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  :مقدمة

یجب أن تتماشى أهداف أي طالب في میدان علوم وتقنیات النشاطات البدنیة          

وٕاذا . والریاضیة یرید أن یعمل في مهنة من مهنه مع ما ینشده ویتطلع إلى تحقیقه في حیاته

م فإن تلك القیم تعد أساس سلوكه، ویوجد الكثیر جموعة من القیمكان سلوك الفرد مرهون ب

من األفراد ال یفحصون بعنایة واهتمام القیم التي یعتنقونها ولذا فقد یترك ذلك صعوبة في 

. التعامل مع اآلخرین أو قد یتأثر سلوكهم بعدم التناسق في الكثیر من مواقف الحیاة المختلفة

أو التدریب تتطلب مجموعة من القیم التي وعلى ذلك ذلك فإن العمل في وظیفة التدریس 

وٕاذا شعر الطالب المتكون أن قیمه . یحاول األستاذ قبل الخدمة أي في التكوین اكتسابها

تتعارض مع قیم مهنة التدریس او التدریب التي یحاول العمل بها فمن الواجب أن یعمل على 

، وفي حالة عدم إدراك ذلك تغییر قیمه لكي تتماشى مع قیم المهنة التي یرید العمل بها

والوصول إلیه یجب علیه عدم االستمرار في تلك المهنة، وذلك من منطلق أن الحكمة تؤكد 

على أن معرفة المرء بنفسه هو أصعب درس في الحیاة النه بناءا على تلك الحكمة یستطیع 

منظومة  من هنا تنطلق أهمیة ادراج هذا المقیاس في .أن یضع قواعد ركائز فهم اآلخرین

  .التكوین لطلبة المیدان

  

السداسي      المحاضرة األولى   مقیاس مدخل للنشاط البدني الرییاضي التربوي

  االول

  

   :مفهوم النشاط-1

إن النشاط هو كل عمل تربوي ثقافي وترفیهي، نقوم به اتجاه مجموعات من الشباب 

ه عن أنفسهم أو تثقیفهم أو تعلیمهم مختلفین في األعمار والقدرات العقلیة والبدنیة قصد الترفی

   .أشیاء كانوا یجهلونها
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لیس النشاط معناه هو ال للجمود، ومن ثم فعالج التعب یكون بالنشاط الترویحي، و 

معنى هذا أننا ال نحتاج إلى الرحة التامة كالنوم مثال، لكن لیس بالقدر الذي نتخیله فعضلة 

النشاط في وجه آخر مختلف عن العمل كالنشاط راحة التامة أو ببذل لالجسم قد تستریح با

الریاضي، ویستریح العقل بممارسة وجه جدید للنشاط مرغوب فیه ومن هنا نستنتج أن 

  .النشاط مفید للجسم والعقل

إن النشاط یؤدى بذاته ال لفائدة مادیة ترجى من ورائه ویقوم به اإلنسان لیعبر عن 

ه، وقد اتفق خبراء رعایة الشباب على أن یكون أحاسیسه ومشاعره، ولینمي قدراته ومواهب

نشاط تلقائي مقصود لذاته، ولیس للكسب المادي، یزاول في األوقات الحرة : مفهوم الترویح

  .ت الفرد ریاضیا واجتماعیا وذهنیالتنمیة ملكا

  :إن من سمات النشاط وخصائصه ما یلي-

  دون إكراه یجب أن یكون الشخص قد اختار هذا النشاط بإیرادته-     

  .یجب أن یكون النشاط ممتعا لمن یمارسه-     

  النشاطات الترویحیة عأنوا -1-2

  :النشاط الترفیهي-أ

هذا النوع من  یزداد یومیا بعد یوم اإلیمان بأن شبابنا یكتسبون الكثیر عن طریق

  .في االجتماعات والحفالت النشاط، واالشتراك

أهدافه تنمیة المهارات االجتماعیة لدى إن هذا النوع من النشاط هام جدا، ومن 

الشباب، ویتیح المجال لتحقیق التفاعل بینهم ویؤدي إلى التنظیم، وربط صالته بین الشباب 

في مناسبات معینة  ىوتوثیق العالقات بین الجماعات، ویحتوى هذا النشاط ألوانا عدة تؤد

  .ركالحفالت واالستقباالت والنزهات والرحالت ولشغل الوقت الح

  :النشاط الثقافي - ب

یعتبر النشاط الثقافي من أكثر ألوان النشاط اتساعا في المجتمع، ألنه ضروري وأداة 

لتكوین الرأي العام وتوعیته، لذلك تعددت نواحي النشاط الثقافي، واستخدمت كافة أجهزة 

 م الثقافیة،اإلعالم اآللي في تهیئة الفرص الكثیرة لممارسته، وتعددت بالتبعیة وسائل اإلعال
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، ویعمل هذا النشاط الثقافي على تنمیة ......وأهمها المكتبات والصحافة والقصص، 

االتجاهات الفكریة السلیمة للطفل والشباب عن طریق األسالیب الشیقة التي تدفع بهم إلى 

  .االستمتاع

  :النشاطات المرتبطة بالحیاة الجماعیة-ج

نظرنا إلى ما تحققه من أهداف، ولقد ذكرنا  وهذه النشاطات ذات أهمیة كبیرة، إذا ما

، یجمع أطفاال أو شبابا لم یلتقوا من قبل أو )المخیم الصیفي مثال(هذه النشاطات ذلك ألن 

الجماعیة تسمح لهم بالتعرف على بعضهم واالحتكاك  عارفوا على من قبل، وهذه النشاطاتتی

الحیاة ضمن الجماعة ومن هذه  أكثر، وذلك یخلق روح جماعیة وتعوید الطفل والشاب على

األنشطة المبیت الجمیل والمشاركة في أعمال الحیاة الیومیة واأللعاب الغنائیة واأللعاب التي 

   :تعتمد على التعاون والتماسك، ویمكن حصر أهداف هذه النشاطات في نقاط وهي

 -شاركة في الحیاة الیومیةتنمي حب الم  

 -تحقیق الحب والتماسك في الجماعة  

 -السعي للهدف الواحد  

 -إدماج الطفل أو الشاب للعیش ضمن جماعة  

  :النشاطات البدنیة في الهواء الطلق-د

إن الطفل في حاجة لصرف طاقته، یكون هذا عن طریق اللعب والعدو، ولكن اللعب 

المنظم الموجه الذي تنعدم فیه األخطار والخالي من الفوضى، وعلى الفرقة المنشطة أن 

النشاطات في الهواء الطلق،  المالئم، وهذا بمشاركة مؤطر في  وضع برنامجتختار النشاط 

حیث ما جاء في برنامج الهیئات الوصیة للحفاظ على سالمة الطفل أو الشاب، وتنمیة حبه 

وتحسیسه بالفرح والسعادة، وقبل إجراء أي نشاط بدني في الهواء الطلق، وجب اختیار 

تقام فیه هذه النشاطات وتسییرها على أحسن وجه ومن  المنطقة أو المكان المناسب، الذي

  :هذه النشاطات

  .السباحة، اكتشاف البیئة، نزهات یتناول خاللها الطعام في الهواء الطلق-

  ..منافسات ریاضیة، تطوع-

 

 

 



 

 8 

اف ت المتوفرة لكل مخیم صیفي ومن أهدریاضات فردیة وجماعیة حسب اإلمكانیا-

  :هذه النشاطات ما یلي

 سم وتحسین الصحةتنمیة الج  

 التعود على الحیاة الجماعیة عم طریق الریاضة والروح الجماعیة والتضامن  

 تلقین بعض المواد والقواعد وتطبیقاتها  

  :النشاط الریاضي- ه

یعتبر النشاط الریاضي ركنا أساسیا في برامج النشاطات إذ یمیل األطفال والشباب 

بیعة تكوینهم، ویقبلون على ممارسته بدافع وحتى الكهول إلى هذا النوع من النشاط بحكم ط

من أنفسهم، ودور النشاط هام جدا لما یحققه من متعة شاملة للطفل والشاب ولقیمته في 

  .النمو العضوي والوظیفي

  

  السداسي االول     مقیاس مدخل للنشاط البدني الرییاضي التربوي   الثانیةالمحاضرة 

  

  :النشاط البدني-2

والمؤلفین على استخدام تعبیر النشاط البدني، وكانوا یقصدون به  دأب بعض الباحثین

نسان بشكل عام، وقلیل منهم كان یقصد به عملیة التدریب المجال الكلي اإلجمالي لحركة اإل

  .والتنشیط والترییض في مقابل الكسل والوهن والخمول

ض، یتسع وفي الواقع فإن النشاط البدني بمفهومه العریض هو تعبییر  عام فضفا

لیشمل كل ألوان النشاط البدني التي یقوم بها اإلنسان والتي یستخدم فیها بدنه بشكل عام، 

وهو مفهوم أنثروربولوجي أكثر منه اجتماعیا، ألن النشاط البدني جزء مكمل، ومظهر رئیسي 

ومیة لمختلف الجوانب الثقافیة لبني اإلنسان، فهو تغلل في كل المظاهر واألنشطة الحیاتیة الی

اإلجتماعیة إن لم یكن هو الحیاة اإلجتماعیة نفسها، بدءا بالواجبات ذات الطبیعة البیولوجیة 
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مرور بمجاالت التربیة والعمل واالنتاج والدفاع واالتصال والخدمات كالترویح وأوقات الفراغ 

  .أو التقالید والمظاهر االحتفالیة

على اعتبار أنه المضلة أو المجال " النشاط البدني"ولقد استخدم بعض العلماء تعبیر

 larsooالرئیسي المشتمل على ألوان وأشكال وأطر الثقافة البدنیة لإلنسان، ویبرز الرسون 

من بین هؤالء العلماء، ولقد اعتبر الرسون النشاط البدني بمنزلة نظام رئیسي تندرج تحته 

  .كل األنظمة الفرعیة األخرى

رد ذكر للتربیة البدنیة على اإلطالق في مؤلفاته، وغالى في ذلك  إلى درجة أنه لم ی

  .وٕانما ذكر  أن هناك معطیات تربویة من خالل األنشطة البدنیة

كما اعتبر النشاط البدني التعبیر المتطور تاریخیا من التعبیرات التدریب البدني 

physical training  الثقافة البدنیة ،physical culture ستخدم ، وهي تعبیرات مازالت ت

  .إلى اآلن ولكن بمضامین مختلفة

ي وال یزال جزءا متكامال من حیاة الفرد واألسرة عبر عصور نولقد كان النشاط البد

أسهم النشاط البدني في الترابط األسري والحیاة  وحضارات اإلنسان المختلفة، ولطالما

هجة من خالل أنشطة لمتعة والباالجتماعیة بمختلف أنشطتها، ومنح أفراد األسرة السعادة وا

الترویح، وأوقات الفراغ والمظاهر اإلحتفالیة المتعددة األغراض كما كان له أثره الطیب في 

إضفاء األمن واألمان النفسي واالجتماعي لألفراد والمجتمعات، عالوة على مظهر الصحة 

  .والحیاة الطیبة كاحد معطیات النشاط البدني

یضا یؤثر أى اإلجتماعیة المحیطة به فقط، وٕانما والنشاط البدني ال یتأثر بكل القو 

فیها، فلقد قدم ال رسون إطارا اجتماعیا عاما یتیح تصور أبعاد العالقة بین النشاط البدني 

  :وسائر القوى االجتماعیة المحیطة، والتي أوجزها في

 - ةنشطة البدنیة بالقوى ذات التفاعل النشط في البیئة وهي القوى االجتماعیعالقة األ*

الفرد، وهي في مجموعها تشكل خصائص الفرد وبذلك تتقرر ردود األفعال  -القوى الثقافیة

نحو النشاط البدني بواسطة الحاجات االجتماعیة واالهتمامات، وهي عوامل تقرر حدود 

  .وامتدادات النشاط البدني في عالقاته بالقوى
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لألنظمة البدنیة وهي أكثر  طة البدنیة بالقوى التي تمثل الشكل الوظیفيعالقة األنش*

القوى قیمة من خالل األنشطة البدنیة والریاضیة، فهي تتشكل من عالقة الفرد بالثقافة 

والمجتمع غیر أنها ال تملك تغییر االهتمامات واالحتجاجات والبرامج والتسهیالت ومتطلبات 

  .الریاضة التي یحتاج إلیها المجتمع

ضابطة التي من شأنها أن تمد أو تحد من النشاط عالقة األنشطة البدنیة بالقوى ال*

البدني، وهي بالضرورة تتصل بالبیئة الطبیعیة المحیطة، كما تتصل بالمؤسسات االجتماعیة 

  .الموجودة كاالقتصاد، الحكومة، السیاسة باعتبارها قوى ضابطة اجتماعیة مؤثرة

  األشكال االجتماعیة للنشاط البدني-2-1

صطالح وعبر المائة سنة المنصرمة ظهرت ثالث مفاهیم مع صعوبة التعبیر واال

، games، األلعاب playأساسیة تبناها أغلب الباحثین والمؤلفین، وأصبحت متداولة، اللعب 

إطار تصوري لتوضیح العالقة بین هذه المفاهیم الثالثة،  loy، وقدم لوي sport الریاضة

لعاب والریاضة وبنفس هذا الترتیب، كال من األ) كمفهوم قبلي(ولقد تصدر مفهوم اللعب 

باعتبار اللعب هو أصل الظاهرة الریاضیة وجوهرها، وأن األلعاب طور وسیط ما بین اللعب 

نموذجا مفاهیما  loyبصورته الساذجة والریاضة بصورتها النظامیة المنضبطة وقد قدم لوي 

  .لتوضیح هذه العالقة

  ،اللعب في الطین، التزحلق، و من أمثلة اللعب، الوثب العبث في الماء

  تسلق األشجار

 ما یطلق علیه األلعاب الشعبیة، المساكة الغمیضة: ومن أمثلة األلعاب...  

 كرة القدم، كرة السلة، الجمباز: ومن أمثلة الریاضة......  

  

  :اللعب-3

إن العب هو النشاط المتمثل إما في تموین الوظائف الحسیة الحركیة العقلیة " 

  .وٕاما إعادة البناء الخیالي یشكل رمزي لوضعیة معایشةواالجتماعیة، 
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حاجة مادیة أو فیسیولوجیة للطفل یكون فیها "بینما یعرف سرحان اللعب على أنه 

  . "اللعب ضروریا لنموه وتطوره

وبشكل عام هناك فئتان من النظریات النفسو اجتماعیة لدراسة اللعب، األولى تنظر 

لالعبین ألشكال أخرى للتكیف، والثانیة تعبیریة وتنظر للعب للعب كظاهرة بنائیة، أي تعد ا

اللعب نشاط حر موجه أو غیر "  Goodكوسیلة تعبیر للقوى األساسیة في الحیاة یقول 

التسلیة، وهذا بدوره ینمي القدرات العقلیة والنفسیة  موجه یقوم به الطفل من أجل تحقیق متعة

   .والجسدیة والوجدانیة

  

  

حركیا، وكثیرا ما أو  د ومقبول، كي یعبر الطفل عن نفسه، سواء لفظیاواللعب شكل جی

یشاهد األطفال یلعبون وهم یقلدون أصوات أو حركات بعض الحیوانات والطیور، وقد یكون 

ذلك في إطار إیقاعي أو موسیقي ساذج، ولكن له قیمته التعبیریة واالجتماعیة المهمة في 

ة أو في مجال التعویض ولو على المستوى اإللهامي اتجاه التنفیس عن الرغبات المكبوت

  :والتخیلي وتتمثل خصائص اللعب فیما یلي

 أن الفرد یبدأ اللعب بمبادرة ذاتیة أو بدعوى من اآلخرین  

  أن الذي یدفع الفرد إلى اللعب هو رغباته وحاجاته، إذ أن اللعب یشبع رغبة

  .داخلیا ي نداءابداخلیة فهو ال یفرض على الفرد، كما أنه یل

  أن اللعب یتطلب مشاركة الفرد وبذله مجهودا عقلیا وجسدیا فلیس من اللعب

مشاهدة الالعبین، كما أن أي لعب یحتاج إلى بذل مجهود بدني وفق متطلبات 

  .التفكیر العقلي

 فهو یأتي بعد قضاء العمل والراحة لیلبي رغبة : اللعب استثمار جید للفراغ

  .الفرد في بذل الجهد
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  یؤدي إلى تعمیق الخبرات لدى الفرد ومن ثم تحقیق مطالب النمو، اللعب

فمن المعروف أن أكثر الخبرات أثرا في حیاتنا وتعظیما هي التي نتوجه إلیها 

  .بمحض اختیارنا ونسر عند ممارستها

  اللعب عمل كلي مكون من أجزاء، فمبارة الكرة وسباق السباحة ولعبة

مال مترابطة تؤدي إلى نهایة كما أنها الشطرنج كل منها یتكون من عدة أع

  .ذات بدایة

  ،أن اللعب ال یهدف إلى كسب مادي أصال وٕانما یهدف إلى االستمتاع

فالفرد في أثناء اللعب یكون في حالة نفسیة جیدة، محققا ذاته مستمتعا بما 

  .یفعل

  إن اللعب بصفة عامة ال یشترط فیه التجمع، فقد یلعب الطفل بمفرده أو مع

ل آخرین، والذي یحدد الفردیة والجماعیة هو نوع اللعبة وشروطها من جهة أطفا

 ورغبة الالعب من جهة أخرى

  

 

  

السداسي      مقیاس مدخل للنشاط البدني الرییاضي التربوي   الثالثةالمحاضرة 

  االول

  البعد االجتماعي للعب-3-1

لمجتمع لألطفال، یعتبر اللعب من المنظور االجتماعي، أحد السبل التي یوفرها ا

لیكتشف األطفال ما في أنفسهم من قدرات واستطاعات، بحیث یتم رعایتها وتوجیهها بالشكل 

االجتماعي والثقافي الصحیح، ومن خالل اللعب یكتسب األطفال قدرا مالئما من المعارف، 

وخاصة تلك المتعلقة ببیئة اللعب وأدواته وظروفه، وبذلك یكون للعب دورا في تشكیل 

جوانب المعرفیة والمفاهمیة للطفل، ویكسب اللعب ذو الطابع الحركي الطفل الكثیر من ال
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القدرات البدنیة والمهارات الحركیة تتسع دائرة ثرائه الحركي حیث یكتسب الطفل أنماطا 

حركیة كثیرة من شأنها إكسابه الطالقة الحركیة وتعمل على كفایة مدركاته الحركیة بحیث 

لمهارات الحركیة سواء في الریاضة أو التحصیل األكادیمي ومهارات یسهل علیه تعلم ا

اإلتصال االجتماعي والتواصل والقیم اإلجتماعیة ویفهم معنى األخذ والعطاء واحترام الملكیة 

الخاصة ویتخلص من األنانیة ویتكیف مع البیئة التي تحویه فیتمثل لمعاییرها األخالقیة 

  .واالجتماعیة

  

  : االلعاب-4

لعاب أحد أشكال الظاهرة الحركیة أو النشاط البدني وهي تحتل مكانا متوسطا بین األ

كل من اللعب والریاضة ذلك ألنها أكثر تنظیما من اللعب ولكنها أقل تنظیما من الریاضة، 

كما أن األلعاب تتطلب قدرا من المهارة الحركیة في مقابل الریاضة التي تتطلب أعلى حد 

  . من المهارة الحركیة

واأللعاب شكل متطور من اللعب، ذلك ألنه عندما یتصف اللعب ببعض الخصائص 

  :والسمات یصبح ألعابا والتي یمكن تحدید أهم خصائصها على النحو التالي

  )یمكن إعادة نفس النشاط أكثر من مرة( قابلیتها للتكرار-

  )هزیمة أو نصر(تنتهي بنتیجة محددة -

  )العبین لفریقینكتقسیم ال(تتسم ببعض التنظیم -

  :أن أهم خصائص األلعاب األساسیة تتخلص في اآلتي  cailloisویقرر كایوا 

  :خصائص األلعاب4-1

  :السلوك الوصفي-1

وهذا یعني إمكان وصفها لمن ال یعرفها، حتى یمكن أن تتكرر إلى عدد من المرات، 

  .ویتضمن الوصف قواعدها بالطبع

  :المشاعر وروح هذا النشاط-2
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ن كل لعبة من األلعاب مشاعرها المصاحبة التي یتوقعها اللعبون بحیث تتمیز بمعنى أ

  .بروح خاصة تشكلها

إلى الوظیفة االجتماعیة لأللعاب على أنها مجموعة  g meadوقد نظر جورج مید 

من الظروف التي تتضمنها عملیات التنشئة االجتماعیة، ففي سبیل أن یقوم الطفل بممارسة 

لیه أن یلم بكل أدوار المشتركین معه في اللعبة من حیث الحقوق لعبة منظمة فإن ع

والواجبات، حیث یتحدد دور كل طفل من خالل تنظیم بقیة األدوار التي تتشكل منها اللعبة، 

یرى أن المعطیات التربویة لأللعاب أفضل منها في اللعب الحر، وخاصة  میدولذلك فإن 

  .لألطفال في سن المدرسة 

على إیجابیة األلعاب ودینمیتها وتضمنها مادة اللعب كأساس   wernerد ولقد أكد ورن

لها، مشیرا إلى أن االنسان یمكن أن یلعب دون أن یمارس لعبة من األلعاب كأن یلعب 

  ، ولكنه ال یستطیع أن یشترك في ألعاب حقیقیة)عقلیة، لفظیة، تخیلیة(بطریقة اجتماعیة 

  . بلي لأللعابدون لعب، ولهذا فإن اللعب متطلب ق

اشتراك عدد من األفراد في نشاط اجتماعي منظم بهدف "ویمكن تعریف األلعاب بأنها 

اللعب، ومن هذا التعریف یتضح لنا جوهر األلعاب هو اللعب ولكنه منظم ومن خالل إطار 

اجتماعي، أي یجب أن یتم مع فرد آخر على األقل، على عكس اللعب الذي یمكن للطفل 

  .نفسه أو مع دمیته أو كرتهأن یمارسه مع 

  

  األلعاب والتنظیم االجتماعي-4-2

لقد أوضحت الدراسات المتصلة بتقصي األلعاب وأنشطة الفراغ في المجتمعات 

المختلفة، أن هناك ارتباطا بین األلعاب وتعلمها ومكانتها وبین العادات والتقالید واألعراف 

لظروف االقتصادیة، واألدوار الجنسیة، ولعل والدین، ومعاییر التمیز االجتماعي والطبقي وا

 أهم مالمح األلعاب هو البراعة الحركیة التي تمیزها عن اللعب، وفي دراسة بول

boll اكتشف أن براعة اللعب تضعه في مكانة ثقافیة رفیعة، وٕان كانت محلیة ویعتقد برنالد،

سي لدراسة ، االجتماعي الریاضي الكندي، أن الغرض األساbernard boothبوث 
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یقوم على االعتقاد بأن المجتمعات تجتهد في التحكم في مصائرها عن  - حدیثا-األلعاب

طریق المشاركات التطبیقیة لأللعاب واألنضمة الریاضیة، ذلك ألن درجة تعقد األلعاب تعبر 

  .رعن واقع القیم الثقافیة وتعكس مكانة المجتمع على مدارج التطو 

  

  

  السداسي االول     س مدخل للنشاط البدني الرییاضي التربويمقیا   الرابعةالمحاضرة 

  

  الریاضة-5

حد األشكال الراقیة للظاهرة الحركیة لدى االنسان، وهي طور متقدم من أالریاضة  

  .األلعاب وبالتالي من اللعب، وهي األكثر تنظیما واألرفع مهارة

البدني الخالص، ومن دونه وتتمیز الریاضة عن بقیة ألوان النشاط البدني باالندماج  

ال یكمن أن نعتبر النشاط ریاضة أو ننسبه إلیها كما أنها مؤسسة أیضا على قواعد دقیقة 

لتنظیم المنافسة بعدالة ونزاهة، وهذه القواعد تكونت على مدى التاریخ سواء قدیما جدا أو 

وفي شكله الثانوي حدیثا، والریاضة نشاط یعتمد بشكل أساسي على الطاقة البدنیة للمارسین، 

في اللغة ترویض االنسان نفسه وجسده  على عناصر مثل الخطط وطرق اللعب والریاضة

والریاضة حسب لوشن وساج  .الكتساب صفات جدیدة تقویة للنفس والجسد والریاضة

lushen osage هي نشاط مفعم باللعب، تنافسي، داخلي وخارجي المردود یتضمن أفراد ،

  سابقة، وتقرر النتائج في ضوء التفوق في المهارة البدنیة والخططأو فرقا تشترك في م

  الریاضة وٕاشباع الحاجات االجتماعیة5-1

  :القبول-أ

خرین، وبخاصة في مراحل ي أن یكون دائما موضع قبول من اآلیرغب الفرد ف

الطفولة، ولهذا فإن موقف الجماعة منه وارتباطها به بمنزلة قوى منظمة لشخصیته سواء 

  .)الرفض( قبول أو بالنبذ بال
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بین الفرد (ویلعب مفهوم االنسان عن نفسه دورا مؤثرا في تقلیل التناقض الذاتي  

ن یصدر منه خالل أ، ویعزز ذلك توقعات الفرد من السلوك المقبول والذي یفترض )ونفسه

وهذا  لنفسه بقبوله داخل الجماعة أو الفریق، دتفاعله مع الجماعة، وبذلك یرتبط قبول الفر 

یعني أن القبول كحاجة اجتماعیة متصلة بطبیعة المواقف االجتماعیة واإلطار الثقافي الذي 

عایشه الفرد ولذلك فإن تهیئة جماعة صالحة ومالئمة كجماعة اللعب أو الفریق الریاضي 

 یتیح للفرد تشكیل مفاهیم مهمة وسویة لتشكیل شخصیة الطفل، مثل صورة الفرد عن جسمه

body image وصورة الفرد عن حركیته ،movement image وذلك بخالف الجماعات ،

  .غیر الصالحة

  االنتماء- ب

  :یتحقق انتماء الفرد للجماعة من خالل العوامل التالیة

 إشباع احتیاجاته من خالل الجماعة  

 استعداده للقیام بدور كضو في الجماعة  

 ثقة الفرد في اشتراك مفاهیمه مع مفاهیم الجماعة  

ائج انتماء الفرد إلى الفریق الریاضي، باعتباره جماعة صغیرة ومنسقة ومترابطة ومن نت

وتقوم على أسس سلیمة فسیصبح ما یرغب الفرد في عمله هو نفس ما یدركه، باعتباره 

  .مطلبا ناتجا عن دوره االجتماعي

 والالعب الذي یكتسب اتجاهات مقبوله نحو فریقه أو نادیه، كالفخر والوالء، سیعمل 

على تحسین مكانته من خالل تحسین دوره االجتماعي مما یدفع زمالءه الالعبین إلى القیام 

  .بأدوار مماثلة، وهذا یعزز التماسك ووحدة الفریق

  مكانة التربیة البدنیة والریاضیة في المنظومة التربویة-6

  حتل التربیةالبدنیة والریاضة مكانة هامة في المنظومة التربویة، ال یمكن

اوزها أو االستغناء عنها في حیاة الفرد، وخاصة في مرحلتي الطفولة تج

البدنیة والنفسیة (لكل المركبات  والمراهقة، بما تضمنه من تربیة وتنمیة وصقل
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لذا أولتها وزارة التربیة الوطنیة . المؤسسة للفرد نفسه) والفكریة واالجتماعیة

یع مراحل التعلیم حتى تأخذ العنایة الكاملة، وأدرجتها كمادة تعلیمیة في جم

  :المتمثل في : مكانتها وتلعب دورها المنوط بها

  المساهمة الفعالة في التربیة الشاملة عن طریق النشاط الحركي، الذي یمنح

للتلمیذ معایشة حاالت متنوعة واقعیة ومجسدة، تستلزم وتستدعي تجنید طاقاته 

تصرفاته، وهذا عن طریق الكامنة، لتتبلور بعد ذلك وتساهم في استقاللیة 

تعلمات قاعدیة أساسیة للمرحلة   اكتساب میكانزمات التكیف الذاتي، ضمن

  .االبتدائیة، التي تمثل مرحلة ممیزة الكتساب مهارات حركیة ضروریة

  المواجهة المستمرة لقواعد الحركة ونظام اللعب بمختلف أشكاله یستوجب

وضعیة أو موقف، وما ینجم تعدیل مجهوداته وتوزیعها وتكییفها حسب كل 

  .عنهما من تغیرات ومستجدات

  یدعم بصورة )القسم(البحث عن التوازن ضمن التركیبة التي ینشط فیها ،

  .فعالة اندماجه في المجتمع الذي یعیش فیه

  إدراك النشاطات البدنیة في المرحلة المتوسطة وحتى وٕان كان بمنطقه

للتعلیم، المبینة على اكتساب كفاءات  الریاضي المادوي ال ینفي النظرة الشاملة

وتطویر قدرات، تجسد المغزى األساسي الذي یعتبر الفرد وحدة متكاملة 

ومتداخلة، بعیدا عن التصنیفات التي ترى وأنه جسم وعقل، كل منهما قائم 

  .بذاته ویمكن التأثیر علیه لتطویره أو تحسینه دون اآلخر

 قا بالقوانین والقواعد العلمیة، التي تثاال وثیماتصال المجهودات الحركیة ا

، مما ......)البیولوجیا، الریاضیات، الفزیاء، الفنون( منبعها المواد األخرى

یجعلها تبني عالقة وطیدة معها لتسمح للتلمیذ بالتحكم في مدى بذلها وتسییرها 

  .وتقویمها ذاتیا

 للبحث عن  انحصار صبغة اللعب الممیزة للمرحلة االبتدائیة، فاسحة المجال

النتائج وتحسینها في المرحلة المتوسطة، حیث یسعى التلمیذ إلى تحقیق نتائج 
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بمردود حركي مناسب، مبني على المقارنة بنتائج الغیر أو بما حققه من قبل، 

وبالتوجه إلى األنشطة الریاضیة المقننة والهادفة التي أساسها التنظیم الذاتي، 

تي تمنحه فرص اختیار أسالیب شخصیة تمیزه یسعى ویتطلع إلى االستقاللیة ال

  .عن الغیر

  أما في المرحلة الثانویة، وباعتبارها مرحلة حساسة، حیث أنها تمس فترة من

النفسیة، (العمر أقل ما یقال عنها أنها نقطة تحول على جمیع االصعدة 

ن الصفات باإلضافة إلى تطویر وتحسی ج، فإن المسعى المنته......)الجسمیة

كیدها، یهدف إلى ترسیخ القیم البناءة التي تؤسس شخصیة نیة والفكریة وتأالبد

الفرد الفاعل، كاالعتماد على النفس، واحترام اآلخر والتعاون والتضامن 

وهذا عن طریق خطط ومشاریع ذات طابع تنافسي، ...... وااللتزام بالقانون إلخ

مرحلة، على أن یفي حیث أن المنافسة هي المجال المفضل لدى تالمیذ هذه ال

األستاذ بدوره المتمثل في هیكلة وترشید سبل هذا التنافس، حتى یبقى في إطاره 

  .النزیه النقي

  وال یتم هذا إال في قالب أسسه االنسجامه المنبثق من حتمیة وضرورة تكاملیة

المواد التعلیمیة فیما بینها، باعتبارها موجهة إلى التلمیذ، الذي هو وحدة واحدة 

 كاملة، ومت

  ومن هذا المنطلق فإن بناء إطار  مرجعي في التربیة البدنیة والریاضیة

  :لجمیع مراحل التعلم یخضع لضوابط وتوجیهات أهمها

  ،إدراج مفهوم التكامل بینم المواد في المقام األول وٕاعطائه العنایة الكاملة

د خالل بترجمته إلى واقع مجسد، وذلك بخلق وتثبیت جسور التجانس بین الموا

مراحل التعلیم كلها، بحیث یشمل هذا التجانس كال من المقاربة المعتمدة، 

وتحضیر وٕاعداد الوسائل الكفیلة بتحقیقها من جهة، وكذا تحدید مالمح موحدة، 

ج فیها الجوانب النفسیة والحركیة والمعرفیة واالجتماعیة، لتصبح بعد ذلك ر تد
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مدرسیة مستهدفة، وسلوكات  تترجم في شكل كفاءات. غایات من جهة أخرى

  .منتظرة تسعى لتحقیقها كل المواد التعلیمیة المبرمجة

  أن یتم هذا التجانس من خالل بناء مصفوفات ذات معالم واضحة، تضمن

  .مسارا تعلمیا یحقق العمل التربوي المرغوب فیه

  تؤكد هذه هذه المصفوفة المعادلة القائمة بین النتائج المحققة، والمتمثلة في

الكفاءات المكتسبة من جهة، وبین تلك التي استهدفت في البدایة كمشروع من 

وهذا من خالل لمؤشرات الدالة علیها، والتي بنیت التعلمات على . جهة أخرى

 .أساسها

     مقیاس مدخل للنشاط البدني الرییاضي التربوي   الخامسةالمحاضرة 

  السداسي االول

  

  یاضیةإسهامات التربیة البدنیة والر -7

تساهم التربیة البدنیة والریاضیة ككل المواد التعلیمیة بقسط وافر في توفیر وسائل فهم 

  :الظواهر العالمیة وممیزاتها، والمادة ومكوناتها والكائنات الحیة وخصائصها، وذلك من حیث

اطالع التالمیذ بصفة مجسدة على مفهوم المجهود بمعناه الواسع، وعلى توافق وتناسق 

  .ت وعالقتهما بالمردود كما وكیفیا، خالل النشاطات البدنیة والریاضیةالحركا

ثیر النشاطات البدنیة على الجسم بصفة عامة واألجهزة الحیویة بصفة خاصة مدى تأ

  .والتغیرات التي تطرأ من جراء ممارستها

  .غرس قیم التربیة الصحیة، والتعود على نظافة جسمه وملبسه والوسط الذي یعیش فیه

م كیفیة استعمال واستثمار حركیة أطراف جسمه وتسییرها، ألداء مهارات دقیقة فه

  .وفعالة لضمان أفضل مردود یتطلبه الموقف أو الوضعیة
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تعلمیة یضع كال / القیام بنشاطات تعلمیة مرتبطة بمهارات، خالل وضعیات تعلیمیة

ویطور مفهوم الصرامة في  من التلمیذ والمعلم أمام حتمیة التطبیق الدقیق لها، وهو ما یولد

  .العمل واالتقان

  خصوصیة التربیة البدنیة والریاضیة-8

تكمن خصوصیة التربیة البدنیة والریاضیة كمادة تعلیمیة في معرفة وفهم ما ترمي إلیه 

  :األنشطة البدنیة والریاضیة، التي تعتبر الدعامة الثقافیة األساسیة لها من حیث

 نسانیةقیم التي تصبوا إلیها اإلستقاة من التنوعها وما تحمله من معان م.  

  توفیر الفرصة للتحكم في المهارات الحركیة التي كثیرا ما یحتاجها الفرد في

  حیاته الیومیة

 حاسیسه شفویا وحركیا أمام الغیرعطاء الفرصة للتلمیذ للتعبیر عن أإ  

  تقسیم أنشطة التربیة البدنیة الریاضیة-9

ة أنشطتها وفقا التجاهات متباینة ووفقا لهدفها، والمشار صنف علماء التربیة الریاضی

من أهم أوجه التقسیمات والذي یعني بالنوعیة التي من  عیتها ألدوارها، ولطبیعتهانو فیها ول

  :خاللها أدرجت وتتمثل في 

  )درس التربیة البدنیة أنشطة لبرامج الدرس(دروس صفیة -1

  )داخلیة ،  وخارجیة ( األنشطة الالصفیة -2

  :درس التربیة البدنیة ماهیته وأهمیته-9-1

إن درس التربیة البدنیة كغیره من الدروس المنهجیة األخرى له دور فعال وممیز في 

  تحقیق األهداف التربویة

ویعتبر درس التربیة البدنیة الوحدة الرئیسیة للریاضة المدرسیة لكونه یكتسي طابعا 

هم العنایة بمكوناته أي المادة التي یحویها، خاص یمیزه عن باقي الدروس ،أضحى من األ

  وطریقة توصیل هامة في المادة إلى المتمدرسین
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وبذلك یمثل درس التربیة البدنیة الریاضیة القالب أو اإلطار الذي تتجمع فیه كل 

الخبرات التربویة والریاضیة والمدرسیة، وینظر إلیه على أساس القاعدة األساسیة للریاضي 

ؤسسات التربویة على حب الدرس بما المستویات خاصة، فتنشئة التالمیذ بالمعامة وریاضي 

هم من مهارات جدیدة تعمل على تنمیة قدراتهم واتجاهاتهم نحوه ویزید من میولهم نحو یقدم ل

فعالیات خاصة والتي تعمل على ترسیخ قاعدة الریاضة المدرسیة، كما یعتبر درس التربیة 

ي البرامج الدراسي وهو أساس كل منهاج للتربیة البدنیة كما یجب البدنیة الوحدة الصغیرة ف

  .أن ترعى فیه حاجات الطلبة باإلضافة إلى میولهم ورغباتهم

  أغراض درس التربیة البدنیة-1

ستناد لما جاء عن رواد التربیة البدنیة في مجال األغراض نستدل على مجموعة منهم إ

أكدوا أن درس التربیة البدنیة كوسیلة فعالة  على سبیل المثال براونل، هجمان،كالرك،

  :لإلسهام في النموا المتعدد الجوانب للتالمیذ، ونعرض أهم هذه االغراض

  :تنمیة الصفات البدنیة األساسیة

ساسیة لتطویر وتنمیة الصفات البدنیة ال یقتصر على التعلم في إن حاجة الجسم األ

العامة فالصفات البدنیة ضروریة  جتها في الحیاةدرس التربیة البدنیة وٕانما یتعداها إلى حا

أخذ الجسم اتزانه وكذا تنموا شخصیته وتبعث اط كان بدني أو فكري فعن طریقها یإلي نش

في النفس أهمیة الحیاة وبهجته وسعادته  ومصدر هام لراحة واطمئنان الفرد وقناعته بما 

  .وصل إلیه من مستوى لهذه الصفات

  :النمو الحركي

النمو الحركي تنمیة المهارات الحركیة عند المتعلم وتقسم إلى عنصرین أولها یقصد ب

مهارات حركیة أساسیة وهي الحركات الطبیعیة والفطریة التي یزاولها الفرد تحت الظروف 

العادیة كالعدو، المشي، المهارات الریاضیة فهي األلعاب أو الفعالیات المختلفة التي تؤدي 

تقنیاتها الخاصة بها یمكن للمهارات الحركیة األساسیة أن ترتقي إلى تحت إشراف معلم ولها 

  :مهارات ریاضیة عندما

 یكتسب التلمیذ مستوى بدني جید  
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 أن یصل إلى مستوى توافقي عالي للتكتیك.  

 یتعلم قانون اللعبة أو الفعالیة  

  :اكتساب الصفات الخلقیة والتكیف االجتماعي

دنیة في صقل الصفات الخلقیة والتكیف االجتماعي إن الغرض الذي تكتسبه التربیة الب

مقترن مباشرة بما سبقه من األغراض في العملیة التربویة وبما أن درس التربیة البدنیة حافل 

بالموافق التي نجسد فیها الصفتین فكان لزاما علینا أن  نعطي كالهما صیغة أكثر داللة ففي 

في  روٕانكار الذات حیث یسعى كل عنصیظهر التعاون، والتضحیة  ةلعاب الجماعیاأل

الفریق أن یكمل عمل زمیله وهذا قصد تحقیق الفوز وبالتالي یتم لنا ولمعلم التربیة البدنیة أن 

  .یحقق أغراض من الدرس

  :الغرض الصحي

الصحة تصل إلى تعددت أغراض التربیة البدنیة إلى خلو الجسم من األمراض ل

فبرامج هذه األخیرة غنیة بفاعلیتها وأنشطتها المختلفة والتي النفسیة أو االستقرار النفسي لذا 

تعمل على إسعاد التالمیذ وتافاؤلهم للحیاة، كما تبعدهم عن كثیر من األمراض والعلل 

  .صیبهم كاالنطواء، وعدم القدرة على المواجهةالنفسیة واالجتماعیة والتي قد ت

المیذ خالل أداء التمارین أو كما تستدعي التربیة البدنیة السهر على أوضاع الت

الجلوس وتصحیحها لتمكن التلمیذ من التطور السلیم والمتزن الذي یسمح له باالستقرار 

  .النفسي

  :النمو العقلي

إن عملیة النمو عملیة معقدة، ویقصد بها التغیرات الجسمیة والوظیفیة والسیكولوجیة 

یلعب مدرس التربیة البدنیة دورا تحدث للكائن الحي، وهي عملیة نضج للقدرات العقلیة و 

ؤل قلي بصورة خاصة، وعلیه نطرح التساإیجابیا وفعاال في هذا النموا بصورة عامة والنمو الع

  .التالي وهناك عالقة ارتباط بین التعلم الحركي الذي ینتج عنه معارف حركیة جدیدة
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ود بدني ومهاري إن خطوات التعلیم خالل دروس التربیة البدنیة ال تحتاج إلى بذل مجه

ذهني كبیر، لذا یطلب من التالمیذ التركیز الجید والتفكیر لتعلم  بل تحتاج أیضا إلى مجهود

  .المهارات الریاضیة والتي تدل على النمو العقلي

ویمكن تنمیة النمو العقلي لدى التالمیذ واألطفال عن طریق األنشطة الریاضیة 

  ـــــــــــــــــ.المختلفة واأللعاب الصغیرة

  

     مقیاس مدخل للنشاط البدني الرییاضي التربوي   السادسةالمحاضرة 

  السداسي االول

  

  النشاط الریاضي الالصفي الداخلي-9-2

هو النشاط الذي یقدم خارج أوقات الجدول المدرسي داخل المدرسة فهو المجال  و

ع الممارسة الفعلیة التي الذي یجد فیه المتعلم فرصة اختیار وتجریب ما تعلمه، وهو أحد أنوا

  .تتصل اتصاال بالدروس وتمثل القاعدة التي یبنى علیها تخطیط النشاط الداخلي

عتبر مكمال لبرنامج دروس التربیة البدنیة والریاضیة، وأهمیة فبرنامج النشاط الداخلي ی

فیه فرصة المیادین التي یتعلم فیها الفرد الممارسة الفعالة للنشاط إضافة إلى أن الفرد یجد 

اختیار ما یتناسب مع میوله ورغباته واستعداداته، ولذلك یجب أن تنال هذه األنشطة نفس 

القدر من االهتمام والتخطیط والتنفیذ والتقویم من المدرس والتلمیذ فبرامج الدروس تتیح 

  .تللتلمیذ تعلیم المادة وبرامج النشاط الداخلي تتیح فرصة تحسین وتحقیق أهداف هذه المهارا

  :ممیزات النشاط الداخلي-أ

  :أهم الممیزات التربویة للنشاط الداخي باإلضافة إلى كونه مكمال للمنهاج المدرسي

  یعتبر حقال لتنمیة المهارات التي تعلمها في الدرس فالدرس عادة یقدم مجموعة

من األنشطة في وقت محدد وقد تتماشى جمیعا مع میول جمیع األفراد التي 

  .وتتباین لذلك النشاط عادة ما تختلف
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 ختیار الفرد ما یتناسب مع میوله، من أنشطة وأن النشاط الداخلي فرصة ال

یمارسها لحسن مسار أدائه فیها وبذلك تتحقق أهداف التربیة البدنیة والریاضیة 

  .بطریقة أشمل وأعمق

 ي فرصة لكل تلمیذ أن یشترك اشتراكا إیجابیا في النشاط لیتیح النشاط الداخ

  .ب إلى التلمیذ والذي یناسب قدراته، وأن یحقق فیه النجاح والتقدمالمحب

 خلي فرصة التعلم عن طریق الممارسة العلمیة فیكتسب التلمیذ یتیح النشاط الدا

قواعد وقوانین اللعبة ویمارس الناحیة و المعارف الجدیدة ویتعلم قوانین 

ابه إلى حد كبیر االجتماعیة ویشارك في مواقف مشحونة باالنفعاالت والتي تش

  .مواقف الحیاد الواقعیة، فینموا سلوكه االجتماعي بطریقة علمیة تربویة

 في برامج النشاط الداخلي على الترویح وحسن استغالل وقت  یساعد االشتراك

الفراغ فالمشاركة في النشاط الداخلي ال یتطلب مستوى عال من المهارة، وعن 

  .أكثر لمستوى ال بأس بهطریقه یمكن للتلمیذ أن یجید لعبة أو 

 یتیح النشاط الداخلي الفرصة لتنمیة الصفات االجتماعیة وتنمیة روح الجماعة.  

  یتیح النشاط الداخلي لألفراد فرصة اكتشاف مجاالت عدیدة وجدیدة واكتساب

  . خبرات لم یسبق لهم أن طرقوها

لتحقیق أهداف ومما سبق یمكننا القول أن النشاط داخلي وبرامجه تمثل مجاال واسعا 

  التربیة الریاضیة وجاالتها الفنیة والمعرفیة والسلوكیة

ل النشاط الداخلي هو البرنامج الریاضي الذي یدار خارج المنهاج المدرسي لك: مفهومه

ویعتبر هذا النشاط امتداد لدرس التربیة البدینة  والریاضیة،  من تضمه المؤسسة التربویة

ذ لما یمارسه من أوجه النشاط داخل الموسسة كل حسب میوله ویتمیز بالمزید من حریة التلمی

وقدراته واحتیاجاته كما یساعد على تدریب التالمیذ على تحمل المسؤولسة وٕاشراكهم في 

أوقات الدرس داخل اإلعداد والتنظیم والتحكم والتسجیل واإلعالم وهو النشاط الذي یقدم خارج 

ة والغرض منه إتاحة الفرصة لكل التالمیذ لممارسة النشاط المحبب لهم ویتم المؤسسة التربوی
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عادة في أوقات الراحة القصیرة والطویلة في الیوم المدرسي،وینظم طبقا للخطة التي یضعها 

  . المدرس، سواء كانت مباریات بین األقسام أو عروض فردیة وأنشطة تنظیمیة

  :ویعرف كذلك بأنه

ره المدرسة خارج أوقات الجدول المدرسي أي النشاط الالصفي، وهو البرنامج الذي تدی

 في الغالب نشاط اختیاري ولیس إجباري كدرس التربیة البدنیة والریاضیة ولكنه یتیح الفرصة

، وٕاقبال التالمیذ على هذا النشاط مكمال كثر من النشاطلكل تلمیذ أن یشترك في نوع أو أ

   .للبرنامج المدرسي

  :يلصفي الداخالشاط الأنواع الن- ب

  كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، (منافسات في األلعاب الجماعیة المختلفة

  .بین األقسام والسنوات المختلفة) كرة الید

  بین هیئة ) ألعاب صغرى(منافسات في األنشطة الجماعیة واالجتماعیة

  .التدرسي والتالمیذ

  الجمباز، وألعاب  تنس الطاولة،(منافسات في األنشطة الفردیة

  )إلخ.....الجیدو، مالكمة، مصارعة،(منازالت فردیة ) إلخ......القوى

 منافسات في اللیاقة البدنیة بین األقسام.  

 عروض ریاضیة للتمرینات بین األقسام المختلفة.  

 مهرجانات وحفالت مدرسیة بمناسبة األعیاد الوطنیة واالجتماعیة  

  :أهمیة النشاط الالصفي الداخلي-ج

إضافة إلى أن النشاط الالصفي الداخلي یعتبر تكملة لمنهاج التربیة البدنیة والریاضیة 

بالمدرسة فأهمیته تكمن في أنه من أفضل المیادین التي یمكن أن یطبق فیها مبدأ التعلم عن 

طریق الممارسة فالتلمیذ یتعلم بضعة مهارات أولیة أساسیة في درس التربیة الریاضیة وال یجد 

ة الكافیة لممارسة فعالة في الدرسة نفسه، ولكنه یستطیع أن یفعل ذلك في منهاج الفرص

  .يلالنشاط الداخ

  :اف النشاط الالصفي الداخليأغراض وأهد-د
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 یة المهارات التي یتعلمها التلمیذ في المدرسةمیعبر النشاط الداخي حقال لتن  

 إتاحة فرص النشاط للجمیع.  

 التعلیم عن طریق الممارسة  

 یة للوقت الحرالترب  

 ضبط النفس، التعاون، احترام الغیر وحسن (تنمیة الصفات االجتماعیة

  ....)المعاملة

 تنمیة روح الجماعة.  

 العنایة بالصحة الشخصیة.  

 بر معمل لتفریغ الالعبینتیع.  

 التدریب على القیادة والتبعیة  

 اكتشاف میادین جدیدة لم یسبق للتالمیذ أن تطرقو لها  

  :نحو النشاط الالصفي الداخليدرس واجبات الم- ه

 وضع الجدول الزمني للمنافسات والمباریات في مكان واضح بالمدرسة.  

 اختیار األنشطة وفق الرغبات ومیول وخصائص التالمیذ.  

  إشتراك تالمیذ المدرسة أو هیئة التدریس في تخطیط وتنظیم وتنفیذ برامج

  .يلالنشاط الالفي الداخ

  المادیة بالمدرسةتناسب األنشطة واالمكانیات.  

 لة لمنهاج الدروس لي مكممراعاة أن تكون برامج النشاط اللصفي الداخ

 .التربویة
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     مقیاس مدخل للنشاط البدني الرییاضي التربوي   السابعةالمحاضرة 

  السداسي االول

  :النشاط الالصفي الخارجي-9-3 

  

نیة والریاضیة بالمدرسة النشاط الالصفي الخارجي نشاط مكمل لمنهاج التربیة البد

جي تنافسیا أساسا، یتبارى فیه وحدات تمثل ر ویختص في األداء الریاضي والنشاط الخا

المدرسة مع وحدات تمثل وحدات مماثلة أخرى من نفس الجنس وتجرى مباریات هذا النشاط 

ما ، كوفقا لقواعد وشروط متفق علیها بهدف تحدید الفائز أو الفائزین من بین المشتركین

یعتبر جزء متمیز من البرنامج العام الشامل للتربیة البدنیة إال أنه یختص الممتازین في 

  األداء الریاضي 

التربیة الریاضیة المدرسیة والعمل على الخروج  هذا الجزء الثالث لتحقیق أهداف خطة

بقات التعامل مع البیئة المحیطة وذلك عن طریق االشتراك في المسامدرسة إلى من نطاق ال

التي تنظمها مدیریات التربیة بین المؤسسات التربویة أو إقامة دورات ریاضیة أو بطوالت 

وطنیة لمختلف الفعالیات الریاضیة  بهدف اكتشاف المواهب وصقلها وتوجیهها لتكون ذخیرة 

فعالة یستخدمها المجال الریاضي لتمثیل البالد في المبریات المحلیة والدولیة أو إشراكها في 

لنوادي التي تعمل على رعایتها وتنمیة مهاراتها، وتقوم وزارة التربیة بتنظیم برامج هذه ا

  .األنشطة لكل مرحلة وكل ریاضة على حدى

إذن هذا النشاط یجري في صورة منافسات رسمیة مؤطرة بین الفرق المدرسیة، وللنشاط 

ي یبدأ من الدرس الیومي ، أهمیة بالغة لوقوعه في قمة البرنامج الریاضي المدرسي العام الذ

حیث یصب فیه خالصة الجد والمواهب . ثم النشاط الداخلي، لینتهي بالنشاط الخارجي

الریاضیة في مختلف األلعاب لتمثل الدرسة في المباریات الرسمیة كما یسهل من خالله 

  دارس بمختلف المنافسات اإلقلیمیة والدولیةماختیار منتخب ال
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الجید هو الذي یتیح فرصة  یة البدنیة والریاضیة الدراسيوال شك أن منهاج الترب

  :رجي المتمثل في ااكتشاف قدرات التالمیذ ویوجههم من خالل برنامج النشاط الالصفي الخ

  :یةسنشاطات الفرق المدر -أ

فكما هو معروف أن لكل مدرسة فریق یمثلها في الدوریات الریاضیة للمدرسة وعنوان 

ة البدنیة ویتألف فریقها من بین أحسن التالمیذ الذین یفرزهم درس تقدیمها في مجال التربی

التربیة البدنیة والریاضیة وكذا األنشطة الداخلیة ومن هنا وجب االهتمام الفائق بهذه الفرق 

  .ومد ید المساعدة إلیها

  :النشاطات الخلویة- ب

م بحریة هي أحد أهم األشطة الذي یجد فیه التالمیذ راحتهم ویعبرون عن شخصیته

هذه الرحالت والمعسكرات تقام العدید من األنشطة ویتعلم فیها التالمیذ الكثیر من األمور 

التي تساعدهم في حیاتهم المستقبلیة باإلضافة إلى الصفات النفسیة األخرى كاالعتماد على 

  .النفس والقدرة على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولیة

  

  :خارجيأغراض واهداف النشاط الالصفي ال-1

إن الهدف العام واألصلي للنشاط الخاجي هو نفسه الهدف العام لكل عملیة تربویة، 

  :فیما یلي وهو تنمیة الفرد تنمیة سلیمة متكاملة، أما األغراض القریبة فیمكن إیجازها

  :االرتقاء بمستوى األداء الریاضي-أ

نظم والصحیح، ووضع عداد والتدریب المومنه یتم االستعداد لمقاومة المتنافسین باال

عال للمستویات المهاریة، وبذلك یرتفع مستوى األداء الریاضي ویزید التمتع بالناحیة الفنیة 

  .عا یمكن قیاسه ا الفن، ویكون هذا المستوى موضو ذالجمالیة له

  :تعلم قوانین األلعاب وخطط اللعب-ب

تیكیة فردیا أو الغرض منه تفهم القاوانین نصا وروحا ثم دراسة مختلف الجمل التك

  .جماعیا والتطبیق العلمي لها واحترامها وعدم الخروج عن إطارها

  :اكتساب الصحة البدنیة والعقلیة والمحافظة علیها وتنمیتها-ج
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یسعى النشاط الالصفي الخرجي على المحافظة على القواعد األساسیة للصحة 

على التكیف األكادیمي فیشتمل على صحة الجسم والعقل مع النضج االنفعالي والمقدرة 

یة والوجدانیة في یعمل بكل قواه الجسمیة والعقل واالجتماعي، وتتطلب المباریات الریاضیة أن

  .دي إلى توازن الشخصیةتكامل وتنافس یؤ 

والمباریات الریاضیة بما فیها من انطالق وتعبیر عن النفس تعتبر مجال اإلفصاح -د

ر من األحیان تكون صمام األمان لشخصیة الفرد عن المشاعر والعواطف، كما أنها في كثی

  .اعتراف بذاتیته وامتیازاتهفي حد ذاته من االنهیار، فاشتراك الفرد مع فریق مدرسته 

  :التدریب على القیادة-هـ

توفر المباریات مواقف عدیدة لتعلم وممارسة أصول ومبادئ القیادة بما فیها من 

  .مسؤولیات وسلطات

  :العادات والسلوكیات المختلفة االنفعالي وتطویر المساهمة في النضج-و

من عالمات النضج االنفعالي معرفة الفرد أو الفریق لنواحي قوته ونواحي ضعفه مما 

سیسهم ال محالة في التحكم في النفس  أثناء اللعب وتقبل سیرورتها مهما كانت نتائجها 

  وعدم االنفعال

  :االعتماد على النفس وتحمل المسؤولیة-ي

ن ممارسة االعتماد على النفس وكل الصفات األخرى كقوة اإلرادة وعدم الیأس إ

  .ات األولى في بنات الفرد الریاضي المتكاملنوتحمل المسؤولیة تشكل اللب

  :حسن قضاء وقت الفراغ-ز

إن قیاس مدى تقدم وتطور المجتمعات مرهون بمدى معرفة أبنائها استغالل أوقات 

  .من أفضل األوقات منفعة وفائدةالفراغ والنشاط الالصفي 

  :جير ممیزات النشاط الالصفي الخا-2

 رعایة المواهب الریاضیة بالمؤسسة التربویة من حیث صقلها وتنمیتها.  

  الكشف عن األفراد المتمیزین ریاضیا حتى یكونوا ذخیرة فعالة ویشكلوا اللبنات

  .األولى في تكوین فرق النخبة
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  لدولة في المباریات المحلیة واإلقلیمیة كفاءات صالحة لتمثیل ااكتشاف

  والدولیة في مختلف المحافل

 إتاحة فرصة التدریب على القیادة أثناء المباریات.  

 وبین العبي  تنمیة السلوك االجتماعي ألفراد الفرق وتدعیم العالقات بینهم

  .الفرق األخرى

 والصحیة تحقیق الشخصیة الریاضیة من الناحیة البدنیة والخلقیة االجتماعیة.  

 االرتقاء بمستوى األداء الریاضي لألفراد الممتازین.  

 تعلم النواحي الخططیة والمهاریة وقوانین األلعاب المختلفة.  

 خلق نوع من التضامن الشریف بین المتعلمین بالمدرسة لإلشتراك الخارجي 

  

     مقیاس مدخل للنشاط البدني الرییاضي التربوي   الثامنةالمحاضرة 

  االول السداسي

  

  واجبات مدرس التربیة البدنیة والریاضیة تجاه النشاط الالصفي الخارجي-3

 االشراف على الفرق الریاضیة في األنشطة المختلفة وتدریبها  

 تبادل الزیارات مع المدارس المجاورة وبرمجة لقاءات ریاضیة ودوریة معها  

  ى التربويالتصمیم والتدریب واالشراف على العروض الریاضیة على المستو  

 االهتمام بمختلف الفعالیات التي تهتم باألنشطة وخدمة البیئة 

  

 

تعطي معظم المجتمعات الحدیثة اهتماما كبیرا بالتقدم العلمي، وبالرغم من هذا التقدم         

وكان من . الذي نعیش فیه اآلن إال أن المجتمعات الحدیثة تزخر بالكثیر من مشكالت الحیاة

بح اإلنسان منفصال عن مجتمعه یغیش داخل نفسه تحاصره مفاهیمه نتیجة ذلك أن أص
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معاییره التي تمزقت نتیجة التقدم الحضاري وتغییر أغلب تصورات اإلنسان عن ذاته، األمر 

. الذي أدى بدرجة كبیرة إلى التذبذبات في القیم وعدم التمیز بین ماهو صح وما هو خطأ

سان ونفسه نتج عنه عجزه عن تطبیق ماقد یؤمن وكل ذلك انعكس في صراع داخلي بین االن

  به من قیم نتیجة سیطرة القیم المادیة على سائر القیم األخالقیة واالجتماعیة والجمالیة

وتأتي أهمیة القیم في حیاة الفرد من مساهمتها مساهمة فعالة في بناء شخصیته         

الحد بل إنها تتغلل في حیاته  ها عند هذاوتشكیل تفكیره واالرتقاء بإمكانیاته، وال تقتصر أهمیت

كلها الرتباطها لدیه بمعنى الحیاة ذاتها، كما أنها تعمل بمثابة موجهات لتزان بین مصالحه 

  .الشخصیة ومصالح المجتمع

 وتدعو جمیع األدیان إلى غرس القیم وتدعیمها في األفراد ولذا ال تكفي الدعوة         

أجل التسمییع من الكتب، بل تتعدى كل ذلك إلى ممارسة الفرد الشفهیة إلیها أو حغظها من 

  لها والعمل على تطبیقها في حیاته العامة والخاصة

وتأتي القیم على رأس التنظیم الهرمي ألي أمة، ترید لنفسها التقدم والرقي، والرخاء،          

  .وتؤمن برساالت السماء، وتتخذ من األدیان شرعة ومنهاجا لحیاتها

وٕاذا كنا في عصر تلح فیه علینا الدعوة إلى الحضارة من أجل تحقیق سعادة          

االنسان وتعظیم قدرته على إعمار األرض، فأنه ینبغي االهتمام بالقیم، وبدر غشعاعاتها في 

كل محیط بالفرد، وحتى یشعر بها ویسعى في طلبها، وٕاذا كان الفرد یحتاج إلى متطلبات 

  .نه یحتاج أیضا إلى اإلشباع الوجداني المتمثل في القیمالحیاة الضروریة، فإ

الخیر والشر، والجمیل  وتختص القیم بالمعاییر المرغوبة والحدیث عنها یمیز بین          

والقبیح والسار وغیر السار، والالئق وغیر الالئق، ویستفاد منها في نوع السلوك المختار 

  ر السلوك الحقیقي أو المقترحكمعاییر للتفضیل أو االختیار أو لتبری

وتعتبر القیم مكونا هاما من مكونات مفهوم الذات، وفي نفس الوقت محددا رئیسیا          

) نسق(للسلوك اإلنساني، فلكل فرد نظام قیمي هرمي، ویحكم سلوكه وتصرفاته، وهذا النظام

له أیضا یمكن التنبؤ وقیاسه وتحدیده، ومن خال الذي تنتظم فیه قیم الفرد یمكن التعرف علیة

  .بالسلوك الفردي والجماعي والتأثیر المباشر في أنماطها
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وتكشف القیم عن نفسها من خالل ما یصدر عن الفرد من سلوك في المواقف المختلفة أو  

أنها تعتبر تكوینات مرضیة ال یمكن أن نالحظها مالحظة مباشرة، وٕانما یمكن أن نستدل 

لفظي والسلوك الظاهري سواء أكان شخصیا أو اجتماعیا وسواء علیها من خالل التعبییر ال

  أكان لفظیا أو غیر لفظي

وتعد القیم إنسانیة وذاتیة وظاهرة اجتماعیة ولها درجات مختلفة وتتمیز بالثبات         

وتتظمن وعیا بمظاهرها االدراكیة الوجدانیة،  وتحدث من خالل نوع من الخبرة أو التجربة

  .ط بالمستویات االجتماعیة واالقتصادیة ویمكن قیاسها ودراستها النزوعیة وترتب

وتؤثر القیم على سلوكنا وتعطي لحیتنا االتساق والتجانس إال أنها تخلق أیضا         

  متناقضات وعلیه فإن قیمنا قد تتناقض مع بعضها البعض

ه، كما أن القیم ویعد مستوى عقیدة الفرد بقیمه أعلى من مستوى عقیدته باتجاهات        

  أكثر أهمیة في حیاة الفرد والمجتمع

  القیم والمؤسسات التربویة التعلیمیة-10        

تعد القیم وتدعیمها لدى المتعلمین من األهداف الرئیسیة التي تسعى التربیة إلى         

ئفها ألن الوظیفة القیمیة للتربیة، ال تقل أهمیة عن وظا-تحقیقها في مجتمعاتنا العربیة

وغیرها من منطلق أن لكل مجتمع من  المتعددة االقتصادیة واالجتماعیة والمعرفیة والسیاسیة

المجتمعات إطارا من القیم، یتشكل سلوك أفراده من خالل هذا اإلطار، باعتبار أن القیم جزء 

  .ال یتجزأ من ثقافة المجتمع الذي یعیش فیه هؤالء المتعلمین

ولة عن اكتساب وتنمیة وتدعیم التعلیمیة كمؤسسات تربویة مسؤ سات كما تعد المؤس        

  .القیم لدى المتعلمین وذلك من منطلق أنهم یقضون فترات طویلةبها

ولكنه یحتاج  -افة إلى أن تربیة االنسان لیس مجرد تزویده بكم من المعرفةإض        

ة الوازع الداخلي الذي بالدرجة األولى نسق من القیم التي تسهم في تشكیل ضمیره على هیئ

  یكون ضابطا لسلوكه
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     مقیاس مدخل للنشاط البدني الرییاضي التربوي   التاسعةالمحاضرة 

  السداسي االول

  البدنیةالقیم ومناهج التربیة -10-1        

بأنشطنها المختلفة إحدى المناهج الدراسیة والتي تمثل جانبا  البدنیةوتعد التربیة          

العملیة التربویة بالمؤسسات التعلیمیة فمن خاللها یمكن تحقیق النمو الكامل المتزن  هاما في

للمتعلم إلى أقصى حد تسمح به قدراته واستعداداته وبما یمكنه من التكیف مع نفسه ومع 

  .المجتمع

في حدود المفهوم الحدیث للمنهاج تدخل في نطاقه إذ أنها تهتم البدنیة والتربیة         

  :ع جوانب شخصیة المتعلم بمعنى أنها تشمل علىبجمی

  یتعلق بتعلیم الحقائق والمفاهیم والمعلومات والمعارف :نمو معرفي

  تجاهات االجتماعیة والعادات والتقالید والقیم إلخیتعلق باال:نمو اجتماعي

  یتعلق بتعالیم المهارات الحركیة واكتساب الصفات البدنیة:نمو حركي

  بضبط النفس والتحكم في االنفعاالت یتعلق :نمو انفعالي

بالمؤسسات التعلیمیة ظلت لسنوات  البدنیةوبالرغم مما سبق فإن مناهج التربیة         

همته بالجانب النفسحركي سواء من جانب المحتوى الذي یقدم للمتعلمین أو طویلة وال تزال م

مناهجها، وكان من  لمن خالل األسالیب التدریسیة التي یستخدمها معلموها أو من خال

نتیجة ذلك ظهور اتجاهات تدعوا إلى التركیز على الجانب الوجداني بكل ما یشمله من قیم 

  .واتجاهات، بحیث یكون دورها أوسع وأشمل من مجرد االهتمام بالجانب الحركي

المحرك األساسي للمتعلم وال تقل أهمیتها عن مناهج  البدنیةوتعتبر مناهج التریة          

بل العكس تتفوق عنها من منطلق أن األنشطة الریاضیة هي المنهل -لمواد الدراسة المختلفةا

الحقیقي للقیم ولذا فإن مناهجها قادرة على المحافظة على القیم األصیلة التي تمیز المجتمع 

العربي عن غیره من المجتمعات األخرى، كما أنها قادرة في نفس الوقت على تنمیة واكتساب 

  جمیع المتعلمین في جمیع مراحل النموقیم لتلك ال
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بالوطن العربي في أشد البدنیة  هذا یجعل المسؤولیة عن تخطیط مناهج التریة         

وعمل مناهج جدیدة موجهة  -الحاجة إلى مراجعة المناهج في المؤسسات التعلیمیة المختلفة

  .ول أن یدمر ویلغي القیم العربیةقیمیا لكي تقف أمام هذا التیار التكنولوجي الرهیب الذي یحا

یتضح لنا أهمیة تكثیف المناهج التكوینیة الریاضیة من أجل إعداد  ومما سبق         

ة أساتذة المستقبل بمعاهد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضییة وتدریبه على كیفیة تنمی

عد التكوین وجعله یمتلك القدرة واكساب وتدعیم القیم للمتعلمین في المؤسسات التربویة قبل وب

مع االستاذ وأدرك  یا في زاویة أن المتعلم اذا تعلموالمثل في كیفیة التعامل مع التكنولوج

انضباطه وقدرته على المحافظة على القیم فإن هذا بدون شك سوف ینتقل بكل ما یضمنه 

ي الركن الركین في من قیم إلى المتعلمین ویترجم إلى سلوكیات رشیدة من خالل أن القیم ه

أركان عملیة التربیة بكل ما تحمله تلك الكلمة من معنى، ومما ال شك فیه أنه بدون تلك 

القیم یصبح أي مجتمع في دمار وضیاع وانهیار وكل ذلك یؤدي إلى تبعیة هذا المجتمع إلى 

  .مجتمعات أخرى

ها من اب وبناء القیم وتطویر درة على إكسویمتلك أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة الق         

البدنیة خالل تنظیم وٕادارة المواقف التدریسیة المتنوعة أثناء تنفیذ وتطبیق مناهج التربیة 

  )النشاط الخارجي –النشاط الداخلي  –حصص التربیة البدنیة (الریاضیة

من ویجب أن تكون المناهج الموجهة قیمیا في التربیة الریاضیة على درجة كبیرة          

المرونة حیث یتطلب منها أن تتفاعل مع جمیع أنواع القیم من أجل دعم البعض منها وٕاثرائه 

ومحو البعض اآلخر، وهذا منظور یتفتح ویتطلع إلى  العالمیة بشكل آخر من خالل منظور 

تربوي جدید یثبت في نفس الوقت أن تلك المناهج لیست مسؤولة عن المحافظة وتدعیم القیم 

  .قط بل تتعدى ذلكالموروثة ف

لیست حركات جسمیة یؤدیها  ا یتضح أن مناهج التربیة البدنیة والریاضیةومن هن         

الریاضیة من منظور تربوي یتمثل البدنیة و المتعلم فقط بل یجب أن تتعدى ذلك ألن التربیة 

وتهذیب في تربیة جسمیة تؤدي الى اكتساب الكثیر من القیم والمتمثلة في الروح الریاضیة 

ف الضعی والتسامح والشعور بالرضا والعطف على اآلخرین ونصرة -دافع المقاتلة وٕاعالنه
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أهمیته على الفرد، والتضامن، والرغبة في االنتصار عن والتعاون وتفضیل مصلحة التربیة ب

طریق الكفاح الحق والعمل اإلیجابي، كما تساعد الریاضة على خلق مجتمع تقل فیه األحقاد 

ئن ویسود فیه بین األفراد القوة والرغبة في المحافظة على صحة االجسام وجمالها والضغا

وقدرتها وهنا یتضح لنا أهمیة تطویر مناهج التربیة الریاضیة وٕادخال المناهج الموجهة قیمیا 

البدنیة یة بمن أجل أن تساعد في غرس القیم في نفوس التعلمین من منطلق أن مناهج التر 

معلمیها تستجیب دائما لصیحات الحاجة االجتماعیة للمجتمع ملبیة و مها الریاضیة وبراعو 

ومسرعة في هذه التلبیة كي ینطلق المجتمع إلى آفاق العالمیة في ظل تسلیم قیمي للفرد 

  .الجزائري

السداسي      مقیاس مدخل للنشاط البدني الرییاضي التربوي  العاشرةالمحاضرة 

  االول

  

  

واألهداف في التخطیط لطالب میدان علوم وتقنیات النشاطات القیم  -10-2        

  البدنیة والریاضیة

یدان علوم وتقنیات النشاطات البدنیة جب أن تتماشى أهداف أي طالب في می         

وٕاذا . والریاضیة یرید أن یعمل في مهنة من مهنه مع ما ینشده ویتطلع إلى تحقیقه في حیاته

وعة من القیم فإن تلك القیم تعد أساس سلوكه، ویوجد الكثیر من الفرد مرهون بجمكان سلوك 

األفراد ال یفحصون بعنایة واهتمام القیم التي یعتنقونها ولذا فقد یترك ذلك صعوبة في 

. التعامل مع اآلخرین أو قد یتأثر سلوكهم بعدم التناسق في الكثیر من مواقف الحیاة المختلفة

فة التدریس أو التدریب تتطلب مجموعة من القیم التي وعلى ذلك ذلك فإن العمل في وظی

وٕاذا شعر الطالب المتكون أن قیمه . یحاول األستاذ قبل الخدمة أي في التكوین اكتسابها

تتعارض مع قیم مهنة التدریس او التدریب التي یحاول العمل بها فمن الواجب أن یعمل على 

د العمل بها، وفي حالة عدم إدراك ذلك تغییر قیمه لكي تتماشى مع قیم المهنة التي یری
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 نة، وذلك من منطلق أن الحكمة تؤكدوالوصول إلیه یجب علیه عدم االستمرار في تلك المه

على أن معرفة المرء بنفسه هو أصعب درس في الحیاة النه بناءا على تلك الحكمة یستطیع 

  .ركائز فهم اآلخرینقواعد أن یضع 

تدریس أو التدریب یجب على الطالب المكون في میدان علوم وعند اختیار مهنة ال         

وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة أن یعمل في تلك الوظیفة أن یضع أمامه الحقائق 

  التالیة

  توضیح أهدافه وحاجاته ویعرف قیمه -    

  تحلیل متطلبات مهنة التدریس والتدریب في المجال الریاضي -    

حلیل ذاتي لنفسه من خالل التعرف على نواحي القوة والضعف ت -                  

  .أهدافه-حاجاته–القیم المرغوب فیها أو ال -القیم التي یعتز بها(لدیه

االهداف التي ) (التخرج -المعهد(العمل على تحدید خطوات مستقبله -                  

  )لمهنةالقیم واألهداف التي تتماشى مع اختیار ا- یتطلع إللى تحقیقها

وال شك أن العمل بمهنة التریس أو التدریب الریاضي تتضمن من األستاذ مواقف          

كثیرة تتوقف كثیرا على شخصیته وشخصیة المتعلم، فسلوك المتعلم یتأثر إلى حد كبیر 

المتعلم طالما أنه ال یفهم نفسه ولذ  بسلوك أستاذ التربیة الریاضیة ولن یستطیع االستاذ فهم

لیه أن یفهم قیمه جیدا لكي یستطیع فهم سلوكیات واتجاهات المتعلم على اعتبار أن یجب ع

  .یتأثر كثیرا به

أن یقیموا أنفسهم  -وعلى هذا یجب على أساتذة ومدربي المستقبل قبل الخدمة          

بصفة مستمرة من منطلق أن تقییم النفس یعطي مؤشرا واقعیا، وكلما عرف معلم المستقبل 

 .صبح بدون شك قادرا على معرفة تأثیره على اآلخریننفسه ی

  متطلبات مناهج التربیة البدنیة والریاضة من القیم-10-3         

  القیم األخالقیة-10-3-1         

تؤكد مجموعة من المربین في التربیة الخلقیة على أن الطریقة غیر المباشرة في          

خالق من خالل األلعاب واالنشطة الریاضیة المختلفة التربیة الخلقیة یمكن أن تثبت األ
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واتصال المتعلمین بعضهم ببعض، فیجب أن یتعلم المتعلمین ویكتسبو التربیة الخلقیة من 

خالل ممارسة األنشطة الریاضیة، ولذا یجب علینا في مجال مناهج التربیة البدنیة والریاضیة 

نعمل على أن یكون لنا دور هام في أن نغیر من هذه المناهج وأسالیب تدریسها لكي 

ومن هنا . اكتساب وتنمیة وتعدیل القیم المختلفة بصفة عامة والقیم األخالقیة بصفة خاصة

فأن فكرة ممارسة األنشطة الریاضیة یجب االستفادة منها ألنها من الوسائل الخطیرة إلى حد 

  .كبیر كقوى تربویة في اكتساب التربیة الخلقیة من خاللها

ویجب على مناهج التربیة البدنیة والریضة أن تقدم للمتعلمین في مختلف مراحل         

التعلیم خبرات وأنشطة تربویة من أجل مساعدتهم على النمو الشامل المتزن في النواحي 

المختلفة، وعلى تنمیة واكتساب وتعدیل سلوكهم واكسابهم القیم األخالقیة المختلفة من خالل 

  األنشطة الریاضیة

وٕاذا نظرنا إلى األنشطة الریاضة سواء كانت فردیة أو جماعیة فسوف نجد انها تعود         

المتعلمین على الشجاعة والصبر وبذل الجهد وتجنب الیأس في ساعة الهزیمة وعدم الغرور 

ویتحقق أیضا تنظیم عالقة الفرد الواحد بالفریق الذي ینتمي إلیه وأیضا بتواجد تنظیم دقیق 

الفرد بالخصم، كما یظهر أثناء ممارسة االنشطة الریاضیة أن الفرد ینسى أنانیته  لعالقة

ویتعود على الصبر وتحمل المسؤولیة ویكتسب طاعة معلمع وقائده أیضا في اللعب ویعیش 

  جو التعاون مع زمالئه أثناء الممارسة

ة اثناء التدریس مع ویجب على معلمي التربیة البدنیة أن یشیرو إلى القیم األخالقی        

ربط هذه القیم بالمواقف التعلیمیة أثناء ممارسة المتعلمین لألنشطة من منطلق أن القیم تعتبر 

الدافع للقیام باألنشطة ولذا یجب على المعلمین في مجال التربیة الریاضیة أن یركزو على 

أثناء التدریس، وفي  إبراز القیم األخالقیة حتى یستطیعو تنمیة وتدعیم القیم لدى المتعلمین

أثرها على و  المتبادل بین القیم المكتسبة من خالل المواقف التعلیمیة ضوء ذلك یكون األثر

  .توجیه تصرف المتعلمین في المواقف الحیاتیة والعكس یكاد یكون متشابها إلى حد كبیر جد

  القیم الجمالیة-10-3-2         
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ة االنسان ومن خالله یمكن أن نحكم على سلوك الجمال شیئ متغلل في أعماق حیا         

الكثیر من األفراد، والجمال دائما یتجه إلى األشیاء التي ننظر إلیها في أناقة وشیاكة 

واستمتاع وتقدیر، وفي واقع األمر أن فإن الجمال یصعب تقدیره ألنه یتجه في الواقع إلى 

  .من خالل منظور معین ذاتیة وشخصیة الفرد، من منطلق أن كل فرد ینظر للجمال

وبالرغم من ذلك فإن إهمال تربیة عاطفة الجمال واإلحساس بالتذوق الجمالي لهو           

فقدان السعادة ذاتها وبالتالي ینعكس على عدم االحساس باألشیاء الجمیلة في حیاتنا وینتج 

ور إلى اآلخرین عن ذلك سآم للفرد وینعكس بالتالي على حیاته ألن الجمال وسیلة لنقل الشع

  كما أنه وسیلة لتجمع االفراد في شعور واحد یساعدهم على الحیاة والتقدم والرقي

وهناك مشاكل كثیرة تمثل خطرا على الحیاة االنسانیة ویترتب علیها تخریب           

وتحویل البیئة إلى قبح، وینعكس ذلك على االنسان الذي سوف یشعر بالتالي بعدم 

  اةاالستمتاع بالحی

وللتغلب على تلك المشاكل یجب الرجوع إلى القیم الجمالیة وٕایجاد السلوكیات          

المختلفة من أجل اكسابها وتنمیتها وتدعیمها لدى المتعلمین في المؤسسات التعلیمیة، وال 

  یمكن أن یتم ذلك بدون خلق الجو التربوي المالئم والمناخ السلیم

ربیة البدنیة أن یبرزو قیم الجمال في كل ما یحیط ولذا یجب على رجال الت        

بالمتعلمین في المؤسسات التربویة وأن ینموا لدیهم القدرة على االستجابة لجمال الطبیعة 

وتذوقها وتقدیرها، وذلك بأن یتیحو لهم الظروف التي تمكنهم من أن یستمتعوا بالجمال وأن 

هذا التعبیر واالستمتاع إجباریا، وذلك الن  یشجعو الذین یشعرون بهذا الجمال على أال یكون

  .خلیة من المتعلمالتذوق الجمالي نتیجة استجابة دا التربیة الجمالیة ال تتم إال إذا كان

والقیم الجمالیة قواعد تحدد اهداف التربیة الجمالیة التي ینبغي على المؤسسات         

یلة اساسیة في إحداث التناسق والتوازن التعلیمیة المختلفة أن تسعى لتحقیقها، كما أنها وس

الترابط بین انظمة المجتمع حیث تؤدي القیم الجمالیة وظیفتها في توجیه انماط السلوك العام 

للحفاظ على البنیة االجتماعیة فال یصاب النظام االجتماعي بخلل، فیعم القبح وینتهي 

  .الجمال
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والمشاعر ویسمو بالفرد لیتجاوز ذاته إلى والتحلي بالقیم الجمالیة یرقق االحساس          

اآلخرین وبدون إعالء تلك القیم ستظل بیئتنا متخلفة وعالقات األفراد االنسانیة غیر مریحة 

  .مما یؤدي إلى ضیاع االستمتاع بالحیاة التي أساسها الجمال والحب

نابعة من قیم  انیةألن العالقات االنس جمالیة تحول حیاة الفرد إلى نظامفالتربیة ال         

على التعامل بین األفراد وذلك انطالقا من أن التعامل المبني  الجمال وهذا ینعكس إیجابیا

تعامال إخالقیا یجعل من بناء المجتمع شیئا  على إدراك الجمال في التصرف واألفعال یعتبر

الحب  إنسانیا أرقى من التصرفات المشاكل الغیر سلیمة التي تبنى على التخریب وعدم

  .واالحساس

ولذا فإن العالقات بین األفراد والتي یكون اساسها القیم الجمالیة یصبح لها بصمات          

جمیلة ووجدان مهذب وتذوق وهذا یذوب من خالله النفور من البشر ونبذ العنف والتطرف 

  وكل التصرفات الغیر جمیلة

في ركب الحضارة والمدنیة، وتلك القیم  إن الفرد الذي یبني على القیم الجمالیة یسیر        

  .سوف تنعكس بالتالي على شؤون حیاته النها سوف تترك اثرا جمالیا في صدر كل فرد

یمكن ان تعمل )مادیة-بشریة(والبیئة بالمؤسسات التعلیمیة بكل ما فیها من إمكانیات        

كانیات المؤسسات جذابة على تذوق الجمال وتقدیره واالستمتاع به لذلك ینبغي أن تكون إم

اكتساب وتنمیة التذوق والحاسة الجمالیة لدیهم،  ىعل.تثیر نفوس المتعلمین للجمال، وتساعد 

وان تصبح المؤسسة لوحة فنیة جمیلة على أعلى مستوى للتربیة الجمالیة على ان یكون هذا 

  والمعلمین والمتعلمین من خالل إإلدارة

  

     خل للنشاط البدني الرییاضي التربويمقیاس مد  الحادي عشر المحاضرة 

  السداسي االول

  

  القیم االجتماعیة-10-3-3         
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تمثل القیم االجتماعیة انعكاسات اهتمام الفرد ومیله إلى غیره من االفراد من منطلق          

 حبه ومیله إلى سعادة اآلخرین والنظر إلیهم كغایات ولیسوا وسائل لغایات اخرى، ولذا فإن

والقیم االجتماعیة تتسم بما هو  بدون شك بالعطف والحنان واإلثارةمن یملك ذلك یتمیز 

اجتماعیا وتتصل بمدى القبول االجتماعي، كما تزداد وتتقلص القیمة حسب  همرغوب فی

  .زیادة ونقصان درجة القبول االجتماعي

، وفي حقیقة االمر وتتجلى معاني القیم االجتماعیة في حب الناس والتعاطف معهم        

فإن االنسان الذي نطلق علیه االنسان االجتماعي یرى في الحب كیان سعادة اآلخرین 

ویعتبر الحب هو الركن الركین للروابط المتعددة التي تجمع بین الناس ومحركا للمشاعر 

  .االنسانیة ولذا فإن كلمة الحب تعني العاطفة التي تسیر القیم االجتماعیة تحت لوئها

وتعد القیم االجتماعیة حاالت إیجابیة یحاول الناس الوصول إلیها، وفي الوقت نفسه         

  هي موضع احترامهم وبتعبیر آخر تعد القیم نوعا من السلوك وطریقة في الحیاة

القیم االجتماعیة على االنسان ككائن اجتماعي من خالل اندماجه في وتظهر          

ثر بالجماعة وثقافتها تأثیرا جوهریا، فهي ذات اهمیة تأ، لذا فإنها تالجماعة بثقافتها وعاداتها

انیاته، كما أنها بالغة في حیاة الفرد، فمن خاللها تنمي شخصیته وتشكل تفكیره ویرتقي بإمك

مجتمع الذي یعیش فیه، كما أن لها أهمیتها في توافق الفرد االجتماعي ألنها تعتبر موجهة لل

وكي یندمج مع النظام االجتماعي السائد وفقا لحاجات ومتطلبات تساعده على نهج نمط سل

  .المجتمع وما یحتاجه الفرد لذا فإنها عملیة متداخلة مع بعضها البعض

وٕاذا نظرنا إلى العملیة التربویة ككل نجد أن هدفها األساسي إكساب المتعلم القیم         

افعه التي تساهم في إكسابه األمانة االجتماعیة وذلك من خالل تشجیع اهتمامه ومیوله ودو 

واإلخالص واإلیخاء واحترام الغیر وااللتزام بالنظام السائد والمرؤءة، ففي المنهج الدراسي نجد 

ان القیم االجتماعیة التي تنعكس علیه ماهي إال تعبیر عن المجتمع المحیط به لذا فإنها 

  تؤثر في بناء المنهج الذي یتم وضعه وفق لتلك القیم

وتعد التربیة البدنیة بأنشطتها المختلفة من الجوانب الهامة في العملیة التربویة فهي          

تهتم باكساب القیم االجتماعیة بحكم طبیعتها واهدافها وباعتبارها مادة دراسیة تساهم في 
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ة اسة للطبیعة البشریة من مواقف متعددر داالعداد للمواطنة السلیمة، فالتربیة البدنیة تمثل 

فیه وقیمه  فهم أنفسهم والمجتمع الذي یعیش ولذا فهي من المواد التي تساعد التالمیذ على

ومثله، كما أنها بأوجه أنشطتها المتعددة تتناول الحیاة االجتماعیة بجانب عنایتها بصحة 

  التلمیذ وتنمیة المهارات والقدرات الحركیة

  :أهمیة القیم اإلجتماعیة -أ      

في حیاة كل من األفراد والجماعات والمجتمعات لقیم اإلجتماعیة دورًا رئیسیا تلعب ا        

عملیة قیمیة ، من هذا وهذا الدور جعلها من أهم قضایا التربیة حیث إن التربیة في حد ذاتها 

تحدد لنا الفلسفات واألهداف والعملیات التعلیمیة ، وتساهم المنطلق نجد أن القیم االجتماعیة 

ؤسسات التربیة ومناهجها ، فالقیم االجتماعیة موجودة في كل خطوة وفي كل في توجیه م

  .وفي كل عملیة تربویة ، وال یمكن تصور التربیة بدون قیم اجتماعیةمرحلة 

وللقیم االجتماعیة أهمیة ، بالنسبة للفرد  وبالنسبة للجماعة والمجتمع یمكن -ب     

  :توضیحها فیما یلي

  :جتماعیة بالنسبة للفرد االأهمیة القیم -       

تعتبر القیم االجتماعیة أحد المكونات الهامة التي تحدد شخصیة الفرد وسلوكه لذا          

  :فإن أهمیتها یمكن أن تحدد فیمایلي

  .لها دور أساسي وهام في تحدید السلوك الصادر من الفرد -1

  .تساهم في تشكیل شخصیة الفرد وتحدد أهدافها  -2

  .لى القیام بما یطلب منه وتساهم في تكیفه سلیما مع الجماعةفرد عتساعد ال -3

تساعد الفرد على القدرة على فهم العالم المحیط به وتساعده على فهم اآلخرین والتعامل  -4

  .معهم 

  .تساعد على التفكیر السلیم في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب  -5

  .تفكیر سلیم  سلیم في األمور التي تحتاج الىتعمل على ضبط النفس والتصرف ال -6

  .تساعد الفرد على الحمایة من االنحراف  -7

  .تساعد على التغلب على ضغوط الحیاة ومصاعبها  -8
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  .توجه الفرد إلى االختیار المناسب واالیجابي وتبعده عن االختبارات المدمرة -9

  

  

  

  

     ني الرییاضي التربويمقیاس مدخل للنشاط البد   الثانیة عشر المحاضرة 

  السداسي االول

  

  :ة والمجتمععامأهمیة القیم االجتماعیة للج-       

  :للقیم االجتماعیة أهمیة واضحة للجماعة نوردها فیمایلي     

توفر التماسك االجتماعي للجماعات وتعمق لهم أهداف واضحة مبنیة على أسس -1

  .ومبادئ ومثل علیا سلیمة

  .السلیم لسلوك األفراد والجماعات وتبعدهم عن االنحرافات  تدل على التوجیه-2

  .تساعد الجماعات على أخذ القرار المناسب  -3

تساهم مساهمة اجابیة في تنمیة المجتمع التنمیة المتزنة الشاملة المبنیة على أسس  -4

  .عملیة سلیمة

  .د الصراخ والعنفو تبعتساعد على التعاون بین المجتمعات  -5

  :تنمیة القیم االجتماعیة  -ج      

 تعددت الوسائل واالسالیب المستخدمة لتنمیة القیم االجتماعیة ولقد استخدم القرآن

والسنة الكثیر من الوسائل التربویة لغرس تلك القیم في النفوس وهي على النحو 

  :التالي 

 االنسان استخدام العقل في توجیه.  

 القدوة الحسنة.  
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 ادة منهااألحداث الجاریة واالستف.  

 االستغالل االیجابي لوقت الفراغ.  

 التقریب وتمثیل األشیاء باألمثال واالشباه.  

  أهمیة القصة.  

  الترغیب والترهیب والثواب العقاب.  

  الموعظة واالرشاد.  

 الممارسة العملیة. 

بقیم اجتماعیة سلیمة وٕاذا نظرنا الى مدرس التربیة الریاضیة الذي یتمتع -

  :لىنجده لدیه القدرة ع

  تنفیذ التعلیمات االیجابیة بطریقة سلیمة.  

  العالقة الجیدة والمتوازنة مع الرؤساء.  

  تكوین العالقات اإلنسانیة السلیمة.  

 إدراك البیئة المحلیة.  

 التوجیه التربوي السلیم  توجیه التالمیذ.  

  اكتشاف المواهب وتوجیهها.  

  حل المشكالت التي قد تظهر.  

 مالتكیف االجتماعي السلی.  

  تعوید التالمیذ على التعاون بینهم.  

  اإلرشاد والتوجیه السلیم للتالمیذ.  

 النقد البناء الذي یتسم بالموضوعیة.  

 تقبل النقد البناء ومحاولة تصحیح األخطاء.  

  المعلومات المهنیة الجیدة.  

 القدرة على الخلق واإلبداع.  

 البشاشة وسعة الصدر.  
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  التواضع وسعة اإلفق.  

 میذ على اإلدالء بآرائهممساعدة التال.  

 االتزان االنفعالي المتوازن.  

  السلوك السلیم مع اآلخرین.  

 احترام اللوائح والقوانین.  

  القوة دون عداء.  

 االتزان العاطفي.  

 ف التي تقابلهحسن التصرف في المواق.  

 لدیه فهم عمیق بالبناء االجتماعي للمجتمع الذي یعیش فیه.  

 آلخرینبرغباته من أجل صالح ا يیضح.  

  یكون ناجحا اجتماعیا.  

  على فهم اآلخرین اقادر.  

 مرح  ومتسامح.  

  یستطیع ضبط النفس.  

  الرغبة في مساعدة التالمیذ على حل مشاكلهم الشخصیة.  

 یستخدم االسالیب الدیمقراطیة في تعامله مع الجمیع.  

 یستحوذ على احترام تالمیذه.  

  

 :المراجع

 

، عالم المعرفة ، سلسلة كتب ثقافیة شهریة " لمجتمع الریاضة وا"أمین أنور الخولي ، -1

  .)1996دیسمبر ، ( الكویت ، –یصدرها المجلس الوطني للثقتافة والفنون واآلدب 
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القاهرة ، دار الفكر العربي ، ( أمین أنور الخولي ، الریاضة والحضارة اإلسالمیة ، -2

1995  (. 

االمارات العربیة المتحدة ، (،  1تفكیر ، طزید الهویدي ، األلعاب إستراتیجیة لتنمیة ال-3

  .) 2002دار الكتاب الجامعي ، 

مصر ، دار (السید حسن شلتوت و آخرون ، التنظیم واإلدارة في التربیة الریاضیة ، -4

 .) 1994الفكر العربي ، 

( على حسن أمین یونس ، األلعاب الریاضیة أحكامها وضوابطها في الفقه اإلسالمي ، -5

 .)  2003، دار النفائس ، األردن 

قاسم حسن مهدي المندالوي ، دلیل الطالب في التطبیقات المیدانیة للتربیة البدنیة -6

 .)1990العراق ، جامعة الموصل ، (والریاضیة ، 

االسكندریة ، منشأة ( ، " المرشد في تدریس التربیة البدنیة" محسن محمد حمص ، -7

 .)1997المعارف ، 

ي، أسالیب تطویر وتنفیذ درس التربیة البدنیة والریاضیة في مرحلة محمد سعید عزم-8

       .) 1997مصر ،  مكتبة األنجلو المصریة ، ( التعلیم األساسي، 

محمود عوض بسیوني ، فیصل یاسین الشاطي ، نظریات وطرق التربیة البدنیة ، -9

 .) 1992الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، (

القاهرة ، مركز الكتب (، " مناهج التربیة البدنیة والریاضیة" وآخرون،  مكارم حلمي-10

 .) 1999للنشر ، 

القاهرة، مركز ( ، "طرق التدریس في التربیة الریاضیة"ناهد محمود سعد وآخرون، -11

 .)1998الكتاب للنشر، 

ار وائل األردن ، د( نبیل عبد الهادي ، سیكولوجیة اللعب وأثرها في تعلم األطفال ، -12

 .)  2003للنشر والتوزیع ، 

المجموعة –وزارة التربیة الوطنیة ، اللجنة الوطنیة للمناهج  ، مصفوفة المادة -13

 )2003( المتخصصة لمادة التربیة البدنیة والریاضیة ، 
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الیونسكو ، الریاضة ومظاهرها السیاسیة واالجتماعیة والتربویة ، تعریب عبد الحمید -14

  ).1986بلس ، الدار العربي للكتاب ، طرا( سالمة ، 

محمد سعد زغلول، مكارم حلمى أبو هرجة، مناهج التربیة الریاضیة المدرسیة الموجهة -15

جمهوریة مصر العربیة، مركز الكتاب للنشر، (قیمیا في مواجهة انعكاسات عصر العولمة، 

2005.( 
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