسابات المؤسسة ویساعده في ذلك مسیر مالي بصفمالیة، و 

)3(صیانة أمالكھا.ق أھداف مؤسسة التعلیم الثانوي والعقاریة لتحقیالمنقولة و

:الثانويالتعلیمأھداف.3.1.6

لیم یشكل التعلیم الثانوي العام و التكنولوجي المسلك األكادیمي الذي یلي التع:53المادة

األساسي اإللزامي، یرمي التعلیم الثانوي فضال عن مواصلة تحقیق األھداف العامة للتعلیم 

.39، نفس المرجع السابق،صالمدارس األساسیةدلیل التسییر المنھجي إلدارة الثانویات و أحسن لبصیر: )1(
.14، مرجع سابق، ص04-08قانون الجریدة الرسمیة: )2(
.40، مرجع سابق،صدلیل التسییر المنھجي إلدارة الثانویات و المدارس األساسیةأحسن لبصیر: )3(
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)1(األساسي إلى تحقیق المھام اآلتیة:

 تعمیقھا في مختلف مجاالت المواد التعلیمیة.وتعزیز المعارف المكتسبة

ت العمل الفردي والعمل الجماعي وقدراتطویر طرق و كذا تنمیة ملكات التحلیل                     

التواصل و تحمل المسؤولیات.و التلخیص واالستدالل والحكم و

تماشیا توفیر مسارات دراسیة متنوعة تسمح بالتخصص التدریجي في مختلف الشعب ،

استعداداتھم.مع اختیارات التالمیذ و

.تحضیر التالمیذ لمواصلة الدراسة أو التكوین العالي

. مرحلة المراھقة أو تلمیذ المرحلة الثانویة:2.6

. تعریف المراھقة:1.2.6

 :ھقتھ تعني دانیتھ، فراھق الشيء معناه قاربھ، و راھق ررھقتھ معناھا أدركتھ، و ألغة

البلوغ معناه قارب سن البلوغ، و راھق الغالم معناه قارب الحلم، و صبي مراھق معناه 

)2(القدرة على إنجاب النسل.مدان للحم، و الحلم ھو 

:اصطالحا

العاطفي أو اقتراب من لنضج الجسمي والعقلي والنفسي واالجتماعي  وتعني التدرج نحو ا

)3(االحتالم.

تصرفات ھي " المرحلة النمائیة التي تتمیز فیھا " عبد الكریم عطا كریم"المراھقة حسب و

)4(و الضغوط العنیفة".االنفعاالت الحادة و التوترات الفرد بالعواطف و

بدخول لوغ، و تنتھيبانھ المرحلة التي تتبدأ بالبیعرفھا علماء نفس التطور المراھقة و

د أن بعض ق المحكات التي یحددھا المجتمع، حیث نجالمراھقین مرحلة الرشد وف

سنة، في حین ترى مجتمعات أخرى أن سن الثمانیة عشرتحدد سن الرشد بـ المجتمعات

.14، مرجع سابق، ص04-08قانون الجریدة الرسمیة: )1(
.229، ص 2007، دار المنھاج للنشر وو التوزیع، األردن، 1: طلتفكیر التباعديمھارات اجیلفورد بلوم: )2(
.175، ص2007، دار جریر للنشر و التوزیع، األردن، 1، طةلمراھقاالتطور من الطفولة حتى ایمان أبو غریبة: )3(
32، ص2014األردن، ، دار الحامد للنشر و التوزیع، 1ط، الضغوط النفسیة لدى المراھقین ومفھوم ذاتھعبد الكریم عطا كریم: )4(
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)1(عشرون عاما ھو السن المناسب لدخول الفرد مرحلة الرشد.والواحد

من مل استقاللیة الفرد عن الكبار، والمراھقة مرحلة تمتد من النضج الجنسي إلى أن تكت

الصعب تحدید سن المراھقة أكثر منھ تحدید سن الطفولة بالنظر إلى أن النضج العقلي                 

االجتماعي یحدثواالنفعالي و في أعمار تختلف من فرد ألخر، كما یعنبر سن الواحد                  

)2(العشرون ھو السن الذي یصل فیھ الفرد إلى اكتمال النضج في نھایة المراھقة.و

رج نحو النضج ھقة تعني التدلمران فترة اأانطالقا من التعریفات السابقة یمكن لنا القول 

السلوكي، و أن المراھقة تمثل فترو نمو بدایتھا من ي ولعقلي واالجتماعالجسمي واالجنسي و

الرشد حیث یتحقق النضج نھایتھا بسن حیث یتحقق النضج الجنسي للفرد، والبلوغ 

االنفعالي.

. مصادر اضطراب المراھقة:2.2.6

المراھقة نذكر منھا مایلي:اضطرابھناك العدید من المصادر 

صراعھ معھا.وعلى الحاالت النفسیة انعكاسھاالمراھقة وحاجاتھ البیولوجیة وخصائص

المراھق ایجاد مكانة اجتماعیة ورغبة في الشعور باالستقاللیة وتكوین ھویة محاولة

مستقرة.واضحة و

التزیین.ومحاولة المراھق التأثیر على األخرین باالھتمام بھ بالتأنق في الملبس

المراھق بسبب عدم وضع الھویة مما یسبب لھ عدم االتزان في تصرفاتھ في حیرة

تصرفاتھ فھل یعتبر نفسھ طفال یتصرف كطفل أم ناضجا و یتصرف كشخص بالغ.

قد تعرض األمن النفسي القلق من المستقبل من أمور مجھولةالخوف من الفشل و

شعوره باالستقرار.للمراھق و

الفھم من قبل الطرفین فدائما یخبر األبناء عن عدمالصراع مع األباء بسبب سوء

)3(رضاھم عن سلوكھم الطفولي بسبب رغبتھم الالشعوریة في أن یكبر ابنھم أو بنتھم.

.408،ص20011، دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة، األردن، 3،طعلم النفس التطوري الطفولة و المراھقةصالح محمد أبو جادو: )1(
.163، ص 2006األردن، ، دار المسیرة للنشر و التوزیع، 2، طعلم النفس العاممحمد عودة الریماوي و أخرون: )2(
.372، ص1997مصر، -، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریةلمراھقلنفس النمو الطفولة و اعلم ارمضان محمد القذافي: )3(
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:مراھقةللالمراحل العمریة.2.2.6

:التقسیمات الثنائیة

) المراھقة المبكرةEarly adolescence:(عشر إلى سن ثانیة تمتد من سن ال

سریع و یتمیز سلوك المراھق عشر أو السادسة عشر حیث یصاحبھا نموالخامسة 

في ھذه المرحلة بالسعي نحو االستقالل و الرغبة في التخلص من القیود.

المراھقة المتأخرةLate adolescence) تمتد من سن السابعة عشر إلى سن :(

بالترافق مع المجتمع الحادیة و عشروین، و یتمیز سلوك المراھق في ھذه المرحلة 

)1(الذي یعیش فیھ و االبتعاد عن العزلة و االنخراط في نشاطات اجتماعیة مختلفة.

:التقسیمات الثالثیة

 :شر إلى سن الرابع عشر تقابل مرحلةبین سن الثاني عمرحلة المراھقة المبكرة

التعلیم األساسي (المتوسط).

 :ر و سن السابع عشر و تقابل مس عشبین سن الخامرحلة المراھقة المتوسطة

المرحلة الثانویة.

 :بین سن الثامن عشر و سن الواحد و عشرون تقابل مرحلة المراھقة المتأخرة

)2(المرحلة الجامعیة.

ي الت12في المادة 04-08إنطالقا من التصنیفات المذكورة أعاله، و من القانون التوجیھي 

و انطالقا من سن السادسة عشرغایةإلىمن الست سنواتعلى إلزامیة التدریستنص

بالمراھقین ، نستنتج بأن تالمیذ المرحلة الثانویة یصنفون الدراسة االستطالعیة التي قمنا بھا

في المرحلة المتوسطة.

. النمو في فترة المراھقة المتوسطة: 3.2.6

بالنمو التغیر الذي یحدث للكائن الحي في نظام معین في مدة زمنیة و بما أن النمو دیقص

یعتبر النمو الحقتھا كما تؤثر في سابقتھا، ویمر بمراحل متعددة فكل مرحلة تؤثر في

.34مرجع سابق، ص، الضغوط النفسیة لدى المراھقین ومفھوم ذاتھعبد الكریم عطا كریم: )1(
.290، ص2002، دار الكتاب الجامعي، اإلمارات العربیة المتحدة، 2، طو المراھقةعلم النفس الطفولةعلي فاتح الھنداوي: )2(
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مع بدایة النمو الوظیفي الجسمي من أھم مظاھر نمو المراھق و تبدو مظاھر ھذا النمو 

یولوجیة" والخارجیة " الجسمیة وء الداخلیة "الفیزللغدد، و في نمو األعضا العضویة"             

لما كانت مرحلة المراھقة ذلك على النمو الطولي و الوزن وأثر كل نمو الجھاز العظمي و

تسیر بسرعة المراھقة الداخلیة والخارجیة، ومرحلة نمائیة سریعة لذا فھي تشمل جوانب 

)1(بین جمیع ھذه المكونات.منتظمة لیتم التناسق و االتزان

ظھران أساسیان یتمثالن في:مومن أھم مظاھر النمو 

:و یعني نمو في الحجم و الوزن من جھة المظھر الخارجي و ینمو المظھر التكویني

داخلیا تبعا لنمو أعضاء جسمھ المختلفة.

:2(ھو نمو الوظائف الجسمیة و العقلیة و االجتماعیة.المظھر الوظیفي(

:طفرة النمو لدى المراھقین.3.2.6

المرحلة ھو اكتمال حجم ذه تي تحدث في ھأن أھم مظاھر النمو ال")Berkبیرك ("ترى 

نصف ابع عشر ون السسعند الذكور في ند معظم اإلناث بسن السادس عشر والجسم ع

یزداد وسان من الوصول إلى مرحة االكتمال م اإلنسعندما یقترب نمو العظام الطویلة في ج

18.05سنتیمترا ووزنھ حوالي 25لبلوغ حوالي طول المراھق خالل فترة ا كلغ                  

تظھر ھذه المرحلة أیضا بعض االختالفات بین الجنسین في أبعاد الجسم بسبب الدور الذي و

)3(یلعبھ إفراز الھرمونات الجنسیة في نمو العظام.

:سنة18-15جوانب النمو لدى المراھقین.4.2.6

:النمو النفسي

من التغیرات لدى المراھق بصفة عامة، مجموعةالفیسیولوجیةتحدث التحوالت العضویة و

المضطرب والالشعوریة، كاإلحساس بنوع من الشعور الغامضالنفسیة الشعوریة و

علم غیر منشورة في ، رسالة ماجستیر العنف لدى التالمیذ في مؤسسات التعلیم الثانوي من وجھة نظر األساتذة و اإلداریینناجي لیلى: )1(
.135، ص2008/2009االجتماع، جامعة بسكرة، 

اختبار شھادة التعلیم المتوسط في التربیة البدنیة جمعمول بھ على نتائال: أثر برنامج التربیة البدنیة و الریاضیة شریفمعتز با� )2(
.118، ص2017/2018، تربیة بدنیة و ریاضیة، جامعة بسكرة، غیر منشورة، رسالة دكتوراهو الریاضیة

.410-409، مرجع سابق، صالطفولة و المراھقةعلم النفس التطوري صالح محمد أبو جادو: )3(
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ذاتھ ور كذلك یتغیر الالمتوازن، بسبب عدم فھم تلك التغیرات فھما حقیقا، والشعو

إریكسون یذھب" ا، مما یؤثر في نفسیتھ ایجابیا وسلبیا، وعضویفیزیولوجیا و

)Ericsson(" الفترة تتمیز على مستوى الشعور وإلى أن ھذه األنا بتنمیة الھویة              

مواجھة مختلف ردود الشخصیة، وتحقیق النضج الجنسي، االعتراف بواالستقاللیة و

)1(تحصیل الھویة الحقیقیة.األشخاص األخرین من أجل 

النمو العقلي:

میتھ كإحدى الركائز اھتم العلماء بدراسة النمو العقلي في ھذه المرحلة اھتمام یتناسب مع أھ

االجتماعیة، ألنھق األول في إحداث التكیف مع البیئةتكوین شخصیة المرااألساسیة في 

ا في یكتمل نضجھمنھا من المراحل السابقة، وأكبر ولمرحلة تنمالعقلیة في ھذه القدرةا

الجتماعي، ھذا التطور في ھذه القدرات یساعد على التكیف انھایة فترة المراھقة ككل، و

ھناك نوعان من القدرات سریة التي یتلقاھا المراھق واألبدون شك بنوع التنشئة

االنتباه القدرات والعملیات المعرفیة (كالذكاء وأثناء ھذه الفترة منھالعملیات التي تنمو او

القدرات العددیة لفظیة وھناك القدرات الخاصة كالقدرات الو،التفكیر)والتذكیر و

)2(غیرھا إضافة إلى المیول.ة والمیكانیكیو

:النمو الحركي

العملیاتخالل حیاة اإلنسان وسلوك الحركي النمو الحركي ھو عبارة عن التغییرات في ال

.)3(المسؤولة عن ھذه التغیرات

تتطلبالتياألنشطةمنمتعددةأنواعممارسةعلىكثیرایساعدالفترةھذهفيالفتى

علىقدراتھافيتساھمالفتاةعضالتمرونةزیادةأنكما، العضلیةالقوةمنالمزید

الدورعلىالعلماءاختلف.الفنیةوالتمارینكالجمبازالریاضیةاألنشطةبعضممارسة

الفترةفھذه،الجسمانيالحركيالنموإلىبالنسبةأھمیتھاومدىالمراھقةفترةتلعبھالذي

.45-44، ص1986لبنان، -، دار الطلیعة بیروت3و طرایشلي،ط، ترجمة جورجخمسة دروس في التحلیل النفسيسیغموند فروید: )1(
.137، ص، مرجع سابقالعنف لدى التالمیذ في مؤسسات التعلیم الثانوي من وجھة نظر األساتذة و اإلداریینناجي لیلى: )2(
.38، ص1999مصر، -ار الفكر العربي القاھرة، دالنمو الحركي مدخل للنمو المتكامل للطفل و المراھقأسامة كامل راتب: )3(
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فترةإلىتمتدالتياالضطراباتبعضطباعھافيتحملأنھاإذ،اضطرابفترةتعتبر

)1(.الحركيللنموبالنسبةمعینة

االجتماعيالنمو:

إلیھاینتميالتيالجماعةمسایرةإلىالمراھقةمناألولىالسنواتفيالمراھقیمیل

بالصراحةالمسایرةھذهوتمیزتصرفھمبمثلوالتصرفبمظھرھمالظھورجاھدافیحاول

الذاتتأكیدمنأساسعلىیقومآخراتجاهاالتجاهھذامحلیحلثمواإلخالص،التامة

االجتماعيوعیھإلىذلكیرجعوجماعة،وسطیعملكفردبھاالعتراففيوالرغبة

یسعىالمراھقةمنتصفوفيخبراتھ،فيزیادةمنذلكیصاحبوماالعقلي،ونضجھ

إلیھالنظرتلفتبأعمالالقیامإلىدائمافیمیلجماعتھبینمركزلھیكونبأنالمراھق

)2(.طرازأحدثعلىومصنوعةاأللوانزاھیةارتداءمثلمتعددةبوسائل

والبدني:النمو الجسمي

الفتى لتناسق شكل ویالحظ استعادة الفتاة حلة بالبطء في النمو الجسماني، وتتمیز ھذه المر

وق الممیزة في تركیب جسم الفتى والفتاة بصورة جلیة ویزداد الجسم، كما تظھر بعض الفر

ى یستعید الفرد الرجلین بدرجة أكبر من نمو العظام حتنمو عضالت الجذع والصدر و

اد تزداد احتیاجات األفرلى نضجھم البدني الكامل تقریبا ویصل كل منھما إاتزانھ الجسمي، و

)3(اكتساب المظھر الجید.مة القوام وسالإلى األنشطة التي تھتم بصحة و

سنة:18-15حاجات المراھق .5.2.6

ت المھمة التي یمكن أن تبلور في النقاط اخاصة في ھذه المرحلة العدید من الحاجللمراھق

:التالیة

"الصحة الجسمیة، الحاجة إلى الشعور الحاجة إلى األمن الجسمي ون:الحاجة إلى األم

األلم، الحاجة إلى اء حیا، الحاجة إلى تجنب الخطر وإلى األمن الداخلي الحاجة إلى البق

.174ص،1992، دار المعارف، القاھرة ، علم النفس الریاضي:محمد حسن عالوي)1(
.26-25صمصر، ص -االسكندریةمؤسسة شباب الجامعة، ، سیكولوجیة المراھق:عصام نور سریة)2(
،2001مصر،-، دار الفكر العربي، القاھرة15، سلسلة مراجع في التربیة وعلم النفس، العدد اإلعداد النفسي للناشئین:محمد حسن عالوي )3(

.132ص
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والراحة الحاجة إلى الشفاء عند المرض أو الجوع، الحاجة إلى الحیاة االسترخاء 

.األسریة اآلمنة المستقرة

الحاجة إلى الحب و المحبة و التقبل االجتماعي إلى إسعاد القبول:الحاجة إلى الحب و

اآلخرین.

:االھتمام بالجنس اآلخر إلىالحاجة إلى التربیة الجنسیة والحاجة إلى اإلشباع الجنسي

)1(و التوافق الجنسي".

المراھق في حاجة إلى االستقالل:الحاجة إلى تھذیب الذات والحاجة إلى التحرر و

ھو بحاجة إلى من یوجھ إلى معرفة واحترام اآلخرین وثقتھم بھ، والتقبل االجتماعي

لم أنھ كبیر و ناج ولسلوك المقبول في المناسبات، والذي یمده بالشعوب باالستقالل وبا

)2(یعد طفال.

:التمثل بالنماذج الناجحة لى في وة والمراھق في حاجة إلى قد"الحاجة إلى القدوة

تحدد لھ أھدافھ التي یرجو تحقیقھا.یم التي تعنیھ، كما توجھ سلوكھ واكتساب الق

تحقق لھ الحاجة لالنتماء بـ "نحن" منفصال عن األسرة أو مستقال إلى االنتماء:الحاجة

مختلفة لتي بدورھا تعرض الفرد ألنماط االنتماء إلى جماعة األقران، واعنھا من خالل 

)3(من السلوك".

:الحاجة إلى معرفة أمور الدین فالنمو الدیني لھ األثر الواضح في النمو النفسي               

الصحة النفسیة للمراھقین فالعقیدة حین تتغلغل داخل النفس تدفعھا إلى سلوك إیجابي    و

الدین یساعد الفرد على االستقرار.و

:تتفق ھذه المرحلة من العمر أن الحاجة إلى المعرفة و المعلومات عند الذكور خاصة

حیث یزداد لدیھم ناث،الذكور لھم القدرة على معرفة أكبر أو كثر الحاجات بالنسبة لإل

الفھم للعالقات القائمة بین العناصر المختلفة في الموضوعات كما أن المعرفة التركیز و

)4(ھي حاجات للوضوح.

المدرسة الثانویة الفعالة:المراھق و.6.2.6

.243، ص2001مصر،-الدولیة، القاھرةاعة ،الشركة الدولیة للطب5، طعلم النفس النمو: الطفولة و المراھقة:حامد عبد السالم زھران)1(
.234، ص2001مصر، -، مركز اإلسكندریة للكتابعلم النفس النمومحمد عبد الحلیم المنسي، صالح بنت عفاف: )2(
.232-231صص ، 2006مصر، -، مركز اإلسكندریة للكتابحاجات المراھقین الثقافیة و اإلعالمیة:أحمد ھالل شتا)3(
.232-231صص ، نفس المرجع السابق، حاجات المراھقین الثقافیة و اإلعالمیة:شتاأحمد ھالل )4(
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كما تم التطرق سابقا إلى أنا لمدرسة الثانویة ھي أكثر المؤسسات التربویة تنظیما في حیاة 

.حیث أنھا تقد لھ الفرص لتعلم و اتقان الخبرات و المھارات الجدیدةالمراھقین،

بدراسة ھدفت إلى التعرف "Lipsitsلبستس "لمعرفة مواصفات المدرسة الفعالة قامت و

الزیارات المیدانیة على أفضل حیث قامت بالعدید من االتصاالت وأفضل المدارس الثانویة، 

المالحظات التي وو بناء على توصیات خبراء التربیةالمدارس الثانویة على أرض الواقع، 

كانت أبرز مریكیة تم اختیار أربع مدارس، وتمت في أجزاء مختلفة من الوالیات متحدة األ

مالمحھا ھي القدرة على تكییف جمیع الممارسات المدرسیة لتالئم الفروق الفردیة بین 

قد أخذت ھذه المدارس ماعیة، وسمیة والمعرفیة واالجتالطلبة في جوانب التطورات الج

االنفعالي ذو قیمة كبیرة في ئة االیجابیة للتطور االجتماعي وبالتركیز على أھمیة البی

)1(الثانویة.والبرامج الدراسیة التي تعني بتربیة المراھقین في المرحلتین اإلعدادیة 

كن لھ أن یرى الباحث أنھ بسبب تطور قدرة المراھق على التفكیر بطریقة مجردة یمو

لت من التركیز الریاضیات، بحیث أن حاجتھ ھنا انتقجیة وویدرس العلوم الفیزیائیة والبیول

كما كانت في المدرسة االبتدائیة، بدل منھا إلى تكوین المراھق الكتابةعلى قواعد اللغة و

ربیة لعقدین األخیرین الدول العاالبداع، ففي اتخیل وعلى التفكیر االفتراضي بقدرتھ على ال

تحقق التوازن بین التعلیم التي استطاعت أن لدول المتقدمة في مجال التربیة ومسایرة منھا لو

ع یالتطور النوعي، ففي دولنا العربیة و بالدنا الجزائر خاصة لم تستطالتوسع الكمي و

الدول متقدمة في المواد المذكورة سلفا، األمر الذي یوجب على ھاتھ تحقیق نتائج ایجابیة و

ال سیما المراھق اإلفادة في ھج الدراسیة التي تمد للتالمیذ والمنامراجعة األنظمة التربویة و

الجوانب المعرفیة لكل المواد دون استثناء الذي یبلغ أوجھ في ھاتھ الفترة من المراھقة 

للوصول إلى تالمیذ لھم نسبة متقدمة من التطور في القدرات العقلیة و المعرفیة.

اھق و األنشطة البدنیة:المر.7.2.6

یات المتحدة األمریكیة أن ینشغل اإلنسانیة بالوالالخدماتتوصي وزارة الصحة و

تقدیر، و یفضل كل أیام األسبوع دقیة بأقصى 60المراھقون في نشاط بدني على األقل لمدة 

.438، مرجع سابق، صعلم النفس التطوري الطفولة و المراھقةصالح محمد أبو جادو: )1(
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أجاز الكونجرس 2004حتى الحكومة الفیدرالیة أدركت قیمة النشاط البدني، ففي سنة و

ألمریكي قانونا یسمح بتلقي الوكاالت التعلیمیة مساعدة فیدرالیة تعطي معظم المدارس ا

دیر في الیوم، فكل دقیقة بأقل تق30لتحقیق سیاسة الصحة البدنیة التي تشمل نشاطا بدنیا لمدة

ن و إذا قدروا أیضا النشاط الجسمي لبنات نشطون بدنیا إذا شعروا أنھم قادرومن األوالد وا

موذجا للدافعیة المرتكز على التوقع، و نالحظ أن األوالد یمیلون إلى تقدیر النشاط ھذا نو

الجسمي أكثر و الشعور بكفایة أكبر مقارنة بالبنات، لذلك ھم أكثر دافعیة و ھذا أحد أھم 

األسباب لتفوق األوالد على البنات في النشاط الجسمي و میولھم لممارسة جمیع األنشطة 

في ھاتھ المرحلة ینقص األرقام في مستویات النشاط الجسمي عند البنات عكس البنات الن 

46عند األوالد بـو64% %.)1(

یرى الباحث أن المراھقین یقضوا اوقات كبیرة في المدرسة من ساعات یقظتھم الیومیة            و

كاشتراكھم في الریاضیة في حیاتھم الیومیة ارس األنشطة البدنیة وألن لكثیر منھم ال یمو

لسوء الحظ وم كبیر في تعزیز اللعب النشط، والنوادي الریاضیة مثال، فإن دور المدرسة الی

نا یتقلص وقت التربیة البدنیة والریاضة للسماح بوقت أكادیمي أطول للمواد األخرى، فھ

تنمیة عالقات رعایة معھم      شجیع شعورھم الكفایة، وتوجب االعتناء برؤى التالمیذ و

حیویین.  اصة عندنا یكون تالمیذھا نشطاء وذلك بكون المدرسة الوسط الھام خو

.756،ص2015،دار الفكر، عمان، 1، طنمو الطفل المراھقمعاویة محمد أبو غزال، الفرحاتي السید محمود: )1(
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خالصة:

الریاضیة تعتمد على مختلف النشاطات الحركیة التربیة البدنیة وفخالصة لھذا الفصل، و

.العامة

یث تنمیة الجانب ، من حالكفاءاتعلىاربة المعتمدةقتناولھا یتماشى و التجانس مع المو

بناء شخصیة التلمیذ، وكذا تنمیة القدراتالبدني العام، والمھارات الفكریة والحركیة، و

عوامل التنفیذ (المداومة، السرعة، االستطالة، التنسیق الحركي العاموالمعرفیةالعقلیة و

التوازن...).و

النشاطات البدنیةالمسعى الحیوي الھام، فالتعلم بواسطةا ھذالمدرسةتبجل لما و

للتعایش مع محیطھ یدفع بھدماج في الحیاة الیومیة والریاضیة یمكن المتعلم من االنو

المألوف.
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تمھید:

من ذلك علیھ ابتاع منھج حثھ إلى التحقق من صحة فرضیاتھ ویسعى كل باحث في ب

بالتالي القیام بالدراسة على العینة المدروسة موضوع بحثھ المراد القیام بھ، ومتالئم مع

اإلحصائي الكلي.المأخوذة من المجتمعو

ومن ثم یستخدم منھج علمي تربوي مناسب لكي یتمكن من جمع مختلف البیانات 

ومدى المعلومات من خالل تطبیق أداة إحصائیة مناسبة تمكننا من التوصل إلى نتائج دقیقةو

في (الصدق، الثبات، الموضوعیة)،التي تعتبرموضوعیة الوسائل االحصائیة المتمثلة 

التربویة.یھا في مثل ھذه البحوث العلمیة وعلمیة المتفق علالشروط ال
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الدراسة االستطالعیة:.1

ة في سبیل تطالعیسالقیام بالدراسة االعمل میداني وجب على الباحثقبل البدء في أي 

بغیة منھ بالتعرف على الواقع المیدانياستكشاف میدان بحثھ، و من خالل اإلجراءات             

ذلك بجمع أكبر معلومات دق تفاصیلھ، أقبل الخوض في الظروف التي ستتم فیھا الدراسةو

لمعرفة في الجانب النظري من مختلف المراجع، مع القیام بعملیة االختبار لألداة المستعملة 

في دراستنا ، وعینة البحث التي تقع علیھم الدراسةجتمع وممع مدى توافقھا مع الدراسة و

راسة االستطالعیة وفق مرحلتین: ھذه تتم الد

الدراسة االستطالعیة النظریة:.1.1

م على االطالع العدید بعد موافقة المجلس العلمي على موضوع دراستنا، قام الباحث بالقیا

بعض الكتب من الكتب ورسائل الماجستیر والدكتوراه والمجالت الدولیة والوطنیة، و

فیھا عن الدراسات السابقة أو المشابھة للموضوع حیث البحث ، قصد االطالع وااللكترونیة

تمكنا من جمع العدید من المصادر التي تتعلق بمحور الدراسة.

لوثیقة ا، و2006لسنة للمرحلة الثانویةالریاضیةالع على منھاج التربیة البدنیة وتم االط

.تفحصھ بدقة، و2007المرافقة لھ لسنة 

ریة:نتائج الدراسة االستطالعیة النظ

الریاضیة لمرحلة التعلیم الثانويحیثیات منھاج التربیة البدنیة والتعرف على.

 التعرف على أكبر عدد من المواضیع السابقة، مع بلورتھا في سیاق دراستنا بطریقة

دقة.اما بغیة القیام بعمل أكثر عمق وأكثر إحك

 كانت نقطة بدایتنا لدراستنا ھذه.العدید من الرسائل

لإلجراءات المیدانیة:االستطالعیة.الدراسة2.1

، قمنا بأخذ جمیع طرف أساتذةبعد تحضیر االستبیان من طرف الباحث و تحكیمھ من 

التدابیر الخاصة بالجوانب اإلداریة، تم أخذ الموافقة من إدارة المعھد على مستوى نائب 

التعلیم لوالیة مدیریة التربیة وإلىمدیر المعھد المكلف بالدراسات ما بعد التدرج للتوجھ بھا 
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للمؤسسات انیةالزیارة المیدبإجراءللحصول على الموافقة ،)18(أنظر الملحق رقم:بسكرة

، بعد أخذ الموافقة من )19(أنظر الملحق رقم:التفتیش على مصلحة التكوین والتربویة

دیسمبر 15بین: طرف المصلحة المعنیة الذي أجازت لنا الزیارة في الفترة الممتدة ما 

أخذ موافقة زیارة لى مستوى ثانویات بلدیة بسكرة، وع2017مارس 30إلى غایة 2016

)20(أنظر الملحق رقم:التعمیر لوالیة بسكرة دارة المعھد إلى مدیریة التجھیز وكذلك من إ

لكن لم یتم قبول الزیارة ألسباب نجھلھا.

بعد موافقة مدیري آلجال المحددة، ویة المعنیة في اتم التوجھ إلى المؤسسات التربو

ة، قصد شرح لھم الریاضیبأساتذة مادة التربیة البدنیة والمؤسسات المعنیة تم االتصال

المالحظ ھنا أنھ كان ھناك تجاوب كبیر من طرف األساتذة للموضوع موضوع الدراسة، و

متمنیین منا التوفیق في انجاح الموضوع. والموضوع لب الدراسةمعتبرین

أساتذة موزعین على مختلف 10قمنا بتوزیع استمارات االستبیان على عینة قدرھا 

.المؤسسات

:نتائج الدراسة االستطالعیة المیدانیة

 الوقوف على أفضل تستغرقھ أداة البحث في التطبیق ومعرفة الوقت المناسب الذي

الطرق و الظروف إلجراء الدراسة األساسیة.

سھولة فھم أفراد العینة لھا.لمعلومات والبیانات وسالمة لغتھا ون صالحیة االتأكد م

المنھج المستخدم:.2

یصبح الموضوع مجرد حصر         فمن دونھ ،لكل بحث منھج یسیر علیھ لدراسة المشكلة

فمنھج البحث كما یعرفھبین استخدامھا لعالج الدراسةوتجمیع معارفھا دون الربط بینھا و

بأنھ " ھو طریق موضوعیة یتبعھا الباحث لدراسة ظاھرة من الظواھر "محمد الصاوي"

وصول إلى نتائج طرق عالجھا، والعرفة أسبابھا، وموتحدید أبعادھا، وبقصد تشخیصھا

عامة یمكن تطبیقھا فالمنھج فن تنظیم األفكار، سواء للكشف عن حقیقة غیر معلومة لنا

.)1(إلثبات حقیقة نعرفھا" أو

.26، ص1999مصر،-، المكتبة األكادیمیة للنشر، القاھرة1، طالبحث العلمي أسس و طریقة كتابتھمحمد الصاوي محمد مبارك: )1(
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بأن المنھج ھو" طلب الحقیقة "غسان الذیب الفھري"و من "منصور نعمان"یقول كال 

عرضھا و تحلیلھا تحلیال البحث المتواصل عنھا و إشاعتھا بین الناس بعد تقصیھا وو

)1(دقیقا، و بھذا المفھوم تتجلى قیمة البحث بوصفھ قرین الحقیقة."شامال و

المأمولیة للتعلیم الثانوي بین الواقع وحول منھاج التربیة البدنبما أن دراستنا تتمحور 

لتالئمھ المنھج الوصفيتم استخدام بدراستھ المیدانیة على مستوى ثانویات بلدیة بسكرة،

طبیعة الدراسة للتأكد من صحة فرضیاتنا.و

نھج الوصفي بأنھ عن الم"عثمان محمد غنیم"و "علیان"ربحي مصطفى یقول كال من  

شكالھا، و" منھج یستخدم في دراسة األوضاع الراھنة من حیث خصائصھا، أ عالقتھا             

ھذا یعني أن المنھج یھتم بدراسة حاضر الظاھروامل المؤثرة في ذلك، والعو

)2(األحداث"و

بأن "المنھج الوصفي یرتكز على وصف دقیق "محمد عبیدات و اخرون"یقول كال من 

قد یقتصر ھذا على صورة نوعیة أو كمیة رقمیة، وتفصیلي لظاھرة أو موضوع محدد و

)3(المنھج على وضع قائم في فترة زمنیة محددة أو تطویر یشمل قدرات زمنیة عدة".

:مجتمع الدراسة.3

بأن مجتمع البحث ھو" المجوعة التي یھتما بھا الباحث، أي عباس"عبد القادر "یقول 

معرفة األشخاص الذي یود الباحث راستھا والكبیرة التي یھتم بھا الباحث بدتحدید المجموعة 

)4(أن یطبق نتائج دراستھ علیھم"

الریاضیة على مستوى ي أساتذة مادة التربیة البدنیة ویتمثل المجتمع األصلي لدراستنا ف

لى مستوى المجتمع المتاح فھم أساتذة المادة الموجودین عالوالیة بسكرة، أمالطور الثانوي 

مؤسسة ثانویة للموسم 15أستاذ مقسمین على 40المقدرین بـ بلدیة بسكرة، و

.)21(أنظر الملحق رقم: .2016/2017الدراسي:

.15ص، 1996األردن،-، دار الكندي للنشر و التوزیع، اربد1،طالبحث العلمي حرفة و فنري:منصور نعمان، غسان الذیب الفھ)1(
.42، ص2000األردن، -،دار صفاء للنشر و التوزیع، عمان1، طمناھج و أسالیب البحث العلمي:عثمان محمد غنیمربحي مصطفى علیان، )2(
.43،ص1999األردن،-، دار وائل للطباع و والنشر، عمان2، طمنھجیة البحث العلميمحمد عبیدات و آخرون: )3(
.118، ص2013مصر،-، دار الكتاب الحدیث، القاھرة1، طالبحث العلمي و الداللة اإلحصائیةطبیعة عبد القادر عباس: )4(
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:عینة الدراسة.4

"مروان جزءا من محددات المجتمع المعني بالبحث، بحیث یقولتمثل عینة البحث جانبا أو 

األدواتحدد الباحث المنھج الذي سیطبقھ وبعد أن یحدد الوسائل وبعد أن یعبد المجید" 

التي یستخدمھا في جمع المعلومات، علیھ أن یحدد نوع العینة أو العینات التي سیقوم بسحبھا 

یكفي لضمان صدق تمثیالء من المجتمع یمثلھ من المجتمع، أي أن یحدد طریقة لسحب جز

)1(.تعمیم النتائج على المجتمع كلھ

تمثلت عینة دراستنا في جمیع أساتذة التربة البدنیة و الریاضیة على مستوى ثانویات بلدیة 

بسكرة التي تمثل المجتمع المتاح، تم اختیارانا لھاتھ العین لعدید من األسباب أھمھا:

 توفر بلدیة بسكرة على أساتذة ذو خبرة میدانیة مقارنة ببعض البلدیات األخرى على

مستوى الوالیة.

 بعقد العدید من الندوات الداخلیة حول مفاھیم خاصة بالمنھاج بسكرة قیام أساتذة بلدیة

األخرى.الدوائروو ھذا كان بحضور الجمیع، عكس ما نراه في البلدیات

ث رفقة أستاذ مكون بعقد ندوات داخلیة على مستوى مقاطعة أوالد جالل التي قیام الباح

تضم عدد ھائل من البلدیات منھا (أوالد جالل، سیدي خالد، الدوسن، الشعیبة) فالمالحظ 

نا مشكل كبیر في التنسیق ھنا یخلق لابات األساتذة أكثر من حضورھم، وھنا ھو عدد غی

بینھم وبین المؤطرین.

الدراسة:أدوات.5

من ھذه حث علیھ أن یختار أدوات الحصول على المعلومات، غیر أن الباتتعد وسائل و

.سیلة تعد األكثر حصوال على البیانات التي یریدھا في موضوع دراستھالوسائل، و

أنھ " في ""میرفت علي خفافجةو "فاطمة عوض صابر"كال من في ھذا المجال تقول

مرحلة مبكرة من البحث یتعرف الباحث على مزایا العملیات المختلفة في جمیع األدلة

المواد الضروریة الختیار والبراھین، ویعد تحدید األسلوب الذي یمكنھ من جمع البیات و

صدق فروضھ أو لإلجابة على تساؤالتھ العلمیة على نحو سلیم، یجب علیھ فحص ما یتوفر 

.59، ص2000، مؤسس الورق للنشر و التوزیع، األردن،1،طالجامعیةأسس البحث العلمي إلعداد الرسائل:عبد المجید مروان)1(



اإلجراءات المیدانیة للدراسة:الجانب التطبیقي                                     الفصل الرابع

146

بحثھ، فإذا لم تتناسب األدوات أو أھدافیختار أكثرھا مالئمة لتحقیق ھدفت، ولھ من ادوا

احتیاجات بحثھ فإنھ قد یكملھا، أو یعدلھا، أو یعد، أو یصنع واألجھزة المختلفة المتوافرة و

)1(أدوات أخرى".

انطالقا من ھذا التعریف یمكن لنا القول بأنھ یجب على الباحث:

 و األسالیب المختلفة لجمع بیانات بحثھ.االلمام بجمیع األدوات

عیوبھا.بیانات التي تنتجھا من مزایاھا وطبیعة ال

تفسیر البیانات التي تكشف إعداد ھذه األدوات باستخدامھا واكتساب الباحث لمھارات

علیھا.

من اجل اختبار فرضیات الدراسة والوقوف وء أھداف البحث وطبیعة الدراسة وضىعل

قمنا باستخدام علي مدى تحققھا أداة استمارة االستبیان موجھة إلى أساتذة التربیة البدنیة             

.الریاضیة على مستوى بلدیة بسكرةو

یعرف االستبیان على أنھ صیغة محددة من الفقرات و األسئلة التي تھدف إلى جمع البیانات 

أشیع اطالق لفظ استبیان على ب منھم اإلجابة عنھا بكل حریة، ومن أفراد الدراسة حیث یطل

صحیفة البیانات 1917عام "وود وث" وسائل قیاس الشخصیة الموضوعیة منذ صمم

)2(الشخصیة لعزل من یفتقدون الثبات االنفعالي إلعفائھم من الخدمة في الجیش األمریكي.

لرحمان اعبد"تعتبر أداة االستبیان في الدراسات الوصفیة أكثر مالئمة لطبیعتھا، و یذھب و

إلى أن البیانات الوصفیة غالبا ما یتم جمعھا من خالل عدس" االستبیانات                   

)3(المالحظات و أسالیب المشاھدة.و

. خطوات بناء أداة جمع البیانات:1.5

. المرحلة األولى:1.1.5

المسح المكتبي للدراسات السابقة مع االطالع على مختلف االستمارات التي سبق

.115،ص2002، مكتبة و طباعة االشعاع الفنیة، مصر،1، طيأسس و مبادئ البحث العلمفاطمة عوض صابر، میرفت علي خفافجة: )1(
.52، ص2003، غزة، فلسطین،: مناھج البحث العلميسھیل رزق دیاب)2(
176، مرجع سابق، صالعنف لدى التالمیذ في مؤسسات التعلیم الثانوي من وجھة نظر األساتذة و اإلداریینناجي لیلى: )3(
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اعدادھا و المتعلقة بمحاور الدراسة ومن بینھا:

 تطور المناھج التربویة بعنوان: 2007/2008للسنة الجامعیة عیاش أیوبدراسة

و الریاضیة لدى تالمیذ الطور الثالث عالقتھا بدافعة المیول لممارسة األنشطة البدنیةو

بالجزائر.من المرحلة  الثانویة

 اإلصالح التربوي في بعنوان:2006/2007للسنة الجامعیة سادةشامي بن دراسة

بالجزائر.مرحلة التعلیم الثانوي

 التربیةمنھاجتطویربعنوان:2007/2008للسنة الجامعیة كمالعقیلةبندراسة

النشاطاتتدریــسعلـىانعكـاسھوبالكــفاءاتالمـقــاربةظلفيوالریاضیةالبدنیة

.الجزائربالمتوسطالتعلیممرحلةمستوىعلىوالریاضیةالبدنیة

لمحتوىتقییمةبعنوان: دراسة2012/2013مساحلي للسنة الجامعیةدراسة الصغیر

بمھاراتعالقتھاوالمتوسطالتعلیملمرحلةالریاضیةوالبدنیةالتربیةمنھاجعناصر

بالجزائر.االجتماعيالنفسيالتفاعلطبیعةولدیھمالتدریس

البدنیةالتربیةبعنوان: اختبار2007/2008مفتاح للسنة الجامعیةدراسة مجادي

بالجزائر.األفاقوالواقعبینالبكالوریاواألساسيالتعلیمفيالریاضیةو

 الكتابغیابأثربعنوان: 2009/2010للسنة الجامعیةفاضليبجاويدراسة

المرحلةتالمیذلدىالمعرفيالمستوىرفععلىالریاضیةوالبدینةللتربیةالمدرسي

بالجزائر.الثانویة

 امتحانتقییمانعكاسبعنوان:2007/2008للسنة الجامعیة بلقاسمشاربيدراسة

ثانويالثالثةاألقساملتالمیذالنفسیةالحالةعلىالریاضیةوالبدنیةالتربیةبكالوریا

بالجزائر.

منھاجتقویمبعنوان: 2012/2013للسنة الجامعیة زمیمحسینأحمدحسیندراسة

األساسيالتعلیممناألولىالثالثالصفوفلتالمیذوالریاضیةالبدنیةالتربیة

.الیمینةبالجمھوریة

فيالجنسینمشاركةانعكاساتبعنوان: 2014لسنة واخروندراك،كیثدراسة

بأمریكا.الثانویةالمرحلةفيالمقررالریاضیةوالبدنیةالتربیةبرنامج
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30مكارم حلمي أبو ھرجة، محمد سعد زغلول كتاب مناھج التربیة الریاضیة، ص.

43عادل محمد العدل كتاب القیاس و التقویم، ص.

67محمد محمود الحیلة كتاب الوسائل التعلیمیة التعلمیة، ص.

83ناھج التربویة الحدیثة، صتوفیق أحمد مرعي، محمد محمود الحیلة، الم.

237راتب قاسم عاشور، عبد لرحیم عوض أبو الھیجاء كتاب المنھاج، ص.

61حسین ھاشم ھندول الفنتلي كتاب المناھج التربویة المعاصرة، ص.

انطالقا من المراجع السالفة الذكر كانت استفادة الباحث منھا فیما یلي:

.تحدید مختلف محاور الدراسة

أكبر عدد من العبارات التي تخدم موضوع الدراسة.جمع

.صیاغتھا في القالب المنھجي الصحیح و الواضح لعینة الدراسة

.تفادي بعض األخطاء التي وقع فیھا بعض الباحثین في السابق

:الدراسة على الشكل االتياتو بعد ذلك تم تحدید محاور و عبار

:الریاضیة لمرحة التعلیم الثانوي.أھداف منھاج التربیة البدنیة والمحور األول

:الریاضیة لمرحة التعلیم الثانوي.محتوى منھاج التربیة البدنیة والمحور الثاني

:الریاضیة لمرحة التعلیم الثانوي.ویم وفق منھاج التربیة البدنیة والتقالمحور الثالث

:الریاضیة لمرحة التعلیم ھاج التربیة البدنیة ولمناألنشطة التعلیمیة المحور الرابع

الثانوي.

عبارة.61من بعد ذلك تم بناء استمارة االستبیان في صورتھا األولیة بأربعة محاور و و

. المرحلة الثانیة:2.1.5

عبارات كل محور منھا من خالل المصادر األدبیة م الباحث بتحدید محاور الدراسة وبعد قیا

ت: حیث تضمنالمحكمین لألساتذة المذكورة، قام بتصمیم وثیقة استطالع رأيو المراجع 

عنوان الدراسة، تساؤالت الدراسة، مصطلحات الدراسة و الكلمات المفتاحیة مع تخصیص 

)22(أنظر المحلق رقم:مكان ألبداء رأیھم و ذلك بغرض التحكیم.
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الخصائص السیكومتریة ألداة الدراسة:.6

الظاھري:. الصدق1.6

یشیر الصدق الظاھري إلى كون أداة الدراسة ظاھریا تقیس ما وضعت من أجلھ، فھي تدل 

وعة معتبرة من على المظھر العام ألداة الدراسة، فھذه األداة تم بنائھا من خالل مجم

كذا مجموعة من المقاییس ذات معامالت و دالالت الدراسات السابقة والمراجع العلمیة و

الثبات تخص مجال تخصصنا التربیة البدنیةجة من الصدق ورة الدإحصائیة علی

ھذا ما یجعل الباحث یرى بأن أداة الدراسة ظاھریا والریاضیة ومواكبة لدراستنا الحالیة، و

صادقة.

. صدق المحكمین:2.6

قام الباحث بعرض استمارة االستبیان في صورتھا األولیة على السادة المحكمین من

تقنیات المجال األول علوم ووخبرة التحكیم في المجالین، األساتذة ذوي العلوم و المعرفة 

(أنظر الملحق النشاطات البدنیة و الریاضیة، و المجال الثاني العلوم االجتماعیة و االنسانیة

، طلبا منھم إبداء رأیھم في مدى وضوح عبارات أداة البحث و مدى مالئمتھا )23رقم:

موضوع الدراسة ووضعھا لقیاس ما وصفت ألجلھ، مع التعدي إن وجد.لمحاور 

ھا في ضوء توجیھات السادة المحكمین، قام الباحث بإجراء بعض التعدیالت التي اتفق علی

معظمھم بتعدیل نوعیة االستمارة، من استبیان یحتوي على أسئلة مفتوحة و نصف مفتوحة

سھلة عبارة موجھة مباشرة و50وضعع ، مإلى استمارة استبیان ذات مقیاس ثالثي

)24(أنظر المحلق رقم:الفھم.

. الصدق الذاتي:3.6

لالختبار: یقصد بھ الصدق الداخلي الصدق الذاتيأن "محمد نصر الدین رضوان"قول ی

منسوبة للدراجات الحقیقة الخالیة من أخطاء لالختباروھو عبارة عن الدرجات التجریبیة 

معاملفأنومنھ .األداةالقیاس، ویقاس عن طریق حساب الجذر التربیعي لمعامل ثبات 
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)1(.√معامل الصدق الذاتي = معامل الثباتالصدق الذاتي یكون كالتالي:

.0.958=√0.919فإن معامل الصدق الذاتي=0.919بما أن معامل الثبات یساوي 

صدق التكوین الفرضي:.4.6

یكون صدق التكوین الفرضي من خالل االتساق الداخلي، الذي یؤدي بالباحث الحصول 

pearson"بیرسون یكون باستخدام معامل االرتباطالتكویني، وعلى الصدق 

correlation بین كل عبارة من عبارات استمارة االستبیان األربعة و الدرجة الكلیة "-

الدرجة الكلیة للموضوع ومن جھة أخرى بین كل المحاور ومن جھة،للمحور 

كما یلي:SPSSتم حسابھم عن طریق برنامج أوالستمارة االستبیان، و

الریاضیة للتعلیم ر أھداف منھاج التربیة البدنیة و. معامل ارتباط عبارات محو1.4.6

الثانوي بالدرجة الكلیة للمحور ذاتھ. 

رتباط بین مجموع الدرجات الكلیة للمحور ودرجات االت الیبین معام)02رقم: (جدول

.أھداف المنھاجالمعرفة والتطبیق لكل عبارة من عبارات محور 

رقم المحور
العبارة

معامل العبارة
اإلرتباط

یة
ض

یا
لر

و ا
ة 

نی
بد

 ال
یة

رب
لت
ج ا

ھا
من

ف 
دا

أھ
ي

نو
ثا
 ال

یم
عل

لت
ل

0.073المنھاج.أطلع بشكل دوري على اھداف 01
**0.671أھداف المنھاج تتماشى و حاجات المستقبلیة لألفراد02
**0.661أھداف المنھاج تتناسب و فلسفة المجتمع (قیم عالدات تقالید...)03
یمكن تحقیق أھداف المنھاج في ظل الظروف المعاشة على أرض 04

الواقع.
0.772**

قدرات و خصائص المرحلة العمریة أھداف المنھاج تتماشى و 05
المعنیة.

0.502**

في المنھاج متنوعة وشاملة (الجوانب: الحسیة، األھداف المحدة06
الحركیة  اإلجتماعیة، المعرفیة...)

0.531*

**0.552أھداف المنھاج تراعي حاجات المتعلمین و مشكالتھم.                 07
**0.487الفروق الفردیة الموجودة بین المتعلمین.أھداف المنھاج تراعي 08
**0.645أھداف المنھاج متوازنة  في مضامینھا.09
**0.732أھداف المنھاج متدرجة و متسلسلة بشكل سلیم.10
األھداف التعلمیة (األنشطة الفردیة + األنشطة الجماعیة) تتماشى 11

و الكفاءات القاعدیة المسطرة.
0.749**

**0.718الكفاءات القاعدیة تتوافق و الكفاءات الختامیة.12

، رسالة التربیة العملیة في اكتساب الطالب المھارات التدریسیة لدى طالب معھد التربیة البدنیة و الریاضیةبرنامجدوررابح حشاني: )1(
.186،ص2017/2018الجزائر، -دكتوراه، منشورة تخصص النشاط البدني و الریاضي التربوي، جامعة بسكرة
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**0.683الكفاءات الختامیة تتناسب و الكفاءة النھائیة للطور الثانوي.13
األھداف المسطرة في برنامج التربیة البدنیة و الریاضیة قابلة 14

للقیاس و التقویم.
0.714**

**0.462لتحقیق أھداف المنھاج.عدد أسابیع التدریس السنویة كافیة15
.0.01** االرتباط معنوي عند مستوى 
.0.05* االرتباط معنوي عند مستوى 

SPSSعلى مخرجات المصدر: إعداد الباحث بناء 

0.05أو 0.01یتضح من الجدول أن جمیع العبارات داخل كل محور دالة عند مستوى 

بلغ أقصى معامل االرتباط و، الذي یدل على تشتت في االجابات)1باستثناء العبارة رقم: (

)15و بلغ أدنى معامل االرتباط في العبارة رقم (0.749بـ)11عند العبارة رقم (

المحورھذا دلیل على صدق االتساق الداخلي ین كل عبارة من عبارات ، 0.462بـ

.لمحور الذي تنتمي إلیھوا

الریاضیة للتعلیم منھاج التربیة البدنیة ومحتوى. معامل ارتباط عبارات محور 2.4.6

الثانوي بالدرجة الكلیة للمحور ذاتھ. 

رتباط بین مجموع الدرجات الكلیة للمحور ودرجات االت الیبین معام)03جدول رقم: (

.محتوى المنھاجالمعرفة والتطبیق لكل عبارة من عبارات محور 

رقم المحور
العبارة

معامل العبارة
اإلرتباط

ى
تو

ح
م

ج
ھا

من
یة

رب
لت
ا

یة
دن

لب
ا

و
یة

ض
یا
لر

ا
یم

عل
لت
ل

ي
نو

ثا
ال

0.011أطلع بشكل دوري على محتوى المنھاج.16
**0.761محتوى المنھاج مرتبط بشكل مباشر مع أھدافھ.17
محتوى المنھاج یھدف إلى تحقیق األھداف العامة  و الخاصة بمادة 18

التربیة البدنیة و الریاضیة.
0.713**

**0.423محتوى المنھاج  لھ درجة من اإلتزان بین الشمولیة و العمق.19
*0.391محتوى المنھاج مواكب للحیاة المعرفیة المعاصرة.20
**0.773محتوى المنھاج یسایر حداثة المجتمع من مختلف الجوانب.21
الترابط و التكامل بین مختلف األنشطة محتوى المنھاج یحقق22

الموضوعة.
0.878**

**0.667محتوى المنھاج یراعي حاجات و میوالت المتعلمین.23
**0.619محتوى المنھاج مراعي للفروق الفردیة الموجودة بین المتعلمین.24
**0.628محتوى المنھاج مرتبط بالواقع اإلجتماعي للمتعلمین.25
**0.745محتوى المنھاج مالئم للمستوى الفكري للمتعلمین.26
**0.598یتم تغییر محتوى المنھاج على فترات زمنیة معینة.27

.0.01** االرتباط معنوي عند مستوى 
.0.05* االرتباط معنوي عند مستوى 

SPSSعلى مخرجات المصدر: إعداد الباحث بناء 
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0.05أو 0.01من الجدول أن جمیع العبارات داخل كل محور دالة عند مستوى یتضح

بلغ أقصى معامل االرتباط و، الذي یدل على تشتت في االجابات)1باستثناء العبارة رقم: (

)15و بلغ أدنى معامل االرتباط في العبارة رقم (0.878بـ)22عند العبارة رقم (

المحوردلیل على صدق االتساق الداخلي ین كل عبارة من عبارات ھذا، 0.391بـ

.و المحور الذي تنتمي إلیھ

منھاج التربیة البدنیة عملیة التقویم وفق. معامل ارتباط عبارات محور 3.4.6

الریاضیة للتعلیم الثانوي بالدرجة الكلیة للمحور ذاتھ. و

رتباط بین مجموع الدرجات الكلیة للمحور ودرجات االت المعامیبین )04جدول رقم: (

.لمنھاجاعملیة التقویم وفقالمعرفة والتطبیق لكل عبارة من عبارات محور 

SPSSعلى مخرجات المصدر: إعداد الباحث بناء 

0.05أو 0.01من الجدول أن جمیع العبارات داخل كل محور دالة عند مستوى یتضح

بلغ أقصى معامل االرتباط و، الذي یدل على تشتت في االجابات)37باستثناء العبارة رقم: (

رقم المحور
العبارة

معامل العبارة
اإلرتباط
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ھا
من

ق 
 ف

 و
یم

قو
لت
ا
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نو
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ل

*0.355التقویم الموضوعة في المنھاج.أتبع مختلف شبكات 28
**0.570األھداف الموضوعة في المنھاج قابلة للتقویم.29
**0.754عملیة التقویم تساعد على وضوح و تحقیق أھداف المنھاج.30
الطریقة المتبعة في التقویم من خالل المنھاج تساعد على إصدار 31

أحكام على المتعلمین.
0.665**

**0.618ملیة التقویم شاملة لجمیع عناصر المنھاج.ع32
**0.650أقوم بعملیة التقویم بصورة مستمرة  و دائمة وفق المنھاج.33
**0.615تساعد عملیة التقویم على تعزیز إتجاھات المنھاج34
**0.686عملیة التقویم المتبعة تساعد على رفع مستوى المتعلمین.35
وفق المنھاج مراعي للفروق الفردیة الموجودة بین التقویم 36

المتعلمین.
0.610**

عملیة التقویم تساعد على تشخیص الصعوبات التي تواجھ 37
المتعلمین.

0.299

ھعلمیة التقویم تساعد على عالج و تقدیم حلول للمشكالت التي تواج38
المتعلمین.

0.568**

**0.482التكویني في جمیع الوحدات التعلیمیة.القیام بعملیة التقویم 39
**0.455الوحدات.ماالستفادة من عملیة التقویم التحصیلي في قاد40

.0.01** االرتباط معنوي عند مستوى 
.0.05* االرتباط معنوي عند مستوى 
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)28و بلغ أدنى معامل االرتباط في العبارة رقم (0.754بـ)30عند العبارة رقم (

تساق الداخلي ین كل عبارة من عبارات ھذا دلیل على صدق اال، 0.355بـ المحور                     

.و المحور الذي تنتمي إلیھ

الریاضیة منھاج التربیة البدنیة و. معامل ارتباط عبارات محور األنشطة التعلیمیة ل4.4.6

للتعلیم الثانوي بالدرجة الكلیة للمحور ذاتھ. 

رتباط بین مجموع الدرجات الكلیة للمحور ودرجات االت الیبین معام)05جدول رقم: (

.األنشطة التعلیمیة للمنھاجمحورالمعرفة والتطبیق لكل عبارة من عبارات 

SPSSعلى مخرجات المصدر: إعداد الباحث بناء 

0.05أو 0.01یتضح من الجدول أن جمیع العبارات داخل كل محور دالة عند مستوى 

و بلغ أدنى معامل االرتباط في 0.773بـ)41بلغ أقصى معامل االرتباط عند العبارة رقم (و

ھذا دلیل على صدق االتساق الداخلي ین كل عبارة من ، 0.379بـ)50العبارة رقم (

.الذي تنتمي إلیھو المحور المحور عبارات 

رقم المحور
العبارة

معامل العبارة
اإلرتباط
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الوسائل التعلیمیة الالزمة لجمیع تتوفر مؤسستكم على مختلف 41
.األنشطة المبرمجة في المنھاج

0.773**

المیزانیة المخصة لمادة التربیة البدنیة و الریاضیة تتوافق مع 42
.مستلزمات األنشطة في المنھاج

0.664**

القیام بتنفیذ جمیع األنشطة التعلیمیة المقررة في المنھاج(األنشطة 43
)الفردیة، األنشطة الجماعیة، األنشطة الجمبازیة

0.565**

**0.563.الوسائل التعلیمیة المتوفرة تساعد على تحقیق أھداف المنھاج44

**0.614.الوسائل التعلیمیة تتماشى مع محتوى المنھاج45
على القیام بتنفیذ جمیع األنشطة ساعد یالوسائل التعلیمیة توفر46

التعلیمیة.
0.469**

تساعد الوسائل التعلیمیة على التصور الذھني للمتعلم أثناء العملیة 47
.التعلیمیة

0.596**

توفر المؤسسة على جمیع المنشأة التي تمارس فیھا جمیع األنشطة 48
.المقررة في المنھاج

0.619**

**0.433غیاب الوسائل التعلیمیة نستطیع تحقیق أھداف المنھاج49
*0.379.ة الخاصة باألنشطة الجمبازیةیتتوفر المؤسسة على الوسائل التعلیم50

.0.01** االرتباط معنوي عند مستوى 
.0.05* االرتباط معنوي عند مستوى 
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الدرجة الكلیة لالستبیان:معامل االرتباط بین كل محور من محاور الدراسة و .7

و الدرجة الكلیة الدراسةمحاورمنمحوركلبیناالرتباطیبین معامل)06(جدول رقم: 

لالستبیان.

معامالت االرتباطمحاور الدراسة
**0.844أھداف منھاج التربیة البدنیة و الریاضیة للتعلیم الثانويالمحوراألول:

**0.761محتوى منھاج التربیة البدنیة و الریاضیة للتعلیم الثانويالمحور الثاني: 
**0.899التقویم وفق منھاج التربیة البدنیة و الریاضیة للتعلیم الثانويالمحور الثالث:
**0.685األنشطة التعلیمیة لمنھاج التربیة البدنیة و الریاضیة للتعلیم الثانويالمحور الرابع:

.0.01** االرتباط معنوي عند مستوى 

SPSSعلى مخرجات المصدر: إعداد الباحث بناء 

ھذا دلیل على صدق و، 0.01المحاور دالة عند مستوى یتضح من الجدول أن جمیع

الریاضیة للتعلیم ومنھاج التربیة البدنیة ومحاور الدراسةمحور من ین كل باالتساق الداخلي 

الثانوي.

. ثبات أداة الدراسة:2.7

Cronbach'sألفا كرونباخ (تم قیاس ثبات معامل االستبیان بطریقة  Alpha(

.قیاس معامل ثبات االستبیان)07جدول رقم: (

SPSSالمصدر: برنامج 

، وهي ن��ة مق��لة ��نها أعلى م� ال���ة %91.9" لالس��ارة ال�ل�ةαوق� بلغ� ق��ة "

)1().%07ال��ل��ة (

اختبار خضوع توزیع الدراسة للتوزیع الطبیعي:.3.7

)Skewness(خضوع توزیع الدراسة للتوزیع الطبیعي باستعمال معامل االلتواءیتم اختبار 

(1) G. Morgan et al (2011) IBM SPSS for introductory statistics: Use and interpretation. 4th Ed. New York:

Routledge. p135.

Cronbach's
Alpha

N of
Items

,919 50
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، بحیث یجب أن تنتمي قیم معامل االلتواء إلى المجال)Kurtosis(معامل التفلطح و

، حتى یخضع توزیع الدراسة ]3، 3-[أن تنتمي قیم التفلطح إلى المجال ، و]1، 1-[

.للتوزیع الطبیعي

معامالت االلتواء و التفلطح الخاصة بمحاور الدراسة.یبین )08جدول رقم: (

معامالت التفلطحمعامالت االلتواءمحاور الدراسة
0.5880.967أھداف منھاج التربیة البدنیة و الریاضیة للتعلیم الثانوي
0.7450.870-محتوى منھاج التربیة البدنیة و الریاضیة للتعلیم الثانوي

0.7251.905-التقویم وفق منھاج التربیة البدنیة و الریاضیة للتعلیم الثانوي
التعلیمیة لمنھاج التربیة البدنیة و الریاضیة للتعلیم األنشطة 

الثانوي
0.8930.608

0.2401.363-منھاج التربیة البدنیة و الریاضیة للتعلیم الثانوي

SPSSالمصدر: إعداد الباحث بناء على مخرجات 

، بمعنى 0.893و 0.745-یظھر الجدول أن معامالت االلتواء لمحاور الدراسة تتراوح بین 

، كما أن معامالت التفلطح تترواح بین ]1،1-[المجالأنھا تنتمي إلى المجال المقبول  

. و ذلك یعني أن محاور ]3،3-[، بمعنى أنھا تنتمي إلى المجال المقبول 1.905و 0.608

الدراسة تخضع للتوزیع الطبیعي، و ھذا یمكن من استعمال االختبارات المعلمیة.

:النھائیةالصورةفيالدراسةاةأدوصف.8

بعد قیام الباحث بأجراء خطرات بناء أداة الدراسة، تكونت لنا استمارة استبیان موجھة إلى 

، مكونة من اساتذة التعلیم الثانوي لمادة التربیة البدنیة و الریاضیة على مستوى بلدیة بسكرة

كما یلي:)25(أنظر الملحق رقم: عبارة موزعة على أربعة محاور 74

(رقمجدول صورة استمارة االستبیان النھائیة.یبین)09:

عدد العباراتالمحاوررقم المحور
13أھداف منھاج التربیة البدنیة و الریاضیة للتعلیم الثانوي01
13الثانويللتعلیمالریاضیةوالبدنیةالتربیةمنھاجمحتوى02

11الثانويللتعلیمالریاضیةوالبدنیةالتربیةالتقویم وفق منھاج03

10الثانويللتعلیمالریاضیةوالبدنیةالتربیةالتعلیمیة لمنھاجاألنشطة 04
47المجموع
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. عبارات و محاور أداة الدراسة:1.8

ومحاوره مقسمة كما یلي:كانت عبارات االستبیان و

(رقمجدول عبارات و محاور االستبیان.)10:

أرقام العباراتالمحاور 

أھ������داف منھ������اج التربی������ة البدنی������ة و الریاض������یة 
للتعلیم الثانوي

)1)،(2)،(3)،(4)،(5)،(6)،(7)،(8)،(9(

)10)،(11)،(12)،(13.(

محت�����وى منھ�����اج التربی�����ة البدنی�����ة و الریاض�����یة 
للتعلیم الثانوي

)14)،(15)،(16)،(17)،(18)،(19)،(20(

)21)،(22)(23)،(24)،(25)،(26.(

التق���������ویم وف���������ق منھ���������اج التربی���������ة البدنی���������ة
و الریاضیة للتعلیم الثانوي

)27)،(28)،(29)،(30)،(31)،(32)،(33(

)34)،(35) (36)،(37.(

األنش������طة التعلیمی������ة لمنھ������اج التربی������ة البدنی������ة  
و الریاضیة للتعلیم الثانوي

)38)،(39)،(40)،(41)،(42)،(43)،(44(

)45)،(46) (47.(

الموجھةستبیاناالاستمارةبناءفيوزاناألثالثیة"LIKERTلیكیرت "طریقةاخترنالقد

كمایلي:3إلى 1ألساتذة، بقیاس درجة الموافقة من ل

دائماأحیاناأبداالعباراترقم العبارة

123الوزن

 1.66إلى 1أبدا: من.

2.32إلى 1.66أحیانا: من.

 3إلى 2.32دائما: من.

:طریقة الحساب

.2)=1-3إذن (1و الدنیا ھي: 3بما أن المقیاس ثالثي األبعاد فالقیمة العلیا ھي: 

م بحساب . نقو0.66=2/3

قیمة البعد األدنى

أبدا./1.66=1+0.66

أحیانا/2.32=1.66+0.66

دائما./3=2.32+0.66
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:مجاالت الدراسة.9

المجال المكاني:.1.9

 تم توزیع استمارة لدراسة االستطالعیة على بعض اساتذة المادة على مستوى بعض

ثانویات بلدیة بسكرة أخذین بعین االعتبار، السن و الجنس و الخبرة لألستاذ المعني.

 تم توزیع استمارة االستبیان بصورتھ النھائیة ألساتذة المادة على مستوى ثانویات بلدیة

)25(أنظر المحلق رقم: سكرة. ب

المجال الزماني:.2.9

بالدراسة االستطالعیة قمناحیث،2016سبتمبر من عامشھرفيدراستنابدأت

النظریة ذلك بمراجعة العدید من الكتب و الدراسات السابقة التي لھا عالقة بأحد محاور 

االلكترونیة.موضوع الدراسة، و رسائل ماجستیر و دكتوراه، و بعض المواقع 

2006لسنةالثانویةللمرحلةالریاضیةوالبدنیةالتربیةمنھاجعلىاالطالعتم

ألخذ فكرة عامة حولھ.بدقةتفحصھو،2007لسنةلھالمرافقةالوثیقةو

جامعةمستوىعلى2016نوفمبر من عامشھرفيوتحكیمھاالدراسةاةأدتحضیر

.بسكرة

بمدریة التربیة  للحصول على موافقة بإجراء الدراسة المیدانیة على مستوى االتصال

ذلك في الفترة الممتدة والتفتیش كرة من طرف رئیس مصلحة التكوین وثانویات بلدیة بس

)19(أنظر الملحق رقم: .2017مارس 30و 2016دیسمبر 15ماین 

توزیعفیھاتمحیث2016دیمسبرشھرالمیدانیةاالستطالعیةالدراسةفيالشروع

الستطالعیة.االعینةعلىستماراتاال

 تم توزیع االستمارات على العینة المطلوبة ألساتذة التربیة البدنیة للتعلیم الثانوي على

30تم استردادھا قبل و2017جانفي 10مستوى بلدیة بسكرة في الفترة الممتدة ما بین 

.2017مارس 

المستعملة:.األسالیب اإلحصائیة 10

مرجحالمتوسط ال.
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.االنحراف المعیاري

.معامل االرتباط الخطي بیرسون

.ألف كرونباخ

.درجة االلتواء

.درجة التفلطح

ANNOVA.

 البرنامج اإلحصائيSPSS.
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سة.اإلطار الوصفي لمجتمع الدرا/1

وذلك بناء على المعلومات ، أھم خصائص مجتمع الدراسةیبین )11(جدول رقم:

المستخرجة من االستبیان.

%ال���ة الع�دالف�ات وال��ائ�ال��غ��

ال���

3895ذ��

0205أن�ى

40100ال����ع

��ال

0512.5س�ة30إلى 28م�

1230س�ة35إلى 31م� 

1025س�ة40إلى36م� 

0512.5س�ة45إلى 41م� 

0717.50س�ة50إلى 46م� 

//س�ة55إلى 51م� 

0102.50س�ة60إلى 56م� 

40100ال����ع

ال��هل العل�ي

2050ل��ان�

1640ماس��

0410شهادات أخ�� 

40100ال����ع

م�ة ال��مة

0512.5س��ات5أقل م� 

2050س��ات10إلى 5م� 

1537.5س��ات10أك�� م� 

40100ال����ع

.SPSSال���ر: م� إع�اد ال�اح� ب�اء على م��جات 

ذكور ثانویات بلدیة بسكرةفي، فإن أغلب أفراد مجتمع الدراسة)11رقم (حسب الجدول

كما یشیر .%05أستاذا، مقابل أستاذتین فقط من المجموع بنسبة 38بتكرار %95بنسبة 

أساتذة 10سنة بتكرار 40إلى 36الجدول إلى أن أغلبیة األساتذة تتراوح أعمارھم بین 
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سنة، ومن 50إلى 46، ھذه الفئة من األساتذة تلیھا الفئة التي تتراوح بین %25وبنسبة 

من المجموع، في حین یوجد أستاذ واحد فقط من تجاوز %12.5سنة بنسبة 45إلى 41

السنة السادس و خمسون سنة.

باإلضافة إلى ذلك، فإن معظم األساتذة على مستوى ثانویات بلدیة بسكرة، تتمثل مؤھالتھم 

.%10أساتذة وبنسبة 04علمیة في شھادتي "لیسانس" و "الماستر" وذلك بتكرار ال

20سنوات بتكرار 10إلى 5یعملون في القطاع من أما عن مدة الخدمة، فمعظم األساتذة

أستاذا 15سنوات بتكرار 10، ثم الفئة ذات مدة الخدمة األكثر من %50أستاذا وبنسبة 

سنوات 05أساتذة فقط لھم أقدمیة تجاوزت أقل من 05، في حین یوجد %37.54وبنسبة 

من مجموع مجتمع الدراسة.%12.5بنسبة 

باإلضافة إلى ذلك، یمكن اختبار ما إذا كان للعوامل الدیموغرافیة (الجنس، العمر، المؤھل 

العلمي ومدة الخدمة) أثر في إحداث فروق بین إجابات العاملین في أساتذة التعلیم الثانوي 

.ANOVAمحاور الدراسة، وذلك باستعمال تحلیل التباین األحادي حول 

سن:الدراسة تعزى إلى عامل المحاورللفروق في ANOVA.تحلیل 1.1

أساتذة للفروق بین إجابات ANOVA) تحلیل التباین األحادي 12ظھر الجدول رقم (ی

.سنلالدراسة التي تعزى إلى عامل امحاورعلى الریاضیة لبدنیة والتربیة ا

السن.إلى عاملالدراسة تعزى حاورللفروق في مANOVAتحلیل ):12الجدول رقم (

محاور
الدراسة

مصدر التباین
مجموع 
المربعات

درجة الحریة
متوسط 
المربعات

مستوى الداللةFقیمة 

أه�اف 

ال��هاج

0.20330.0680.6810.569بین المجموعات

//3.570360.099داخل المجموعات

///3.77339المجموع

م���� 

ال��هاج

0.18530.0620.4650.465بین المجموعات

//4.781360.133داخل المجموعات

///4.96639المجموع

ال�ق��� وف�

ال��هاج

0.03630.0120.0820.082بین المجموعات

//5.245360.146داخل ال����عات

///5.28039ال����ع
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األن��ة 

ال�عل��ة

لل��هاج

0.07930.0260.2170.217ب�� ال����عات

//4.371360.121داخل ال����عات

///4.45039ال����ع

SPSSعلى مخرجات المصدر: إعداد الباحث بناء 

أساتذة التربیة البدنیة داللة معنویة بین إجابات ذاتیشیر الجدول إلى أنھ ال توجد فروق 

التقویم وفق ،محتوى المنھاج، أھداف المنھاجالدراسة المتمثلة في: حاورجمیع معن

، حیث أتت كلھا بمستوى داللة أكبر من سنتعزى للالمنھاج، األنشطة التعلمیة للمنھاج ،

لبدنیة محاور الدراسة ألساتذة التربیة الیس لھ تأثیر في توافر سنأي أن عامل ال،0.05

والریاضیة لمرحلة التعلیم الثانوي على مستوى بلدیة بسكرة.

:مؤھل العلميالدراسة تعزى إلى عامل الحاورللفروق في مANOVA.تحلیل 2.1

أساتذة للفروق بین إجابات ANOVA) تحلیل التباین األحادي 13ظھر الجدول رقم (ی

.لمؤھل العلميالدراسة التي تعزى إلى عامل امحاورعلى التربیة البدنیة والریاضیة 

مؤھل الإلى عاملالدراسة تعزى حاورللفروق في مANOVAتحلیل ):13الجدول رقم (

.العلمي

محاور
الدراسة

مصدر التباین
مجموع 
المربعات

درجة الحریة
متوسط 
المربعات

مستوى الداللةFقیمة 

أه�اف 

ال��هاج

0.04020.0200.1960.823بین المجموعات

//3.734370.101داخل المجموعات

///3.77339المجموع

م���� 

ال��هاج

0.26320.1321.0350.365بین المجموعات

//4.703370.127داخل المجموعات

///4.96639المجموع

ال�ق��� وف�

ال��هاج

0.14420.0720.5200.599بین المجموعات

//5.136370.139داخل ال����عات

///5.28039ال����ع

األن��ة 

ال�عل��ة

لل��هاج

0.22920.1151.0050.376ب�� ال����عات

//4.221370.114داخل ال����عات

///4.45039ال����ع

SPSSعلى مخرجات المصدر: إعداد الباحث بناء 
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أساتذة التربیة البدنیة داللة معنویة بین إجابات ذاتیشیر الجدول إلى أنھ ال توجد فروق 

التقویم وفق ،محتوى المنھاج، أھداف المنھاجالدراسة المتمثلة في: حاورجمیع معن

، حیث أتت كلھا بمستوى داللة مؤھل العلميتعزى للالمنھاج، األنشطة التعلمیة للمنھاج ،

محاور الدراسة لیس لھ تأثیر في توافر مؤھل العلميلاأي أن عامل ،0.05أكبر من 

ألساتذة التربیة البدنیة والریاضیة لمرحلة التعلیم الثانوي على مستوى بلدیة بسكرة.

:الخبرة المھنیةالدراسة تعزى إلى عامل حاورللفروق في مANOVA.تحلیل 3.1

أساتذة للفروق بین إجابات ANOVA) تحلیل التباین األحادي 14ظھر الجدول رقم (ی

الخبرة المھنیةالدراسة التي تعزى إلى عامل محاورعلى التربیة البدنیة والریاضیة 

الخبرة إلى عاملالدراسة تعزى محاورللفروق في ANOVAتحلیل ):14الجدول رقم (

.المھنیة

محاور
الدراسة

مصدر التباین
مجموع 
المربعات

درجة الحریة
متوسط 
المربعات

مستوى الداللةFقیمة 

أه�اف 

ال��هاج

0.18820.0940.9680.389بین المجموعات

//3.586370.097داخل المجموعات

///3.77339المجموع

م���� 

ال��هاج

0.22020.1100.8560.433بین المجموعات

//4.746370.128داخل المجموعات

///4.96639المجموع

ال�ق��� وف�

ال��هاج

0.03020.0150.1060.900بین المجموعات

//5.250370.142داخل ال����عات

///5.28039ال����ع

األن��ة 

ال�عل��ة

لل��هاج

0.07720.0380.3250.725ب�� ال����عات

//4.373370.118داخل ال����عات

///4.45039ال����ع

SPSSعلى مخرجات المصدر: إعداد الباحث بناء 

أساتذة التربیة البدنیة داللة معنویة بین إجابات ذاتیشیر الجدول إلى أنھ ال توجد فروق 

التقویم وفق ،محتوى المنھاج، أھداف المنھاجالدراسة المتمثلة في: حاورجمیع معن

، حیث أتت كلھا بمستوى داللة المھنیةللخبرة تعزى المنھاج، األنشطة التعلمیة للمنھاج ،
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محاور الدراسة تأثیر في توافر الھتلیسالخبرة المھنیةأي أن عامل ،0.05أكبر من 

ألساتذة التربیة البدنیة والریاضیة لمرحلة التعلیم الثانوي على مستوى بلدیة بسكرة.

إلیھا نالحظ أن فترة التكوین أو نوعیة التكوین في الجامعة ومن خالل النتائج المتوصل

وعدد الجزائریة لیس لھ تأثیر كبیر على نتائج الدراسة بمختلف المستویات العلمیة لألساتذة

.سنوات الخبرة

2008كرفس محمد دراسة :تتطابق نتائج الدراسة الوطفیة لمجتمع الدراسة معو

تكوین المربیین في مجال التربیة البدنیة تحت عنوان: الجزائر، –03بجامعة الجزائر 

وخلصت دراستھ إلى :والریاضیة، دراسة مقارنة بین الجزائر وبلجیكا 

 یجب تنظیم مسابقات الختیار الطلبة لاللتحاق بمعاھد التربیة البدنیة والریاضیة وفق

أسس علمیة دقیقة و واضحة.

ت مھنیة بالنسبة للطلبة.العمل على اكتساب خبرات وكفاءا

.یجب إعطاء أھمیة أكبر للتكوین المیداني للطلبة مقارنة بالنظري

نجاعةمدىأكثرلمعرفةالجزائریةالجامعةفيالمتبعةالتدریسطرقتغییرضرورة

.الطالب
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األولى:عرض و تحلیل و مناقشة نتائج الفرضیة الجزئیة -2

الریاضیة ق أھداف منھاج التربیة البدنیة وال یمكن تطبیالقائلة:للتحقق من صحة الفرضیة 

للتعلیم الثانوي على أرض الواقع، قمنا بمایلي:

نحرافات المعیاریة الالتكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة وا)15الجدول رقم:(

أھداف منھاج التربیة البدنیة و الریاضیة لمرحلة التعلیم الثانوي. ،ولاأللعبارات المحور

SPSSعلى مخرجات المصدر: إعداد الباحث بناء 

البعد
رقم 
العبارة

التكرار 
والنسبة

المتوسط الخیارات
المرجح

االنحراف 
المعیاري

ترتیب 
العبارات

المیل
مستوى 
القبول دائماأحیاناأبدا

ف
دا
أھ

ج
ھا

من
یة

رب
لت
ا

یة
دن

لب
ا

و
یة

ض
یا
لر

ا
لة

ح
مر

ل
یم

عل
لت
ا

ي
نو

ثا
ال

1
6322التكرار

1.900.44111

متوسط2.015

15805النسبة

2
1983التكرار

1.600.63213
47.5457.5النسبة

3
20200التكرار

1.500.50614
50500النسبة

4
2344التكرار

2.050.3887
58510النسبة

5
82111التكرار

2.070.6935
2052.527.5النسبة

6
6313التكرار

1.920.4749
1577.57.5النسبة

7
92110التكرار

2.020.6978
22.552.525النسبة

8
11227التكرار

1.900.67112
27.55517.5النسبة

9
52510التكرار

2.120.6074
12.562.525النسبة

10
101218التكرار

2.200.8223
253045النسبة

11
81121التكرار

2.320.7972
2027.552.5النسبة

12
12199التكرار

1.920.72910
3047.522.5النسبة

13
4297التكرار

2.070.5256
1072.517.5النسبة

14
41422التكرار

2.450.6771
103555النسبة



عرض وتحلیل ومناقشة وتفسیر نتائج الدراسة:الفصل الخامسالتطبیقيالجانب 

166

األولى (القراءة اإلحصائیة):.عرض وتحلیل نتائج الفرضیة الجزئیة1.2

عدد أسابیع() والتي صیغت بـ 14من خالل نتائج الجدول أعاله، نجد أن العبارة رقم (

، قد جاءت في المرتبة األولى فحظي )كافیة لتحقیق أھداف المنھاجغیر التدریس السنویة 

)14فتحصل على ((أحیانا))، أما الوزن %10) تكرارا وبنسبة (41بـ ((أبدا)الوزن 

).%55(بنسبة)22(قدرهتكرارعلىتحصل(دائما)والوزن)%35تكرار أي بنسبة (

)2.45(یساويكان)14(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.677(قدرهمعیاريبإنحراف

الكفاءات القاعدیة تتوافق والكفاءات () والتي صیغة بـ 11وجاءت العبارة رقم (

)، أما %20) تكرارات وبنسبة (8بـ ((أبدا)الوزن في المرتبة الثانیة، فحظي )الختامیة

تحصل(دائما)والوزن)%27.5) تكرار أي بنسبة (11فتحصل على ((أحیانا)الوزن 

).%52.5(بنسبة)21(قدرهتكرارعلى

)2.32(یساويكان)11(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.797(قدرهمعیاريبإنحراف

األنشطة الفردیة "األھداف التعلمیة () والتي صیغة بـ 10وجاءت العبارة رقم (

في )تتماشى والكفاءات القاعدیة المسطرة+ األنشطة الجمبازیة"+األنشطة الجماعیة

(أحیانا))، أما الوزن %25) تكرارات وبنسبة (10بـ ((أبدا)الوزن المرتبة الثالثة فحظي 

قدرهتكرارعلىتحصل(دائما)والوزن)%30) تكرار أي بنسبة (12فتحصل على (

).%45(بنسبة)18(

)2.20(یساويكان)11(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.822(قدرهمعیاريبإنحراف

)المنھاج متدرجة ومتسلسلة بشكل سلیمفأھدا) والتي صیغت بـ (09أما العبارة رقم (

) أما %12.5) تكرارات وبنسبة (05بـ ((أبدا)قد جاءت في المرتبة الرابعة فحظي الوزن 
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تحصل(دائما)والوزن)%62.5) تكرار أي بنسبة (25فتحصل على ((أحیانا)الوزن 

).%25(بنسبة)10(قدرهتكرارعلى

)2.12(یساويكان)09(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.607(قدرهمعیاريبإنحراف

في المنھاج متنوعة دةألھداف المحد(ا) والتي صیغت بـ05وجاءت العبارة رقم (

في المرتبة الخامسة )اإلجتماعیة، المعرفیة...،(الجوانب: الحسیة، الحركیةوشاملة 

فتحصل على (أحیانا)) أما الوزن %20) تكرارات وبنسبة (08بـ ((أبدا)فحظي الوزن 

بنسبة)11(قدرهتكرارعلىتحصل(دائما)والوزن)%52.5) تكرار أي بنسبة (21(

)27.5%.(

)2.07(یساويكان)09(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.693(قدرهمعیاريبإنحراف

األھداف المسطرة في برنامج التربیة () والتي صیغت بـ13وجاءت العبارة رقم (

(أبدا)في المرتبة السادسة فحظي الوزن )البدنیة والریاضیة قابلة للقیاس والتقویم

) تكرار أي بنسبة 29فتحصل على ((أحیانا)) أما الوزن %10) تكرارات وبنسبة (04بـ (

).%22(بنسبة)07(قدرهتكرارعلىتحصل(دائما)والوزن)72.5%(

)2.07(یساويكان)13(العبارةأوزانتالتكرارالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.525(قدرهمعیاريبإنحراف

ھداف المنھاج تتماشى وقدرات أ() والتي صیغت بـ04وجاءت العبارة رقم (

(أبدا)في المرتبة السابعة فحظي الوزن )العمریة المعنیةوخصائص المرحلة 

) تكرار أي بنسبة 34فتحصل على ((أحیانا)) أما الوزن %05) تكرارات وبنسبة (02بـ (

).%10(بنسبة)04(قدرهتكرارعلىتحصل(دائما)والوزن)85%(

)2.05(یساويكان)09(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

).0.388(قدرهمعیاريبإنحراف
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أھداف المنھاج تراعي الفروق الفردیة () والتي صیغت بـ 07أما العبارة رقم (

)09بـ ((أبدا)قد جاءت في المرتبة الثامنة فحظي الوزن )الموجودة بین المتعلمین

) تكرار أي بنسبة 21فتحصل على ((أحیانا)) أما الوزن %22.5تكرارات وبنسبة (

).%25(بنسبة)10(قدرهتكرارعلىتحصل(دائما)والوزن)52.5%(

)2.02(یساويكان)07(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.697(قدرهمعیاريبإنحراف

حاجت المتعلمین أھداف المنھاج تراعي () والتي صیغت بـ06وجاءت العبارة رقم (

)%15) تكرارات وبنسبة (06بـ ((أبدا)في المرتبة التاسعة فحظي الوزن )ومشكالتھم

تحصل(دائما)والوزن)%77.5) تكرار أي بنسبة (31فتحصل على ((أحیانا)أما الوزن 

).%7.50(بنسبة)03(قدرهتكرارعلى

)1.92(یساويكان)06(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.474(قدرهمعیاريبإنحراف

لكفاءة النھائیة االكفاءات الختامیة تتناسب و() والتي صیغت بـ 12أما العبارة رقم (

) تكرارا وبنسبة 12بـ ((أبدا)قد جاءت في المرتبة العاشرة فحظي الوزن )للطور الثانوي

والوزن)%47.5) تكرار أي بنسبة (19فتحصل على ((أحیانا)) أما الوزن 30%(

).%22.5(بنسبة)09(قدرهتكرارعلىتحصل(دائما)

)1.92(یساويكان)07(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.729(قدرهمعیاريبإنحراف

وحاجات المستقبلیة أھداف المنھاج تتماشى () والتي صیغت بـ 01أما العبارة رقم (

) تكرارات وبنسبة 06بـ ((أبدا)قد جاءت في المرتبة الحادي عشر فحظي الوزن لألفراد)

(دائما)والوزن)%80) تكرار أي بنسبة (32فتحصل على ((أحیانا)) أما الوزن 15%(

).%05(بنسبة)02(قدرهتكرارعلىتحصل



عرض وتحلیل ومناقشة وتفسیر نتائج الدراسة:الفصل الخامسالتطبیقيالجانب 

169

)1.90(یساويكان)01(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.441(قدرهمعیاريبإنحراف

في )مضامینھافيأھداف المنھاج متوازنة() والتي صیغت بـ08وجاءت العبارة رقم (

) أما الوزن %27.5) تكرارا وبنسبة (11بـ ((أبدا)المرتبة الثانیة عشر فحظي الوزن 

تكرارعلىتحصل(دائما)والوزن)%55) تكرار أي بنسبة (22فتحصل على ((أحیانا)

).%17.50(بنسبة)07(قدره

)1.90(یساويكان)08(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.671(قدرهمعیاريبإنحراف

أھداف المنھاج تتناسب وفلسفة المجتمع () والتي صیغت بـ02وجاءت العبارة رقم (

) تكرارا 19بـ ((أبدا)في المرتبة الثالثة عشر فحظي الوزن ")عالدات، تقالید...، قیم"

)%45) تكراررات أي بنسبة (08فتحصل على ((أحیانا)) أما الوزن %47.5وبنسبة (

).%7.50(بنسبة)03(قدرهتكرارعلىتحصل(دائما)والوزن

)1.60(یساويكان)02(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.632(قدرهمعیاريبإنحراف

یمكن تحقیق أھداف المنھاج في ظل الظروف () والتي صیغت بـ 03أما العبارة رقم (

في المرتبة الرابعة عشر و األخیرة لھذا المحور فحظي الوزن )المعاشة على أرض الواقع

) تكرارا أي 20فتحصل على ((أحیانا)) أما الوزن %50) تكرارا وبنسبة (20بـ ((أبدا)

).%00(بنسبة)00(قدرهتكرارعلىتحصل(دائما)والوزن)%50بنسبة (

)1.50(یساويكان)03(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.506(قدرهمعیاريبإنحراف

األولى:الفرضیة الجزئیةو تفسیرمناقشة.2.2

) والتي 14نالحظ أن العبارة رقم:()،15:(من خالل النتائج الموجودة في الجدول رقم
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، قد جاءت )كافیة لتحقیق أھداف المنھاجغیر عدد أسابیع التدریس السنویة (صیغت بـ 

قدرهمعیاريبإنحراف)2.45(في المرتبة األولى بمتوسط مرجع لتكرارات العبارة یساوي

)0.677(.

في )الكفاءات القاعدیة تتوافق والكفاءات الختامیة() والتي صیغة بـ 11والعبارة رقم (

معیاريبإنحراف)2.32(یساويالعبارةأوزانلتكراراتمرجحمتوسطبالمرتبة الثانیة

.)0.797(قدره

حیث أن عدد أسابیع التدریس في السنة الدراسیة لھا دورا فعال في تحقیق االھداف 

،الریاضیة من (كفاءات قاعدیةوجودة في مادة التربیة البدنیة والمختلفة الم و ختامیة)             

) تكرارا للوزن (أبدا) بنسبة 22وھذا ما الحظناه في إجابات األساتذة بحصولنا على (

)، و ھذا ما تأكده نتائج العبارة رقم %35) تكرارا للوزن (أحیانا) بنسبة (14() و55%(

)، بأن ھناك توافق كبیر بین الكفاءات القاعدیة والختامیة الموضوعة في منھاج التربیة 11(

لكن یصعب الوصول إلى ھذا التوافق على أرض الریاضیة لمرحلة التعلیم الثانوي،البدنیة و

عدد األسابیع الدراسیة.الواقع نظرا لقلة 

مابینالسنویةالزمنیةالمدةحصرتمالثانوي،للتعلیمالریاضیةوالبدنیةالتربیةمنھاجففي

32بـیقرالذي04-08رقمالتوجیھيالقانونمعیتناقضماھذاأسبوعا،28إلى26

حسبأسبابلعدةأخرى،جھةمنالواقعبینوجھة،منالثانويالطورفيللعملأسبوعا

أھمھا:المجالھذافيالشخصیةالباحثخبرة

بدایةأفریلنھایةوسبتمبرشھريفيوباألخصبسكرةمنطقةیسودالذيالحارجوال

ماي.شھر

عددأننجدجدابسیطةحسابیةبعملیةنقوملماوھناالمدة،ھاتھفيالعملیمكننااللذلك

یلي:كماھيالواقعأرضفيالحقیقیةالسنویةالعملأسابیع

المادة)مفتشمععلیھ(متفقعملیوجدالسبتمبر:شھر

أسابیع)04(العملأسابیععددأكتوبر:شھر
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5تدومالتينوفمبرأولعطلةباحتسابأسابیع)،03(العملأسابیععددنوفمبر:شھر

أیام.

للثالثياالمتحاناتترةفباحتساب)،واحد(أسبوعالعملأسابیععدددیسمبر:شھر

الشتویة.العطلةواألول

الشتویة.العطلةمنالعودةأسابیع)،03(العملأسابیععددجانفي:شھر

أسابیع).04(العملأسابیععددفیفري:شھر

الثانيللثالثياالمتحاناتفترةباحتساب(أسبوعین)،العملأسابیععددمارس:شھر

الربیع.وعطلة

الربیع.عطلةمنالعودةأسبوعباحتساب،أسابیع)03(العملأسابیععددأفریل:شھر

المادة).مفتشمععلیھ(متفقعملیوجدالماي:شھر

العملأسابیععددأي)،20=03+02+03+04+01+03+04(:نجدالحسابعندإذن

األكثر.علىأسبوعا22إلى20بینماتترواحالفعلیة

القیامأوعدمالتعلیمیةاألنشطةببعضالقیامعدمنتیجتھالعملأسابیععددتقللعندماوھنا

لبعضالتعلميالھدفتحقیقیمكنناالالمنطلقھذاومنالخاصة،األھدافبعضبتطبیق

الختامیة.الكفاءةمنھاوالقاعدیةالكفاءةتحقیقمعدھيحتمیة،نتیجةإلىبنافیؤدياألنشطة

المنھاج متدرجة ومتسلسلة فأھدا) والتي صیغت بـ (09العبارة رقم (ونالحظ في 

.)0.607(قدرهمعیاريبإنحراف)2.12(یساويتكراراتللمرجحمتوسطب)بشكل سلیم

في المنھاج متنوعة وشاملة دةألھداف المحد(ا) والتي صیغت بـ05وفي العبارة رقم (

یساويتكراراتللمرجحمتوسطب)المعرفیة...اإلجتماعیة،،(الجوانب: الحسیة، الحركیة

.)0.693(قدرهمعیاريبإنحراف)2.07(

في ھذا المجال وجب علینا عند وضع أھداف في منھاج مادة التربیة البدنیة والریاضیة 

)18مراعاة التسلسل والتدرج بشكل سلیم، و ھذ ما تأكده إجابات األساتذة بحصولنا على (

)%30) تكرارا للوزن (أحیانا) بنسبة (12، و ()%45ئما) أي بنسبة (تكرارا للوزن (دا

ھاتھ النتائج تعني أن أساتذة التعلیم الثانوي لبلدیة بسكرة متوفقین بنسبة كبیرة على مبدأ 
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) من إجاباتھم كانت للوزن %52.5التسلسل الموجود في المنھاج، ونجد كذلك أن نسبة (

أن أھداف المنھاج شاملة لجمیع الجوانب.(أحیانا) في

بأن عند صیاغة )1("محمد أمین المفتي"و " حلمي أحمد الوكیل"في ھذا السیاق یقول 

أھداف في أي منھاج كان البد من مراعة الجوانب التالیة:

المعرفي.اإلدراكيالمجال

الوجداني.المجال

الحركي.النفسوالمجال

البدنیةالتربیةبرنامجفيالمسطرةاألھداف(بـصیغتوالتي)13(رقمالعبارةوفي

قدرهمعیاريبإنحراف)2.07(یساويمرجحبمتوسط)والتقویمللقیاسقابلةوالریاضیة

وھنا(أحیانا)،للوزنكانت)%72.5(بنسبةأننجداالجاباتنتائجخاللمنو،)0.525(

قابلةغیربأنھااألساتذةیرونھاالتياألھدافبعضھناكأنیعنيمرتفعة،النسبةبأننرى

القیاس.وللتقویم

ھداف المنھاج تتماشى وقدرات أ() والتي صیغت بـ04وفي العبارة رقم (

بإنحراف)2.05(یساويلتكراراتمرجحمتوسطب)وخصائص المرحلة العمریة المعنیة

).0.388(قدرهمعیاري

أھداف المنھاج تراعي الفروق الفردیة () والتي صیغت بـ 07أما العبارة رقم (

قدرهمعیاريبإنحراف)2.02(یساويمرجحمتوسطب)الموجودة بین المتعلمین

)0.697(.

ت المتعلمین اأھداف المنھاج تراعي حاج() والتي صیغت بـ06وجاءت العبارة رقم (

.)0.474(قدرهمعیاريبإنحراف)1.92(یساويمرجحمتوسطب)ومشكالتھم

) من اإلجابات للوزن %85المالحظ في العبارات السالفة الذكر، أنھ بنسبة مرتفعة جدا (

(أحیانا)، یرون أن األھداف الموضوعة في المنھاج تتناسب و قدرات التلمیذ للمرحلة 

.121.122، مرجع سابق، صأسس بناء المنھاج و تنظیماتھاحلمي أحمد الوكیل، محمد أمین المفتي: )1(
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(أحیانا)، بأن األھداف ) للوزن %52.5العمریة المعینة، و ھذا ما تأكده كذلك نسبة ( 

تراعي للفروق الفردیة الموجودة بین التالمیذ.

في ھذا السیاق یمكن لنا القول بأن األھداف الموضوعة ال تتماشى و قدرات التالمیذ في 

جمیع الجوانب، و عدم مراعاة الجنس كذلك الذي یعتب حسب رأي الباحث الشخصي بأنھ 

د  صیاغة االھداف، ألن ھاتھ المرحلة تصادف من أھم البنود التي یجب مراعاتھا عن

" خالد محمد عبد الجبار المراھقة المتوسطة باختالفھا الكبیر بین الجنسین، و ھنا یقول 

)1(الخطیب" 

.أن تبنى األھداف على فلسفة تربویة و سیكولوجیة و اجتماعیة

.أن تسایر األھداف خطة الدولة اجتماعیا و سیاسیا و اقتصادیا

تكون األھداف مرنة و قابلة للتعدیل.أن

 أن تكون صیاغة األھداف واضحة و محددة "

.أن تكون األھداف خالیة من التناقض فیما بینھا

.أن تمتاز األھداف بالواقعیة و القابلیة للتحقیق

.أن تكون االھداف شاملة و مترابطة في إطار متكامل

 المتعلمین.أن تراعي األھداف حاجات و میول و اھتمامات

أن تصاغ األھداف في صورة عبارات إجرائیة قابلة للقیاس

المستقبلیةوحاجاتتتماشىالمنھاجأھداف(بـصیغتوالتي)01(رقمالعبارةأما

)0.441(قدرهمعیاريبإنحراف)1.90(یساويمرجحبمتوسط)لألفراد

المجتمعوفلسفةتتناسبالمنھاجأھداف(بـصیغتوالتي)02(رقمالعبارةوجاءت

قدرهمعیاريبإنحراف)1.60(یساويمرجحبمتوسط")...تقالیدعالدات،قیم،"

)0.632.(

أنیرون(أحیانا)للوزن)%80(نسبةأناالساتذةإجاباتنتائجخاللمننالحظوھنا

نسبةتؤكدھاوالمستقبلیة،األفرادحاجاتمعاألوقاتبعضفيتتماشىالمنھاجأھداف

32، مرجع سابق، صالریاضیة في ضوء معاییر الجودةمنھاج التربیةخالد محمد عبد الجبار الخطیب: )1(
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تقالیدوعاداتوقیممنالمجتمعوفلسفةتتناسبالمنھاجأھدافبأن(أحیانا)للوزن)45%(

األھدافاختیارمعاییرمنانھ،الجعافرة"یوسفالسالم"عبدیقولالسیاقھذاوفي

)1(مایلي:التربویة

فلسفةمعمتماشیةتكوناألھدافأنأيسلیمةاجتامعیةتربویةفلسفةإلىاالھدافتستندأن

المجتمع.

المتعلمشخصیةتحترمأنمنفالبدالمتعلم،طبیعةالتربویةاالھدافتحدیدفيیراعيأن

تحقیقھا.یسھلبحیثنموه،لخصائصمالئمةتكونأنو

العلمعصربأنھسالفاعنھاعبرنالذيوفیھ،نعیشالذيالعصرروحاالھدافتسایرأن

التكنولوجیا.و

الظروفظلفيالمنھاجأھدافتحقیقیمكن(بـصیغتوالتي)03(رقمالعبارةأما

قدرهمعیاريبإنحراف)1.50(یساويمرجحبمتوسط)الواقعأرضعلىالمعاشة

)0.506.(

(أحیانا)و(أبدا)للوزنینمناصفةالنسبةكانتأنھ)،03(العبارةإجاباتفيالمالحظالشيء

منھاجأھدافجلتحقیقیمكنالبأنھواحدة،داللةلھھذامنھما،واحدلكل)%50(بـ

مختلفةأسبابلعدةالمعاش،الواقعظلفيالثانیوالتعلیملمرحلةالریاضیةوالبدنیةالتربیة

بأنھ:الجعافرة"یوسفالسالم"عبدیضیفھناوسابقا،منھاالعدیدذكرسلف

الظروفظلفيالتحقیقممكنةاألھدافتكونبأنیعنيواقعیة،األھدافتكونأنیجب

)2(المعاشة.

مع:تتفقھذهفرضیتناأنكما

اختبار مادة الجزائر، تحت عنوان: -3بجامعة الجزائر، 2008مجادي مفتاحدراسة

التربیة البدنیة و الریاضیة في التعلیم األساسي و البكالوریا بین الواقع و األفاق 

وخلصت الدراسة إلى:(دراسة میدانیة بإكمالیات و ثانویات والیة المسیلة)، 

.81، مرجع سابق، صالمنھاج أسساھا و تنظیمھاعبد السالم یوسف الجعافرة: )1(
.81، مرجع سابق، صالمنھاج أسساھا و تنظیمھاعبد السالم یوسف الجعافرة: )2(
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 عدم كفایة الحجم الساعي المخصص لمادة التربیة البدنیة و الریاضیة، ال یخدم أھداف

المادة.

الجزائر، تحت عنوان-مستغانم،2016مصطفىبوشیبةیوسف،شاويحر:دراسة

بالنفسالثقة(النفسیةالحاجاتظلفيالریاضیةوالبدنیةالتربیةمنھاجأھدافتقییم

الثانویة            المرحلةتالمیذلدى)العدوانیةالتعبیراتانخفاضالتوتر،انخفاض

وخلصت الدراسة إلى:

 التربیة البدنیة و الریاضیة جعلوا من حصة التربة البدنیة والریاضیة جل أساتذة مادة

ساعة واحدة فقط ذلك في بدایة و نھایة السنة من أجل الحر في منطقة بشار.

منھاجفاعلیةتقییمتحت عنوان: ، الجزائر-سعیدة ، 2008القادرعبدزیتونيدراسة

الجزائر –سعیدةوالیةمركزفيالثانوي،التعلیملطلبةالریاضیةوالبدنیةالتربیة

وخلصت الدراسة إلى:

 لم تحقق نتائج االختبارات النتائج العامة لألھداف التعلمیة لمھارات األلعاب في

المنھاج المقرر، لبعض الفروق الظاھریة والتي لم ترتقي إطالقا إلى المستوى 

اإلحصائي.

ال يمكن تطبيق أ�داف ع�� ما سبق يرى الباحث أن الفرضية ا��زئية األو�� للدارسة القائلة بناءا

.م��اج ال��بية البدنية و الر�اضية للتعليم الثانوي ع�� أرض الواقع، قد تحققت
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الثانیة:مناقشة نتائج الفرضیة الجزئیة عرض و تحلیل و-3

ال یمكن تطبیق محتوى منھاج التربیة البدنیة و الریاضیة للتحقق من صحة الفرضیة القائلة:

للتعلیم الثانوي على أرض الواقع، قمنا بمایلي:

نحرافات الالتكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة وا)16الجدول رقم:(

م محتوى منھاج التربیة البدنیة والریاضیة لمرحلة التعلیالثاني،المعیاریة لعبارات المحور

الثانوي. 

SPSSعلى مخرجات المصدر: إعداد الباحث بناء 

الثانیة (القراءة اإلحصائیة):نتائج الفرضیة الجزئیةحلیلت.عرض و1.3

محتوى() والتي صیغت بـ 03من خالل نتائج الجدول أعاله، نجد أن العبارة رقم (

البعد
رقم 
العبارة

التكرار 
والنسبة

المتوسط الخیارات
المرجح

االنحراف 
المعیاري

ترتیب 
العبارات

المیل
مستوى 
القبول دائماأحیاناأبدا

ى
تو

ح
م

ي
نو

لثا
 ا
یم

عل
لت
ة ا

حل
مر

 ل
یة

ض
یا
لر

و ا
ة 

نی
بد

 ال
یة

رب
الت

ج 
ھا

من

1
1336التكرار

2.420.4042

متوسط1.988

2.582.515النسبة

2
31819التكرار

2.400.6323
7.54547.5النسبة

3
11524التكرار

2.570.5491
2.537.560النسبة

4
4279التكرار

2.120.5635
1067.522.5النسبة

5
9247التكرار

1.950.6838
22.56017.5النسبة

6
11263التكرار

1.800.5639
27.5657.5النسبة

7
81814التكرار

2.150.7354
204535النسبة

8
12262التكرار

1.750.54310
30655النسبة

9
111910التكرار

1.970.7337
27.547.525النسبة

10
15232التكرار

1.670.57211
37.551.55النسبة

11
10291التكرار

1.770.4796
2572.52.5النسبة

12
18220التكرار

1.550.50312
45550النسبة
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، قد جاءت في المرتبة األولى فحظي )العمقالشمولیة وان بین زالمنھاج  لھ درجة من اإلت

)15فتحصل على ((أحیانا)الوزن )، أما %2.50) تكرار وبنسبة (01بـ ((أبدا)الوزن 

).%60(بنسبة)24(قدرهتكرارعلىتحصل(دائما)والوزن)%37.5تكرار أي بنسبة (

)2.57(یساويكان)03(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.549(قدرهمعیاريبإنحراف

)المنھاج مرتبط بشكل مباشر مع أھدافھمحتوى () والتي صیغت بـ 01أما العبارة رقم (

) أما %2.50) تكرار وبنسبة (01بـ ((أبدا)قد جاءت في المرتبة الثانیة فحظي الوزن 

تحصل(دائما)والوزن)%82.5) تكرارا أي بنسبة (33فتحصل على ((أحیانا)الوزن 

).%15(بنسبة)06(قدرهتكرارعلى

)2.42(یساويكان)01(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.404(قدرهمعیاريبإنحراف

محتوى المنھاج یھدف إلى تحقیق األھداف () والتي صیغت بـ 02وجاءت العبارة رقم (

(أبدا)في المرتبة الثالثة فحظي الوزن )الخاصة بمادة التربیة البدنیة و الریاضیةوالعامة 

) تكرارا أي 18فتحصل على ((أحیانا)) أما الوزن %7.50) تكرارات وبنسبة (03بـ (

).%47.5(بنسبة)19(قدرهتكرارعلىتحصل(دائما)والوزن)%45بنسبة (

)2.40(یساويكان)02(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.632(قدرهمعیاريبإنحراف

میوالت ومحتوى المنھاج یراعي حاجات () والتي صیغت بـ 07وجاءت العبارة رقم (

) أما %20) تكرارات وبنسبة (08بـ ((أبدا)في المرتبة الرابعة فحظي الوزن )المتعلمین

علىتحصل(دائما)والوزن)%45) تكرارا أي بنسبة (18فتحصل على ((أحیانا)الوزن 

).%35(بنسبة)14(قدرهتكرار

)2.15(یساويكان)07(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.735(قدرهمعیاريبإنحراف
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محتوى المنھاج مواكب للحیاة المعرفیة () والتي صیغت بـ 04وجاءت العبارة رقم (

) أما %10) تكرارات وبنسبة (04بـ ((أبدا)في المرتبة الخامسة فحظي الوزن )المعاصرة

تحصل(دائما)والوزن)%67.5) تكرارا أي بنسبة (27فتحصل على ((أحیانا)الوزن 

).%22.5(بنسبة)09(قدرهتكرارعلى

)2.12(یساويكان)04(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.563(قدرهمعیاريبإنحراف

محتوى المنھاج مالئم للمستوى الفكري () والتي صیغت بـ 11أما العبارة رقم (

) تكرارات وبنسبة 10بـ ((أبدا)قد جاءت في المرتبة السادسة فحظي الوزن )للمتعلمین

والوزن)%72.5) تكرارا أي بنسبة (29فتحصل على ((أحیانا)) أما الوزن 25%(

).%2.50(بنسبة)01(قدرهتكرارعلىتحصل(دائما)

)1.77(یساويكان)11(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.479(قدرهمعیاريبإنحراف

فروق الفردیة الراعي یمحتوى المنھاج () والتي صیغت بـ 09وجاءت العبارة رقم (

) تكرارا وبنسبة 11بـ ((أبدا)في المرتبة السابعة فحظي الوزن )الموجودة بین المتعلمین

والوزن)%47.5) تكرارا أي بنسبة (19فتحصل على ((أحیانا)) أما الوزن 27.5%(

).%25(بنسبة)10(قدرهتكرارعلىتحصل(دائما)

)1.97(یساويكان)09(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.733(قدرهمعیاريبإنحراف

محتوى المنھاج یسایر حداثة المجتمع من () والتي صیغت بـ 05وجاءت العبارة رقم (

) تكرارات وبنسبة 09بـ ((أبدا)في المرتبة الثامنة فحظي الوزن )مختلف الجوانب

والوزن)%60) تكرارا أي بنسبة (24فتحصل على ((أحیانا)) أما الوزن 22.5%(

).%17.5(بنسبة)07(قدرهتكرارعلىتحصل(دائما)

)1.95(یساويكان)05(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما
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.)0.683(قدرهمعیاريبإنحراف

التكامل ومحتوى المنھاج یحقق الترابط () والتي صیغت بـ 06وجاءت العبارة رقم (

) تكرارا 11بـ ((أبدا)في المرتبة التاسعة فحظي الوزن )بین مختلف األنشطة الموضوعة

)%65) تكرارا أي بنسبة (26فتحصل على ((أحیانا)) أما الوزن %27.5وبنسبة (

).%7.5(بنسبة)03(قدرهتكرارعلىتحصل(دائما)والوزن

)1.80(یساويكان)06(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.563(قدرهمعیاريبإنحراف

میوالت ومحتوى المنھاج یراعي حاجات () والتي صیغت بـ 08وجاءت العبارة رقم (

) أما %30) تكرارا وبنسبة (12بـ ((أبدا)في المرتبة العاشرة فحظي الوزن )المتعلمین

علىتحصل(دائما)والوزن)%65) تكرارا أي بنسبة (26فتحصل على ((أحیانا)الوزن 

).%5(بنسبة)02(قدرهتكرار

)1.75(یساويكان)08(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.543(قدرهمعیاريبإنحراف

محتوى المنھاج مرتبط بالواقع اإلجتماعي () والتي صیغت بـ 10وجاءت العبارة رقم (

) تكرارا وبنسبة 15بـ ((أبدا)في المرتبة الحادي عشر فحظي الوزن )للمتعلمین

والوزن)%51.5) تكرارا أي بنسبة (23فتحصل على ((أحیانا)) أما الوزن 37.5%(

).%5(بنسبة)02(قدرهتكرارعلىتحصل(دائما)

)1.67(یساويكان)10(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.572(قدرهمعیاريبإنحراف

ى المنھاج على فترات زمنیة ویتم تغییر محت() والتي صیغت بـ 12أما العبارة رقم (

(أبدا)قد جاءت في المرتبة الثاني عشر و األخیرة و لھذا المحور فحظي الوزن )معینة

) تكرارا أي بنسبة 22فتحصل على ((أحیانا)) أما الوزن %45) تكرارا وبنسبة (18بـ (

).%00(بنسبة)00(قدرهتكرارعلىتحصل(دائما)والوزن)55%(
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)1.55(یساويكان)12(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.503(قدرهمعیاريبإنحراف

الثانیة:الفرضیة الجزئیة. مناقشة و تفسیر2.3

محتوى () والتي صیغت بـ 03) نجد أن العبارة رقم (16الجدول رقم:(من خالل نتائج 

)2.57(یساويمرجحمتوسطب)العمقالشمولیة وان بین زالمنھاج  لھ درجة من اإلت

.)0.549(قدرهمعیاريإنحرافو

)محتوى المنھاج مرتبط بشكل مباشر مع أھدافھ() والتي صیغت بـ 01والعبارة رقم (

.)0.404(قدرهمعیاريإنحرافو)2.42(یساويمرجحمتوسطب

محتوى المنھاج یھدف إلى تحقیق األھداف () والتي صیغت بـ 02وجاءت العبارة رقم (

)2.40(یساويمرجحمتوسطب)الخاصة بمادة التربیة البدنیة و الریاضیةوالعامة 

.)0.632(قدرهمعیاريإنحرافو

) للوزن (أحیانا) ترى بأن %82.5ومن خالل نتائج اجابات األساتذة نالحظ أن نسبة (

محتوى منھاج التربیة البدنیة و الریاضیة لمرحلة التعلیم الثانوي، ال یتسم بالشمولیة والعمق 

(دائما) ترى بأن ھنا ارتباط وثیق بین محتوى ) للوزن%47.5في كل نقاطھ، و نسبة (

) للوزن (أحیانا) ترى بأن ھذا االرتباط یكون إال في %45المنھاج و أھدافھ، بینما نسبة (

بعض النقاط فقط.

بأن محتوى منھاج التربیة و التعلیم ینبغي أن "أحمد علي مدكور"وفي ھذا السیاق یقول 

)1(جب أن تتوافر فیھ ومن أھمھا:تحكمھ مجموعة من المعاییر التي ی

 أن یكون ھذا المحتوى محققا لألھداف العامة و األھداف الخاصة المنبثقة منھا، یعني أن

یكون ارتباط بین المحتوى و األھداف.

بأنھ من أھم معاییر اختیار ""محمد امین المفتي،حلمي أحمد الوكیل""ویقول كال من 

)1(:محتوى أي منھاج دراسي مایلي

.182، مرجع سابق، صمناھج التربیة أسسھا و تطبیقاتھاعلي أحمد مدكور: )1(
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 :فكرة واضحة عن المادة ونظامھا، أما العمق التوازن بین شمول و عمق المحتوى

فیعني تناول أساسیات المادة مثل المبادئ والمفاھیم و األفكار األساسیة كذلك تطبیقاتھا 

بشيء من التفصیل الذي یلزم لفھمھا كامال ویربطھا بغیرھا من المبادئ والمفاھیم                 

فكار و یمكن من تطبیقھا في مواقف جدیدة. ولتحقیق التوازن یجب أن یكون بناء واأل

على مدى احتوائھا ألساسیات المادة وبالتالي قابلیتھا للتطبیق في مواقف متنوعة وبھذا 

یتحقق العمق والشمول.

وجب على مخططي المحتوى أن یحققوا التوازن بین الشمول و العمق بحیث یكون وھنا

بناء على مدى احتوائھا (الشمول)اختیار المادة الممثلة لألفكار األساسیة و العناصر 

.(العمق)ألساسیات المادة وبالتالي قابلیتھا للتطبیق في المواقف المتنوعة 

میوالت ومحتوى المنھاج یراعي حاجات (ت بـ ) والتي صیغ08وجاءت العبارة رقم (

.)0.735(قدرهمعیاريإنحرافو)2.15(یساويمرجحمتوسطب)المتعلمین

محتوى المنھاج مالئم للمستوى الفكري () والتي صیغت بـ 11أما العبارة رقم (

.)0.479(قدرهمعیارينحرافو)1.77(یساويمرجحمتوسطب)للمتعلمین

فروق الفردیة الموجودة الراعي یمحتوى المنھاج () والتي صیغت بـ 09والعبارة رقم (

.)0.733(قدرهمعیاريإنحرافو)1.97(یساويرجحمبمتوسط )بین المتعلمین

المنھاج ) للوزن (أحیانا)، ترى أن محتوى%45ومن خالل اجابات األساتذة أن نسبة (

) المرتفعة جدا للوزن %72.5المتعلمین، و نسبة (میوالتال یراعي دائما حاجات و

(أحیانا)، ترى بأن محتوى منھاج التربیة البدنیة والریاضیة ال یالئم في بعض نقاطھ 

) للوزن (أحیانا) %47.5المستوى الفكري للمتعلمین، و وھذا ما نالحظھ كذلك بأن نسبة (

بین المتعلمین من جھة وبین مراع دائما للفروق الفردیة الموجودةرترى بأن محتور غی

الجنسین من جھة أخرى.

أنھ من أھم النقاط التي یجب مراعاتھا " سعد الرشید و أخرون"، وفي ھذا المجال یقول 

.131-130، مرجع سابق، صأسس بناء المناھج و تنظیماتھاحلمي أحمد الوكیل، محمد امین المفتي: )1(
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)1(عند وضع اي محتوى تعلیمي وفي مادة التربیة البدنیة خاصة مایلي:

 :ذلك لإلفادة منھا كدافع للتعلم، وھذا یلزمنا باختیار مراعاة حاجات و میوالت المتعلمین

المحتوى والخبرات ذات الجاذبیة المباشرة للمتعلمین، ولكن البد أن نعي أن القبول 

األعمى للمیل یمكن أن یكون خطیرا. لذلك ینبغي أن نمیز من المیل والرغبة المؤقتة، أو 

المیول التي تسھم في تحقیق حب االستطالع الذي قد یتباھى بھ بعض المتعلمین، و

األھداف التربویة ھي تلك التي لھا قیمة ثابتة ودائمة.

أن مراعاة اھتمامات التالمیذ أھم محك  في اختیار محتوى "منى یونس بحري" وتعتبر 

)2(ألي منھاج دراسي، نظرا ألھمیتھا وارتباطھا بالدافعیة لدى التالمیذ ورغبتھم في التعلم

بأن من أھم معاییر اختیار محتوى ألي منھاج "آخرون"و سلیم""محمد صابر ویرى 

)3(دراسي مایلي:

إن محتوى المنھج الدراسي یقرر على تالمیذ مراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمین :

یختلفون من حیث القدرات والمیول واالتجاھات رغم ووجدھم في صف دراسي واحد 

وأیضا في سن واحد تقریبا وھذا یتطلب من واضعي المنھج أخذ ھذه األمور فب 

االعتبار بحیث یشتمل محتوى المنھج على موضوعات متنوعة مجاالت متعددة في 

لمواجھة الفروق الفردیة بین ھؤالء التالمیذ بقدر االمكان بحیث یستطیع كل محاولة

تلمیذ أن یجد لنفسھ في ھذه الموضوعات وتلك المجاالت ما ینسب حاجاتھ واستعداداتھ 

وقدراتھ، ویتسطیع من خالل ذلك تحقیق قدر معین ن النجاح یبعث فیھ الثقة بالنفس 

وبقدراتھ.

محتوى المنھاج مواكب للحیاة المعرفیة () والتي صیغت بـ 04وجاءت العبارة رقم (

.)0.563(قدرهمعیاريبإنحراف)2.12(یساويمرجحمتوسطب)المعاصرة

محتوى المنھاج یسایر حداثة المجتمع من () والتي صیغت بـ 05وجاءت العبارة رقم (

.)0.683(قدرهمعیاريبإنحراف)1.95(یساويمرجحمتوسطب)مختلف الجوانب

.85صمرجع سابق، ،يالمنھاج الدراسسعد الرشیدي و آخرون، )1(
.192، مرجع سابق،صالمنھج التربويمنى یونس بحري: )2(
.216مرجع سابق، ص، بناء المناھج و تخطیطھامحمد صابر سلیم و اخرون: )3(
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محتوى المنھاج مرتبط بالواقع اإلجتماعي () والتي صیغت بـ 10وجاءت العبارة رقم (

.)0.572(قدرهمعیاريبإنحراف)1.67(یساويمرجحمتوسطب)للمتعلمین

) للوزن (أحیانا) ترى %67.5ومن خالل اجابات األساتذة أن بنسبة مرتفعة جدا تقدر بـ(

التربیة البدنیة و الریاضیة غیر مواكب في بعض نقاطھ للحیاة المعرفیة أن محتوى منھاج 

) للوزن (أحیانا)،ترى بأن محتوى المنھاج غیر %60المعاصرة، وھذا ما ِتؤكده نسبة (

) للوزن %51.5مواكب كذلك في معظم نقاطھ لحداثة المجتمع من مختلف جوانبھ، ونسبة (

مرتبط في عدید نقاطھ مع الواقع االجتماعیة            (أحیانا)، ترى بأن محتوى المنھاج غیر 

والثقافي للمجتمع.

كما تطرقنا سلفا بأننا نعیش في القرن الواحد والعشرون، الذي یتمیز بعصر الثورة 

اإلعالمي، عصر لمتسارع، عصر االنفتاح الثقافي والتكنولوجیة، عصر التغیر السریع وا

تغیرت فیھ كل مفاھیم القوة وعال قات االنتاج، وتعتمد ھذه القوة على العقل البشري                 

ألفراد وقدراتھ في استخدام وتشغیل األجھزة االلكترونیة وتطویرھا، لذلك وجب تكوین ا

قبلون كل جدید بعقل واع ومتفتح وناقد  إجادة جعلھم یتوتنمیة قدراتھم العقلیة وتربیتھم و

إال إذا عملت محتویات المناھج على تزوید أفراد المجتمع ھذا ال یأتي اتخاذ القرارات، و

بنوع من التفكیر والمعرفة.

إن تغیرات العولمة المتسارعة، من شأنھا تغییر القیم والعالقات االجتماعیة والحیاة الثقافیة 

بشكل كبیر من جیل إلى آخر، وحتى في حیاة الجیل الواحد، والمجتمع الجزائري على 

مجتمعات تتعرض العالقات االجتماعیة لألفراد فیھ إلى عوامل داخلیة غرار باقي ال

وخارجیة، تؤثر على طبیعة العالقات االجتماعیة من معدالت النمو السكاني وبنیة األسرة 

وأدوارھا والتركیبة العمریة ألفراد المجتمع ونوعیة القیم االجتماعیة السائدة.

بأن من أھم معاییر اختیار محتوى ألي منھاج "آخرون"و "محمد صابر سلیم"ویرى 

)1(دراسي مایلي:

 :بحیث أن التلمیذ ارتباط المحتوى بالواقع الثقافي و االجتماعي الذي یعیش فیھ التلمیذ

.163مرجع سابق، ص، بناء المناھج و تخطیطھامحمد صابر سلیم و اخرون: )1(
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یعیش في مجتمع وھو عضو عامل فیھ یؤثر فیھ ویتأثر بھ وھو عندما یذھب إلى المدرسة 

تحیط بھا ویسعى جاھدا للتعرف إلیھا وتفسیرھا یأتي من بیئة بھا ظواھر متعددة ومشكالت 

وایجاد حلول عملیة لھا، األمر الذي یفرض على واضعي محتوى المنھج أخذ ھذه األمور 

في االعتبار بحیث یجد التلمیذ فیھا یدرسھ من موضوعات یشتمل علیھا محتوى المنھج 

ر بحیث تدخل ھذه المقرر اجابات لتساؤالتھ وتفسیر لما تشتمل علیھ البیئة من ظواھ

الظواھر إلى المدرسة وجعلھا المعامل الحقیقي للعملیة التعلیمیة وتوظیف المعلومات 

والمعارف التي یكسبھا التالمیذ في خدمة البیئة.

زمنیةفتراتعلىالمنھاجمحتوىتغییریتم(بـصیغتوالتي)12(رقموفي العبارة

).0.503(قدرهمعیاريوإنحراف)1.55(مرجح یساويبمتوسط)معینة

) للوزن(أبدا) %45) للوزن (أحیانا) ونسبة (%55من خالل نتائج األساتذة ترى نسبة (

بأن لم یتم تغییر محتوى منھاج التربیة البدنیة و الریاضیة على فترات زمنیة معینة، وھنا 

بعد االصالح نفس یبقى ابھام كبیر لما نالحظ محتوى المنھاج لسنوات قبل االصالح و 

المحتوى، وبعبارة أن صانعي المنھاج ال یراعون ال للتطورات االقتصادیة وال لمتطلبات 

المتعلمین بصفتھم عضوا فعاال في المجتمع.

وھنا البد علینا أن نفھم معنى كلمة استمراریة، فال نقصد بھا عدم تغییر محتوى المنھاج 

ي استمرار العالقة الدراسیة لعناصر المنھاج للحفاظ على مبدأ االستمرار ال، بل تعن

متكررة لممارسة المھارات حتى یتقنھا المتعلمون لرئیسیة ھنا أن تتاح فرص عدیدة وا

ویحسنوھا، وتعني أیضا أن ھذه المھارات ستتاح لھم فرص عدیدة ومستمرة خالل السنوات 

إذا كان ضمن أھداف التي سیتم فیھا تدریس مقررات التربیة البدنیة والریاضیة وأیضا

المادة اكتساب المتعلمین لمھارات التفكیر العلمي وجب على واضعي المنھاج اتاحة فرصة 

لتركیز علیھا مرات متتالیة خالل یھا لممارسة ھذه المھارات، بل واتلو األخرى أمام متعلم

رار معالجة المحتوى واتاحة الفرص لممارستھا طوال فترة تدریس المقررات، ألن االستم

ھنا فقط یساھم في زیادة جودة التعلم ورفع كفاءة المتعلم.

مع:تتفقھذهفرضیتناأنكما
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انعكاسعنوان:تحتالجزائر،–سطیفبجامعة،2014الصغیرمساحليدراسة

النھائيطالبتخرجمالمحعلىوالریاضیةالبدنیةالتربیةمنھاجمحتوىمفردات

إلى:الدراسةوخلصت،)الثانويالثالثةالسنة(

 عدم مراعاة محتوى منھاج التربیة البدنیة  والریاضیة لقدرات التالمیذ في ھذه

المرحلة بدقة.

الجزائر-بسكرةبجامعة،2016مصطفىحموولدكمال،حزحازيعمار،روابدراسة

البدنیةالتربیةمادةفيبالكفاءاتالمقاربةوفقالتدریستطبیقمعوقات:عنوانتحت

إلى:الدراسةوخلصتبسكرة،والیةفيوالریاضیة

 صعوبة تطبیق محتوى منھاج التربیة البدنیة والریاضیة للمقاربة بالكفاءات میدانیا

ذلك لعدم تكییفھ مع المدرسة الجزائریة  ألن محتوى ھذه البیداغوجیة مستمد من 

ت المتحدة األمریكیة وكندا إصالحات العدید من الدول المتقدمة الغربیة خاصة الوالیا

و ھنا ال یتوافق تماما مع مستویات تالمیذنا

منھاجتقویم:عنوانتحتالیمن،بجامعة،2012زمیمحسینأحمدحسیندراسة

األساسيالتعلیممناألولىالثالثالصفوفلتالمیذالریاضیةوالبدنیةالتربیة

إلى:الدراسةخلصتوالیمینة،بالجمھوریة

المتعلمین.بینالموجودةالفردیةللفروقالمحتوىمراعاةعدم

اإلمكانیاتمعالمحتوىتناسبعدم.

ال يمكن تطبيق محتوى بناءا ع�� ما سبق يرى الباحث أن الفرضية ا��زئية األو�� للدارسة القائلة 

م��اج ال��بية البدنية و الر�اضية للتعليم الثانوي ع�� أرض الواقع، قد تحققت
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الثالثة:مناقشة نتائج الفرضیة الجزئیة عرض و تحلیل و-4

ال یمكن تطبیق عملیة التقویم وفق منھاج التربیة البدنیة   للتحقق من صحة الفرضیة القائلة:

والریاضیة للتعلیم الثانوي على ارض الواقع، قمنا بمایلي:

نحرافات الاالحسابیة ولتكرارات والنسب المئویة والمتوسطات ا)17الجدول رقم:(

الریاضیة لمرحلة ویم وفق منھاج التربیة البدنیة والتقالثاني،المعیاریة لعبارات المحور

التعلیم الثانوي.

SPSSعلى مخرجات المصدر: إعداد الباحث بناء 

الثالثة (القراءة اإلحصائیة):.عرض وتحلیل نتائج الفرضیة الجزئیة1.4

األھداف () والتي صیغت بـ 02من خالل نتائج الجدول أعاله، نجد أن العبارة رقم (

(أبدا)، قد جاءت في المرتبة األولى فحظي الوزن )الموضوعة في المنھاج قابلة للتقویم
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42115التكرار
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متوسط2.144

1052.537.5النسبة

2
21523التكرار

2.520.5981
537.557.5النسبة

3
32215التكرار

2.300.6072
7.55537.5النسبة

4
81616التكرار

2.200.7575
204040النسبة

5
62113التكرار

2.170.6756
1552.532.5النسبة

6
5278التكرار

2.070.5727
12.567.520النسبة

7
7249التكرار

2.050.6389
17.56022.5النسبة

8
32413التكرار

2.250.5884
7.56032.5النسبة

9
8239التكرار

2.020.65910
2057.522.5النسبة

10
131314التكرار

2.020.83111
32.532.535النسبة

11
82111التكرار

2.070.6938
2052.527.5النسبة

12
7294التكرار

1.920.52512
17.572.510النسبة
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) تكرار أي بنسبة 15فتحصل على ((أحیانا))، أما الوزن %5) تكرارات وبنسبة (02بـ (

).%57.5(بنسبة)23(قدرهتكرارعلىتحصل(دائما)والوزن)37.5%(

)2.55(یساويكان)02(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.598(قدرهمعیاريبإنحراف

تحقیق وعملیة التقویم تساعد على وضوح () والتي صیغت بـ 03وجاءت العبارة رقم (

) تكرارات وبنسبة 03بـ ((أبدا)في المرتبة الثانیة فحظي الوزن )أھداف المنھاج

والوزن)%55) تكرار أي بنسبة (22فتحصل على ((أحیانا))، أما الوزن 7.5%(

).%37.5(بنسبة)15(قدرهتكرارعلىتحصل(دائما)

)2.30(یساويكان)03(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.607(قدرهمعیاريبإنحراف

لتقویم الموضوعة في اأتبع مختلف شبكات() والتي صیغت بـ 01أما العبارة رقم (

) أما الوزن %10) تكرار وبنسبة (04بـ ((أبدا)في المرتبة الثالثة فحظي الوزن )المنھاج

علىتحصل(دائما)والوزن)%52.5) تكرارا أي بنسبة (21فتحصل على ((أحیانا)

).%37.5(بنسبة)15(قدرهتكرار

)2.27(یساويكان)01(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.640(قدرهمعیاريبإنحراف

عملیة التقویم المتبعة تساعد على رفع () والتي صیغت بـ 08وجاءت العبارة رقم (

) تكرارات وبنسبة 03بـ ((أبدا)في المرتبة الرابعة فحظي الوزن )مستوى المتعلمین

والوزن)%60) تكرار أي بنسبة (24فتحصل على ((أحیانا))، أما الوزن 7.5%(

).%32.5(بنسبة)13(قدرهتكرارعلىتحصل(دائما)

)2.25(یساويكان)08(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.588(قدرهمعیاريبإنحراف
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الطریقة المتبعة في التقویم من خالل () والتي صیغت بـ 04وجاءت العبارة رقم (

في المرتبة الخامسة فحظي الوزن )المنھاج تساعد على إصدار أحكام على المتعلمین

) تكرار 16فتحصل على ((أحیانا))، أما الوزن %20) تكرارات وبنسبة (08بـ ((أبدا)

).%40(بنسبة)16(قدرهتكرارعلىتحصل(دائما)والوزن)%40أي بنسبة (

)2.20(یساويكان)04(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.757(قدرهمعیاريبإنحراف

لجمیع عناصر عملیة التقویم شاملة () والتي صیغت بـ 05وجاءت العبارة رقم (

)، أما %15) تكرارات وبنسبة (06بـ ((أبدا)في المرتبة السادسة فحظي الوزن )المنھاج

تحصل(دائما)والوزن)%52.5) تكرار أي بنسبة (21فتحصل على ((أحیانا)الوزن 

).%32.5(بنسبة)13(قدرهتكرارعلى

)2.17(یساويكان)05(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.675(قدرهمعیاريبإنحراف

أقوم بعملیة التقویم بصورة مستمرة () والتي صیغت بـ 06وجاءت العبارة رقم (

) تكرارات وبنسبة 05بـ ((أبدا)فحظي الوزن بعةفي المرتبة السا)ودائمة وفق المنھاج

والوزن)%67.5) تكرار أي بنسبة (27فتحصل على ((أحیانا))، أما الوزن 12.5%(

).%20(بنسبة)08(قدرهتكرارعلىتحصل(دائما)

)2.07(یساويكان)06(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.572(قدرهمعیاريبإنحراف

التكویني في جمیع القیام بعملیة التقویم() والتي صیغت بـ 11وجاءت العبارة رقم (

) تكرارات وبنسبة 08بـ ((أبدا)في المرتبة الثامنة فحظي الوزن )الوحدات التعلیمیة

والوزن)%52.5) تكرار أي بنسبة (21فتحصل على ((أحیانا))، أما الوزن 20%(

).%27.5(بنسبة)11(قدرهتكرارعلىتحصل(دائما)
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)2.07(یساويكان)11(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.693(قدرهمعیاريبإنحراف

تساعد عملیة التقویم على تعزیز إتجاھات () والتي صیغت بـ 07وجاءت العبارة رقم (

)، %17.5) تكرارات وبنسبة (07بـ ((أبدا)في المرتبة التاسعة فحظي الوزن )المنھاج

تحصل(دائما)والوزن)%60) تكرار أي بنسبة (24فتحصل على ((أحیانا)أما الوزن 

).%22.5(بنسبة)09(قدرهتكرارعلى

)2.05(یساويكان)07(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.638(قدرهمعیاريبإنحراف

مراعي للفروق التقویم وفق المنھاج () والتي صیغت بـ 09وجاءت العبارة رقم (

)08بـ ((أبدا)في المرتبة العاشرة فحظي الوزن )الفردیة الموجودة بین المتعلمین

) تكرار أي بنسبة 23فتحصل على ((أحیانا))، أما الوزن %20تكرارات وبنسبة (

).%22.5(بنسبة)09(قدرهتكرارعلىتحصل(دائما)والوزن)57.5%(

)2.02(یساويكان)07(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.659(قدرهمعیاريبإنحراف

تقدیم وعلمیة التقویم تساعد على عالج () والتي صیغت بـ 10وجاءت العبارة رقم (

(أبدا)في المرتبة الحادي عشر فحظي الوزن )المتعلمینھحلول للمشكالت التي تواج

) تكرار أي 19فتحصل على ((أحیانا))، أما الوزن %27.5) تكرارات وبنسبة (11بـ (

).%25(بنسبة)10(قدرهتكرارعلىتحصل(دائما)والوزن)%47.5بنسبة (

)1.97(یساويكان)10(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.733(قدرهمعیاريبإنحراف

ماالستفادة من عملیة التقویم التحصیلي في قاد() والتي صیغت بـ 12أما العبارة رقم (

) تكرارات وبنسبة 07بـ ((أبدا)في المرتبة األخیرة لھذا المحور فحظي الوزن )الوحدات
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والوزن)%72.5) تكرار أي بنسبة (29فتحصل على ((أحیانا))، أما الوزن 17.5%(

).%10(بنسبة)04(قدرهتكرارعلىتحصل(دائما)

)1.92(یساويكان)12(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.525(قدرهمعیاريبإنحراف

الثالثة:الفرضیة الجزئیة. مناقشة و تفسیر2.4

األھداف () والتي صیغت بـ 02) نجد أن العبارة رقم (17من خالل نتائج الجدول رقم:(

إنحرافو)2.55(یساويلتكراراتمرجحتوسطبم)الموضوعة في المنھاج قابلة للتقویم

.)0.598(قدرهمعیاري

تحقیق وعملیة التقویم تساعد على وضوح () والتي صیغت بـ 03وجاءت العبارة رقم (

.)0.607(قدرهمعیاريإنحرافو)2.30(یساويمرجحمتوسطب)أھداف المنھاج

) للوزن (دائما) تتفق على أن أھداف %57.5ومن خالل اجابات األساتذة نجد أن نسبة (

) للوزن %55منھاج التربیة البدنیة والریاضیة قابلة للتقویم، وفي المقابل نجد نسبة (

(أحیان) ترى بأن عملیة التقویم الموضوعة في المنھاج ال تساعد غي أغلب األحیان على 

وضوح أھدافھ.

لشيء المالحظ ھنا أن أھداف منھاج التربیة البدنیة والریاضیة في معظم حاالتھا قابلة ا

لعملیة التقویم من ناحیة، ومن ناحیة أخرى ال تساعدنا على وضوح جمیع األھداف، ألن 

اھداف توجد أھداف في المنھاج غیر واضحة وصعبة التطبیق مما یجعل عملیة التقویم 

علیھا أصعب.

أنھ من خصائص "جمال الشافعي" و "أمین الخولي"السیاق یقول كال من وفي ھذا 

)1(التقویم الناجح في منھاج التربیة البدنیة و الریاضیة مایلي:

 یجب أن یتسق برنامج التقویم مع أھداف المنھاج ویعبر عنھا، حیث ینبغي أن یقیم

.341، مرجع سابق، صمنھاج التربیة البدنیة  المعاصرةأمین الخولي، جمال الشافعي: )1(
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من منظور األھداف واألغراض التعلیمیة والقیم المتضمنة بھا.التلمیذ سلوكیا

األھداف الموضوعة في أتساق واضح بین عملیة التقویم ولذلك یجب أن یكون ھناك

المنھاج، ألنھا تعتبر موجھات للقوى نحو التقدم، ومحددات للسلوك البشري نحو ما ترضیھ 

الھداف من فلسفة الدولة و أمانیھا العلیا، إذ لیس األمة و تسعى إلیھ من أجل أبنائھا، و تنبع ا

بالمعقول أن تكون الدولة في واد و مؤسساتھا التربویة في واد أخر، فالبرنامج التقویم 

حریص على أن یحدد اھدافھ و أغراضھ بدقة قبل بدایة العمل وذلك ضمانا للنجاح، ومنعا 

الصحیحة، فالعمل الذي یبدأ دون ان لالرتجال أو االنحراف عن برنامج المنھاج عن وجھتھ 

تكون اھدافھ و أغراضھ واضحة یعتبر قد بدأ من فراغ و بالتالي یوصلنا إلى نتیجة حتمیة 

نتائج عملیة التقویم فارغة المضمون، لذاك فمن الضروري أن تتناسب عملیة التقویم  مع 

ب في كل جانب من المنھج و فلسفتھ و اھدافھ فإذا كان المنھج یھدف إلى مساعدة الطال

جوانب النمو، أو إذا كان یھدف إلى تدریب الطالب على التفكیر وحل المشكالت یجب أن 

یتجھ التقویم إلى قیاس ھذه النواحي. 

)1(بأن للتقویم خصائص ممیزة یمكن أھمھا:"أخرون"و "سعد الرشیدي"یقول 

:أن یكون مرتبطا بأھداف المنھج

فأھداف المنھاج ھي الموجھ والمرشد في عملیة التقویم، فإذا كان أحد أھداف المنھج 

مساعدة التالمیذ على النمو الشامل، ففي ھذه الحالة ینبغي أن تنصب عملیة التقویم على 

معرفة مدى تقدم التلمیذ، في كل جانب من جوانب نمو شخصیتھ، و ھذا یعني أن االرتباط 

ج و تقویمھ ھو ارتباط وظیفي، فإذا تغیرت األھداف تغیرت تبعا لھا بین أھداف المنھ

أغراض التقویم.

لتقویم الموضوعة في اأتبع مختلف شبكات() والتي صیغت بـ 01أما العبارة رقم (

.)0.640(قدرهمعیاريإنحرافو)2.27(یساويبمتوسط مرجح)المنھاج

عملیة التقویم المتبعة تساعد على رفع () والتي صیغت بـ 08وجاءت العبارة رقم (

.)0.588(قدرهمعیاريإنحرافو)2.25(یساويمرجحبمتوسط )مستوى المتعلمین

.99-98، مرجع سابق، صالمناھج الدراسیةسعد الرشیدي و اخرون: )1(
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الطریقة المتبعة في التقویم من خالل () والتي صیغت بـ 04وجاءت العبارة رقم (

)2.20(یساويمرجحمتوسطب)على المتعلمینالمنھاج تساعد على إصدار أحكام 

.)0.757(قدرهمعیاريإنحرافو

التقویم وفق المنھاج مراعي للفروق الفردیة () والتي صیغت بـ 09وجاءت العبارة رقم (

قدرهمعیاريإنحرافو)2.02(یساويمرجحبمتوسط)الموجودة بین المتعلمین

)0.659(.

)%37.5) للوزن (أحیانا)، و نسبة (%52.5والمالحظ إلجابات األساتذة نجد أن نسبة (

للوزن (دائما)، لھم درایة و مطلعین بشكل دوري على خبایا عملیة التقویم الموضوعة في 

منھاج التربیة البدنیة والریاضیة لمرحلة التعلیم الثانوي، لكن عند دراستنا للواقع نجد أن 

) للوزن (أحیانا) %40ذة و بنسبة كبیرة جدا ال یعملون بھاتھ العملیة، ونسبة (معظم األسات

ترى بأنھ في معظم حاالت عملیة التقویم فقط یمكننا إصدار أحكاما على المتعلمین، وما 

) ترى بأن عملیة التقویم ال تساعد في جل الحاالت على %60تأكده نسبة مرتفعة تقرد بـ (

) للوزن (أحیانا) ترى بان عملیة %57.5كذلك ما نجده بـنسبة (رفع مستوى المتعلمین، و

التقویم وفق منھاج التربیة البدنیة والریاضیة ال یراع للفروق الفردیة الموجودة بین 

المتعلمین.

وھنا یجب على صانعي المنھاج عند وضع معیار حقیقي لعملیة التقویم، االستناد على 

الجوانب التي تمسھم، عكس ما نرى في منھاج التربیة البدنیة مراعاة جمیع متعلمین وواقع ال

والریاضیة لمرحة التعلیم الثانوي بأن عملیة التقویم تستند إلى على الجانب الحركي، مھملة 

جمیع الجوانب األخرى.

)1(أن للتقویم التربوي الجید عدة شروط اھمھا:"عادل محمد العدل"في ھذا السیاق یقول 

:یجب أن یكون التقویم شامال الشخص أو الموضوع الذي یتم تقویمھ فإذا بمعنىالشمول

كان الھدف تقویم أثر المنھج على الطالب فمعنى ذلك أن یتم تقویم مدى نمو الطالب في 

كافة الجوانب العقلیة والجسمیة واالجتماعیة والفنیة والثقافیة والدینیة.

.54، مرجع سابق، ص القیاس و التقویمعادل محمد العدل: )1(
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بأن عملیة التقویم یجب المفتي" أمین"محمدالوكیل"،عبدأحمدحلمي"ویضیف كال من 

)1(أن تكون:

 :أنیجبماھذاوالجوانبجمیععلىینصبشامال عندماالتقویمیعتبرعملیة شاملة

نقومأنذلكفمعنىالتلمیذعلىالمنھجأثرنقومأنأردنافإذاالتقویم،علیةفيبھتقوم

الجانبالثقافي،الجانبالعقلي،الجانبوھي:الجوانبكافةفيالتلمیذنمومدى

ماوھذا،...الفنيالجانباالنفعالي،الجانباالجتماعي،الجانبالدینيالجانبالجسمي،

مجموع(وھوالحدیثمفھومھالمنھجمنھااشتقالحدیثة والتيالتربیةبھتنادي

الشاملالنموعلىمساعدتھمبقصدللتالمیذالمدرسةتھیؤھاالتيالمربیةالخبرات

).سلوكھموتعدیل

وعند مالحظتنا لسلم التنقیط الموضوع من طرف الوزارة الوصیة في مناھج التربیة البدنیة 

والریاضیة، نالحظ انھ ال یراع بتاتا الفروق الفردیة الموجودة بین المتعلمین من عدة نقاط   

منھا: 

:فنالحظ عادة أنھ في القسم الواحد (سنة اولى ثانوي مثال)، نجد ھناك فروقات السن

سنیة كبیرة تصل إلى حد الخمس سنوات، وھنا یبقى السؤال مطروح للوزارة الوصیة 

وتلمیذ من 2002على كیفیة قبول إعادة التالمیذ في  الدراسة.( تلمیذ من موالید سنة 

في نفس القسم).1998موالید سنة 

الوزاري ال عالقة لھ بواقع یكون كالمنا مخصص للبنات، فالسلمھنا خاصةلجنس:ا

مستوى بناتنا في مادة التربیة البدنیة والریاضیة، فالمالحظ ھنا و انطالقا من خبرة 

الباحث الشخصیة أنھ عند القیم بعملیة التقویم التشخیصي مثال في نشاط النصف الطویل 

عة م) إناث وھذا بعد عدم الممارسة لمدة أربعة أشھر على األقل، ونظرا لطبی600(

منطقة بسكرة المحافظة، نجد العدید من االغماءات بین التلمیذات، والھرولة لطبیب 

المدرسة للقیام باإلعفاء من ممارسة النشاط البدني والریاضیة، وھنا كذلك سؤالنا 

للوزارة الوصیة على أي أساس تم االعتماد على ھذا السلم؟.

.153-152، مرجع سابق، صو تنظیماتھاأسس بناء المناھج حلمي أحمد عبد الوكیل، محمد أمین المفتي:)1(
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:السابق الذي تناولناه نجد فروقات نجد في قسم واحد كالمثال الخصائص المورفولوجیة

ھنا أن یكون لھم نفس سلم التنقیط لمرفولوجیة كبیرة في الطول والوزن، فھل یعق

خاصة في األنشطة التي تعتمد على القوة العضلیة كرمي الجلة.

أنھ من أھم النقاط التي یجب أخذھا بعین االعتبار عند " محمد صبحي حسانین"ویقول 

)1(قویم ھي:القیم بعملیة الت

:إن عملیة التقویم ال تقف عند مرحلة االھتمام بدراسة المالحظات وإصدار األحكام

القیاس وجمع المالحظات، فھي عملیة تتضمن إصدار األحكام قیمیة على األفراد، لذلك 

فمفھوم التقویم ال یقف عند حد القیاس وجمع المالحظات، بل یتخطى ھذا إلى دراسة 

تم جمعھ من المالحظات تمھیدا إلصدار أحكام قیمیة على األفراد الذین نتائج القیاس وما

سحبت منھم ھذه القیاسات والمالحظات، وتعتبر ھذه العملیة أحد الفروق الجوھریة بین 

القیاس و التقویم.

أقوم بعملیة التقویم بصورة مستمرة () والتي صیغت بـ 06وجاءت العبارة رقم (

.)0.572(قدرهمعیاريبإنحراف)2.07(یساويبمتوسط)ودائمة وفق المنھاج

القیام بعملیة التقویم التكویني في جمیع () والتي صیغت بـ 11أما العبارة رقم (

.)0.693(قدرهمعیاريبإنحراف)2.07(یساويمتوسطب)الوحدات التعلیمیة

(أحیانا)، تقر بأنھا ال تقوم ) للوزن%67.5ومن خالل اجابات األساتذة نجد أن نسبة (

بعلیة التقویم بصورة مستمرة ودائمة وفق المنھاج، ھنا نطرح تساؤل ومشكل في نفس 

الوقت على أنفسنا لماذا ال نقوم بعلمیة التقویم بصورة مستمر في جمیع األنشطة؟، فالتساؤل 

بطریقة واضح أما المشكل ھو أن بعض األساتذة على مستوى بلدیة بسكرة غیر راضین 

التقویم أو بسلم التنقیط المطروح في المنھاج، نظرا لعدید األسباب المطروحة سلفا.

وانطالقا من خبرة الباحث الشخصیة في ھذا المجال، نتیجة لعدم قیام األساتذة بصورة 

مستمرة لعملیة التقویم ھو االقتناع الشخصي بأن نتائج العملیة عند مقارنتھا بسلم التنقیط 

ي ال تخدم اھداف المنھاج من جھة وال مصلحة التلمیذ من جھة أخرى، و لكن الوزار

.33، مرجع سابق،صالریاضیةالقیاس والتقویم في التربیة البدنیة ومحمد صبحي حسانین: )1(
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الشيء المبھم ھنا ھو أن نجاح أي عملیة دراسیة ال بد من أن نقوم بعملیة التقویم بصورة 

مستمرة.

بأن عملیة المفتي" أمین"محمدالوكیل"،عبدأحمدحلمي"كال من وھذا ما تطرق إلیھ

)1(تكون:التقویم یجب أن 

:عملیة مستمرة

ینبغي أن یسیر التقویم جنبا إلى جنب مع التعلیم من بدایتھ إلى نھایتھ فیبدأ منذ تحدید 

األھداف ووضع الخطط ویستمر مع التنفیذ ممتدا إلى جمیع أوجھ النشاط المختلفة في 

المدرسة وإلى أعمال المعلمین، حتى یمكن تحدید نواحي الضعف ونواحي القوة في الجوانب 

، وبالتالي یكون ھناك متسع من الوقت للعمل على تالقي نواحي الضعف المراد تقویمھا

والتغلب على الصعوبات.

)2(بأن من أھداف علمیة التقویم:"عادل محمد العدل"ویؤكدھا: 

.التعرف على مدى تقدم الطالب

.تزوید المتعلم بتغذیر راجعة عن التعلیم و التعلم

 وایجاد طرق تدریس بدیلة.مساعدة المعلم على تحسین تدریسھ

.تثبیت التعلم وزیادة االحتفاظ بھ

فیمكننا القول بأنھا عملیة منظمة لھا أساسھا و مبادئھا وطرقھا و أدواتھا، فھي تبدأ بوضع 

االھداف ثم تحدید المستویات الراھنة للتالمیذ ثم تنفیذ البرامج  والمناھج ثم متابعة التقدم 

ك والتوجیھ، ثم إعادة التقویم للتعرف على مقدار الحصیلة من تنفیذ البرنامج ومقارنة ذل

باألھداف الموضوعة.

) للوزن(أحیانا)، یقومون بعملیة %52.5ونجد كذلك في إجابات األساتذة أن نسبة (

التقویم التكویني بصورة متذبذبة أي غر دائمة، و ھنا تكلمنا على التقویم التكویني على 

البد من غیره، ألنھ في األنشطة طویلة االھداف (كالجري نص الطویل) لمعرفة تقدم التلمیذ 

.153-152، مرجع سابق، صو تنظیماتھاأسس بناء المناھج أحمد عبد الوكیل، محمد أمین المفتي:حلمي)1(
.43، مرجع سابق، صالتقویمالقیاس وعادل محمد العدل: )1(
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) نقوم بعملیة التقویم ةالقیام بھاتھ العملیة، وفي األنشطة قصیرة االھداف (كنشاط السرع

التكویني في وسط الحصة، للقیام بعملیة المعالجة التربویة إن وجد نقص في بعض الحاالت 

عند التالمیذ. فھو یوفر لنا من متابعة

بدایة العمل ج ھذا التقویم ما ھو إال نتائدار البرنامج، وما تسفره مدقیقة للمتعلمین على 

للحصة القادمة ولھذا فھي عملیة مستمرة باستمرار العمل الذي نقوم بھ.

ماالستفادة من عملیة التقویم التحصیلي في قاد() والتي صیغت بـ 12أما العبارة رقم (

.)0.525(قدرهمعیاريبإنحراف)1.92(یساويمرجحمتوسطبالوحدات

) للوزن (أحیانا)، ترى بعدم االستفادة من التقویم %72.5فكانت إجابات األساتذة بنسبة (

التحصیلي في كل الوحدات القادمة، ھنا نعود إلى نقطة االستمراریة في عملیة التقویم، 

والنقطة التي نغفل عنھا جمیع بأن االستمراریة في تتبع نمو الطالب نتحصل على تحسین 

أھداف التدریس.التعلم وتحقیق

ونتیجة لعدم استفادتنا من عملیة التقویم التحصیلي في باقي الوحدات تسفر عنھا نتائج 

وخیمة على مستوى التلمیذ منھا:

 ال یمكن لنا الحكم على مالئمة المنھاج التعلیمیة والسیاسیات التربویة المعمول بھا

لحاجات واستعدادات وقدرات الطالب.

إتجاھاتتعزیزعلىالتقویمعملیةتساعد(بـصیغتوالتي)07(رقمالعبارةوجاءت

).0.638(قدرهمعیاريبإنحراف)2.05(یساويمرجحبمتوسط)المنھاج

) للوزن (أحیانا)، یرون أن عملیة التقویم %60ومن خالل اجابات األساتذة نجد أن نسبة (

اج، فال بد أن تنظم عملیة التقویم في بعض حاالتھا ال تساعد على تعزیز اتجاھات المنھ

وتجمع نتائجھا بحیث یصبح تفسیرھا ذا مغزى مفید في اإلصالح والتحسین والتطویر 

لألفضل، وھذا یتطلب منا البعید عن الشكلیة والظھریة في التقویم. وھنا تم ربط عملیة 

مشاكلھا، فمن تعزیز اتجاھات المنھاج من طرف األساتذة بواقع المنظومة التربویة و تراكم
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من یرى بأن إذا كانت عملیة التقویم تعزز اتجاھات المنھاج فال بد للمنھاج أن یعزز 

اتجاھات المجتمع.

مع:تتفقھذهفرضیتناأنكما

تقییمانعكاس:عنوانتحتالجزائر،–الجزائربجامعة،2007بلقاسمشاربيدراسة

الثالثةأقسامللتالمیذالنفسیةالحالةعلىالریاضیةوالبدنیةالتربیةبكالوریاامتحان

إلى:الدراسةوخلصت)الجلفةلوالیةالنھائيأقسامتالمیذعلىمیدانیةدراسة(.ثانوي

األساتذةحتىلووالتالمیذكلطرفمنمقبوالیكنلمالكمیة،بالنتیجةاإلھتمام

متساویینغیرأنھمحینفيالتالمیذ،بینتسويالتيالطریقةھاتھمنتحفظاأبدوا

.البدنیةالقدراتفي

محضبدنيمعیارذاتانتقائیة،مادةإلىالریاضیةوالبدنیةالتربیةمادةتحول.

بجامعة البویرة الجزائر ،2015حسینزیدانبنجمال،مقرانيالعربي،قبورةدراسة

المقاربةلمنھاجالریاضیةوالبدنیةالتربیةأساتذةمواكبةمدىتحت عنوان، 

وخلصتسنة، 18-16الثانويالطورتالمیذمستوىعلىوانعكاساتھبالكفاءات

النتائج إلى:

والحركیةالفنیةوالمھاراتالبدنیةاللیاقةونقصللتالمیذالنقص المعرفي

ھذامعالتناسبعدمإلىیؤديممااإلناث،خاصةالتالمیذبعضعندالضروریة

التقویم فیھ.و طرق ، الجدیدالنظام

تحت الجزائر، –، بجامعة الجلفة 2016مصطفىبوشیبةیوسف،دراسة حرشاوي

الثقة(النفسیةالحاجاتظلفيوالریاضیةالبدنیةالتربیةمنھاجأھدافتقییم:عنوان

الثانویة المرحلةتالمیذلدى)العدوانیةالتعبیراتانخفاضالتوتر،انخفاضبالنفس

وخلصت الدراسة إلى:

البدني في عملیة التقویمبالجانبیھتمونالریاضیةوالبدنیةالتربیةأساتذةمعظم

ال يمكن تطبيق عملية بناءا ع�� ما سبق يرى الباحث أن الفرضية ا��زئية الثالثة للدارسة القائلة 

قد تحققت.التقو�م وفق م��اج ال��بية البدنية و الر�اضية للتعليم الثانوي ع�� أرض الواقع، 
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الرابعة:مناقشة نتائج الفرضیة الجزئیة عرض و تحلیل و-5

ال یمكن تنفیذ األنشطة التعلیمیة (الفردیة و الجماعیة و للتحقق من صحة الفرضیة القائلة:

الجمبازیة) المقررة في منھاج التربیة البدنیة و الریاضیة على أرض الواقع ، قمنا بمایلي:

نحرافات الاوالنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة ولتكرارات ا)18الجدول رقم:(

األنشطة التعلیمیة لمنھاج التربیة البدنیة و الریاضیةالثاني، المعیاریة لعبارات المحور

لمرحلةا لتعلیم الثانوي.

SPSSعلى مخرجات المصدر: إعداد الباحث بناء 

(القراءة اإلحصائیة):رابعةال.عرض وتحلیل نتائج الفرضیة الجزئیة1.5

القیام بتنفیذ () والتي صیغت بـ 06من خالل نتائج الجدول أعاله، نجد أن العبارة رقم (

)06بـ ((أبدا)، قد جاءت في المرتبة األولى فحظي الوزن جمیع األنشطة التعلیمیة)

) تكرار أي بنسبة 16فتحصل على ((أحیانا))، أما الوزن %15تكرارات وبنسبة (

).%45(بنسبة)18(قدرهتكرارعلىتحصل(دائما)والوزن)40%(

البعد
رقم 
العبارة

التكرار 
والنسبة

المتوسط الخیارات
المرجح

االنحراف 
المعیاري

ترتیب 
العبارات

المیل
مستوى 
القبول دائماأحیاناأبدا

 ل
یة

یم
عل

لت
ة ا

ط
ش

ألن
ا

م 
لی
تع

 ال
لة

ح
مر

 ل
یة

ض
یا
لر

و ا
ة 

نی
بد

 ال
یة

رب
لت
ج ا

ھا
من

ي
نو

ثا
ال

1
25123التكرار

1.450.6386

منخفض1.577

62.5307.5النسبة

2
3172التكرار

1.270.5548
77.517.55النسبة

3
16195التكرار

1.720.6793
4047.512.5النسبة

4
14260التكرار

1.650.4834
35650النسبة

5
22162التكرار

1.500.5995
55405النسبة

6
61618التكرار

2.300.7231
154045النسبة

7
71815التكرار

2.200.7232
17.54537.5النسبة

8
26113التكرار

1.450.6357
6527.57.5النسبة

9
3541التكرار

1.150.4269
87.5102.5النسبة

10
3721التكرار

1.110.37910
92.552.5النسبة
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)2.30(یساويكان)06(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.723(قدرهمعیاريبإنحراف

تساعد الوسائل التعلیمیة على التصور () والتي صیغت بـ 07وجاءت العبارة رقم (

)26بـ ((أبدا)في المرتبة الثانیة فحظي الوزن )الذھني للمتعلم أثناء العملیة التعلیمیة

) تكرار أي بنسبة 11فتحصل على ((أحیانا))، أما الوزن %65تكرارات وبنسبة (

).%7.5(بنسبة)03(قدرهتكرارعلىتحصل(دائما)والوزن)27.5%(

)1.45(یساويكان)07(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.635(قدرهمعیاريبإنحراف

الجمبازیةبتنفیذ األنشطة التعلیمیةالقیام() والتي صیغت بـ 03وجاءت العبارة رقم (

) تكرارات وبنسبة 16بـ ((أبدا)في المرتبة الثالثة فحظي الوزن )المقررة في المنھاج

والوزن)%47.5) تكرار أي بنسبة (19فتحصل على ((أحیانا))، أما الوزن 40%(

).%12.5(بنسبة)05(قدرهتكرارعلىتحصل(دائما)

)1.72(یساويكان)03(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.679(قدرهمعیاريبإنحراف

الوسائل التعلیمیة المتوفرة تساعد على () والتي صیغت بـ 04وجاءت العبارة رقم (

) تكرارات وبنسبة 14بـ ((أبدا)في المرتبة الرابعة فحظي الوزن )تحقیق أھداف المنھاج

(دائما)والوزن)%65) تكرار أي بنسبة (26فتحصل على ((أحیانا))، أما الوزن 35%(

).%00(بنسبة)00(قدرهتكرارعلىتحصل

)1.65(یساويكان)04(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.483(قدرهمعیاريبإنحراف

الوسائل التعلیمیة تتماشى مع محتوى () والتي صیغت بـ 05وجاءت العبارة رقم (

) تكرارات 22بـ ((أبدا)في المرتبة الخامسة فحظي الوزن من األنشطة التعلیمیة)المنھاج

والوزن)%40) تكرار أي بنسبة (16فتحصل على ((أحیانا))، أما الوزن %55وبنسبة (
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).%05(بنسبة)02(قدرهتكرارعلىتحصل(دائما)

)1.50(یساويكان)05(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.599(قدرهمعیاريبإنحراف

تتوفر مؤسستكم على مختلف الوسائل () والتي صیغت بـ 01وجاءت العبارة رقم (

في المرتبة السادسة فحظي الوزن )التعلیمیة الالزمة لجمیع األنشطة المبرمجة في المنھاج

) تكرار 12فتحصل على ((أحیانا))، أما الوزن %65.5) تكرارات وبنسبة (25بـ ((أبدا)

).%7.5(بنسبة)03(قدرهتكرارعلىتحصل(دائما)والوزن)%30أي بنسبة (

)1.45(یساويكان)01(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.638(قدرهمعیاريبإنحراف

على جمیع المنشأة التي توفر المؤسسة () والتي صیغت بـ 08وجاءت العبارة رقم (

(أبدا)في المرتبة السابعة فحظي الوزن )تمارس فیھا جمیع األنشطة المقررة في المنھاج

) تكرار أي 11فتحصل على ((أحیانا))، أما الوزن %65) تكرارات وبنسبة (26بـ (

).%7.5(بنسبة)03(قدرهتكرارعلىتحصل(دائما)والوزن)%27.5بنسبة (

)1.45(یساويكان)01(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.635(قدرهمعیاريبإنحراف

المیزانیة المخصة لمادة التربیة البدنیة () والتي صیغت بـ 02وجاءت العبارة رقم (

في المرتبة الثامنة فحظي الوزن )الریاضیة تتوافق مع مستلزمات األنشطة في المنھاجو

) تكرار 07فتحصل على ((أحیانا))، أما الوزن %77.5) تكرارات وبنسبة (31بـ ((أبدا)

).%05(بنسبة)02(قدرهتكرارعلىتحصل(دائما)والوزن)%17.5أي بنسبة (

)1.27(یساويكان)02(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.554(قدرهمعیاريبإنحراف

غیاب الوسائل التعلیمیة نستطیع تحقیقفي () والتي صیغت بـ 09وجاءت العبارة رقم (
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) تكرارات وبنسبة 35بـ ((أبدا)في المرتبة التاسعة فحظي الوزن )أھداف المنھاج

والوزن)%10) تكرار أي بنسبة (04فتحصل على ((أحیانا))، أما الوزن 87.5%(

).%2.5(بنسبة)01(قدرهتكرارعلىتحصل(دائما)

)1.15(یساويكان)09(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.426(قدرهمعیاريبإنحراف

ة الخاصة یتتوفر المؤسسة على الوسائل التعلیم() والتي صیغت بـ 10أما العبارة رقم (

(أبدا)في المرتبة العاشرة و األخیرة لھذا المحور فحظي الوزن )باألنشطة الجمبازیة

) تكرار أي 02فتحصل على ((أحیانا))، أما الوزن %92.5) تكرارات وبنسبة (37بـ (

).%2.5(بنسبة)01(قدرهتكرارعلىتحصل(دائما)والوزن)%05بنسبة (

)1.11(یساويكان)10(العبارةأوزانلتكراراتالمرجحالمتوسطأننالحظكما

.)0.379(قدرهمعیاريبإنحراف

:الرابعةالجزئیةالفرضیةوتفسیرمناقشة.2.5

القیام بتنفیذ () والتي صیغت بـ 06()، نجد أن العبارة 18من خالل نتائج الجدول رقم:(

قدرهمعیاريبإنحراف)2.30(یساويمرجحمتوسطب، جمیع األنشطة التعلیمیة)

)0.723(.

)، تقوم بتنفیذ جمیع األنشطة دائما) للوزن (%45ومن خالل إجابات األساتذة نجد نسبة (

) للوزن %40المقررة لمنھاج التربیة البدنیة والریاضیة لمرحلة التعلیم الثانوي، ونسبة (

(أحیانا) ، ال تقوم بتنفیذ جمیع االنشطة

لمیة التعلیمیة تعتبر عنصرا فعاال من عناصر المنھاج  عند تطرقنا إلى مفھوم األنشطة التع

ألنھا وسیلة للنشاط التعلیمي والدور الرئیسي للمعلم یتلخص في محاوالتھ تحویل عملیة 

نفعالیة الوجدانیة، و األدائیة التعلیم إلى عملیة تعلم بنتائجھ الرئیسیة: المعرفیة اإلدراكیة و اال

خیرا االجتماعیة، تختار األنشطة في ضوء األھداف، فإذا كان الھدف أن ننمي قدرة وأ

المتعلم على التفكیر الناقد فالبد من تصمیم أنشطة تحقق ذلك، وتختار أیضا في ضوء 
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المحتوى ویختار المحتوى في ضوء األنشطة، وھي عبارة عن مجموعة من الفعالیات التي 

درسة أو خارجھا من اجل تحقیق أھداف تربویة منشودة، إذن یقوم بھا المتعلمون داخل الم

ھناك ارتباط وثیقة بین األنشطة التعلمیة  وأھداف المنھاج من جھة، وبین األنشطة التعلمیة 

ومحتوى المنھاج من جھة أخرى.

كما تطرقنا سلفا عند مناقشة الفرضیة الجزئیة األولى، وبمالحظتنا ومن اجابات األساتذة 

نخرج بنتیجة ھامة ھو عدم قیام األساتذة بمختلف الثانویات بجمیع األنشطة المقررة في 

المنھاج لعدة أسباب أبرزھا:

الذي یتمیز عدم كفایة الحجم الساعي للقیام بجمیع األنشطة، خاصة نشاط نصف الطویل

ھدف تعلیمي12بطول مدة العمل تصل إلى 

بتنفیذ األنشطة القیام() والتي صیغت بـ 03رقم (وكذلك ما نالحظھ في العبارة

قدرهمعیاريبإنحراف)1.72(یساويبمتوسط )المقررة في المنھاجالجمبازیةالتعلیمیة

)0.679(.

)%40(ونسبة(أحیانا)،للوزن)%47.5(نسبةكانتاألساتذةاجاباتمنوانطالقا

)%12.5(نسبةعكسالجمبازیة،التعلیمیةاألنشطةببمارسةیقومونال(أبدا)،للوزن

بعدممقارنةجداامنخفضةنسبةھيوالجمبازیةاألنشطةببمارسةیقومون(دائما)،للوزن

عدمإلىحتمیةنتیجةإلىبنایؤدياالنشطةبتلكالقیامعدمنتیجةأنھرغملھا،الممارسین

الكفاءةمنھاوالحتمایةالكفاءةتحقیقعدموبالتاليالقاعدیةالكفاءاتأحدتحقیقةعلىقدرتنا

تساؤلبطرحونقومالمنھاجصانعيوالوصیةالوزارةإلىنرجعأنیجبوھناالنھائیة.

اختیاریتمأساسأيعلىأوالمنھاج،فيالمقررةالتعلمیةنشطةاألاختیاركیفیةحول

األنشطةالتعلمیة؟.

التعلمیةاألنشطةراختیامعاییرأھممنبأن،اخرون"والرشیدسعد"یقولالسیالقھذافي

)1(مایلي:المنھاجفيالتعلیمیة

.مراعاة تحقیق أھداف المنھج

.89صسابق،مرجعالدراسیى،المنھاجآخرون،والرشیديسعد)1(
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.مناسبة األنشطة لمستوى نضج التالمیذ

.ارتباط النشاط باستعداد المتعلمین و اھتمامتھم و حاجاتھم

.أن یحقق النشاط المختار مع األنشطة اآلخرى التنوع

.مدى ارتباطھ بالحیاة

 للتوازن.مدى تحقیقھ

لذلك وجب عند اختیار األنشطة التعلمیة التعلیمیة، أن نراع لنقطة ھامة جدا وھي الفروق 

الفردیة الموجودة بین المتعلمین، بحیث أنھم یختلفون فیمنا بینھم من حیث درجة تفضیلھم 

ألنواع النشاط المختلفة، ولھذا وجب استخدام أنواع متعددة من األنشطة التعلیمیة وتكون 

قننو ومدروسة بأسلوب علمي یتناسب والفترة العمریة للمتعلمین، ومن نقطة أخرى نختار م

أنشطة التي تحقق لنا النمو الشامل للمتعلم، و الوصول بالمتعلم إلى أقصى درجة ممكنة، مع 

مراعاة التوازن في تنمیة جانب الشخصیة، مع مراعاة الفروق الموجودة بین الجنسین.

صحة والخدمات اإلنسانیة بالوالیات المتحدة األمریكیة أن ینشغل توصي وزارة ال

دقیة بأقصى تقدیر، و یفضل كل أیام األسبوع 60المراھقون في نشاط بدني على األقل لمدة 

أجاز الكونجرس 2004وحتى الحكومة الفیدرالیة أدركت قیمة النشاط البدني، ففي سنة 

لتعلیمیة مساعدة فیدرالیة تعطي معظم المدارس األمریكي قانونا یسمح بتلقي الوكاالت ا

دقیقة بأقل تقدیر في الیوم، فكل 30لتحقیق سیاسة الصحة البدنیة التي تشمل نشاطا بدنیا لمدة

من األوالد والبنات نشطون بدنیا إذا شعروا أنھم قادرون و إذا قدروا أیضا النشاط الجسمي 

نالحظ أن األوالد یمیلون إلى تقدیر النشاط وھذا نموذجا للدافعیة المرتكز على التوقع، و

الجسمي أكثر و الشعور بكفایة أكبر مقارنة بالبنات، لذلك ھم أكثر دافعیة و ھذا أحد أھم 

األسباب لتفوق األوالد على البنات في النشاط الجسمي و میولھم لممارسة جمیع األنشطة 

ات النشاط الجسمي عند البنات عكس البنات الن في ھاتھ المرحلة ینقص األرقام في مستوی

46وعند األوالد بـ64% %.)1(

تتوفر مؤسستكم على مختلف الوسائل () والتي صیغت بـ 01وجاءت العبارة رقم (

.756، مرجع سابق،صالطفل المراھقنمو معاویة محمد أبو غزال، الفرحاتي السید محمود: )1(
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)1.45(یساويمرجحبمتوسط )التعلیمیة الالزمة لجمیع األنشطة المبرمجة في المنھاج

.)0.638(قدرهمعیاريإنحرافو

) للوزن (أبدا)، یصرون على عدم %62.5ومن خالل اجابات األساتذة نجد أن نسبة (

توفر المؤسسة التربویة على الوسائل التعلیمة الالزمة لجمیع األنشطة المقررة في المنھاج

الوسائل التعلیمیة تتماشى مع محتوى () والتي صیغت بـ 05رقم (كذلك نجد العبارة 

قدرهمعیاريإنحرافو)1.50(یساويمرجحبمتوسطمن األنشطة التعلیمیة)المنھاج

)0.599(

) للوزن (أبدا)، یقرون بأن الوسائل التعلیمیة %55ومن خالل االجابات نجد أن نسبة (

المتوفرة ال تتماشى مع محتوى المنھاج من األنشطة التعلیمیة

المیزانیة المخصة لمادة التربیة البدنیة () والتي صیغت بـ 02وجاءت العبارة رقم (

)1.27(یساويمرجحبمتوسط)الریاضیة تتوافق مع مستلزمات األنشطة في المنھاجو

.)0.554(قدرهمعیاريإنحرافو

) یقرون بأن المیزانیة المخصصة لمادة %77.5ومن خالل االجابات نجد أن نسبة (

األنشطة التعلیمیة للمنھاجالتربیة البدنیة و الریاضیة ال تتناسب مع 

و انطالقا من نتائج العبارات السابقة، شخصیا لم یصبني الذھول من العوائق التي تصیب 

أساتذة مادة التربیة البدنیة و الریاضیة على مستوى ثانویات بلدیة بسكرة ألن من خبرة 

التربیة البدنیة الباحث الشخصیة، لنا نفس المصیر، ھنا ننطلق من أخر عبارة فلماذا مادة 

على وجھ الخصوص عندا تعطى لھا میزانیة خاصة ال تكفي القتناء بعض الكرات فقط أو 

ال تعطى میزانیة أصال؟، لذاك نرى أن المشكل في المنظومة ككل و في بعض المدراء 

خاصة الذي ال یولون لھاتھ المادة أي أھمیة، رغم أھدافھا على صحة وسلوك التلمیذ داخل 

وار المؤسسة، فھم یجھلون نقطة ھامة، وخارج أص فالتعلم بواسطة النشاطات البدنیة                           

والریاضیة یمكن المتعلم من االندماج في الحیاة الیومیة ویدفع بھ للتعایش مع محیطھ 

المألوف، خاصة في فترة المراھقة ولما تشھده من تغییرات عدیدة.
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أنواعممارسةعلىكثیرایساعدالفترةھذهفيالفتى" بأن،"محمد حسن عالويھنا یقول 

عضالتمرونةزیادةأنالعضلیة، كماالقوةمنالمزیدتتطلبالتياألنشطةمنمتعددة

الفنیةوالتمارینكالجمبازالریاضیةاألنشطةبعضممارسةعلىقدراتھافيتساھمالفتاة

الحركيالنموإلىبالنسبةأھمیتھاومدىالمراھقةفترةتلعبھالذيالدورعلىالعلماءاختلف

االضطراباتبعضطباعھافيتحملأنھاإذاضطراب،فترةتعتبرالفترةالجسماني، فھذه

)1(الحركي.للنموبالنسبةمعینةفترةإلىتمتدالتي

إن تنفیذ أي منھاج كان یعتمد على عدة أمور، من أھمھا:

.تنظیم خبرات المنھج

.طرق التدریس المناسبة لھذا التنظیم

.تنفیذ النشطة التعلیمیة التربویة المحققة لألھداف

كلھ یتطلب االستعانة بمجموعة من الوسائل التعلیمیة، واستثمار التقنیات التربویة ھذا

وتكنولوجیا التربیة في تحقیق أھداف المنھج، وللوسائل التعلیمیة مكانة مھمة لما تحققھ من 

أھداف أھمھا:

.تعمیق المفاھیم و المعلومات

.اكتساب بعض المھارات

لتعلم.تكوني االتجاھات االیجابیة نحو ا

.تشویق المتعلمین و امتاعھم

.تنمیة القدرات اإلبداعیة

.مراعاة الفروق الفردیة

.التغلب على بعض المشكالت التربویة

نرى في معظم مؤسساتنا التربویة االفتقاد ألبسط الوسائل التعلیمیة التربویة، فھنا المشكل 

زوح بعض المتعلمین عن أعمق مما یتصور البعض، عند نزولنا إلى المیدان الحظنا ن

ممارسة األنشطة التعلیمة و لخضوع إلى إعفاء عن الممارسة بسبب غیاب اإلبداع في 

الحصص، بمعنى عام جمیع الحصص تتشابھ، فنعود إلى نقطة الوعي من طرف المجتمع 

.174ص،مرجع سابق، علم النفس الریاضي:محمد حسن عالوي)1(
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كوسیط أساسي في العملیة التربویة ومن طرف إدارة المؤسسة فوجب علیھا التفریق بین 

لمخصصة لألنشطة الثقافیة والریاضیة التي تخص النادي الموجود داخل المیزانیة ا

المؤسسة وبین میزانیة مادة التربیة البدنیة والریاضیة.

ثانویة موجودة على مستوى بلدیة بسكرة، وجدنا ثانویتین فقط تتوفر 15والحظنا من أصل 

ھذا أدى إلى نسیان على بعض الوسائل الخاصة بنشاط الجمباز، وھنا نقول البعض فقط، ف

نشاط الجمباز جملة و تفصیال بأنھ عنصر أساسي في األنشطة التعلمیة التي تحقق لنا أھداف 

المادة. 

الذي یتطرق إلى نقطة العتاد الریاضي، 1976المیثاق الوطني ففي 

أكتوبر 23المتعلق بالتربیة البدنیة و الریاضیة المؤرخ في 35-76إن القانون رقم 

)1(محاور أساسیة:06محور حول م، یت1976

.القواعد العامة للتربیة البدنیة و الریاضیة في الجمھوریة الجزائریة

.تعلیم التربیة البدنیة و الریاضیة و تكوین اإلطارات

.تنظیم الحركة الوطنیة

.التجھیزات و العتاد الریاضي

.الشروط المالیة

)2(فیما یخص أھمیة الوسائل التعلیمیة مایلي:" خالد محمد عبد الجبار الخطیب"یقول 

 تساعد الوسائل التعلیمیة على استشارة اھتمام التلمیذ و إشباع حاجاتھ للتعلم: حیث یأخذ

التلمیذ من خالل استخدام الوسائل التعلیمیة المختلفة بعض الخبرات التي تثیر اھتمامھ   

وتحقق للتعلم أھدافھ.

.تساعد الوسائل التعلیمیة على زیادة خبرة التلمیذ مما یجعلھ أكثر استعداد للتعلم

 إن اشتراك جمیع الحواس في عملیات التعلم یؤدي إلى ترسیخ و تعمیق ھذا التعلم             

والوسائل التعلیمة تساعد على اشتراك جمیع حواس المتعلم في تحصیل الخبرة" 

.496ص،، مرجع سابقمكانة التربیة البدنیة و الریاضیة في المدرسة الجزائریة:یحیاوي السعید)1(
.342مرجع سابق، ص، منھاج التربیة الریاضیة في ضوء معاییر الجودةخالد محمد عبد الجبار الخطیب: )2(
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یمیة في عملیة العلم و التعلیم یؤدي إلى بناء وتطور التصور الحركي فاستخدام الوسائل التعل

عند الفرد المتعلم، فھي تقدم للفرد خبرات حیة وقویة التأثیر ویبدو أن ھاتین الصفتین 

تؤدیان إلى ابقاء أثر ما یتعلمھ المتعلمون، كما أن استخدام الوسائل یؤدي إلى بناء و تكوین 

ین.مفاھیم صحیحة لدى المتعلم

التيالمنشأةجمیععلىالمؤسسةتوفر(بـصیغتوالتي)08(رقمالعبارةوجاءت

)1.45(مرجح یساويبمتوسط)المنھاجفيالمقررةاألنشطةجمیعفیھاتمارس

).0.635(قدرهمعیاريوإنحراف

) للوزن (أبدا) یقرون بعدم توفر المنشأة%65ومن خالل اجابات األستاذة نجد أن نسبة (

الریاضیة التي تمارس فیھا جمیع األنشطة المقررة في المنھاج.

وھنا كما تطرقنا سلفا في الفصل الخامس إلى صعوبة مالقاة مدیر التجھیز والعمران 

على مستوى والیة بسكرة ألسباب نجھلھا، فما كان لزاما علینا أن ننزل إلى المیدان 

ة الوطنیة بالتنسیق مع وزارة العمران أقرت الكتشاف الواقع الحقیقي، فھنا وزارة التربی

اقامة قاعات ریاضیة داخل المؤسسات التربویة (الثانویات) لممارسة األنشطة البدنیة 

والریاضیة، فكرة ممتازة في مضمونھا لكن لماذا لم یكن تطبیق الفكرة في مستوى الحدث؟.

م) عرض 36ل قدره (فبمالحظتنا للقاعات تصلح ألنشطة فقط على حساب أخرى، فبطو

م)، ال یمكننا إال القیام بنشاطي كرة السلة وكرة الطائرة، وفي بعض المؤسسات 18وقدره(

التربویة یرفض المدیرین القیام بحصة التربیة البدنیة و الریاضیة خارج أصوار القاعة 

بداعي الحفظ على تركیز التالمیذ في باقي المواد، ونحن لسنا ضد الفكرة التي تصب في

مصلحة التلمیذ في جمیع المواد إال مادة التربیة البدنیة والریاضیة، فاألنشطة الفردیة 

م) ذكور 80م) إناث و(60بمختلف أنواعھا ال تمارس داخل القاعة خاصة نشاط السرعة (

م)، نشاط رمي الجلة كذلك ، ونشاط الوثب الطویل.36على خط مستقیم في قاعة طولھا (

ي المنھاج إعادة النظر في األنشطة التعلمیة التعلیمیة، ونوعیة فوجب ھنا على صانع

اختیارھا وفق الظروف المعاشة. 
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 ،:وخلصت الدراسة إلى

 تلعب المدرسة دورا ھاما في ممارسة التالمیذ للنشاط البدني و الریاضي التربوي

فكان ھناك نقص في إقبال التالمیذ على ممارسة األنشطة البدنیة نتیجة:

 في الوسائل التعلیمیة التربویة.نقص

.افتقار الثانویات للتجھیزات الریاضیة الالزمة

 عدم توفر المؤسسات التربویة على المالعب والساحات المریحة المناسبة

للممارسة الریاضیة.

اختبار مادة تحت عنوان:الجزائر، –3الجزائربجامعة،2008مفتاحمجاديدراسة

التربیة البدنیة والریا ضیة في التعلیم األساسي والبكالوریا بین الواقع                       

وخلصت الدراسة إلى:واألفاق(دراسة میدانیة بإكمالیات و ثانویات والیة المسیلة)، 

التربیةمادةأھدافیخدمالالریاضیة،األدواتوالوسائلقلةوالمنشأةتوفرعدم

.الریاضیةوالبدنیة

تحت بجامعة بسكرة، ،2016مصطفىحموولدكمال،حزحازيعمار،روابدراسة

البدنیةالتربیةمادةفيبالكفاءاتالمقاربةوفقالتدریستطبیقمعوقاتعنوان: 

وخلصت الدراسة إلى:بسكرة،والیةفيوالریاضیة

تطبیقیصعبمماالتربویة،المؤسساتداخلالمنشأةوالھیاكلفيفادحنقص

.الریاضیةوالبدنیةالتربیةمنھاجمحتوى

بیداغوجیاوفقالتدریستطبیقمعوقاتكأبرزیعدالتعلیمیةالوسائلنقص

.بالكفاءاتالمقاربة

عنوانأمریكا، تحت في)منشورة(دراسة،2014واخروندراك،كیثدراسة

فيالمقرروالریاضیةالبدنیةالتربیةبرنامجفيالجنسینمشاركةانعكاسات:الدراسة

وخلصت الدراسة إلى:الثانویة، المرحلة

البدنیةاألنشطةممارسةنحوالجنسینباختالفالتالمیذاتجاھاتفيفروقتوجد

.البرنامجفيالمقررةوالریاضیة

أخرىأنشطةحسابعلىأنشطةممارسةعلىیملنااإلناث.
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كبیربشكلمعھاویتفاعلوناستثناء،دوناألنشطةجمیعیتقبلونالذكور.

بناءا ع�� ما سبق يرى الباحث أن الفرضية ا��زئية الرا�عة للدارسة القائلة ال يمكن تنفيذ األ�شطة 

التعليمية (الفردية و ا��ماعية و ا��مباز�ة) املقررة �� م��اج ال��بية البدنية             والر�اضية ع�� 

أرض الواقع. قد تحققت.

. نتائج الدراسة:6

التطرق الى الجانب النظري ومحاولة حصر أھم المعلومات والمعارف التي تخص بعد 

تم التطرق الى الجانب التطبیقي من منھاج التربیة البدنیة والریاضیة لمرحلة التعلیم الثانوي
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والریاضیة المتمثلة في أساتذة التربیة البدنیة النتائج المستخرجة من عینة الدراسةاللخ

بواسطة استمارة فردا، 40لمرحلة التعلیم الثانوي على مستوى بلدیة بسكرة المقدرة بـ 

حصائیة وتم عرض وتحلیل النتائج ثم االوبعد المعالجة األساتذة، ستبیان الذي وزع على اال

:مقارنتھا بالدراسات السابقة تم استنتاج النتائج التالیةومناقشة الفرضیات

 تطبیق أھداف منھاج التربیة البدنیة والریاضیة للتعلیم الثانوي على أرض ال یمكن

الواقع.

 ال یمكن تطبیق محتوى منھاج التربیة البدنیة والریاضیة للتعلیم الثانوي على أرض

الواقع.

 ال یمكن تطبیق عملیة التقویم وفق منھاج التربیة البدنیة والریاضیة للتعلیم الثانوي على

ارض الواقع.

 ال یمكن تنفیذ األنشطة التعلیمیة الفردیة المقررة في منھاج التربیة البدنیة والریاضیة

على أرض الواقع.

 ال یمكن تنفیذ األنشطة التعلیمیة الجماعیة المقررة في منھاج التربیة البدنیة والریاضیة

على أرض الواقع.

ج التربیة البدنیة والریاضیة ال یمكن تنفیذ األنشطة التعلیمیة الجمبازیة المقررة في منھا

على أرض الواقع.

. التوصیات واالقتراحات:7

. التوصیات:1.7

واقع تطبیق منھاج التربیة البدنیة والریاضیة ن الھدف الرئیسي لھذه الدراسة كان معرفة إ

ھ ال یمكن تطبیق بعض مكونات ، حیث توصلت الدراسة الى أنلمرحلة التعلیم الثانوي

، وبناءا على ما تقدم من أرض الواقع (االھداف، المحتوى، عملیة التقویم...)المنھاج على

طار النظري یقدم الباحث مجموعة من التوصیاتاإلنتائج والدارسات السابقة وفي ضوء 

:تطویر المنظومة التربویة في الجزائر تتمثل فيإلیجاد حلول من أجل
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نیة والریاضیة لمرحلة التعلیم الثانوي ذلك اعادة النظر في كیفیة طرح منھاج التربیة البد

للمختصین من مفتشي التربیة الوطنیة وبعض األساتذة، وبعض المختصین بتسلیم المھام 

النفسانیین واالجتماعیین من مختلف الوالیات لمراعاة خصائص كل منطقة على حدة. 

التكوین عیةنوألنالتالمیذ،وقدراتتتماشىسلیمةبطریقةاألساتذةتأطیروجوب

االھدافبیداغوجیابینالربطعلىالمادةأساتذةیساعدلمالخدمةأثناءونقصھ

عنمستقلغیرمنظوراالتعلیمفيالكفاءاتمدخلأنعلماالكفاءاتوبیداغوجیا

.باألھدافالتدریسمنظور

 إعادة النظر في الحجم الساعي لمادة التربیة البدنیة والریاضیة، ألن الوقت المخصص

أسابیععددالحالي ال یكفي لتحقیق أھداف المادة على أرض الواقع، ذلك بمراعاة 

حاربصیفتمتازالتيالصحراویةكالمناطق(ألخرى،منطقةمنباختالفھاالتدریس

میدانیاالعملیمكنھمالالمناطقھاتھأساتذةأنإالالدراساتبعضأشارتحیثجدا،

منالمرجوةاألھدافتحقیقعلىتساعدال،)أفریلشھرونھایةسبتمبرشھرفي

.الثانويللتعلیموالریاضیةالبدنیةالتربیةمنھاج

) إلى عالمة اكبر إلعطاء أھمیة 01رفع معامل مادة التربیة البدنیة والریاضیة من (

لمادة.لھاتھ ا

 مراعاة الفروقات الفردیة بین المتعلمین في اختیار األنشطة التعلمیة المخصصة لھاتھ

المرحلة العمریة.

 مراعاة الفروقات بین الجنسین في اختیار األنشطة التعلمیة، مع مراعاة الرغبة في

نوعیة الممارسة.

 والریاضیة ألنھا ضرورة حذف بعض االنشطة التعلمیة من منھاج التربیة البدنیة

تتناسب مع قدرات المتعلمین من جھة، وخصائص المنطقة من جھة أخرى.

 إعداد بطاقة تعطى للمتعلمین في بدایة السنة الدراسیة تضم األنشطة التعلمیة االلزامیة

واألنشطة االختیاریة، ووجوب العمل بھا للوصول لتحقیق أھداف منھاج التربیة البدنیة 

التعلیم الثانوي.والریاضیة لمرحلة 
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للتالمیذ المعرفیةبالجوانبالثانويللتعلیموالریاضیةالبدنیةالتربیةمنھاجولوج اھتمام

ألن من خالل دراستنا الحظنا أن ھناك نقص واضح للجوانب المعرفیة ألبنائنا.

بدنيمعیارذاتمادةإلىوالریاضةالبدنیةالتربیةمادةأنضرورة االنتقال بفكرنا من

محض إلى معاییر أخرى نفسیة، اجتماعیة...الخ

قدرات المتعلمین، إلى ومستوىمعرفةفيالكمیةبالنتیجةاالھتمامضرورة االنتقال من

الموجودةالفردیةالفروقألنھا ال تراعمراعاة العدید من الجوانب األخرى ذلك

للتعلیموالریاضیةالبدنیةالتربیةمنھاجفيالوزاري المعتمدالتنقیطإعادة النظر في سلم

.التالمیذیتماشى وقدراتالذي الالثانوي

 ضرورة نشر الوعي لدى القائمین على قطاع التربیة والتعلیم بمختلف مناصبھم

بضرورة إعطاء مادة التربیة البدنیة والریاضیة أھمیة كبرى لما لھا من اھداف تخدم 

الوسائلوالھیاكلالمنشأة، وذلك بتوفرالمتعلم من جھة والمجتمع من جھة أخرى

البدنیة والریاضیة. ألن النتیجة التي توصلنا إلیھا التربیةمنھاجأھدافلخدمةالتعلیمیة

توفرلعدمحتمیةكنتیجةالتحفیزلغیابنظراالممارسةعنالتالمیذبعضھیا عزوف

.ذكرالسالفةالوسائل

. اقتراحات2.7

:بالالتالیة مستقالباحث القیام بالدراساتم یقترحما تقداللمن خ

 على أرض أساتذة التربیة البدنیةالقیام بدراسة لمختلف المشاكل والصعوبات التي تواجھ

الواقع.

منطقة وحسب القیام بدراسة لمعرفة أھم األنشطة التعلمیة المحبذة للمتعلمین حسب ال

تلك األنشطة.لى اختیار إاألسباب الني أدت الجنس (ذكر وأنثى)، و

 القیام بدراسة لتغیر السلم الوزاري المعتمد وفق منھاج التربیة البدنیة والریاضیة لمرحلة

التعلیم الثانوي، بتكییفھ حسب قدرات المتعلمین من جمیع الجوانب.

 القیام بدراسة لمحاولة ربط أھداف منھاج التربیة البدنیة والریاضیة مع الواقع

االجتماعي، وطبیعة المجتمع.
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لدراسة فكرة تدعیم مادة التربیة البدنیة والریاضیة تعیین لجنة تتكون من مفتشي وأساتذة

تربویة المعمول بھا من عدة جوانب.وتطویر االصالحات ال

 من خاللھا ایجاد الحلول الممكنة لنوعیة التكوین أثناء الدراسة القیام بدراسة تحول

للطالب الجامعي للتناسب مع الواقع المعاش.

 القیام بدراسة تحول من خاللھا ایجاد الحلول الممكنة لنوعیة التكوین أثناء الخدمة ألستاذ

التربیة البدنیة والریاضیة لمرحلة التعلیم الثانوي.



خاتـــمة
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الریاضیة بصفة خاصة امل مع قضیة التربیة بصفة عامة ومجال التربیة البدنیة ونحن نتع

على مستوى الواقع المعا، كمن لدیھ شجرة ھزیلة ذابلة تتساقط ثمارھا المعطوبة فأخذ یھذب 

البادئ، وتمنع أوراقھا وینظف ثمارھا، ظنا منھ أن ھذا سیعالج ضعفھاأغصانھا، و یشذب 

سقوطھا الوشیك دون أن ینظر إلى جذع الشجرة المنخور، وال إال جذورھا الممتدة خالل 

التربة البور، فلزمنا وقت طویل و نحن نناقش جزئیات القضیة و أطرافھا المختلفة دون 

لكلیة.تبریر عمیق إلطارھا الشامل وأصولھا ا

ففینا من عاب المناھج المحشوة بالمعلومات والمعارف التي ال قیمة لھا في عصر التفجر 

المعرفي، ومنا من یقول بأن حجر الزاویة أال وھو المعلم الذي ال یصلح التعلیم إال 

بصالحھ، وأخر یرى بأن مشكل التعلیم ھو التمویل وعن المباني المتھالكة، واخر عن 

ل الدراسیة بالمتعلمین.ازدحام الفصو

لذلك وجب علینا أن نقف لحمة واحدة من وزارة وصیة مفتشي المادة أساتذة المادة  من 

أجل النھوض بمادة التربیة البدنیة و الریاضیة و الولوج بھا إلى مستوى راق یتماشى مع 

حداثة المجتمع والعصرنة الحالیة.
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السنة النبویة.
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.2008مصر،-القاھرة، دار الفكر العربي،1، طو التطبیق

-، مركز اإلسكندریة للكتابحاجات المراھقین الثقافیة و اإلعالمیةأحمد ھالل شتا: )9

.2006مصر، 

، دار الفكر النمو الحركي مدخل للنمو المتكامل للطفل و المراھقأسامة كامل راتب: )10

.1999مصر، -العربي القاھرة

، دار شھرزاد للنشر 1، طالریاضیةأسس التربیة البدنیة وإسماعیل العون: )11

.2017و التوزیع، مصر،

، دار النشر العلمي التدریس في التربیة البدنیة و الریاضیةأمر هللا أحمد البساطي: )12

ه.1430المطابع، السعودیة، و
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، دار جریر للنشر1، طالتطور من الطفولة حتى المراھقةایمان أبو غریبة: )15

.2007األردن، -و التوزیع، عمان

، مركز نور للتألیف و الترجمة، 1، طاستراتیجیاتالتدریس طرق و بدون مؤلف:)16

.2011لبنان،-بیروت

المناھج التربویة الحدیثة مفاھیمھا، :توفیق أحمد مرعي، محمد محمود الحلیة)17

.2004دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان،،1طعناصرھا، أسسھا، عملیاتھا،

في ضوء معاییر الجودة،التربیة الریاضیةمنھاج جابر محمد عبد الجبار الخطیب: )18

.2015د ب ن،دار اإلیمان للنشر و التوزیع،

سعود،الملكجامعةوآخرون،سالمسالمترجمة،،المنھجقیادةألن:جالھرون)19

.1995السعودیة،-الریاض

عمان،الفكر،دار،المعاصرالمدرسيالمنھجهللا،عبدإبراھیمسعادة،جودت)20

2004.

، دار المنھاج للنشر وو التوزیع، 1: طمھارات التفكیر التباعديجیلفورد بلوم: )21

.2007األردن، -عمان

العزیزعبد:ترجمة،الفكرتنمیةأجلمنالتدریسوللبرج:ھیربرتكییف،جیمس)22

.1995السعودیة،-الریاضالعربي،التربیةمكتبمنشوراتالبابطین،

الرضوان للنشرالمنھج و التفكیر، حاتم جایم عزیز، مریم خالد مھدي: )23

.2014األردن،، و التوزیع

، المنھاج التربویة المعاصرة في ظل العالمیة و العولمةحسین ھاشم ھندولي الفتلي: )24

.2016دار الوفاء للنشر، األردن، 

دار ،8ط،أسس بناء المنھاج و تنظیماتھاأحمد الوكیل، محمد أمین المفتي: حلمي)25

.2015المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة، األدرن،

المنـاھج المفھوم، العناصر، األسس، :حلمي أحمد الوكیل، محمد أمین المفتي)26

.1999مصر،-، مكتبة األنجلو المصریة، القاھرة1، طالتطویر،التنظیمات

الجماعیة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات 2، طأصول التربیة و التعلیمرابح تركي: )27

1990.

، مناھج و أسالیب البحث العلميربحي مصطفى علیان، عثمان محمد غنیم: )28

.2000األردن، -،دار صفاء للنشر و التوزیع، عمان1ط
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، دار دجلة، عمان، 1، طالمناھج و طرائق التدریسرحیم یونس كرو العزاوي: )29

2009.

، المكتب الجامعي و المراھقعلم النفس النمو الطفولةرمضان محمد القذافي: )30

.1997مصر، -الحدیث، اإلسكندریة

، دار 1، ططرق تدریس التربیة الریاضیةزینب علي عمر، غادة جالل عبد الحكیم: )31

.2008مصر،-الفكر العربي، القاھرة

، مكتبة الفالح للنشر و التوزیع، الكویت المنھاج الدراسیة:سعد الرشیدي و آخرون)32

2014.

تطبیقات في نظریة و منھجیة التربیة البدنیةوع و آخرون: السعید مزر)33

.2016منشورات دار الخلدونیة، الجزائر،،و الریاضیة

، غزة، فلسطین.: مناھج البحث العلميسھیل رزق دیاب)34

، 3، ترجمة جورجو طرایشلي،طخمسة دروس في التحلیل النفسيسیغموند فروید: )35

.1986لبنان، -بیروتدار الطلیعة 

دار المعرفة الجامعیة، ،1طأسس التربیة، شبل بدران، أحمد محمود فاروق: )36

.2002مصر،-القاھرة

، دار المسیرة 3،طعلم النفس التطوري الطفولة و المراھقةصالح محمد أبو جادو: )37

.20011للنشر و التوزیع و الطباعة، األردن، 

، مكتبة 1، طة الریاضیة (الریاضة للجمیع)التربیصبحي أحمد قبالن و آخرون ، )38

.2013المجتمع العربي للنشر و التوزیع، عمان،

،.2015، دار الكتاب الحدیث، القاھرة، 1، طالقیاس و التقویمعادل محمد العدل: )39

كفاءات تدریسیة في عباس أحمد صالح السامرائیي، عبد الكریم السامیرائیي: )40

.1991العراق،-جامعة بغدادالریاضیة،طرائق  تدریس التبریة البدنیة و 

، التربیة الریاضیة و الحركة لألطفال األسویاء و متحدي اإلعاقةعبد الحمید شرف:)41

.2005مصر،-، مركز الكتاب للنشر، القاھرة2ط

-، دار الكتاب اللبناني، بیروت3، طرائد التربیة و أصول التدریسعبد الحمید قاید: )42

.1975لبنان،

، دار وائل للنشر 1طالمناھج أسسھا و تنظیماتھا،عبد السالم یوسف الجعافرة: )43

.2015و التوزیع، األردن،
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، مؤسس 1،ط: أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعیةعبد المجید مروان)46
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.2014و التوزیع، عمان، 
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التربیة الریاضیة و طرق تدریسھا، الشركة محمد خمیس أبو نمرة، نایف سعادة: )66

.2008، مصر،العربیة للتسویق و التوریدات

دار المناھج اإلشراف و التقویم التربیة الریاضیة،محمد داوود سلمان الربیعي: )67
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.2001سوریا،

ار الكندي ، د1،طالبحث العلمي حرفة و فني:منصور نعمان، غسان الذیب الفھر)82
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2015.
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د ، 1، طتاریخ التربیة البدنیة و الریاضیةنوال ابراھیم شلتوت، مراح محمد نجلة، )85

.2008ب ن، 

، دار الفكر ناشرون 2،ططرق التدریس العامةولید أحمد جابر و اخرون:)86

.2005د ب ن،وموزعون،

رسائل الماجستیر و الدكتوراه:رابعا/ 

: التربیة البدنیة و الریاضیة و دورھا في تنمیة المھارات النفسیة لدى یحیاويأحمد)1

في نظریات و مناھج منشورة، رسالة ماجستیرسنة)18-15تالمیذ الطور الثانوي (

التربیة البدنیة ، جامعة الجزائر.

أثر غیاب الكتاب المدرسي للتربیة البدینة و الریاضیة على رفع بجاوي فاضلي: )2

، غیر منشورةماجستیر، رسالة توى المعرفي لدى تالمیذ المرحلة الثانویةالمس

.2009تخصص اإلرشاد النفسي الریاضي، جامعة سیدي عبد هللا،

.2017/2018بدنیة و ریاضیة، جامعة بسكرة، 

بن جدو بوطالبي: )3 الملمح النموذجي للبرنامج التدریبي لمربي التربیة البدنیة                   

منشورةرسالة دكتوراهیاضیة على أساس فلسفة المقاربة بالكفاءات التدریسیة،والر

2008في نظریة و منھجیة التربیة البدنیة و الریاضیة، جامعة الجزائر،.

طویر منھاج التربیة البدنیة والریاضیة في ظل المـقــاربة بالكــفاءات تعقیلة كمال:بن )4

و انعكـاسھ علـى تدریــس النشاطات البدنیة والریاضیة على مستوى مرحلة التعلیم 
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.2007/2008سیدي عبد هللا، الجزائر،

التربیةبمنھاجاأللعاببرنامجتنفیذلمشكالتتحلیلیةدراسة:العراقيمحمدریدةتغ)5

ماجستیررسالة،الشرقیةبمحافظةبناتاإلعدادیةبالمرحلةالمطورالریاضیة

.1991طنطا،مصر،جامعةالریاضیة،التربیةكلیة،منشورة

سنة) نحو 18-16دوافع تالمیذ الطور الثانوي (خلیل مراد: )6 ممارسة التربیة البدنیة              

، رسالة دكتوراه علوم و الریاضیة، دراسة مقارنة بین تالمیذ المدینة و تالمیذ الریف

.2011/2012في التربیة البدنیة و الریاضیة، جامعة قسنطینة،منشورة 

لدىالتدریسیةالمھاراتالطالباكتسابفيالعملیةالتربیةبرنامجدور:حشانيرابح)7

النشاطتخصص،منشورةدكتوراهرسالة،الریاضیةوالبدنیةالتربیةمعھدطالب

.2017/2018بسكرة،جامعةالتربوي،البدني والریاضي

انعكاس تقییم امتحان بكالوریا التربیة البدنیة و الریاضیة على الحالة شاربي بلقاسم : )8

، علوم و تقنیات منشورة، رسالة ماجستیرالنفسیة لتالمیذ األقسام الثالثة ثانوي

،2007/2008األنشطة البدنیة  و الریاضیة ،سیدي عبد هللا، جامعة الجزائر،

غیر ، رسالة ماجستیراإلصالح التربوي في مرحلة التعلیم الثانويشامي بن سادة: )9

.2006/2007، علم اإلجتماع التربوي، بوزریعة الجزائر،منشورة

ى عناصر منھاج التربیة البدنیة و الریاضیة دراسة تقییمة لمحتوالصغیر مساحلي: )10

و طبیعة التفاعل النفسي لمرحلة التعلیم المتوسط و عالقتھا بمھارات التدریس لدیھم

، 3الجزائرجامعةفي نظریة و منھجیة ت ب ر،منشورة ، رسالة دكتوراه اإلجتماعي

2012/2013.

، رسالة بالكفاءاتدراسة كشفیة لممارسة المتعلمین للمقاربةالعرابي محمود: )11

2010/2011، جامعة وھران،غیر منشورةماجستیر

التقویم التربوي للواحدات التطبیقیة بأقسام التربیة البدنیة :ھديعز الدین م)12

في نظریة ومنھجیة التربیة البدنیة منشورة، رسالة ماجستیرالریاضیة في الجزائرو

.2007/2008الریاضیة، جامعة الجزائر،و

التغذیة الراجعة و ممارستھا في حصة التربیة البدنیة عمار محمد عزیز: )13

في نظریة و منھجیة منشورةرسالة ماجستیرالریاضیة في المدارس اإلبتدائیة، و

.2001الریاضیة، كلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة، جامعة الجزائرالتربیة البدنیة و

ج التربویة و عالقتھا بدافعة المیول لممارسة األنشطة تطور المناھعیاش أیوب: )14

ماجستیر رسالةو الریاضیة لدى تالمیذ الطور الثالث من المرحلة  الثانویة، البدنیة 

.2007/2008معھد التربیة البدنیة و الریاضیة سید عبد هللا، الجزائر، منشورة ،

المقاربة بالكفاءات ألھداف المنھاج تقییم مدى نحقیققراریریة/ حرقاس وسیلة: )15

الجدیدة في إطار اإلصالحات التربویة حسب معلمي و مفتشي المرحلة اإلبتدائیة، 
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في علم النفس منشورة، رسالة دكتوراه علومدراسة میدانیة بالمقاطعات التربویة قالمة

2009/2010التربوي، جامعة قسنطینة 

، رسالة التربویةالمنظومةفيلبدنیةاالتربیةومكانة: دورالحقعبدلحمر)16

.1998والریاضیةالبدنیةالتربیةقسم،منشورةماجستیر

اختبار التربیة البدنیة و الریاضیة في التعلیم األساسي و البكالوریا :مجادي مفتاح)17

دي ی، معھد التربیة البدنیة و الریاضیة سمنشورة ، رسالة ماجستیربین الواقع و األفاق

.2007/2008هللا، الجزائر، عبد 

: أثر برنامج التربیة البدنیة و الریاضیة المعمول بھ على نتائج معتز با� شریف)18

غیر ، رسالة دكتوراهاختبار شھادة التعلیم المتوسط في التربیة البدنیة و الریاضیة

.2017/2018بسكرة،جامعةالتربوي،البدني والریاضيالنشاطتخصصمنشورة،

العنف لدى التالمیذ في مؤسسات التعلیم الثانوي من وجھة نظر ناجي لیلى: )19

علم االجتماع، جامعة بسكرة، غیر منشورة، رسالة ماجستیراألساتذة  و اإلداریین

2008/2009.

المناشیر:خامسا/ 

مؤرخ في ،04-08: القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة رقم الجریدة الرسمیة الجزائریة)1

.2008ینایر سنة 23الموافق للـ1429محرم عام 15

.1986،الوطنيالمیثاقمشروع:الشعبیةالدیموقراطیةالجزائریةالجمھوریة)2

.2006،الثانويللتعلیمالریاضیةوالبدنیةالتربیةمنھاج:الوطنیةالتربیةوزارة)3

للتعلیموالریاضیةالبدنیةالتربیةلمنھاجالمرافقةالوثیقة:الوطنیةالتربیةوزارة)4

2006،الثانوي

المجالت و الدوریات العلمیة:سادسا/ 

مجلة أھمیتھا في التنشئة االجتماعیة،مادة التربیة البدنیة والریاضیة وبن الشین أحمد: )1

2016جوان 24علوم االنسانیة و االجتماعیة، العدد 

المقاربة بالكفاءات في ظل اإلصالح مدخل إلى تطبیق حدیدان صبرینة، معدن شریفة: )2

، مجلة العلوم اإلنسانیة  واالجتماعیة، عدد خاص. التربوي الجدید في الجزائر

، مجلة علوم اإلنسانالتدریس وفق منظور المقاربة بالكفاءاتالسعید مزروع: )3

، جامعة بسكرة.2012، سبتمبر 03و المجتمع، العدد

م فاعلیة منھج التربیة الدنیة والریاضیة لطلبة التعلیم الثانوي تقییعبد القادر زیتوني، )4

2008، مجلة المؤتمر الدولي السادس، بابل، العراق، الجزائر-في مركز والیة سعیدة
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الریاضیة في میذ عن ممارسة التربیة البدنیة و: أسباب عزوف التالالعربي محمد)5

2012، 8سیلة الجزائر، العدد ، مجلة اإلبداع الریاضي، جامعة المالطور الثانوي

، مجلة الحیاء، الریاضیة في المدرسة الجزائریةمكانة التربیة البدنیة ویحیاوي السعید: )6

العدد الحدي عشر.

قائمة المراجع باللغة األجنبیة:سابعا/

1) BAUNEY (Y),CLAVEL (A):toute la vie pour apprendre,
PARIS, édition SULLEPSE.

2) G. Morgan et al (2011) IBM SPSS for introductory statistics:
Use and interpretation, 4th Ed. New York: Routledge. p135.

3) J.c le beuf: l’éveil sportif ,Edition l’école des classique
africains, paris 1974.
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أنواع التقویم



المالحق

)12الملحق رقم: (

شبكة تقویم ھدف تعلمي: (تتویج لوحدة تعلمیة)

الكفـــــــــــــاءة 
الختــــــــــامیــــة
الكفــــــــــــاءة 

القــــاعـــدیــــــــــة
النشــــــــــــــــــــــاط

الجمـــــــــــاعي
النشــــــــــــــــــاط 

الفــــــــــردي
األھـــــــداف التعــلمــــــــــــــیة

% جةالنتی 4 3 2 1 % جةالنتی 4 3 2 1 المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاییـــر
أسمـــــــــــــــــاء التالمیــــــــــذ

1...................................
2...................................
3...................................
4...................................
5...................................

النتـــــیجة 
الجمــــــــــــــــاعیــــــة

%النسبــــــــــــــــــــــــــــــــة  
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)13الملحق رقم: (

شبكة تقویم كفاءة قاعدیة.

الكفـــــــــــــاءة 
الختــــــــــامیــــة

:الثالثة الثانیة: األولى: الكفــــــــــــاءة 
القــــاعـــدیــــــــــة

2 1 2 1 2 1 األھـــــــداف 
التعــلمــــــــــــــیة

ةالنتیــــــج ةالنتیــــــج ةالنتیــــــج أسمـــــــــــــــــاء 
التالمیــــــــــذ

أسمـــــــــــــــــاء 
التالمیــــــــــذ

1.............................
2.............................
3.............................
4.............................
5.............................

النتـــــیجة 
الجمــــــــــــــــاعیــــــة

%النسبــــــــــــــــــــــــــة  
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)14الملحق رقم: (

شبكة تقویم كفاءة ختامیة.

:كیفیة ملء الشبكات

 في نھایة كل وحدة تعلمیة یكون التقویم التحصیلي حسب الكفاءة المعنیة و الھدف

التعلمي و المعاییر الخاصة بھ.

توضع عالمة في كل خانة معیار

)1(تحقق المعیار أو الھدف أو الكفاءة.: إن

)0(.إن لم یتحقق المعیار أو الھدف أو الكفاءة بعد مالحظة التلمیذ :

تحسب عمودیا بالنسبة عتھا أفقیا بالنسبة لكل تلمیذ، وتحسب العالمات حسب طبی

لمجموع التالمیذ.

الھداف التعلمیة ار وتعتبر الحصیلة إیجابیة إذا تحققت نسبة الثلثین لكل من المعایی

.الكفاءاتو

الكفـــــــــــــاءة 
الختــــــــــامیــــة

:الثالثة الثانیة: األولى: الكفــــــــــــاءة 
القــــاعـــدیــــــــــة

% ة النتیج
ةالفردی

ةالنتیــــــج ةالنتیــــــج ةالنتیــــــج أسمـــــــــــــــــاء 
التالمیــــــــــذ

أسمـــــــــــــــــاء 
التالمیــــــــــذ

1.................................
2.................................
3.................................
4.................................
5.................................

النتـــــیجة 
الجمــــــــــــــــاعیــــــة

%النسبــــــــــــــــــــــــــــــــة  
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التنقیط في األنشطة الفردیة:

:النتائج المحققة

و تتمثل في األلعاب الفردیة في معدل نتیجتي التقویمین التشخیصي و التحصیلي.

:كیفیة استخراج النتائج

تستخرج النتائج في األلعاب الفردیة كمایلي:

مثال: رمي الجلة•

م7.50في التقویم التشخیصي رمي التلمیذ

 م8.00رمي نفس التلمیذ في التقویم التحصیلي

م 7.75=8.00/2+7.50معدل النتائج المحققة: 

سم50=م 7.50–م 8.00التطور الحاصل: 

كیفیة التنقیط:•

األستاذ كل من معدل النتائج المحققة و التطور الحاصل في عالمة، بالرجوع إلى یترجم

المقاییس الخاصین بھما، و یقوم بجمع النقطتین في عالمة واحدة.

 عالمة16مقیاس النتائج المحققة على

 عالمات04مقیاس التطور الحاص على



المالحق

)15الملحق رقم: (



المالحق

)16الملحق رقم: (

التنقیط في األنشطة الجماعیة:

مالحظتھم في حصص تقویمیة و تحدید یتم تقییم التالمیذ في األلعاب الجماعیة بعد 

مكتسباتھم حسب شبكة المستویات المعدة لذلك، و ترجمة المستوى إلى العالمة المناسبة.

:شبكة تقویم األنشطة الجماعیة

العالمةالخصائص الممیزةالمستویات

06–03من متفرج (لیست لھ الرغبة في المشاركة)1المستوى 

10–07من فعل (مجدد للنشاط)راد2المستوى 

14–11من متكیف (إیجاد الحلول المناسبة)3المستوى 

17–15من باحث (لھ بعد النظر أثناء المشاركة)4المستوى 

17+الموھوب (صانع األلعاب).5المستوى 
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الجمبازیة:التنقیط في األنشطة 

تحدد ة بعد مالحظتھم في حصص تقویمیة وم تقییم التالمیذ في األنشطة الجمبازیتی

مكتسباتھم حسب شبكة خاصة معدة لذلك یوضح فیھ تسلسل كل الحركات.

ینقط التالمیذ في األنشطة الجمبازیة وفق مستویین:كیفیة التنقیط:*

عالمة و فیھ یتم تقییم التالمیذ من حیث أداء الحركات 15من المستوى التنفیذي:.1

حسب صعوبتھا وقیمتھا المبنیة في جدول الحركات.

عالمات وفق الجدول التالي:5من المستوى الجمالي:.2
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(رقمالملحق :17(
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(رقمالملحق طلب تسھیالت لمدیریة التربیة.)18:
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(رقمالملحق الموافقة على إجراء الزیارة من مدیریة التربیة.)19:



المالحق

(رقمالملحق طلب تسھیالت لمدیریة التجھیز و التعمیر.)20:
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(رقمالملحق .2007/2008المناصب التربویة المفتوحة للسنة الدراسیة )21:
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(رقمالملحق :22(

لبحث العلميوزارة التعلیم العالي وا

*بسكرة*جامعة محمد خیضر 

معھد علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

تحیة و بعد:

یسرني أن أتقدم لسیادتكم بھاتھ االستمارة التي أعدت في إطار انجاز رسالة  دكتوراه 

L.M.D الطور الثالث في علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة تخصص النشاط

البدني و الریاضي التربوي الموسومة بـ:

وع مجتمع بكل أبعاده یؤثر فیھ و یتأثر بھ خاصة في مجال التربیةیمثل المنھاج مشر

والتعلیم، لذاك كان السعي الجاد إلعداد جیل جید من المناھج یتالءم والمعطیات الجدیدة 

حاولت 2006للمجتمع بمختلف أبعاده السیما االقتصادیة منھا والمعرفیة، ففي سنة 

بالجملة في المنظومة التربویة المنطلق فیھا الجزائر تدارك العجز الذي أدى إلى نقائص

سابقا، "فدعمتھ بمنھاج جدید في مادة التربیة البدنیة والریاضیة بناءا على التغییرات 

السیاسیة و االجتماعیة و الثقافیة من خالل البعد الوطني والبعد الدیموقراطي و البعد العلمي 

لمناھج الجدیدة، لذلك یعتبر موضوع والعصري، و بالموازاة مع تكوین المدرسین على ا

تطویر المناھج ھو موضوع الساعة ألنھ البلسم لتضمید الجراح.

مكني)مو�ة لألساتذة (السادة احملاس�ت��اناس��رة
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وبحكم خبرتكم سنعرض علیكم  ھاتھ االستمارة الموجھة ألساتذة التربیة البدنیة                         

ما أصبناهنوتثمیفیھ،من أجل تصحیح ما أخطأناوالریاضیة لمرحلة التعلیم الثانوي 

حترام، وتمنیاتنا لكم الاظار ذلك لكم منا فائق التقدیر، وفي انت.قد یساعدناما ترونھوإضافة

.ء هللاودمتم في خدمة العلم إنشامزیدا من النجاحات، )ة(ي الفاضل)ت(أستاذ

التربیة البدنیة والریاضیة لمرحة التعلیم الثانوي بین الواقع            منھاجعنوان الدراسة:

والمأمول.

تساؤالت الدراسة:

.ماھو واقع تطبیق محتوى منھاج التربیة البدنیة و الریاضیة للتعلیم الثانوي؟

.ماھو واقع تطبیق عملیة التقویم وفق منھاج التربیة البدنیة و الریاضیة للتعلیم الثانوي؟

 ماھو واقع تنفیذ األنشطة التعلیمیة (الفردیة و الجماعیة و الجمبازیة) المقررة في منھاج

التربیة البدنیة و الریاضیة؟.

تحدید المفاھیم و المصطلحات:

المنھاج عبارة عن مجموعة الجھود المبذولة و المتوازنة من جمیع األطراف / المنھاج: 1

تلمیذ على معرفة المحیط الذي یعیش فیھ عن طریق أو المعنیین بالتكوین، قصد مساعدة ال

دراسة العلوم المتخصصة و التي لھا عالقة بمیدان طموحاتھ، و مساعدتھ على معرفة نفسھ 

اإلنسانیة و مختلف العلوم األخرى.عن طریق العلوم 

الریاضیة شكل من أشكال التربیة تقوم على تربیة البدنیة وال:التربیة البدنیة و الریاضیة/2

تكز على اكتساب الفرد للمھارات ھي ترالعملیة التربة عن طریق البدن، وأساس اتمام 

تكون العادات الصحیة السلیمة التي تكون والصفات البدنیة وعلى تطور الخصائصوتعمل 

لى مجابھة متطلبات أن یكون لدیھ القدرة عن ینشأ الفرد حیاة صحیة سلیمة، ومن شأنھا أ

الحیاة بكفاءة. 

مرحلة تمتاز بطبیعتھا الخاصة من حیث سن الطالبمرحلة التعلیم الثانوي:/3

تضم فروعا مختلفة وھي تستدعي ألوانا من التوجیھ واإلعداد وخصائص نموھم فیھا، و
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صة... ة التي تضمھا لجھات المختفق األنظمتوسطة، ویلتحق بھا حامل الشھادة األساسیة الم

التعلیم تحقیق األھداف العامة للتربیة وھذه المرحلة تشارك غیرھا من المراحل فيو

.باإلضافة لما تحققھ من أھدافھا الخاصة

/ معلومات مھنیة عن األستاذ:1

...........................الجنس:.............................السن:

ماستر:         شھادات أخرى:لیسانس:  الشھادة المتحصل علیھا: 

سنوات10أكثر من سنوات 10إلى 5سنوات        من 5أقل من األقدمیة في التدریس: 

المحور األول: أھداف منھاج التربیة البدنیة والریاضیة للتعلیم الثانوي/2
ھل لك إطالع على أھداف منھاج التربیة البدنیة والریاضیة للتعلیم الثانوي؟.1

نعم                      ال
ھل ترى بأن أھداف منھاج التربیة البدنیة والریاضیة للتعلیم الثانوي تتناسب وفلسفة .2

المجتمع وحاجاتھ (القیم، العادات، التقالید.....)؟ 
نعم                       ال

بالحاجات المستقبلیة للمجتمع؟ھل ترى بأن أھداف المنھاج تتنبؤ.3
نعم                       ال

ھل ترى بأن أھداف منھاج التربیة البدنیة والریاضیة مبنیة على أسس نفسیة سلیمة؟.4
نعم                       ال

المعاشة؟ھل یمكن تحقیق أھداف منھاج التربیة البدنیة والریاضیة مع الظروف الواقعیة .5
نعم                       ال

لماذا؟ 
..................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

یة لجمیع جوانب الخبرة؟ھل أھداف منھاج التربیة البدنیة تتسم بالشمول.6
نعم                       ال

ھل ترى أن أھداف منھاج التربیة البدنیة والریاضیة تتطابق وطبیعة المتعلم وحاجاتھ .7
ومشكالتھ حسب درجة نضجھ؟

نعم                       ال
إذا كانت إجابتك بنعم، ففي ماذا تتمثل ھذه الحاجات؟.-

......................................................................................................
......................................................................................................

.....................................................................................................
ھل أھداف منھاج التربیة البدنیة والریاضیة محترمة لحقوق المتعلم من جمیع الجوانب؟.8

نعم                       ال
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لماذا؟...............................................................................................
......................................................................................................

.....................................................................................................
ھل أھداف منھاج التربیة البدنیة والریاضیة مراعي للفروق الفردیة الموجودة بین .9

المتعلمین؟
نعم                      ال

ھل أھداف منھاج التربیة البدنیة والریاضیة متوازنة في مضامینھا؟..10
النعم       

ھل مكن ترجمة أھداف منھاج التربیة البدنیة والریاضیة إلى مظاھر سلوكیة یمكن .11
مالحظتھا؟.

نعم                     ال
ھل یمكن قیاس أھداف منھاج التربیة البدنیة والریاضیة؟..12

نعم                    ال
االقتراحات التي ترى أنھا مناسبة من أجل تطبیق أھداف حسب رأیك، ما ھي أھم .13

منھاج التربیة البدنیة للتعلیم الثانوي على أرض الواقع بصورة كبیرة؟.
......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

.....................................................................................................

المحور الثاني: محتوى منھاج التربیة البدنیة والریاضیة للتعلیم الثانوي/2
ھل لك إطالع على محتوى منھاج التربیة البدنیة والریاضیة للتعلیم الثانوي؟.1

النعم  
ھل ترى بأن محتوى منھاج التربیة البدنیة والریاضیة للتعلیم الثانوي مرتبط بأھدافھ؟..2

نعم                       ال
ھ��ل محت��وى المنھ��اج یس��تھدف تحقی��ق األھ��داف العام��ة والخاص��ة بم��ادة التربی��ة البدنی��ة .3

والریاضیة؟.
النعم          

ھل ترى بأن محتوى منھاج التربیة البدنیة والریاضیة لھ درجة م�ن االت�زان ب�ین ش�مولیتھ .4
وعمقھ؟.

نعم                       ال
ھ��ل محت��وى منھ��اج التربی��ة البدنی��ة والریاض��یة  یعم��ل عل��ى تنمی��ة التفكی��ر العلم��ي ال��دقیق .5

للمتعلم؟.
النعم          
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كیف ذلك؟
......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
ھل محتوى منھاج التربیة المدنیة والریاضیة مواكب للحیاة المعرفیة المعاصرة ومدى .6

التزامھا وضروریاتھا لمادة التربیة البدنیة والریاضیة.
نعم                      ال

والریاضیة مسایر لحداثة المجتمع من جمیع الجوانب؟.ھل محتوى منھاج التربیة البدنیة .7
نعم                      ال

ھل ترى بأن محتوى منھاج التربیة البدنیة والریاضیة یحقق الترابط والتكامل بین .8
الخبرات واألنشطة الموضوعة؟

نعم                      ال
ھل محتوى منھاج التربیة البدنیة والریاضیة مراعي لحاجات ومیوالت المتعلمین؟..9

نعم                      ال
ھل محتوى منھاج التربیة البدنیة والریاضیة مراعي للفروق الفردیة الموجودة بین .10

المتعلمین؟.
نعم                      ال

التربیة البدنیة والریاضیة مرتبط بالواقع االجتماعي للمتعلم؟.ھل محتوى منھاج.11
نعم                      ال

ھل محتوى منھاج التربیة البدنیة والریاضیة مالئم للمستوى الفكري للمتعلمین؟..12
نعم                      ال

إضافتھا لمحتوى منھاج التربیة حسب رأیك، ما ھي أھم االقتراحات التي یمكن .13
البدنیة والریاضیة للتعلیم الثانوي من أجل الوصول بمستوى المتعلم إلى درجات علیا من 

التفكیر؟
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

المحور الثالث: التقویم وفق منھاج التربیة البدنیة والریاضیة للتعلیم الثانوي/3
من منھاج التربیة البدنیة والریاضیة؟.ھل لك إطالع على كیفیة التقویم إنطالقا.1

نعم                      ال
ھل التقویم مرتبط بأھداف منھاج التربیة البدنیة  والریاضیة؟..2

نعم                      ال
وتحقیق أھداف منھاج التربیة البدنیة ھل عملیة التقویم تساعد على وضوح .3

والریاضیة؟.
نعم                      ال
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ھل یمكن لك إصدار أحكام على المتعلمین انطالقا من التقویم في مادة التربیة البدینة .4
وفق المنھاج؟.

نعم                      ال
كیف ذلك؟.

......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

ھل عملیة التقویم شاملة لجمیع عناصر منھاج التربیة والریاضیة؟..5
نعم                     ال

ھل تقومون بعملیة التقویم بصورة دائمة ومستمرة؟.6

النعم   
التجاھات التي یسیر علیھا المنھاج؟.ھل تساعد عملیة التقویم على تعزیز ا.7

النعم   
ھل عملیة التقویم تساعد على رفع مستوى المتعلمین؟..8

النعم    
ھل التقویم وفق منھاج التربیة البدنیة والریاضیة مراعي للفروق الفردیة الموجودة بین .9

التالمیذ؟.

النعم     
ھل عملیة التقویم تراعي للجوانب اإلنسانیة الھادفة بالنسبة للمتعلم؟.10

نعم                     ال
ھل تساعدك عملیة التقویم على تشخیص وعالج معظم المشكالت التي تواجھ .11

المتعلمین؟.

النعم  
كیف ذلك؟.

......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

ھل ترى بأن نتائج المتعلمین في العملیة التعلیمیة التقویمیة تتناسب ونتائج التقویم .12
وفق منھاج التربیة البدنیة والریاضیة؟. (الوثیقة المرافقة)

نعم                      ال
طرق أخرى لعملیة التقویم تتناسب وأھداف حسب رأیك ھل یمكن أن نقترح.13

المنھاج؟
......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

.....................................................................................................
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المحور الرابع: الوسائل البیداغوجیة التعلیمیة والمنشأة الریاضیة/5

ھل تتوفر لدیكم الوسائل البیداغوجیة التعلیمیة بالقدر الكافي في حصة ت ب ر وفق .1
أھداف المنھاج؟

نعم                      ال
ئل البیداغوجیة التعلیمیة حسب طبیعة النشاط الفردي والجماعي؟ھل توظف الوسا.2

نعم                      ال
في رأیك ھل تعتقد أن الوسائل البیداغوجیة التعلیمیة ضروریة في حصة ت ب ر؟.3

نعم                      ال
التعلیمیة یكون حسب قدرات المعلمین ھل توفر أو استعمال الوسائل البیداغوجیة .4

الفكریة والعقلیة؟
نعم                     ال

من خالل استعمالك للوسائل البیداغوجیة التعلیمیة، ھل تساعدك على االقتصاد في .5
الجھد والوقت؟

نعم                     ال
تحقیق أھداف المنھاج؟ھل تساعدك الوسائل البیداغوجیة التعلیمیة على .6

نعم                     ال
ھل توفر الوسائل البیداغوجیة التعلیمیة تساعدك على تحقیق أفضل النتائج بالنسبة .7

للمتعلمین؟
نعم                      ال

كیف ذلك؟ 
.....................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

ھل یساعدك العمل بالوسائل البیداغوجیة التعلیمیة على حل مختلف المشكالت التي .8
تواجھ المتعلمین أثناء العملیة التدریسیة؟
نعم                      ال

كیف ذلك؟ 
.............................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

ھل تساعد الوسائل البیداغوجیة التعلیمیة على التصور الذھني للمتعلم أثناء العملیة .9
التعلیمیة؟

نعم                      ال
ھل تتوفر لدیكم جمیع المنشأة الریاضیة حسب طبیعة األنشطة؟..10

نعم                      ال
في تحقیق أھداف منھاج التربیة البدنیة والریاضیة؟إذا كانت إجابتك ب ال كیف تتصرف
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......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

ھل توفر المنشأة الریاضیة یؤدي بك إلى االستغناء على بعض الوسائل البیداغوجیة .11
التعلیمیة؟

نعم                      ال
لیمیة األخرى التي یستعملھا في تحقیق أھداف ما ھي الوسائل البیداغوجیة التع.12

منھاج ت ب ر؟
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
التعلیمیة والمنشأة حسب رأیك ھل یمكن تعویض غیاب الوسائل البیداغوجیة.13

الریاضیة في تحقیق أھداف منھاج التربیة البدنیة والریاضیة بوسائل أخرى أكثر فعالیة؟
......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................

بطاقة المالحظات:
......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
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......................................................................................................

......................................................................................................
.....................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

.....................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
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(رقمالملحق :23(

قائمة المحكمین
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(رقمالملحق :24(

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جامعة محمد خیضر *بسكرة*

معھد علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

تحیة و بعد:

یسرني أن أتقدم لسیادتكم بھاتھ االستمارة التي أعدت في إطار انجاز رسالة  دكتوراه 

L.M.D الطور الثالث في علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة تخصص النشاط

البدني و الریاضي التربوي الموسومة بـ:

الموضوع نرجو الحقیقة حول ھذا من یستطیع أن یعطینا الصورةك أنایمانا منا بأنك

)Xاألفكار وذلك بوضع عالم (بة على ھذه التساؤالت ومن سیادتكم مساعدتنا على االجا

في غایة السریة.ىعلما أن إجاباتك ھي لخدمة بحث علمي وتبقأمام اإلجابة المناسبة،

.وشكرا على تعاونك معنا

إعداد الطالب:                                                      إشراف:

سفیان حمداوي.                                                    د/ سلیم بزیو  

مو�ة لألساتذةاس�ت��اناس��رة

العينة �س�تطالعية) (

2016/2017الس�نة اجلامعية:
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/ معلومات مھنیة عن األستاذ:1

...........................الجنس:.............................السن:

ماستر:         شھادات أخرى:لیسانس:       الشھادة المتحصل علیھا: 

:سنوات10أكثر من سنوات: 10إلى 5سنوات:        من 5أقل من األقدمیة في التدریس: 

دائماأحیاناأبداالعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات
المحور األول: أھداف منھاج التربیة البدینة و الریاضیة للتعلیم الثانوي

/أطلع بشكل دوري على اھداف المنھاج.1

أھداف المنھاج تتماشى وحاجات المستقبلیة لألفراد/2

عالدات، ، /أھداف المنھاج تتناسب وفلسفة المجتمع (قیم3
تقالید...)

/یمكن تحقیق أھداف المنھاج في ظل الظروف المعاشة 4
على أرض الواقع.

وقدرات و خصائص المرحلة ھداف المنھاج تتماشى أ/5
العمریة المعنیة.

(الجوانب: في المنھاج متنوعة وشاملة دة/األھداف المحد6
اإلجتماعیة، المعرفیة...)،الحسیة، الحركیة

/أھداف المنھاج تراعي حاجت المتعلمین ومشكالتھم.7

/أھداف المنھاج تراعي الفروق الفردیة الموجودة بین 8
المتعلمین.

مضامینھا.في/أھداف المنھاج متوازنة9

المنھاج متدرجة ومتسلسلة بشكل سلیم.ف/أھدا10

/األھداف التعلمیة (األنشطة الفردیة + األنشطة 11
) تتماشى والكفاءات القاعدیة + األنشطة الجمبازیةالجماعیة
المسطرة.

الختامیة./الكفاءات القاعدجیة تتوافق والكفاءات 12

لكفاءة النھائیة للطور ا/الكفاءات الختامیة تتناسب و13
الثانوي.

/األھداف المسطرة في برنامج التربیة البدنیة والریاضیة 14
قابلة للقیاس والتقویم.

/عدد أسابیع التدریس السنویة كافیة لتحقیق أھداف 15
المنھاج.

التربیة البدنیة و الریاضیة للتعلیم الثانويالمحور الثاني: محتوى منھاج 
/أطلع بشكل دوري على محتوى المنھاج.16

/محتوى المنھاج مرتبط بشكل مباشر مع أھدافھ.17



المالحق

/محتوى المنھاج یھدف إلى تحقیق األھداف العامة 18
الخاصة بمادة التربیة البدنیة و الریاضیة.و

الشمولیة ان بین زاإلت/محتوى المنھاج  لھ درجة من 19
العمق.و

/محتوى المنھاج مواكب للحیاة المعرفیة المعاصرة.20

/محتوى المنھاج یسایر حداثة المجتمع من مختلف 21
الجوانب.

التكامل بین مختلف و/محتوى المنھاج یحقق الترابط 22
األنشطة الموضوعة.

المتعلمین.میوالت و/محتوى المنھاج یراعي حاجات 23

فروق الفردیة الموجودة بین الراعي ی/محتوى المنھاج 24
المتعلمین.

/محتوى المنھاج مرتبط بالواقع اإلجتماعي للمتعلمین.25

/محتوى المنھاج مالئم للمستوى الفكري للمتعلمین.26

ى المنھاج على فترات زمنیة معینة.و/ یتم تغییر محت27

الثالث: التقویم وفق مناھج التربیة البدنیة و الریاضیة للتعلیم الثانوي.المحور 
لتقویم الموضوعة في المنھاج.ا/أتبع مختلف شبكات28

/ األھداف الموضوعة في المنھاج قابلة للتقویم.29

تحقیق أھداف و/عملیة التقویم تساعد على وضوح 30
المنھاج.

التقویم من خالل المنھاج تساعد على /الطریقة المتبعة في 31
إصدار أحكام على المتعلمین.

/عملیة التقویم شاملة لجمیع عناصر المنھاج.32

/أقوم بعملیة التقویم بصورة مستمرة ودائمة وفق المنھاج.33

./ تساعد عملیة التقویم على تعزیز إتجاھات المنھاج34

تساعد على رفع مستوى المتعلمین./عملیة التقویم المتبعة 35

/التقویم وفق المنھاج مراعي للفروق الفردیة الموجودة 36
بین المتعلمین.

/عملیة التقویم تساعد على تشخیص الصوبات التي تواجھ 37
المتعلمین.

تقدیم حلول للمشكالت و/علمیة التقویم تساعد على عالج 38
التي تواج المتعلمین.

/القیام بعملیة التقویم التكویني في جمیع الوحدات 39
التعلیمیة.

الوحدات.م/االستفادة من عملیة التقویم التحصیلي في قاد40

المحور الرابع: األنشطة التعلیمیة لمنھاج التربیة البدنیة و الریاضیة



المالحق

/ تتوفر مؤسستكم على مختلف الوسائل التعلیمیة الالزمة 41
األنشطة المبرمجة في المنھاج.لجمیع 

الریاضیة تتوافق و/المیزانیة المخصة لمادة التربیة البدنیة 42
مع مستلزمات األنشطة في المنھاج.

بتنفیذ جمیع األنشطة التعلیمیة المقررة في المنھاج/القیام43
(األنشطة الفردیة األنشطة الجماعیة، األنشطة الجمبازیة)

التعلیمیة المتوفرة تساعد على تحقیق أھداف / الوسائل44
المنھاج.

من / الوسائل التعلیمیة تتماشى مع محتوى المنھاج45
األنشطة التعلیمیة.

القیام بتنفیذ جمیع األنشطة التعلیمیة./46

/ تساعد الوسائل التعلیمیة على التصور الذھني للمتعلم 47
أثناء العملیة التعلیمیة.

/توفر المؤسسة على جمیع المنشأة التي تمارس فیھا 48
جمیع األنشطة المقررة في المنھاج.

غیاب الوسائل التعلیمیة نستطیع تحقیق أھداف /في 49
المنھاج

ة الخاصة ی/ تتوفر المؤسسة على الوسائل التعلیم50
باألنشطة الجمبازیة.

بطاقة اقتراحات:
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......................................................................................................



المالحق

(رقمالملحق :25(

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جامعة محمد خیضر *بسكرة*

معھد علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

تحیة و بعد:

االستمارة التي أعدت في إطار انجاز رسالة  دكتوراه یسرني أن أتقدم لسیادتكم بھاتھ

L.M.D الطور الثالث في علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة تخصص النشاط

البدني و الریاضي التربوي الموسومة بـ:

الموضوع الحقیقة حول ھذا من یستطیع أن یعطینا الصورةك أنایمانا منا بأنك

نرجو من سیادتكم مساعدتنا على االجابة على ھذه التساؤالت و األفكار وذلك بوضع 

في ىعلما أن إجاباتك ھي لخدمة بحث علمي وتبق) أمام اإلجابة المناسبة،Xعالم (

.وشكرا على تعاونك معناغایة السریة.

إعداد الطالب:                                                      إشراف:

سفیان حمداوي.                                                    د/ سلیم بزیو  

لرتبية مو�ة ألساتذة ااس�ت��اناس��رة
انويالبدنية و الر�ضية �لتعلمي الث

2016/2017الس�نة اجلامعية:



المالحق

/ معلومات مھنیة عن األستاذ:1

...........................الجنس:.............................السن:

لیسانس:       ماستر:         شھادات أخرى:الشھادة المتحصل علیھا: 

:سنوات10أكثر من سنوات: 10إلى 5سنوات:        من 5أقل من األقدمیة في التدریس: 

دائماأحیاناأبداالعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات
المحور األول: أھداف منھاج التربیة البدینة و الریاضیة للتعلیم الثانوي

أھداف المنھاج تتماشى وحاجات المستقبلیة لألفراد/1

عالدات، ، /أھداف المنھاج تتناسب وفلسفة المجتمع (قیم2
تقالید...)

/یمكن تحقیق أھداف المنھاج في ظل الظروف المعاشة 3
على أرض الواقع.

ھداف المنھاج تتماشى وقدرات و خصائص المرحلة أ/4
العمریة المعنیة.

(الجوانب: في المنھاج متنوعة وشاملة دة/األھداف المحد5
اإلجتماعیة، المعرفیة...)،الحسیة، الحركیة

/أھداف المنھاج تراعي حاجت المتعلمین ومشكالتھم.6

/أھداف المنھاج تراعي الفروق الفردیة الموجودة بین 7
المتعلمین.

مضامینھا.في/أھداف المنھاج متوازنة8

المنھاج متدرجة ومتسلسلة بشكل سلیم.ف/أھدا9

/األھداف التعلمیة (األنشطة الفردیة + األنشطة 10
) تتماشى والكفاءات القاعدیة + األنشطة الجمبازیةالجماعیة
المسطرة.

/الكفاءات القاعدیة تتوافق والكفاءات الختامیة.11

لكفاءة النھائیة للطور ا/الكفاءات الختامیة تتناسب و12
الثانوي.

/األھداف المسطرة في برنامج التربیة البدنیة والریاضیة 13
والتقویم.قابلة للقیاس 

كافیة لتحقیق أھداف غیر/عدد أسابیع التدریس السنویة14
المنھاج.

المحور الثاني: محتوى منھاج التربیة البدنیة و الریاضیة للتعلیم الثانوي
/محتوى المنھاج مرتبط بشكل مباشر مع أھدافھ.15

/محتوى المنھاج یھدف إلى تحقیق األھداف العامة 16
بمادة التربیة البدنیة و الریاضیة.الخاصة و

الشمولیة ان بین ز/محتوى المنھاج  لھ درجة من اإلت17



المالحق

العمق.و
/محتوى المنھاج مواكب للحیاة المعرفیة المعاصرة.18

/محتوى المنھاج یسایر حداثة المجتمع من مختلف 19
الجوانب.

مختلف التكامل بین و/محتوى المنھاج یحقق الترابط 20
األنشطة الموضوعة.

میوالت المتعلمین.و/محتوى المنھاج یراعي حاجات 21

فروق الفردیة الموجودة بین الراعي ی/محتوى المنھاج 22
المتعلمین.

للمتعلمین./محتوى المنھاج مرتبط بالواقع اإلجتماعي23

/محتوى المنھاج مالئم للمستوى الفكري للمتعلمین.24

ى المنھاج على فترات زمنیة معینة.و/ یتم تغییر محت25

المحور الثالث: التقویم وفق مناھج التربیة البدنیة و الریاضیة للتعلیم الثانوي.
لتقویم الموضوعة في المنھاج.ا/أتبع مختلف شبكات26

/ األھداف الموضوعة في المنھاج قابلة للتقویم.27

تحقیق أھداف وعملیة التقویم تساعد على وضوح /28
المنھاج.

/الطریقة المتبعة في التقویم من خالل المنھاج تساعد على 29
إصدار أحكام على المتعلمین.

/عملیة التقویم شاملة لجمیع عناصر المنھاج.30

/أقوم بعملیة التقویم بصورة مستمرة ودائمة وفق المنھاج.31

.تساعد عملیة التقویم على تعزیز إتجاھات المنھاج/32

/عملیة التقویم المتبعة تساعد على رفع مستوى المتعلمین.33

/التقویم وفق المنھاج مراعي للفروق الفردیة الموجودة 34
بین المتعلمین.

تقدیم حلول للمشكالت و/علمیة التقویم تساعد على عالج 35
التي تواج المتعلمین.

/القیام بعملیة التقویم التكویني في جمیع الوحدات 36
التعلیمیة.

الوحدات.م/االستفادة من عملیة التقویم التحصیلي في قاد37

المحور الرابع: األنشطة التعلیمیة لمنھاج التربیة البدنیة و الریاضیة
/ تتوفر مؤسستكم على مختلف الوسائل التعلیمیة الالزمة 38

لجمیع األنشطة المبرمجة في المنھاج.
الریاضیة تتوافق و/المیزانیة المخصة لمادة التربیة البدنیة 39

مع مستلزمات األنشطة في المنھاج.
بتنفیذ األنشطة التعلیمیة المقررة في المنھاج/القیام40



المالحق

(األنشطة الجمبازیة)
تحقیق أھداف / الوسائل التعلیمیة المتوفرة تساعد على 41

المنھاج.
من / الوسائل التعلیمیة تتماشى مع محتوى المنھاج42

األنشطة التعلیمیة.
القیام بتنفیذ جمیع األنشطة التعلیمیة./43

/ تساعد الوسائل التعلیمیة على التصور الذھني للمتعلم 44
أثناء العملیة التعلیمیة.

المنشأة التي تمارس فیھا /توفر المؤسسة على جمیع 45
جمیع األنشطة المقررة في المنھاج.

غیاب الوسائل التعلیمیة نستطیع تحقیق أھداف /في 46
المنھاج

ة الخاصة ی/ تتوفر المؤسسة على الوسائل التعلیم47
باألنشطة الجمبازیة.

بطاقة اقتراحات:
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......................................................................................................

......................................................................................................
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......................................................................................................



لبحث العلميوزارة التعلیم العالي وا

جامعة محمد خیضر *بسكرة*

معھد علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

تحیة و بعد:

دكتوراه رسالة االستمارة التي أعدت في إطار انجازبھاتھیسرني أن أتقدم لسیادتكم 

L.M.Dتخصص النشاط الریاضیةلوم وتقنیات النشاطات البدنیة والطور الثالث في ع

الموسومة بـ:البدني و الریاضي التربوي 

الموضوعالحقیقة حول ھذا من یستطیع أن یعطینا الصورةكأنایمانا منا بأنك

بوضع كذلاألفكار وبة على ھذه التساؤالت و نرجو من سیادتكم مساعدتنا على االجا

في ىعلما أن إجاباتك ھي لخدمة بحث علمي وتبق) أمام اإلجابة المناسبة،Xعالم (

.وشكرا على تعاونك معناغایة السریة.

إشراف:إعداد الطالب:                         

بزیو  مد/ سلیسفیان حمداوي.                                    

مو�ة لألساتذةاس�ت��اناس��رة

(العينة �س�تطالعية) 

2016/2017الس�نة اجلامعية:



عن األستاذ:/ معلومات مھنیة 1

...........................الجنس:.............................السن:

ماستر:         شھادات أخرى:لیسانس:       الشھادة المتحصل علیھا: 

:سنوات10أكثر من سنوات: 10إلى 5سنوات:        من 5أقل من األقدمیة في التدریس: 

دائماأحیاناأبداالعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات
المحور األول: أھداف منھاج التربیة البدینة و الریاضیة للتعلیم الثانوي

أطلع بشكل دوري على اھداف المنھاج./1

حاجات المستقبلیة لألفرادأھداف المنھاج تتماشى و/2

عالدات، ، فلسفة المجتمع (قیمأھداف المنھاج تتناسب و/3
تقالید...)

یمكن تحقیق أھداف المنھاج في ظل الظروف المعاشة /4
على أرض الواقع.

قدرات و خصائص المرحلة ھداف المنھاج تتماشى وأ/5
العمریة المعنیة.

(الجوانب: شاملة وفي المنھاج متنوعة دةاألھداف المحد/6
اإلجتماعیة، المعرفیة...)،الحسیة، الحركیة

مشكالتھم.المنھاج تراعي حاجت المتعلمین وأھداف/7

أھداف المنھاج تراعي الفروق الفردیة الموجودة بین /8
المتعلمین.

مضامینھا.فيأھداف المنھاج متوازنة/9

متسلسلة بشكل سلیم.المنھاج متدرجة وفأھدا/10

األھداف التعلمیة (األنشطة الفردیة + األنشطة /11
الكفاءات القاعدیة ) تتماشى و+ األنشطة الجمبازیةالجماعیة
المسطرة.

الكفاءات الختامیة.والكفاءات القاعدجیة تتوافق /12

لكفاءة النھائیة للطور االكفاءات الختامیة تتناسب و/13
الثانوي.

طرة في برنامج التربیة البدنیة والریاضیة األھداف المس/14
التقویم.قابلة للقیاس و

عدد أسابیع التدریس السنویة كافیة لتحقیق أھداف /15
المنھاج.

و الریاضیة للتعلیم الثانويالمحور الثاني: محتوى منھاج التربیة البدنیة
أطلع بشكل دوري على محتوى المنھاج./16

محتوى المنھاج مرتبط بشكل مباشر مع أھدافھ./17

محتوى المنھاج یھدف إلى تحقیق األھداف العامة /18
الخاصة بمادة التربیة البدنیة و الریاضیة.و



الشمولیة ان بین زمحتوى المنھاج  لھ درجة من اإلت/19
العمق.و

محتوى المنھاج مواكب للحیاة المعرفیة المعاصرة./20

محتوى المنھاج یسایر حداثة المجتمع من مختلف /21
الجوانب.

التكامل بین مختلف ومحتوى المنھاج یحقق الترابط /22
األنشطة الموضوعة.

میوالت المتعلمین.ومحتوى المنھاج یراعي حاجات /23

فروق الفردیة الموجودة بین الراعي یمحتوى المنھاج /24
المتعلمین.

محتوى المنھاج مرتبط بالواقع اإلجتماعي للمتعلمین./25

محتوى المنھاج مالئم للمستوى الفكري للمتعلمین./26

ى المنھاج على فترات زمنیة معینة.و/ یتم تغییر محت27

مناھج التربیة البدنیة و الریاضیة للتعلیم الثانوي.المحور الثالث: التقویم وفق
لتقویم الموضوعة في المنھاج.اأتبع مختلف شبكات/28

/ األھداف الموضوعة في المنھاج قابلة للتقویم.29

تحقیق أھداف وعملیة التقویم تساعد على وضوح /30
المنھاج.

المنھاج تساعد الطریقة المتبعة في التقویم من خالل /31
على إصدار أحكام على المتعلمین.

عملیة التقویم شاملة لجمیع عناصر المنھاج./32

دائمة وفق وصورة مستمرة أقوم بعملیة التقویم ب/33
المنھاج.

./ تساعد عملیة التقویم على تعزیز إتجاھات المنھاج34

عملیة التقویم المتبعة تساعد على رفع مستوى/35
المتعلمین.

التقویم وفق المنھاج مراعي للفروق الفردیة الموجودة /36
بین المتعلمین.

عملیة التقویم تساعد على تشخیص الصوبات التي /37
تواجھ المتعلمین.

تقدیم حلول للمشكالت وعلمیة التقویم تساعد على عالج /38
التي تواج المتعلمین.

التقویم التكویني في جمیع الوحدات القیام بعملیة /39
التعلیمیة.

الوحدات.ماالستفادة من عملیة التقویم التحصیلي في قاد/40

المحور الرابع: األنشطة التعلیمیة لمنھاج التربیة البدنیة و الریاضیة
زمة مختلف الوسائل التعلیمیة الال/ تتوفر مؤسستكم على 41

المنھاج.لجمیع األنشطة المبرمجة في 



الریاضیة والمیزانیة المخصة لمادة التربیة البدنیة /42
تتوافق مع مستلزمات األنشطة في المنھاج.

بتنفیذ جمیع األنشطة التعلیمیة المقررة في المنھاج/القیام43
(األنشطة الفردیة األنشطة الجماعیة، األنشطة الجمبازیة)

تساعد على تحقیق أھداف / الوسائل التعلیمیة المتوفرة 44
المنھاج.

من تعلیمیة تتماشى مع محتوى المنھاج/ الوسائل ال45
األنشطة التعلیمیة.

القیام بتنفیذ جمیع األنشطة التعلیمیة./46

/ تساعد الوسائل التعلیمیة على التصور الذھني للمتعلم 47
أثناء العملیة التعلیمیة.

جمیع المنشأة التي تمارس فیھا توفر المؤسسة على /48
جمیع األنشطة المقررة في المنھاج.

غیاب الوسائل التعلیمیة نستطیع تحقیق أھداف /في 49
المنھاج

ة الخاصة ی/ تتوفر المؤسسة على الوسائل التعلیم50
باألنشطة الجمبازیة.

:بطاقة اقتراحات
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لبحث العلميوزارة التعلیم العالي وا

جامعة محمد خیضر *بسكرة*

معھد علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

تحیة و بعد:

یسرني أن أتقدم لسیادتكم بھاتھ االستمارة التي أعدت في إطار انجاز رسالة  دكتوراه 

L.M.D الطور الثالث في علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة تخصص النشاط

البدني و الریاضي التربوي الموسومة بـ:

یمثل المنھاج مشروع مجتمع بكل أبعاده یؤثر فیھ و یتأثر بھ خاصة في مجال التربیة

والتعلیم، لذاك كان السعي الجاد إلعداد جیل جید من المناھج یتالءم والمعطیات الجدیدة 

حاولت 2006ما االقتصادیة منھا والمعرفیة، ففي سنة للمجتمع بمختلف أبعاده السی

الجزائر تدارك العجز الذي أدى إلى نقائص بالجملة في المنظومة التربویة المنطلق فیھا 

سابقا، "فدعمتھ بمنھاج جدید في مادة التربیة البدنیة والریاضیة بناءا على التغییرات 

د الوطني والبعد الدیموقراطي و البعد العلمي السیاسیة و االجتماعیة و الثقافیة من خالل البع

والعصري، و بالموازاة مع تكوین المدرسین على المناھج الجدیدة، لذلك یعتبر موضوع 

تطویر المناھج ھو موضوع الساعة ألنھ البلسم لتضمید الجراح.

وبحكم خبرتكم سنعرض علیكم  ھاتھ االستمارة الموجھة ألساتذة التربیة البدنیة                         

ما أصبناهن وتثمیفیھ،من أجل تصحیح ما أخطأناوالریاضیة لمرحلة التعلیم الثانوي 

مكني)(السادة احملمو�ة لألساتذةاس�ت��اناس��رة



حترام، وتمنیاتنا لكم الاظار ذلك لكم منا فائق التقدیر، وفي انت.قد یساعدناما ترونھوإضافة

.ء هللاودمتم في خدمة العلم إنشامزیدا من النجاحات، )ة(ي الفاضل)ت(أستاذ

منھاج التربیة البدنیة والریاضیة لمرحة التعلیم الثانوي بین الواقععنوان الدراسة:

المأمول.و

تساؤالت الدراسة:

ماھو واقع تطبیق محتوى منھاج التربیة البدنیة و الریاضیة للتعلیم الثانوي؟.

واقع تطبیق عملیة التقویم وفق منھاج التربیة البدنیة و الریاضیة للتعلیم الثانوي؟.ماھو

 األنشطة التعلیمیة (الفردیة و الجماعیة و الجمبازیة) المقررة في منھاج تنفیذماھو واقع

التربیة البدنیة و الریاضیة؟.

تحدید المفاھیم و المصطلحات:

المنھاج عبارة عن مجموعة الجھود المبذولة و المتوازنة من جمیع األطراف المنھاج:/1

أو المعنیین بالتكوین، قصد مساعدة التلمیذ على معرفة المحیط الذي یعیش فیھ عن طریق 

دراسة العلوم المتخصصة و التي لھا عالقة بمیدان طموحاتھ، و مساعدتھ على معرفة نفسھ 

.ختلف العلوم األخرىاإلنسانیة و معن طریق العلوم 

أشكال التربیة تقوم على الریاضیة شكل من تربیة البدنیة وال:التربیة البدنیة و الریاضیة/2

تكز على اكتساب الفرد للمھارات ھي ترالعملیة التربة عن طریق البدن، وأساس اتمام 

تكون تكون العادات الصحیة السلیمة التيوالصفات البدنیة وعلى تطور الخصائصوتعمل 

أن یكون لدیھ القدرة على مجابھة متطلبات ن ینشأ الفرد حیاة صحیة سلیمة، ومن شأنھا أ

الحیاة بكفاءة. 

من حیث سن الطالبمرحلة تمتاز بطبیعتھا الخاصة مرحلة التعلیم الثانوي:/3

تضم فروعا مختلفة وھي تستدعي ألوانا من التوجیھ واإلعداد وخصائص نموھم فیھا، و

ة التي تضمھا لجھات المختصة... فق األنظمتوسطة، وا حامل الشھادة األساسیة المیلتحق بھ

التعلیم تحقیق األھداف العامة للتربیة وھذه المرحلة تشارك غیرھا من المراحل فيو

.باإلضافة لما تحققھ من أھدافھا الخاصة



/ معلومات مھنیة عن األستاذ:1

...........................الجنس:.............................السن:

لیسانس:       ماستر:         شھادات أخرى:الشھادة المتحصل علیھا: 

سنوات10أكثر من سنوات10إلى 5سنوات        من 5أقل من األقدمیة في التدریس: 

المحور األول: أھداف منھاج التربیة البدنیة والریاضیة للتعلیم الثانوي
لك إطالع على أھداف منھاج التربیة البدنیة والریاضیة للتعلیم الثانوي؟ھل .1

نعم                      ال
ھل ترى بأن أھداف منھاج التربیة البدنیة والریاضیة للتعلیم الثانوي تتناسب وفلسفة .2

المجتمع وحاجاتھ (القیم، العادات، التقالید.....)؟ 
النعم            

ھل ترى بأن أھداف المنھاج تتنبؤ بالحاجات المستقبلیة للمجتمع؟.3
نعم                       ال

ھل ترى بأن أھداف منھاج التربیة البدنیة والریاضیة مبنیة على أسس نفسیة سلیمة؟.4
نعم                       ال

ھل یمكن تحقیق أھداف منھاج التربیة البدنیة والریاضیة مع الظروف الواقعیة المعاشة؟.5
نعم                       ال

لماذا؟ 
..................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

بالشمولیة لجمیع جوانب الخبرة؟ھل أھداف منھاج التربیة البدنیة تتسم .6
نعم                       ال

ھل ترى أن أھداف منھاج التربیة البدنیة والریاضیة تتطابق وطبیعة المتعلم وحاجاتھ .7
ومشكالتھ حسب درجة نضجھ؟

نعم                       ال
إذا كانت إجابتك بنعم، ففي ماذا تتمثل ھذه الحاجات؟.-

......................................................................................................

......................................................................................................
.....................................................................................................

ھل أھداف منھاج التربیة البدنیة والریاضیة محترمة لحقوق المتعلم من جمیع الجوانب؟.8
نعم                       ال

لماذا؟...............................................................................................
......................................................................................................

.....................................................................................................
ھل أھداف منھاج التربیة البدنیة والریاضیة مراعي للفروق الفردیة الموجودة بین .9

المتعلمین؟
نعم                      ال



ھل أھداف منھاج التربیة البدنیة والریاضیة متوازنة في مضامینھا؟..10
النعم       

ھل مكن ترجمة أھداف منھاج التربیة البدنیة والریاضیة إلى مظاھر سلوكیة یمكن .11
مالحظتھا؟.

نعم                     ال
ھل یمكن قیاس أھداف منھاج التربیة البدنیة والریاضیة؟..12

نعم                    ال
االقتراحات التي ترى أنھا مناسبة من أجل تطبیق أھداف حسب رأیك، ما ھي أھم .13

منھاج التربیة البدنیة للتعلیم الثانوي على أرض الواقع بصورة كبیرة؟.
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
.....................................................................................................

المحور الثاني: محتوى منھاج التربیة البدنیة والریاضیة للتعلیم الثانوي
محتوى منھاج التربیة البدنیة والریاضیة للتعلیم الثانوي؟ھل لك إطالع على .1

نعم                       ال
ھل ترى بأن محتوى منھاج التربیة البدنیة والریاضیة للتعلیم الثانوي مرتبط بأھدافھ؟..2

النعم                  
ھ��ل محت��وى المنھ��اج یس��تھدف تحقی��ق األھ��داف العام��ة والخاص��ة بم��ادة التربی��ة البدنی��ة .3

والریاضیة؟.
نعم                       ال

ھل ترى بأن محتوى منھاج التربیة البدنیة والریاضیة لھ درجة م�ن االت�زان ب�ین ش�مولیتھ .4
وعمقھ؟.

النعم                   
ھ��ل محت��وى منھ��اج التربی��ة البدنی��ة والریاض��یة  یعم��ل عل��ى تنمی��ة التفكی��ر العلم��ي ال��دقیق .5

للمتعلم؟.
نعم                     ال

كیف ذلك؟
......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
ھل محتوى منھاج التربیة المدنیة والریاضیة مواكب للحیاة المعرفیة المعاصرة ومدى .6

التزامھا وضروریاتھا لمادة التربیة البدنیة والریاضیة.
نعم                      ال



والریاضیة مسایر لحداثة المجتمع من جمیع الجوانب؟.ھل محتوى منھاج التربیة البدنیة .7
نعم                      ال

ھل ترى بأن محتوى منھاج التربیة البدنیة والریاضیة یحقق الترابط والتكامل بین .8
الخبرات واألنشطة الموضوعة؟

نعم                      ال
ھل محتوى منھاج التربیة البدنیة والریاضیة مراعي لحاجات ومیوالت المتعلمین؟..9

نعم                      ال
ھل محتوى منھاج التربیة البدنیة والریاضیة مراعي للفروق الفردیة الموجودة بین .10

المتعلمین؟.
نعم                      ال

التربیة البدنیة والریاضیة مرتبط بالواقع االجتماعي للمتعلم؟.ھل محتوى منھاج.11
نعم                      ال

ھل محتوى منھاج التربیة البدنیة والریاضیة مالئم للمستوى الفكري للمتعلمین؟..12
نعم                      ال

إضافتھا لمحتوى منھاج التربیة حسب رأیك، ما ھي أھم االقتراحات التي یمكن .13
البدنیة والریاضیة للتعلیم الثانوي من أجل الوصول بمستوى المتعلم إلى درجات علیا من 

التفكیر؟
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

المحور الثالث: التقویم وفق منھاج التربیة البدنیة والریاضیة للتعلیم الثانوي
من منھاج التربیة البدنیة والریاضیة؟.ھل لك إطالع على كیفیة التقویم إنطالقا.1

نعم                      ال
ھل التقویم مرتبط بأھداف منھاج التربیة البدنیة  والریاضیة؟..2

نعم                      ال
وتحقیق أھداف منھاج التربیة البدنیة ھل عملیة التقویم تساعد على وضوح .3

والریاضیة؟.
نعم                      ال

ھل یمكن لك إصدار أحكام على المتعلمین انطالقا من التقویم في مادة التربیة البدینة .4
وفق المنھاج؟.

نعم                      ال
كیف ذلك؟.

......................................................................................................

......................................................................................................



......................................................................................................
......

ھل عملیة التقویم شاملة لجمیع عناصر منھاج التربیة والریاضیة؟..5
نعم                     ال

ھل تقومون بعملیة التقویم بصورة دائمة ومستمرة؟.6

النعم   
ھل تساعد عملیة التقویم على تعزیز االتجاھات التي یسیر علیھا المنھاج؟..7

النعم   
ھل عملیة التقویم تساعد على رفع مستوى المتعلمین؟..8

النعم    
جودة بین ھل التقویم وفق منھاج التربیة البدنیة والریاضیة مراعي للفروق الفردیة المو.9

التالمیذ؟.

النعم     
ھل عملیة التقویم تراعي للجوانب اإلنسانیة الھادفة بالنسبة للمتعلم؟.10

نعم                     ال
ھل تساعدك عملیة التقویم على تشخیص وعالج معظم المشكالت التي تواجھ .11

المتعلمین؟.

النعم  
كیف ذلك؟.

......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

ھل ترى بأن نتائج المتعلمین في العملیة التعلیمیة التقویمیة تتناسب ونتائج التقویم .12
وفق منھاج التربیة البدنیة والریاضیة؟. (الوثیقة المرافقة)

النعم                     
حسب رأیك ھل یمكن أن نقترح طرق أخرى لعملیة التقویم تتناسب وأھداف .13

المنھاج؟
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

.....................................................................................................

المحور الرابع: الوسائل البیداغوجیة التعلیمیة والمنشأة الریاضیة

ھل تتوفر لدیكم الوسائل البیداغوجیة التعلیمیة بالقدر الكافي في حصة ت ب ر وفق .1
أھداف المنھاج؟

النعم           



ھل توظف الوسائل البیداغوجیة التعلیمیة حسب طبیعة النشاط الفردي والجماعي؟.2
نعم                      ال

في رأیك ھل تعتقد أن الوسائل البیداغوجیة التعلیمیة ضروریة في حصة ت ب ر؟.3
نعم                      ال

استعمال الوسائل البیداغوجیة التعلیمیة یكون حسب قدرات المعلمین ھل توفر أو .4
الفكریة والعقلیة؟

نعم                     ال
من خالل استعمالك للوسائل البیداغوجیة التعلیمیة، ھل تساعدك على االقتصاد في .5

الجھد والوقت؟
نعم                     ال

بیداغوجیة التعلیمیة على تحقیق أھداف المنھاج؟ھل تساعدك الوسائل ال.6
نعم                     ال

ھل توفر الوسائل البیداغوجیة التعلیمیة تساعدك على تحقیق أفضل النتائج بالنسبة .7
للمتعلمین؟

نعم                      ال
كیف ذلك؟ 

.....................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
ھل یساعدك العمل بالوسائل البیداغوجیة التعلیمیة على حل مختلف المشكالت التي .8

تواجھ المتعلمین أثناء العملیة التدریسیة؟
نعم                      ال

كیف ذلك؟ 
.............................................................................................

......................................................................................................
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لبحث العلميوزارة التعلیم العالي وا

جامعة محمد خیضر *بسكرة*

معھد علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

تحیة و بعد:

دكتوراه رسالة االستمارة التي أعدت في إطار انجازبھاتھیسرني أن أتقدم لسیادتكم 

L.M.Dتخصص النشاط الریاضیةلوم وتقنیات النشاطات البدنیة والطور الثالث في ع

الموسومة بـ:البدني و الریاضي التربوي 

الموضوعالحقیقة حول ھذا من یستطیع أن یعطینا الصورةك أنایمانا منا بأنك

بوضع كذلو األفكار وبة على ھذه التساؤالت نرجو من سیادتكم مساعدتنا على االجا

في ىعلما أن إجاباتك ھي لخدمة بحث علمي وتبق) أمام اإلجابة المناسبة،Xعالم (

.وشكرا على تعاونك معناغایة السریة.

إشراف:إعداد الطالب:                         

بزیو  مد/ سلیسفیان حمداوي.                                    

لرتبية اساتذةألمو�ة اس�ت��اناس��رة
انويالبدنية و الر�ضية �لتعلمي الث

2016/2017الس�نة اجلامعية:

26المحلق رقم: 



عن األستاذ:/ معلومات مھنیة 1

...........................الجنس:.............................السن:

ماستر:         شھادات أخرى:لیسانس:       الشھادة المتحصل علیھا: 

:سنوات10أكثر من سنوات: 10إلى 5سنوات:        من 5أقل من األقدمیة في التدریس: 

دائماأحیاناأبداالعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات
المحور األول: أھداف منھاج التربیة البدینة و الریاضیة للتعلیم الثانوي

حاجات المستقبلیة لألفرادأھداف المنھاج تتماشى و/1

عالدات، ، فلسفة المجتمع (قیمأھداف المنھاج تتناسب و/2
تقالید...)

یمكن تحقیق أھداف المنھاج في ظل الظروف المعاشة /3
على أرض الواقع.

قدرات و خصائص المرحلة ھداف المنھاج تتماشى وأ/4
العمریة المعنیة.

(الجوانب: شاملة وفي المنھاج متنوعة دةاألھداف المحد/5
اإلجتماعیة، المعرفیة...)،الحسیة، الحركیة

مشكالتھم.المنھاج تراعي حاجت المتعلمین وأھداف/6

أھداف المنھاج تراعي الفروق الفردیة الموجودة بین /7
المتعلمین.

مضامینھا.فيأھداف المنھاج متوازنة/8

متسلسلة بشكل سلیم.المنھاج متدرجة وفأھدا/9

األھداف التعلمیة (األنشطة الفردیة + األنشطة /10
الكفاءات القاعدیة ) تتماشى و+ األنشطة الجمبازیةالجماعیة
المسطرة.

الكفاءات الختامیة.ویة تتوافق الكفاءات القاعد/11

النھائیة للطور لكفاءة االكفاءات الختامیة تتناسب و/12
الثانوي.

طرة في برنامج التربیة البدنیة والریاضیة األھداف المس/13
التقویم.قابلة للقیاس و

كافیة لتحقیق أھداف غیرعدد أسابیع التدریس السنویة/14
المنھاج.

المحور الثاني: محتوى منھاج التربیة البدنیة و الریاضیة للتعلیم الثانوي
المنھاج مرتبط بشكل مباشر مع أھدافھ.محتوى /15

محتوى المنھاج یھدف إلى تحقیق األھداف العامة /16
الخاصة بمادة التربیة البدنیة و الریاضیة.و

الشمولیة ان بین زمحتوى المنھاج  لھ درجة من اإلت/17
العمق.و



محتوى المنھاج مواكب للحیاة المعرفیة المعاصرة./18

المنھاج یسایر حداثة المجتمع من مختلف محتوى/19
الجوانب.

التكامل بین مختلف ومحتوى المنھاج یحقق الترابط /20
األنشطة الموضوعة.

میوالت المتعلمین.ومحتوى المنھاج یراعي حاجات /21

فروق الفردیة الموجودة بین الراعي یمحتوى المنھاج /22
المتعلمین.

للمتعلمین.مرتبط بالواقع اإلجتماعيمحتوى المنھاج/23

محتوى المنھاج مالئم للمستوى الفكري للمتعلمین./24

ى المنھاج على فترات زمنیة معینة.و/ یتم تغییر محت25

المحور الثالث: التقویم وفق مناھج التربیة البدنیة و الریاضیة للتعلیم الثانوي.
الموضوعة في المنھاج.لتقویم اأتبع مختلف شبكات/26

/ األھداف الموضوعة في المنھاج قابلة للتقویم.27

تحقیق أھداف وعملیة التقویم تساعد على وضوح /28
المنھاج.

الطریقة المتبعة في التقویم من خالل المنھاج تساعد /29
على إصدار أحكام على المتعلمین.

المنھاج.عملیة التقویم شاملة لجمیع عناصر /30

دائمة وفق وصورة مستمرة أقوم بعملیة التقویم ب/31
المنھاج.

./ تساعد عملیة التقویم على تعزیز إتجاھات المنھاج32

عملیة التقویم المتبعة تساعد على رفع مستوى /33
المتعلمین.

التقویم وفق المنھاج مراعي للفروق الفردیة الموجودة /34
بین المتعلمین.

تقدیم حلول للمشكالت وعلمیة التقویم تساعد على عالج /35
التي تواج المتعلمین.

القیام بعملیة التقویم التكویني في جمیع الوحدات /36
التعلیمیة.

الوحدات.ماالستفادة من عملیة التقویم التحصیلي في قاد/37

البدنیة و الریاضیةالمحور الرابع: األنشطة التعلیمیة لمنھاج التربیة 
زمة مختلف الوسائل التعلیمیة الال/ تتوفر مؤسستكم على 38

لجمیع األنشطة المبرمجة في المنھاج.
الریاضیة والمیزانیة المخصة لمادة التربیة البدنیة /39

تتوافق مع مستلزمات األنشطة في المنھاج.
المنھاجبتنفیذ األنشطة التعلیمیة المقررة في /القیام40

(األنشطة الجمبازیة)



/ الوسائل التعلیمیة المتوفرة تساعد على تحقیق أھداف 41
المنھاج.

من تعلیمیة تتماشى مع محتوى المنھاج/ الوسائل ال42
األنشطة التعلیمیة.

القیام بتنفیذ جمیع األنشطة التعلیمیة./43

الذھني للمتعلم / تساعد الوسائل التعلیمیة على التصور 44
أثناء العملیة التعلیمیة.

توفر المؤسسة على جمیع المنشأة التي تمارس فیھا /45
جمیع األنشطة المقررة في المنھاج.

غیاب الوسائل التعلیمیة نستطیع تحقیق أھداف /في 46
المنھاج

ة الخاصة ی/ تتوفر المؤسسة على الوسائل التعلیم47
باألنشطة الجمبازیة.

:بطاقة اقتراحات
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