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 01المحاضرة األولى: 

 تتعلق بالتعليمية في األنشطة البدنية والرياضية مصطلحات ومفاهيم

 مدخل: 

ثانوية مرورا إىل املرحلة ال بتدائيةلة االمند مدة حتوالت جوهرية يف خمتلف مراحل التعليم، بداية من املرحلقد عرفت اجلزائر 
م، والذي شها العامل اليو ليت يعياملية باملرحلة املتوسطة، هذه التحوالت اليت شهدهتا مردها إىل التحوالت والتغريات العا

ق هيكل اجلزائر إىل خل لمية يفالتع م على القائمني على العملية التعليميةيشهد حركية واسعة يف خمتلف اجملاالت مما حت
حلة يف مدته يف املر و لتكوين امنط  جديد يف الرتبية والتعليم يتالءم وهذه التحوالت السابقة، ففكر املهتمني بتغري يف

تعليمي بستة  لى نظامتمد عيعاالبتدائية،  واملتوسطة حيث أهنا شهدت عدة تغريات يف اهليكل العام، فبعدما كان 
  ةسنوات، تغري هذا النظام وأصبح خبمس سنوات لالبتدائي وأربع سنوات للمرحلة املتوسط

واللحاق  حماولة التأقلم لثانويةاة أو هذه التغريات حتمت على مدرسي الرتبية البدنية والرياضية سواء يف املرحلة املتوسط
املقاربة  وسه وفقضري در مبقاربة  احملتويات مث األهداف أصبح عليه حتبالركب حيث بعد أن كان األستاذ يدرس 

  ذتالميبالكفاءات مع نفس الظروف السابقة فيما يتعلق باألجهزة والعتاد واملنشئات وعدد ال

 التعليمية:

ة وات التقني األدليم يعينالتع هذا املصطلح له معىن خمتلف عن املعىن الذي قدمناه من قبل،  حىت الثمانينات ، كان
رية وطريقة التدريس )هي نظ  le Petit Larousse .الصغري " :، جند يف الروس 1900للتعليم  ، انطالقا من سنة 

 التخصص( ". 

بية البدنية عليم الرت ام أحد تيارات تق، كما هو احلال بالنسبة للعديد من املواد الدراسية ، 1980منذ هناية الثمانينيات 
 نمواعيد بعثها لرياضيات،لخصيص مفاهيم اقرتحها جاي بروسو وإيف شوفاالرد وجريارد فريغنود ( بتEPSوالرياضة )

 للتعليم العلوم  Martinandقبل جان لوي 

 مفهوم التعليمية)الديداكتيك(:

، يف النظام املدرسي ، يشري التعليم إىل دراسة خمتلف عمليات النقل )عند املعلم( 1980منذ أواخر الثمانينيات 
وكيفيات امتالك املعرفة  من قبل الطالب. جيب أن تأخذ   اsavoirs et savoir-faireلمعارف  ومعرفة التطبيق )ل
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هذه الدراسة بعني االعتبار حتليل نشاط وأداء تعلم الطالب. وبعبارات أكثر حتديًدا ، فإن التعليم هو ترتيب حاالت 
فيز ، زيادة التعقيد ، التعميق ، اإلصالح ، إخل.( يسبق قانون التدريس التعلم )تطور التدريبات ، املتنوع ، اهلادف ، التح

الذي يتعامل مع مواقف التعلم من وجهة نظر التلميذ / تقرير املعرفة إن تنفيذ مواقف التعلم يؤدي إىل نظام  يسمى  
 والتقييم."بالبيداغوجي": إعداد املواقف وحتليل سلوك الطالب وإدارة املهام )التنظيم واملعاجلة( 

ة بدون أن تكون املعرفة الدراسيخلاصة بمية اوكما تعرفنا عليه سابقا فان : تعرف التعليمية املادة بأهنا دراسة الظواهر التعلي
لقة هبا و  الكفاءات املتع ادة، كلك املقابلة للتلخيص يف العلم الذي ينتمي إليه حىت تدرس تعلمية املادة ، ما ) تاريخ تل

لمة يم املشتقة من كرها تعلة مصديمها و تعلمها داخل اإلطار املدرسي، إن كل تعليمية يف اللغة العربيكذلك ظروف تعل
 علم أي وضع عالمة

وتعين " فلنتعلم " أي " لنعلم بعضنا  Didactique وقد عرفت سابقا بطرائق التدريس و يقابلها يف اللغة الفرنسية 
 علم التعلم . تعين Didactiqueويقابلها يف اإلجنليزية  البعض"  و استخدمت أيضا مبعىن فن التعليم

 حيث يقول عنه إنه – الديداكتيكا الكربى – استخدم كومينوس هذا ملصطلح بنفس املعىن يف كتابه 1657 يف سنة
 بأهنا ليست فنا للتعليم فقط بل للرتبية أيضا"ويضيف" فن لتعليم اجلميع خمتلف املواد التعليمية"

وسيلة تربوية غايتها  أهنا”2005  لوجي،"منهاج الرتبية للتعليم الثانوي العام والتكنو يف واذا كانت الرتبية البدنية تعرف 
 ( 2005)مديرية التعليم الثانوي العام والتقين،   "إعداد الفرد املتزن، املدرك ملا حوله

خص لتنميته من يف كل ش ية املوجودةدوافع النشاط الطبيع باهنا جزء من الرتبية العامة اليت تشتغل  Nashe وملا عرفها 
ف املدرس يات النقل من طر تلف عمليك خم، فان التعليمية او الديداكتالناحية العضوية و التوافقية و العقلية واالنفعالية  

 كيفيات امتالكها األمسى هو  او باألحرى فان هدف   (اsavoirs et savoir-faireللمعارف )النظرية او التطبيقية )
 املعارف واملعلومات حول األنشطة البدنية والرياضية   من قبل التالميذ.

 المفهوم اإلجرائي للتربية البدنية والرياضية:

  الجتاهاتفة ، وااملعر و هي جمموعة أساليب وطرق فنية :تستهدف إكساب القدرات البدنية واملهارات احلركية ، 

  ى تربير وتفسري استخدام األساليب الفنيةجمموعة نظريات ومبادئ : تعمل عل
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ستها وحتقيق بدرا.طةاألنشو جمموعة قيم ومثل :تشكل األهداف و األغراض ، وتكون مبثابة حمكات وموجهات للربامج 
  براجمها لتنفيذ واجناز هذه األهداف مبا يتماشى مع هذه الفلسفة

 Teaching   التدريس:

لتحقيق از مهام معينة و يذ الجنلتالمفن توصيل املعلومات واملعارف إىل التالميذ واإلجراءات اليت يقوم هبا املعلم مع ا
 أهداف حمددة

ت اليت يوفرها األستاذ يف كافة الظروف واإلمكانا" ، إىل أن التدريس هو2000يشري عبد الرمحن عبد السالم جامل
  ذلك املوقفلحملددة هداف ا يتخذها يف سبيل مساعدة التالميذ على حتقيق األاليت معني واإلجراءاتموقف تدريسي 

ورا ذاتيته د ، حيث تلعب فيهاعملية ذاتية تتجلى فيها شخصية األستاذ إىل أبعد حد" صف التدريس بأنهيعلي الديري 
  عظيما

 التدريس في التربية البدنية والرياضية:

ذ طلب اختافة معقدة تتالتدريس باخلصوص يف الرتبية البدنية والرياضية بأنه وظي » Dornhoff عّرف دورهنوف
ية وجود عالقات ه العمللب هذإجراءات مالئمة أثناء عملية إيصال املعلومات اإلعداد التوجيه واالستيعاب حيث تتط

  اجتماعية سليمة بني األستاذ والتالميذ والتالميذ فيما بينهم من جهة أخرى

 Teaching Styleالتدريس أساليب 

بل املدرس ، أو ذة من قت املتخسلسلة من اختاذ القرارات ، فهو يعرف بواسطة توزيع القرارا” أساليب التدريس تعين 
أن  ، أو مبعىن اصح ألساليبمن ا املتعلم ، أو كليهما يف عملية التدريس ، هذا يعين إن لكل أسلوب ما مييزه عن غريه

  (1991ن تفعله )عباس امحد السامرائي ،عبد الكرمي السامرائي ،تفعله وما ال ميكن أ

لعالقة اوسيلة اليت حتدد وهي ال وجيههاإجراءات يتبعها املدرس لتنظيم عملية التعلم وتويف الرتبية البدنية والرياضية هي 
  1992ني الشاطي ،يصل ياسفوين، املتبادلة بني املريب والتلميذ ، املوجهة حنو حتقيق مهام التعليم )حممود عوض بسي

 طريقة التدريس :

يم كيفية تنظ” ي طريقة هان الفالطريقة يف اللغة تعرف بأهنا السرية أو املذهب، ومجعها طرائق ويف الشأن الرتبوي 
  (1966حنا غالب ،” ) واستعمال مواد التعلم والتعليم ، ال جل بلوغ أهداف تربوية معينة 
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درس ، ليت يستخدمها املوسيلة اا الوالطريقة أيضا هي الوسيلة اليت تتبع للوصول إىل حتقيق  األهداف الرتبوية ، أي أهن
  (1966مد سعيد عزمي ،واليت عن طريقها يكتسب التالميذ النتائج املطلوبة من الدرس )حم

الميذ الت ما يدعو التة املشكإثار  وتتضمن الطريقة اإلجراءات اليت يتخذها املعلم على املناقشات أو توجيه األسئلة أو
 .إىل حماولة االكتشاف 

طريقة ناجحة  س فهناكالدر  ال توجد طريقة واحدة منوذجية ميكن اعتمادها يف كل درس لتحقيق األهداف املرجوة من
 الفرق بني الطريقة واألسلوب : وفعالة يف ماهو

 ف تعليمي معني ولكنها غري ناجحة وغري فعالة يف موقف تعليمي آخر . 

تهم مهم الذين تنحصر الميذ ،ا للتالطريقة مبفهومها التقليدي تعين األسلوب الذي  يعرض به املدرس معلوماته ، وينقله
  يف تلقي املعلومات  و حفظها ...

وا نهم من أن يتعلميها ميكذ توجفهوم احلديث فإهنا تعين األسلوب الذي يستخدمه املدرس لتوجيه نشاط التالميأما امل
  (1997بأنفسهم ، فيستعملوا قدراهتم الفكرية يف تطوير تعليمهم.)عبد القادر لعروسي ،

ن ائق حىت تتمكن مذه الطر مع ه من املالحظ انه عندما نتكلم عن الطرائق فيجب أن حندد األساليب اليت تتماشى وهلذا
  املرجوة بلوغ األهداف

 Teaching Strategyاستراتيجية التدريس 

م  للوصول إيل اخلطة واإلجراءات واملناورات )التكتيكات( والطريقة واألساليب اليت يتبعها املعل، يقصد باإلسرتاتيجية
 أو ذايت نفسي أو اجتماعي أو نفسي حركي (cognitive)خمرجات أو نواتج تعلم حمددة منها ما هو عقلي أو معريف 

(psycho motor) - معلومات  ى جملرد احلصول عل(information) 

 Teaching Aid وسيلة التدريس 

 املهارات للمتعلمنيالوسيط الذي يستخدمه املعلم بأسلوبه لتوصيل األفكار أو 

  Learningم التعلم

هو التغري الذي حيدث نتيجة اخلربات اليت مير هبا الفرد، واخلربات الكبرية واملتنوعة، وتأثري البيئة االجتماعية والطبيعية و 
  )1993) هدى الناشف، .العاطفية اليت يتم فيها التعلم
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وث تغري يف عند حد دوثهاكن مالحظتها ، بل يستدل على حوهو أيضا تلك العمليات العصبية الداخلية اليت ال مي
 األداء . 

ة أي أنه لفرد كنتيجة لالستثارة واخلرب ا( بأنه التغري يف سلوك Guilfordعرفه )جيلفورد ويف الرتبية البدنية والرياضيةفقد 
حداث تغيري يف هبدف إ ن قصدعائد أو نواتج عملية التعلم وقد يكون تعلم قدرات أو مهارات وقد حيدث بقصد أو بدو 

 1992،لشاطي )حممد عوض بسيوين،فيصل ياسني اسلوك املتعلم سواء كان سلوكي أو معريف أو مهاري . 

 :Instructionالتعليم 

 املوقف يفيئة التعليمية ناصر البط مع ععملية توفري الشروط املادية و النفسية اليت تساعد املتعلم على التفاعل النش" وهي
 ."التعليمي و اكتساب اخلربات ، و ذلك بأبسط الطرق املمكنة

تحقيق التعلم لوسيلة  ولكنه أن املعلم يسعى إلحداث تغيريات لدى املتعلم أي أنه ليس غاية يف حد ذاتهوهي تعين 
 القراراتو ة من األنشطة وهو مشروع يتضمن جمموع –نفسية  –مهارية  –بدنية –معرفية  –وإحداث تغريات سلوكية 

 اليت يتخذها املعلم هبدف منو املتعلم 

  :لرياضيةمدرس التربية البدنية و ا

  كملوجه األلى العمدرس الرتبية البدنية والرياضية هو الفرد الكفء القادر على ممارسة عمله الرتبوي 

  املرضي نتيجة توظيفه للعناصر التالية

  .املؤهل الدراسي الذي حصل عليه يف جمال ختصصه *

  .اخلربة العلمية الفعلية الناجتة عن ممارسة فنية تطبيقية *

 بأحباث علمية ونشر نتائجهاالقيام  *

 : “الممارسات التدريسية” مهارات التدريس

 لتدريس تعبري يشري إىل جمموعة من الفعاليات اليت تستخدم يف ا" بأهنا Good 1973عرفها كود

 ة داخليسية فعليسات سلوكية تدر هي حتويل وترمجة املفاهيم احلديثة يف التدريس إىل ممار و  "الفعلي من قبل املدرسني
 (1984زيتون عايش ،  (الصف الدراسي من قبل املعلمني يف املدارس الثانوية
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 منهاج التربية البدنية و الرياضية :

سية الرياضية ت الدرالوحدااهو مجيع  اخلربات و املهارات املعلومات و املعارف اليت تتضمنها خطة متدرجة تشمل 
ثقافيا و نيا  ومها ريا و طالب بدلة للفة ، يف ضوء فلسفة شاملة و متكاماملختارة و املوزعة على السنوات الدراسية املختل

  عقليا وفقا ملستوى األداء املطلوب حتقيقه جلميع الطالب.

 : جاعناصر المنه

  ":األهداف الرتبوية-1

  يميةة التعللعملياوتعرف األهداف يف العملية التعليمية على أهنا الغاية اليت يراد حتقيقها من خالل 

لنمو ايقدف حتقهبأو جسمية  ويقصد به كل ما يصفه املخطط من خربات سواء أكانت معرفية أم انفعالية :احملتوى 2-
  .الشامل

 كل وسيلةباه طالبه إليه بسلسة فعاليات منظمة يديرها يف الصف معلم يوجه انت" الطريقة هي :طرائق التدريس 3-
  تعلمويشاركهم يف هذه الفعاليات لتؤدي هبم إىل ال

  :األنشطة والوسائل التعليمية- 4 ”

  :مفهوم النشاط :أوال

 ا من أجل بلوغ هدف ماجلهد العقلي أو البدين الذي يبذله املتعلم أو املعّلم " يُعّرف النشاط على أنّه

على تكوين األدوات اليت تعمل و تلك الوسائل " عّرف الوسائل التعليمية على أهنات :مفهوم الوسائل التعليمية :ثانيا
  .املعلومات وفهمها بطريقة أفضل وأعمق واكتساب مدركات

 قائمة المراجع:

 .حكمة طبعة دار الاضية ، جامعة البصرة ،م، كفايات تدريسية في طرائق تدريس التربية الري1991،عباس احمد صالح ؛عبد الكريم حمود السامرائي *

 .، الجزائر المطبوعات الجامعية ،نظريات وطرق التربية البدنية ،الطبعة الثانية،ديوان1992،محمود عوض بسيوني ،فيصل ياسين الشاطي *

  .زائرلجامعية ، الجا،أساليب وطرائق التدريس في التربية البدنية والرياضية ، ديوان المطبوعات  2005،احمد عطاء اهلل *

األولى ،  كاءات المتعددة، الطبعةيب تدريس التربية الرياضية والذ ، أسال 2013،محسن محمد درويش حمص ،عبد اللطيف سعد سالم حبلوص  -*
  العربية.دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية ، جمهورية مصر 
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 02 : الثانيةالمحاضرة 
 وجياالتربية ،التعليم،البيداغو عالقتها بة األنشطة البدنية والرياضي في التعليمية 

 معنى كلمة التعليمية:
العلم الذي  ابلة للتلخيص يفقن تكون دون أبتعرف التعليمية املادة بأهنا دراسة الظواهر التعليمية اخلاصة باملعرفة الدراسية 

 وك ظروف تعليمها ا و كذلقة هبينتمي إليه حىت تدرس تعلمية املادة ، ما ) تاريخ تلك املادة، كل الكفاءات املتعل
 .لم أي وضع عالمةكلمة ع  قة منل تعليمية يف اللغة العربية مصدرها تعليم املشتتعلمها داخل اإلطار املدرسي، إن ك

وتعين " فلنتعلم " أي " لنعلم بعضنا  Didactique وقد عرفت سابقا بطرائق التدريس و يقابلها يف اللغة الفرنسية 
 البعض" 

 تعلم .تعين علم ال Didactiqueو استخدمت أيضا مبعىن فن التعليم ويقابلها يف اإلجنليزية 

  :لغة التعليمية
 عليه لتدل الشيء على عالمة عوض أي من علم املشتقة تعليم لكلمة صناعي مصدر العربية اللغة يف التعليمية كلمة إن

 .العني مرآة إىل إحضاره عن ونعين وتنوبه

  DIDACTIQUE  اليوناين األصل من ديداكتيك مشتقة كلمة فإن الفرنسية اللغة يف أما

 DIDASKOديداسكو  وكلمة .وأعلمك منك أتعلم أو بعضنا يعلم أي فلنتعلم وتعين

 .التعليم وتعين ديداسكن وكلمة أتعلم، وتعين

 :اصطالحا التعليمة
 نشاطات حول حبث يف 1613 عام مرة الرتبية أول علم يف املعىن هبذا التعليمية مصطلح استعمل التعليم، فن تعين

 1657 سنة يف– راتيش عند لتعليما فن أو الديداكتيكا يف خمتصر تقرير – هذا البحث وعنوان راتيش :للرتبية التعليمية
 اجلميع لتعليم فن" إنه عنه يقول حيث – الديداكتيكا الكربى – كتابه يف املعىن بنفس ملصطلح هذا كومينوس استخدم

 ".أيضا للرتبية بل فقط للتعليم فنا بأهنا ليست"ويضيف" التعليمية املواد خمتلف
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 : التربية البدنية والرياضيةتعليمية 

 analyseأن أول اهتمام تعليمي باملعىن احلايل للتحليل التعليمي )' Sarremejane1حسب سارجمان 
didactique يظهر يف نص من مارسيناش ،)Marsenachجيب أن ختضع  : "حيث انه و من هذا املنظور

   اجلماعية لعالج يسمح هلا بأن تصبح وسيلة للتدريب األساسي "خربات االلعاب الرياضية 

 (Jacky Marsenac, , 1969, p. 25) 

هور إعادة ظحنن نشهد "و ، بعد وجود تأثري لعلم الرتبية احلايل من خالل األهداف ،  Sarremejaneوفقا ل 
 (Philippe Sarremejane, , 2004 p. 157-172)   (" 1996-1982تعليم الرتبية البدنية )

لموس يف بشكل م يتحققسوتشهد مواقع حبثية أخرى ومطبوعات ومنشورات ومقاالت متنوعة على هذا االجتاه الذي 
 EPS احلركة املؤسسية لكتابة برامج الرتبية البدنية والرياضية

الفراغ  عب،األلعاب، وقتت ، اللمرينايراها مرادفا ملفاهيم : الت ميكن وصف الرتبية البدنية بطرق عديدة وخمتلفة،فالبعض
  ، الرتويح ،الرياضة، املسابقات الرياضية، الرقص....

على  شق الثاين يشتملة ، واللرتبيلكن يف احلقيقة يشتمل االسم على املفهوم أو املدرك الذي يقصد منه، فالشق األول ا
ين بني األنشطة جود تبامن و  نية( ومن خالل ) الرياضة ( ومناشطها ، بالرغمطبيعة هذه الرتبية ووسائطها فهي )بد

 شكل عام. بإلنسان ركة االبدنية واألنشطة الرياضية إال أن الظاهرة اليت جتمع بينهما يف األصل هي ظاهرة ح

ايضا للرتبية  و   "ة والرياضية البدني ليميةاذا فتعليمية الرتبية البدنية والرياضية هي فن تعليم اجلميع خمتلف األنشطة  التع
 ة يف املدرسة  الرياضينية و برتبية كل الصفات البدنية والنفسية واالجتماعية اليت حيويها برنامج الرتبية البد

 تعليم،البيداغوجيا(:التمييز بين المفاهيم )التربية ،ال

لم يف ملعلم اىل املتعامات من ملعلو كما اشرنا إليه سابقا يف تعريف التعليم والذي هو يف األساس عملية نقل املعارف وا
ئق يع ،وختدم الطراوالتسم احلفظو موقف يكون فيه ملدرس الدور األكثر تأثريا يف حني يقتصر دور التلميذ على اإلصغاء 

 اضرة والشرح والوصف والتفسري هذا املفهوم للتعليم.اإللقائية مثل احمل

عترب جمه حيث ا" الواردة يف مععلى تباين كلميت تربية وتعليم يف مقالته "تربية  Littréويف جهة أخرى يؤكد ليرتي 
اهات يها واالجتتحصل علليت ناالتعليم تقنيا وفكريا،أما الرتبية فهي ختص القلب والفكر معا وتتماشى مع املعارف 

 األخالقية اليت نعطيها ملشاعرنا.

 اصة باملعلم"طريقة خبليها وهناك فرق يف احملتوى يضيف ليرتي فرقا اخر فيقول "التعليم يدرس والرتبية نتحصل ع

 وبالرجوع إىل اللغة الفرنسية بصفة عامة نرى الفرق يف استعمال ثالثة أفعال:

 

 

 



2017/2018ة ماستر نشاط بدني رياضي مدرسي  **د/مرتات محمد  للسنة الثاني-محاضرات تعليمية األنشطة البدنية والرياضية  

2جامعة باتنة-معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  

11 

 

11 
 

  Enseignerأننا نلقن شيئا ما اىل -

 Instruireشخصا يف ميدان معني  أننا نعلم-

 (17،ص2009)عبد اهلل قلي،فضيلة حناش ،  Eduquerإننا نريب شخصا  -

وتعين    Agogeو  وتعين الطفل  pedaفهي تركيب يوناين مؤلف من كلمتني  La pédagogieأما البيداغوجيا 
لشخص ويف اغلب األحيان ( يف عهد اإلغريق هو ا  Le pédagogueالسياقة والتوجيه، وكان املريب )البيداغوجي 

 ربيا،ه كان مولكن اخلادم الذي يرافق الطفل يف طريقه اىل املعلمني ، فلم يكن بذلك البيداغوجي معلما

لبيداغوجي اعلم فان يعلم )احملاضر ( ( يف  القرن األول قبل امليالد انه اذا كان املVaronويف  هذا الصدد كتب  فارون )
 لذي يراه مناسباتعليم انوع الو ألنه هو الذي يسهر على رعاية الطفل واألخذ بيده ،وهو الذي خيتار لع املعلم يريب 

ية  ن الرتبصل كان مربيا ال( هذا األمر بقوله : أن البيداغوجي يف األHamelineهاملين )  حسب تصوره ،ويوضح 
عليم فقد لواسع ، أما التملعىن الق باتبطت الرتبية بتهذيب اخلكانت تتم خارج املدرسة بينما التعليم يتم داخلها ،حيث ار 

ع للكلمة باملفهوم الواس املريب ة( منارتبط بتحصيل املعرفة باملعىن الضيق ومبرور الوقت حتول البيداغوجي )وألسباب عديد
 (18،ص2009ناش ، ضيلة ح،فقلي )عبد اهللإىل معلم ناقل للمعرفة دون التساؤل عن منط املواطن الذي يسعى إىل تكوينه

  :والتعليمية البيداغوجيا بين التمييز

 :البيداغوجيا مفهوم •
 لقيادةا وتعين AGOGIEالطفل  وتعين PEDكلمتني  من مكون يوناين أصل من بيداغوجيا مصطلح إن

  .والتوجيه

 :البيداغوجيا وظيفة •
 املعلمني، إىل طريقه يف لطفلا الذي يرافق اخلادم هو – األحيان أغلب ويف – الشخص هو اإلغريق عهد يف املريب كان
 املعلم له خيتار الذي وهو يدهب واألخذ الطفل رعاية على يسهر فهو الذي مربيا كان إمنا معلما البيداغوجي يكن فلم

 .تصوره حسب مالئما يراه التعليم الذي ونوع

 بالتحصيل ارتبط فقد التعليم ماأالواسع،  باملعىن اخللق بتهذيب الرتبية ارتبطت وقد مربيا األصل يف البيداغوجي كان
 .الضيق باملعىن املعريف
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 البيداغوجيا التعليمية

 اعاتمر  المعرفة مع لتوصيل المنهجي بالجانب تهتم -
 والتعلم عمليتي التعليم في خصوصيتها

 فةمنطق المعر  من انطالقا التعلم منطق تتناول - 

 .رفةللمع المتعلم اكتساب شروط على التركيز يتم - 

 ) تعليميةال منظور العالقة من التعليمي بالعقد تهتم - 
 . المتعلم( /المعلم / المعرفة تفاعل

 المحتوى، يةخصوص زاوية والتعلم من التعليم وضعيات بدراسة تهتم ال - 
 عيةاجتما نفسية أخرى وبأبعاد للتعلم بالبعد المعرفي تهتم بل

 .متعلم( / معلم)القسم  منطق من التعلم منطق تتناول - 

 تسمح التي التعليمية وتنفيذ االختيارات المهنية الممارسة على التركيز يتم - 
 .المختلفة أبعاده في بقيادة القسم

 متعلم( / معلمالقسم ) التفاعل داخل منظور من لتربوية بالعالقة تهتم  -

 
 :طور مفهوم التعليميةت

البد من اإلشارة إىل أننا جند يف اللغة العربية عدة مصطلحات مقابلة للمصطلح األجنيب الواحد، ولعل ذلك يرجع إىل 
تعدد مناهل الرتمجة، وكذلك إىل ظاهرة الرتادف يف اللغة العربية، وحىت يف لغة املصطلح األصلية، إذا ترجم إىل لغة أخرى 

لحات املستقاة من اإلجنليزية يف شقيها الربيطاين واألمريكي، والشواهد على نقل الرتادف إليها من ذلك: تعدد املصط
هذه الظاهرة كثرية يف العربية سواء تعلق األمر باإلجنليزية أم بالفرنسية، ومها اللغتان اللتان يأخذ منهما الفكر العريب 

الذي يقابله يف اللغة العربية عدة  ( Didactique)املعاصر على تنوع خطاباته واملعارف املتعلقة به، منها مصطلح 
  . ألفاظ

 
  تعليمية تعليميات علم التدريس علم التعليم التدريسية الديداكتيك

جتنبا ألي لبس "ديداكتيك" تتفاوت هذه املصطلحات يف االستعمال، ففي الوقت الذي اختار بعض الباحثني استعمال 
يف مفهوم املصطلح، جند باحثني آخرين يستعملون علم التدريس، وعلم التعليم، وباحثني آخرين لكنهم قالئل يستعملون 

 (43-42)مجلة الفيصل، صمصطلح تعليميات، أما مصطلح تدريسية، فهو استعمال عراقي غري شائع 
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استخدم يف األدبيات الرتبوية منذ بداية القرن  ( اصطالح قدمي جديد ، قدمي حيثDidactique)كلمة تعليمية
، وهو جديد بالنظر إىل الدالالت اليت ما انفك يكتسبها حىت وقتنا الراهن ، وفيما سيأيت حناول تتبع التطور  17

 التارخيي هلذا املصطلح بداية من االشتقاق اللغوي وصوال إىل االستخدام االصطالحي .
تقة من عّلم أي خرية مشه األمية يف اللغة العربية مصدر صناعي لكلمة تعليم ، وهذيقول حنفي بن عيسى، كلمة تعلي

 وضع عالمة أو مسة من السمات للداللة على الشيء دون إحضاره.
 (Didaktikos) اليوناين  اشتقت من األصلصفة   (Didactique)أما يف اللغة الفرنسية فإن كلمة 

بية ه الكلمة يف علم الرت تعين التعليم ، وقد استخدمت هذ (Didaskein)وتعين فلنتعلم أي يعلم بعضنا بعضا، و
ثهم حول يف حب .(Ratich w)و وراتيش (K. Helwig)من قبل كل من كشوف هيلفج  1613أول مرةسنة 

ا من املعارف دهم نوعين عننشاطات راتيش التعليمية، وقد استخدموا هذا املصطلح كمرادف لفن التعليم، وكانت تع
،  اكتيكا الكبرى""الديديف كتابه  1657سنة  (Kamensky)اخلربات، كما استخدمه كامنيسكي  يقية والتطب

ل للرتبية ن فقط التعليم بفا ليست بأهن حيث يقول أنه يعرفنا بالفن العام للتعليم يف مجيع خمتلف املواد التعليمية، ويضيف
 أيضا.

ين فردريك حيث ظهر الفيلسوف األملا 19واستمر مفهوم التعليمية كفن للتعليم إىل أوائل القرن 
تربية  م ، تستهدف،الذي وضع األسس العلمية للتعليمية كنظرية للتعلي(FHerbert 1770-1841)تهريببار 

رتيون اهتم بذلك اهلربشاط ، فنم من الفرد ، فهي نظرية ختص النشاطات املتعلقة بالتعليم فقط ، أي كل ما يقوم به املعل
شاطات نليمية هي حتليل ية للتعألساسبصورة أساسية باألساليب الضرورية لتزويد املتعلمني باملعارف، واعتربوا الوظيفة ا

 املعلم يف املدرسة.
قد أكد هذا و  ،(J. Dewey 1952-1959)ظهر تيار الرتبية اجلديدة بزعامة جون ديوي 20وبداية القرن  19ويف القرن 

ال  (3) نظرية للتعلم تعليميةذا الالتيار على أمهية النشاط احلي والفعال للمتعلم يف العملية التعليمية واعتربوا هب
  .(117،118قلي، ص )عبد اهلل للتعليم

ول هذا العلماء حا بعض  جاء هبف اليتورغبة منا يف شرح أكثر ملفهوم التعليمية ، حناول يف الفقرة املوالية ذكر التعاري
 املصطلح.

كمرادف  (Lalande) 1988الديداكتيك شق من البيداغوجيا موضوعه التدريس، وقد استخدمه الالند *
 (68، ص1994معجم علوم التربية، )للبيداغوجيا أوللتعليم 

يع، فهي علم كما أن الديداكتيك علم تطبيقي موضوعه حتضري وجتريب اسرتاتيجيات بيداغوجية لتسهيل إجناز املشار *
تطبيقي يهدف لتحقيق هدف عملي ال يتم إال باالستعانة بالعلوم األخرى كالسوسيولوجيا، والسيكولوجيا، 

واإلبستمولوجيا، فهي علم إنساين مطبق موضوعه إعداد وجتريب وتقدمي وتصحيح االسرتاتيجيات البيداغوجية اليت تتيح 
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  & Devolay M. 1991)) (Legendre R. 1988) ةبلوغ األهداف العامة والنوعية لألنظمة الرتبوي

(Lacomb  M.  196869معجم علوم التربية، ص)  
 فالديداكتيك هنج أو أسلوب معني لتحليل الظواهر التعليمية *
حركي، كما تصب  داين أوأو وج فهو الدراسة العلمية لتنظيم وضعيات التعلم اليت يعيشها املرتيب لبلوغ هدف عقلي (

سهيل تدور املعلم هو  عىن أنسي ، مبالديداكتيكية على الوضعيات العلمية اليت يلعب فيها املتعلم الدور األساالدراسات 
ضري ئمة لتعلمه مع حتة املاللطريقعملية تعلم التلميذ، بتصنيف املادة التعليمية مبا يالئم حاجات املتعلم، وحتديد ا

عرفة كالسيكولوجيا مل  متنوعة عرفيةة ليست بالسهلة، إذ تتطلب مصادر ماألدوات املساعدة على هذا التعلم ، وهذه العملي
 ى مستوى السلوك،هداف علأقيق الطفل وحاجاته، و البيداغوجيا الختيار الطرق املالئمة، وينبغي أن يقود هذا إىل حت

جلى احلسية اليت تت هاراتملاستوى مأي أن تتجلى نتائج التعلم على مستوى املعارف العقلية اليت يكتسبها املتعلم وعلى 
 (Lavallé)                                             يف الفنون والرياضيات وعلى املستوى الوجداين 

لم نستخلص من هذه التعاريف أن الديداكتيك تهتم بكل ما هو تعليمي تعلمي، أي كيف يع
  :األستاذ مع التركيز على

فئة لراءات املناسبة اذ اإلج اختة تسهيل عملية التعلم، وجعلها ممكنة ألكرب فئة، مثكيف يتعلم التلميذ؟ ودراسة كيفي
 .التالميذ ذوي صعوبات يف التعليم، وبالتايل فهي دراسة التفاعل التعليمي

هيئها املعلم يمي اليت التقو  يتضمن كل الوسائل و اإلجراءات و النشاطات وكل وسائلالمفهوم الحديث للتعليمية : 
 أجل حتقيق األهداف الرتبوية للتلميذ يف القسم أو خارجة " تعلم علم التعليم"من 

 :  طرائق التدريس
وقف املتعلمني يف م دودة منئة حمهي خطة متكاملة لتنفيذ جزء أو أجزاء من احملتوى التعليمي الوارد يف املناهج مع ف

 . ا املعلم و املتعلمتعليمي وحيدد لكل هدف إجراءات ووسائل و النشاطات اليت يقوم هب

 :معايير الطرائق الفعالة

 إرتباط األهداف التعليمية بالطريقة /1

 قدرهتا على حث التالميذ على التفكري اجليد و الوصول إىل النتائج. /2

 إرتباطها حبياة التلميذ االجتماعية  /3

 مسامهتها يف الربط العلمي و النظري للمادة. /4

 

 

 

 



2017/2018ة ماستر نشاط بدني رياضي مدرسي  **د/مرتات محمد  للسنة الثاني-محاضرات تعليمية األنشطة البدنية والرياضية  

2جامعة باتنة-معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  

15 

 

15 
 

 : التعليمية أنواع /2
 : العامة التعليمية 2-1
 هبا يقصد و ، تيجيات واسرت مبادئ من هبا يتعلق ما كل أي ، املواد مجيع تدريس يف عام و مشرتك ماهو بكل هتتم و

 اليت النظريات و القوانني و قوميت و رائق ووسائل ط و مناهج من هلا املكونة العناصر إليها تستند اليت العامة األسس
 مهما برمته الرتبوي بالنظام و بل الرتبوية القضايا مبختلف هتتم فهي ، التعليمية وظائفها يف و العناصر تلك يف تتحكم
 امللقنة املادة كانت
 : الخاصة التعليمية 2/2

 مثل هبا اخلاصة ألساليبا و الوسائل و الطرائق حيث من الدراسة أو التكوين مواد من مادة تدريس خيص مبا هتتم
 الرياضية و البدنية الرتبية مادة تعليمية

 : التعليمية مكونات /3
 المتعلم – السيكولوجي البعد
 المعلم – البيداغوجي البعد
 المعرفة أو املدرسة املادة – املعريف البعد

 (2،ص2015م ت ن ب ر،). تفاعلية عالقات مشكلة بينها فيما ) البيداغوجي املثلث ( املكونات هذه تتداخل و
 
 

 املتعلم
 
 
 

 مشكل ، تعلم معرفية قةعال                                                               تربوية  عالقة
 التوافق أو ملواءمةا                   النقل                                            ، مشكل تعليمية

 التحويل و
 
 

 ملعرفةا                                                                                       املعلم
 ابستمولوجية عالقة العالقة مشكل ، بيداغوجيا
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 03المحاضرة الثالثة:
 وفق مكونات التعليمية  تحليل العملية التعليمية

 
 مدخل :

 ز على:الرتكي اذ معفيما سبق استخلصنا أن الديداكتيك هتتم بكل ماهو تعليمي تعلمي، أي كيف يعلم االست
بة لفئة الجراءات املناسااختاذ  ئة، مثفكيف يتعلم التلميذ؟ و دراسة كيفية تسهيل عملية التعلم، وجعلها ممكنة ألكرب       

ملعلم و ة التفاعل بني الى أمهيكزت عر ذوي صعوبات يف التعليم ، و بالتايل فهي دراسة التفاعل التعليمي أي أن التعليمية 
 ا العقد الذي يربطهمااملتعلم و ضرورة أن حيرتم كال منهم

ية و تعمل على تنم العقلي الميذكما ركزت على حمتويات املادة الدراسية اليت ينبغي أن تكون متماشية مع مستوى الت  
 مهاراهتم املعرفية وفق األهداف املسطرة مسبقا.

تلف املهام ة بات ان نبني خملتعليمياونات ونظرا ألمهية كل من املعلم و املتعلم و املادة الدراسية و كوهنم من أبرز مك     
 ى اكثر امهية مور اخر اج على لكن قبل ذلك بات التعري املنوطة باملعلم )يف ختصصنا االنشطة البدنية والرياضية (

 .ما حد إىل تربوية هي والتلميذ املعلم بني العالقة
 .التدريس ونلقان مكملتان ، تانأساسي عتانجممو  ، حلظتان مها بل ، والتعلم الرتبية علم معارضة يف تكمن ال والفكرة

 :التعليمي التفكير من مستويات عدة هناك-1
 الرياضيةو  البدنية بيةلرت اليت هتتم با املقاالت من العديد يف عليه العثور مت. املعلمون: تعليمي ممارس- 
 . الباحثني نم فريق عمل يكون ما وغالبا اليت نعمل هبا،  املؤسسة من يأيت :المعياري التعليم- 

 تصور وضعل حماولة اإهن. التدريس اتملهار  حمددة مبعرفة واإلتصال اإلنتاج لشروط علمية دراسة وهو :األساسي التعليم -
 تقين فيها. تكوين خالل من والرياضية البدنية التربية لـ موحد

 :ديداكتيك مستويات  ال -2
  Didactique fondamentale الديداكتيك األساسي"

 .منه متارس الذي املدرسي النظام كان  أياً " والتعلم التعليم" عملية تدرس
Didactique des APS :ديداكتيك األنشطة البدنية و الرياضية 

 األنشطة البدنية و الرياضيةمعني من  نشاط  من حمددة حمتويات حول يتمحور انعكاس هو

Didactique de l’EPS ديداكتيك التربية البدنية والرياضية  
 .للتعليم مدرسي كموضوع  والرياضية البدنية الرتبية بـ خاص انعكاس هو
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 البدنية الرتبية يف التعليم يقتصر أن ميكن ال: واحد شيء على تتفقان لكن ، مقاربتان هناك مما سبق جيب اإلشارة الئ ان
 .املختلفة األنشطة البدنية و الرياضية من الصلة ذات للتدريسات جتاور على والرياضية

 La transposition didactique 3-التبادل الديداكتيكي 
 إىل" حلكماءا علم" من االنتقال دراسة. الرياضيات تدريس جمال يف CHEVALLARD قدمه مفهوم هو هذا

 تيعابهسوا نقله ليتم ، هذا يعمل أن بجي. العلمية املعرفة من للتغيري قابل وغري خملصا صكا ليس التعليم". املعرفة تعليم"
 .جيًدا معلًما ليكون ارزًاب رياضًيا املرء يكون أن يكفي ال. املستهدفني االفراد مع وتكييفه ، الطالب قبل من
 : iquesSituation didactique et variables didact الحالة التعليمية والمتغيرات التعليمية-4

 جعل أجل نم واملعلم أخرى يةناح من والبيئة ، ناحية من الطالب بني القائمة العالقات جمموعة هو التعليمي الوضع
 .املناسبة املعرفة طالبه

 :القيادة مهمة جند ،( الوسطي) التعليمي الوضع هذا قلب يف
 اهل ويكون املمارسني على روطالش هذه تفرض. احلركي السلوك وتنظم تشغل اليت املهارة تنفيذ قبل الشروط من "سلسلة

 .هبا  يتصرفون اليت والطريقة مواردهم عن مستقل موضوعي وجود
 : FAMOSE )لـ وفًقا

 :يكون للمهمة احلركية أربعة عناصر على األقل ---
 هدف واضح *
 تعليمات حول التخطيط املادي *
 واحد أو أكثر من التعليمات على العمليات *
 واحد أو أكثر من التعليمات على معايري النجاح *

 تالتطورا ذلكوك ،( به للقيام هب القيام جيب الذي ما) التدريس حمتويات هي اليت اإلجناز معايري: أيضا يضاف أن جيب
 .للمهمة التعليمية احملتملة

 .تصرفاته توجيهو  حتفيز أردنا إذا يفهمه الذي ، للطالب بالنسبة ملموًسا الصريح اهلدف يكون أن جيب
 ذلك( إىل وما ، التكرار عدد) الوضع ستغري كيف  هي العمليات  -
 عليّ  يتعني اليز  ال أو املوقف هذا يف ناجح إنين" بالقول له سيسمح الذي واملعلم الطالب مؤشر هي النجاح معايير -

 ". للتعلم العمل
 املرء على ....جيبتكرارات 10 ، 1 ضد 3 وضع: السلة كرة  مثل) نوعي أو كمي  النجاح معيار يكون أن ميكن

 عملية يف ضروري أمر هوو . النتيجة معرفة إىل للوصول ، جزئيا ، تسمح (أهنا10 من مرات 9 التسديد إىل الوصول
 .والتعليم التعلم تنظيم
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 هلم تقدم أن ليكوع ، احلركية همهارات بتحويل املعلم يقوم. بسيط منشط جمرد لكي ال نكون أساسية االنجاز معايير -
 .يتعلمون الطالب جعل هي املعلم مهمة. فيه تفكر أن عليك ، التعليمي احملتوى

 .ذالتالمي اتإلجاب وفًقا حاتاملقرت  وتطور لتدريسنا ترابطًا تعطي تطورية مواقف اقرتاح الضروري من :التطورات -
 التعليمية: المتغيرات

 قرار على اعتمادا قيم عدة ذتتخ أن ميكن اليت الوضعية من املتغريات من جمموعة هي التعليمية املتغريات تسمى ما
 .لولللح واسرتاتيجياته إجابته وتطور الطالب تغيري إىل القيم هذه تعديل سيؤدي. األستاذ

  :الحركية المهام تصنيف من نوعان-5
 عاطفيلاو  ، والعاطفي ، واملعلومات ، وامليكانيكا ، الطاقة) تعبئتها املراد باملوارد يتعلق فيما التعقيد درجة حيث من

 (.املوضوعية ودالقي وعدد ، معاجلتها املطلوب املعلومات مقدار إىل املهمة تعقيد يشري(، االجتماعي
 القيود: لدرجة وفقا -

 .املتوقعة كيةاحلر  السلوكيات أو العمليات أو للغرض توصيف يوجد ال :المحددة غير المهام لتحديد
 هذا ويف مجاعية ، اكتشاف تحاال يف تكون ما غالًبا ، السيناريوهات من جمموعة عن عبارة احملددة غري املهام هذه

 ".يتم التعلم: "السياق
 . تنفيذها املطلوب اإلجراءات حتديد دون النجاح ومعايري اهلدف حتديد يتم :محددة-نصف المهام

 الوسائل ربط لخال من املعرفة بناء هو التعلم: "املواقف هذه يف الطالب سيتكيف: املشكالت حل حاالت
 ".واألهداف

 : المحددة المهام
 احلركية لولاحل من وعةجمم إىل حلركيةا املهام تشري". النموذج بيداغوجيا" يف: تنفيذها سيتم اليت العمليات حتديد يتم كما

 (  staps2.free.fr/licence2/fichiers/1_Didactique_generale    )"والتكرار النسخ هو التعلم. "التكرار حاالت يف
 الدراسي: البرنامج في والرياضية البدنية التربية درس وأهمية ماهية-6

درس أن طة اليت يريد امله األنشل أوجكدرس الرتبية البدنية والرياضية هو الوحدة املصغرة يف الربنامج الدراسي وهي تشمل  
ا يصاحب ذلك من مإىل  فةاالضاميارسها تالميذ هذه املدرسة، وأن يكتسبوا املهارات اليت تتضمنها هاته األنشطة، ب

 (94، ص1992)محمد عوض بسيوني، فيصل ياسين الشاطيء ،  تعليم مباشر وغري مباشر
عن هذه املواد  غة، ولكنه خيتلفية والللطبيعويعترب درس الرتبية البدنية والرياضية أحد أشكال املواد األكادميية مثل العلوم ا

 لومات اليت تغطيف واملعملعار اركية، ولكنه ميدهم أيضا بالكثري من لكونه ميد التالميذ ليس فقط مبهارات وخربات ح
ذلك ن جسم اإلنسان و ة لتكويلعلميااجلوانب الصحية، النفسية واالجتماعية باإلضافة إىل املعلومات اليت تغطي اجلوانب 

بني تربوي من طرف مر  إشرافت تم حتباستخدام األنشطة احلركية مثل التمرينات واأللعاب املختلفة الفردية واجلماعية وت
  أعدوا وكونوا هلذا الغرض.
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رينات البدنية ن باستخدام التملإلنسا لقواموإذا كانت الرتبية البدنية والرياضية قد عرفت بأهنا عملية توجيه للنمو البدين وا
لك يعين عقلية، فإن ذلاة و االجتماعي وبعض األساليب األخرى اليت تشرتك مع الوسائل الرتبوية يف تنمية النواحي النفسية،
و ستوى املدرسة فهن على مف ولكأن درس الرتبية البدنية والرياضية كأحد أوجه املمارسات كما حيقق أيضا هذه األهدا
يعطي  هتم احلركية كمارج قدرا، وتديضمن من النمو الشامل للتالميذ لتحقيق احتياجاهتم البدنية طبقا ملراحلهم العمرية

 ا الشكل فإن درسة، وهبذرتبوين منهم لالشرتاك يف أوجه النشاط داخل املؤسسة أو خارج املؤسسة الالفرصة للمتميزي
البدين والصحي  ة يف جمال النموالسياس مستهاالرتبية البدنية والرياضية يشغل فرتة زمنية حيقق خالهلا األغراض الرتبوية اليت ر 

 (94، ص1992،   محمد عوض بسيوني، فيصل ياسين الشاطيء) للتالميذ على كل املستويات
 من هو استاذ التربية البدنية والرياضية:؟-7

لنشاط ه اختيار أوجه الى عاتقعيقع  يعترب أستاذ الرتبية البدنية والرياضية صاحب الدور الرئيسي يف عملية التعليم حيث
تطبيقها و يمية والرتبوية ف التعلألهدايستطيع من خالله حتقيق ا املناسب للتالميذ يف درس الرتبية البدنية والرياضية حيث

 على أرض الواقع.

ته ته الثاقبة ونظر لى بصري عذلك  كما أنه حيقق أدوار مثالية يف عالقته بالطالب والثقافة واجملتمع واملدرسة ويتوقف
 لعامة للرتبية يفاألهداف امع  تماشيةاألكادميية واملهنية، كما أنه حيقق كذلك األهداف اليت يدركها هو شخصيا وامل

ة وهكذا بوية والتعليميسات الرت املؤسو املنظومة الرتبوية، ذلك أنه يعمل يف خط املواجهة املباشرة مع الطالب يف املدارس 
 .(147، ص 1996)أمين أنور الخولي ، فهو يعكس القيم واألهداف اليت يتمسك هبا.

يف مع املواقف لى التكدرته عنشري إىل شخصيته، ومؤهالته، تكوينه، سلوكه وقعندما نتحدث عنه  من جهة أخرى فإننا
ن حبه رس، كما تتحدث عناء الدبة يف املستجدة، قدرته على التبليغ و التنشيط اجلماعي، وقدرته استثمار عالقاته الرتبوي

 تعلم.وين املوتك ناءملهنته أو تدمره منها كلها عوامل متداخلة و متفاعلة تساعد بصورة أو بأخرى يف ب
لميذ شيئا ك يف نفسية التراته يرت و نظ مما ال شك فيه أن املعلم بصفة عامة يف كل حركة تغيري لوجهه ولباسه و أسلوبه     

 .فرديا من شخصيته و ذاته 
 بناءه يف يف شهرين ما ينوي إذا كان من عادة املهندس املعماري أن يدرس (Faurastié) فوراستيهو كما قال الباحث 

تة ازه على أسس ثابقوم إجنىت يشهر ح  سنة فإن الواجب يفرض عليه أن عليه اليوم أن يدرس يف سنة ما يريد تشييده يف
البتعاد املعلم أوىل با قول، إنعئ الودعائم سليمة، وإذا كان هذا من واجب املهندس املعماري فما بالك باملعلم الذي ينش

 المؤمن عبد)عن كل ارجتال و عشوائية حىت يكون عمله هادفا فعاال، و يكون ذلك بالتخطيط الدقيق 
 (.27،ص1996 يعقوبي،

 :صفات استاذ التربية البدنية والرياضية  ومهارته-8
 التالية: جيب ان يكون اعداد  املعلم يف أي جمتمع من اجملتمهات خيضع لالمور

 *ان يعرف املفهيم زاالجتاهات السائدة يف اجملتمع الذي يعيش فيه
 ت واخلربات هتم من املعلوماون حاجاملعلم*ان يلم باملادة الدراسية بالدرجة االوىل اليت جيعل منه موردا صاحلا يستمد منه ا
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 *ان يكون لديه القدرة على توصيل املعلومات
 املنهاج الدراسي وتوجيهاته وحمتوياته *ان يكون واعيا الهداف

 (88،ص2011)يخلف احمد، .*ان يكون على علم خبصائص املتعلمني وحاجاهتم
كون يتصف هبا حىت ي ان  ضيةالرياالكثري من الكتاب و املختصني ركزوا على صفات ينبغي على استاذ الرتبية البدنية و  

هر و...  سن املظحية و مدرسا ناجحا كالصفات االخالقية حب العمل، حسن التصرف، األمانة ... والصفات اجلسد
نركز على  ننا سوفذا آلهكننا لن نكثر احلديث عنها و كلها صفات أساسية و ضرورية البد للمدرس التحلي هبا ل

 ة.ا يف الصف يف احملاضرة املقبلبعض املهارات األدائية اليت تثبت فعاليتها و ضرورهت
 املراجع:قائمة 

 .لعريب، القاهرة، دار الفكر ااملهين واإلعداد واملهنة الرتبية أصول1996 : أمني أنور اخلويل-1
امعة ج،م ن ب ر  ،ظاهرة التفاعل االجتماعي الصفي ،رسالة ماجيستري غري منشورة2011 ،خيلف امحد-2

 اجلزائر.
 ية،ديوانالطبعة الثان،،نظريات وطرق الرتبية البدنية  1992،حممود عوض بسيوين ،فيصل ياسني الشاطي  -3

 .املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر،
http://staps2.free.fr/licence2/fichiers/1_Didactique_generale.doc11:18استدعي يوم2018/01/29 على الساعة  
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 04: المحاضرة الرابعة
 المهارات األدائية ألستاذ التربية البدنية والرياضية    

 : مهارة تقديم الدرس و تهيئة التالميذ .1
الدرس، ففيها  وىل يفئق األمن العوامل اليت تضمن حسن متابعة التالميذ للدرس ورغبتهم يف التعلم هي اخلمس دقا

الون مبا ن الدرس و ال يبالميذ مرف التدافعيتهم للتعلم، و إما ينصيستطيع املدرس لفت انتباه التالميذ و إثارة رغبتهم و 
وع طرق التقدمي ذ. وتتنتالميسيقوله، لذلك نقول ان املدرس الناجح يستطيع من خالل تقدمي شيق أن يثري دافعية ال

ستوى التالميذ مرف على للتع حسب املوضوع و سن التالميذ كما يتم ربط الدرس بالدرس السابق او باملعارف السابقة
او  فالم عن املوضوعطة أو أبأشر  و االنطالق منه الستكمال بنيتهم املعرفية عن املوضوع، كما ميكن للمعلم االستعانة

لى عفقد جاذبيتها و ىت ال توعة حاملهارة املراد تعلمها .... واألفكار عن التقدمي ال تنتهي لكن املهم أن تكون متن
 لدرس.حملدد لضوع امة على حساب زمن الدرس و أن ينتقل من التقدمي إىل املو االستاذ أال يطيل يف املقد

  مهارة إنهاء الدرس: .2
سئلة أو يتم عن طريق  ا الدرسناوهلتقد تكون هناية الدرس أكادميية أي تركز على تلخيص النقاط العلمية و العملية اليت 

تخلص التعميمات رحلة تسذه املهالتطبيق املهاري، و يف توجه للتالميذ أو قد يقوم االستاذ هبذا التلخيص او تسلسل 
أن كنية و السلوكية  الوجدا وانباألساسية يف الدرس وتعاد على التالميذ و قد يهتم املدرس عند إهناء الدرس ببعض اجل

 بية.هتم السلسلوكيا ض علىيشكرهم على جتاوهبم و متابعتهم للحصة )قد يكون فردي أو مجاعي( كما قد يعاتب البع
  مهارة الشرح : .3

 قين يعىن مبهارةتموضوع  نت ذاتتعين القدرة على توضيح معىن املفاهيم و املدركات الواردة يف احلصة خصوصا وان كا 
ادته يكون ا ملما مب كان أن  ة مبااو جمموعة عمليات تقنية  و هذه املهارة جوهر عملية التدريس العلمية ، فمن الضرور 

 ن االستعانة هباليت ميكاليب اتوضيحها بأكثر من طريقة و من بني األسمتعمقا يف مفاهيمها حبيث يستطيع تبسيطها و 
نطقي ار، التسلسل املاالختص د علىو جيب الرتكيز يف الشرح اجلي )األمثلة ، التشبيهات ، االستعانة ببعض الرسوم...(.

 (.272-269 )كوثر حسين كوجك ، ،صو الرتتيب، توضيح عالقة األفكار و املفاهيم. 
  المدرس: حيوية .4

ن قابلة للتعلم م يس و هية تدر ترتبط حيوية املعلم مبواصفاته الشخصية، لكن هذا ال يعين أهنا موهبة و لكنها مهار 
و  تنويع يف درجاتهوته )الصدريب خالل املمارسة و التدريب، و لكي تؤدى هذه املهارة بكفاءة فإن املدرس حباجة إىل ت

 وجه.مستوياته( و حتركاته و تعبريات ال
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  :التفاعل بين المعلم و التالميذ في القسم .5
داخل املوقف  ذي جيريم اليظهر من خالل التفاعل الاللفظي )اإلمياءات( و التفاعل اللفظي الذي يركز على الكال

 التعليمي من املعلم أو املتعلم.
معظم وقت احلصة  ، أن املعلم يأخذ (Flandersو قد أوضحت الدراسات و اليت من أشهرها دراسات فالندرز )

يف صورة  الم املعلم تكونكرية من  بة كببالكالم و ال يدع جماال كبريا للتالميذ للتحدث أو احلوار، كما دلت النتائج أن نس
الميذ بالكالم درة التة مباأسئلة تعليمات وتوجيهات أو حتذير أو توبيخ لتوجيه سلوك التالميذ، كما وجد أن نسب

 .للغاية، كما أن نسبة احلوار املتبادل بني التالميذ بعضهم ببعض منخفضة جدا منخفضة
ذلك يتم ية التعليمية، لة العملكفاء  وقد وجد أنه كلما زاد دور التلميذ اإلجيايب يف املوقف التعليمي زاد التعلم وزادت

ادة تدريبهم على زي ، مبعىنانبهذا اجل وبعد التخرج لرفع مهارهتم يف -يف كليات الرتبية-تدريب املعلمني قبل اخلدمة
لى اتوري املهيمن عه الدكتن دور التفاعل يف الفصل، حبيث يكون الدور األكرب للتالميذ وتعويد املعلم على التقليل م

 املوقف التعليمي.
 : مهارة صياغة وتوجيه األسئلة أثناء التدريس -6
 التأكد من فهمهملطالب و اقييم تيستخدم املعلم األسئلة من آن آلخر يف احملاضرة ويف احلوار واملناقشة ويف مرحلة  

ئلة عملية ا، وتعترب األسمستوياهتعها و للدرس، ومن املهم أن يتقن املعلم مهارة صياغة وتوجيه األسئلة، وأن مييز بني أنوا
 بعض.بني املدرس والتالميذ والتالميذ وبعضهم ال ديناميكية تساعد على التفاعل املتبادل

 وميكن تصنيف األسئلة إىل قسمني:
 ؛(Fact questions) أسئلة ختترب وتؤكد املعلومات وتسمى أسئلة احلقائق 6-1
 رية التفكأسئل أسئلة تدفع التالميذ إىل التفكري وخلق احلقائق أو التوصل إليها، وتسمى أحيانا6-2
 Thought question)؛) 
  :مهارة تعزيز استجابات التالميذ -7
قة أو الرفض املواف ن مدىعالتعزيز سلوك لفظي يأيت عقب سلوك آخر سواء كان لفظيا أو غري لفظي هبدف التعبري  

 وانواعه هي:  للسلوك؛
 ناقصة؛ جابتكالتعزيز اللفظي: كان يقول املعلم للتلميذ احسنت، جيد، أكمل، أو غري صحيح، ا -7-1
 التعزيز غري اللفظي: سكون يف صورة ابتسامة أو تصفيق من طرف الزمالء؛ -7-2
 التعزيز الفوري: و يكون مباشرة بعد أداء السلوك دون تأخري؛ -7-3
 مل.التعزيز السليب: و فيه ال يكون هناك رد فعل لسلوك الفرد بل جتاهل وامهال كا -7-4
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 مهارة استخدام الوسائل التعليمية: -8
استعمال  يها وسيلة ما، وف تصلح ف اليتتتطلب املهارة ان يكون املعلم ملما بأنواع الوسائل التعليمية املختلفة و املواق 

 أكثر من وسيلة إذا استدعى األمر ذلك، مع أهنا تعمل بكفاءة قبل موعد الدرس؛
  مهارة إعطاء التعليمات: --9

 وفهية أو كتابية شون إما يت تكت من تقدمي التعليمات للتالميذ و النادرا ما خيلو درس من الدروس يف مجيع التخصصا
أن  قان هذه املهارةعلى ات ملعلممدونة، و من الضروري أن التعليمات مقدمة بلغة سليمة وواضحة ودقيقة، و ما يساعد ا
حة، و من ة صحييقا بطر جيري تعليماته يف خطوات قصرية يف تسلسل منطقي متكن التلميذ من متابعتها و تنفيذه

ه علم يف تعليماتتعني املقد يسو الضروري أن يوضح للتالميذ األهداف من هذه التعليمات و النتائج املتوقعة منها... 
 .ببعض الرسوم التوضيحية و االرقام و الرموز ملساعدة التالميذ على املتابعة والفهم

 : مهارة إدارة المناقشة -10
منها  ع للمناقشة ولكلدة أنوا عهناك تالميذ ومشاركتهم اإلجيابية يف املوقف التعليمي؛ و إن املناقشة تزيد من فاعلية ال

لس شكل دائرة، وجي اعد علىاملق أهدافها اخلاصة يف مناقشة اجملموعات الكبرية جيد املعلم طريقة ونظام الفصل وترتب
راء ط املشاركة واآلوين نقاة لتدمقررا للجلساملعلم يف مقعد يف الدائرة يرى فيه اجلميع، ويعني أحد التالميذ ليصبح 

 هداف املناقشةأ مويشرح املعل املختلفة مع ضرورة تغيري املقرر يف كل جلسة حىت ال يستأثر واحد منهم هبذا الدور،
ار( ، وحىت ب استفسو يطلوموضوعها ويوضح قواعد النقاش ) كيف يأخذ الكلمة، أو كيف يعلق على كالم زمالئه، أ

لى ئهم أي كانت، وعدو بآراىت يبحناقشة البد أن يشعر التالميذ باالرتياح واالطمئنان وال يشعرون بالتهديد تنجح امل
 املعلم كمدير للمناقشة، ضبط الوقت والتأكد من أن كل جوانب املناقشة قد نوقشت؛

  مهارة إدارة الدروس التطبيقية: -11
ليات يقية مجيع الفعاس التطبالدرو عداد السابق لزمن الدرس، ونقصد بيتطلب من ااملدرس مهارة غالية يف التخطيط واإل  

القدرة  روس التطبيقاهتيددرس يف مةللمواملهارة األساسية الالز  الرياضية الفردية واجلماعية اليت جترى  بغرض التطبيقات.
ن حسن مالتأكد و عض لباعلى املالحظة ملا يدور يف الدرس )يالحظ أداء التالميذ وأساليب تعاملهم مع بعضهم 
ذه هئج املتوقعة من والنتا لناتجااستخدام األجهزة والوسائل التعلمية ( على املدرس أن يوضح يف بداية العمل السلوك 

 .(296-269 )كوجك كوثر حسين، صالتجربة 
إضافة إىل املهارات اليت سبق ذكرها فإن إتقان املدرس لصياغة األهداف التدريسية صياغة سليمة يعترب كذلك من أهم  

املهارات الالزم توافرها يف كل مدرس بصرف النظر عن مادة ختصصه أو عن املرحلة اليت يدرس هلا ومن املهم أن خيتار 
ددة للدرس مع مراعاة الظروف املادية واالجتماعية للبيئة املدرسية، ومراعاة املعلم أنواع األنشطة اليت توائم األهداف احمل

ميول التالميذ حبيث تدفعهم األنشطة املختارة للمشاركة اإلجيابية والتفاعل املثمر مع املوقف التعليمي، مع ضرورة أن ينوع 
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درس آلخر ألن هذا يؤدي لتعلم أفضل ويبعد امللل املعلم يف األنشطة التعليمية اليت خيتارها سواء يف الدرس الواحد أو من 
 عند املعلم والتلميذ على حد السواء 

علم، ه على سلوك املت إحداثبو إىلفاملعلم من خالل حتديده لألهداف أن حيدد نوعية التعبري املعريف واملهاري الذي يص
 ا النشاط عله يف هناية هذفرا على قاد كون املتعلمماذا ينتظر من املتعلم إجنازه يف هناية الدرس ؟ أو ما الذي ينبغي أن ي

عل هذا األمر علمي وجيي التنستخلص إذا أن وضوح األهداف ودقتها ميكنان املعلم من السيطرة على املوقف التعليم
 حيدد الوسائل املناسبة لتحقيق هذه األهداف...

 خطيط مبثابة رسمس، فالتلتدريلحتديد األهداف على املعلم أن يعمل على التخطيط اجليد للمنهج املدرسي متهيدا  بعد
رقه لم واجتاهاته وطمل املعسار عبياين أو خريطة توضيحية يستعني هبا املعلم قبل التنفيذ والتقييم فالتخطيط يوضح م

 ومشكالته وكيف ميكن التغلب عليه.
ق ية ويعمل على خلة تعليمل بيئد من أن يتقن املعلم مهارة التخطيط لتدريسه حىت يتمكن من توفري أفضهلذا كان الب 

 (.55 ، ص2001وثر حسين، كوجك ك)املناخ الذي يشجع على حدوث أكرب قدر من التفاعل وبالتايل أكرب قدر من التعلم 

 :ةالتخطيط لدرس التربية البدنية والرياضي
 وهادفة تؤدي اىل بلوغ األهداف املنشودة بفعالية وكفاية التخطيط عملية منظمة

ؤدي اىل بطريقة عملية ي تغرياتهله وملذا كان لزاما على املعلم ان يلجا اىل التخطيط ملواجهة املوقف التعليمي بكل عزام
 .(2007، 56ص)زكية إبراهيم كامل واخرون،حتقيق األهداف املرجوة   

 أهمية التخطيط:
رق والوسائل يار الطواخت يساعد املعلم على وضوح الرؤية وخاصة فيما يتعلق بتحديد األهداف وحمتوى األنشطة-1

 املناسبة لتحقيق تلك األهداف ، وكذا اختبار وسائل التقومي املناسبة
م تعلمني وقدراهتاجات املحجتاه يساعد املعلم على تنظيم حمتوى املادة وتوجيهها مستخدما اإلمكانات املتوافرة با-2

 بفعالية وكفاية وجينب املعلم والتالميذ اهدار الوقت
 يساعد املعلم على مواجهة املواقف التعليمية املختلفة بطريقة ناجحة -3
 يقلل من مقدار احملاولة واخلطاء يف التدريس-4
 ملل واحباط  سري دونة و بيجيعل عملة التقومي ممتعة للطالب فيقبلون على التفاعل مع خرباهتا املنظمة بإجيا-5
 (2007، 58،59)زكية إبراهيم كامل واخرون،صيساعد التخطيط املعلم على النمو املهين له-6
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 :للمحاضرة الرابعة قائمة المراجع
 ، ديوان املطبوعات اجلامعية، 2، طوالرياضية البدنية الرتبية وطرق نظريات ،1992،حممد عوض بسيوين، فيصل ياسني الشاطيء-1
 ة.ر ، دار املعارف، القاهالبدنية الرتبية يف واإلدارة التنظيم: حسن شلتوت ،1996،حسن معوض-2
 .قاهرة، دار الفكر العريب، الاملهين واإلعداد واملهنة الرتبية أصول ،1996،أمني أنور اخلويل-3
 لعربية.امجهورية مصر ،اهرة ، الق2،اجتاهات حديثة يف املناهج وطرق التدريس،عامل الكتب ،ط2001كوثر حسني كوجك،-4
 لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية. ،دار الوفاء1الرتبية الرياضية ،جزء طرق التدريس يف، 2007 زكية إبراهيم كامل واخرون، -5

6-Edgrd thil et Rymand thomas MANUEL de l’educateur sportive,ed vigot paris 1985  
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 05الخامسة :المحاضرة 
 الحسب منهاج المرحلة المتوسطة مثا والرياضية البدنية االنشطة تعليمية 

 
 والرياضية البدنية التربية تدريس
 والبنائية البنائية النشيطة لطريقةا على أساسا يعتمد بالكفاءات ظل املقاربة يف والرياضية البدنية الرتبية مادة تدريس

 .) التعلمات بناء أي ( اجلماعية
 : الطريقة نتهاج هذها هل تضمن اليت األساسية باملبادئ يأخذ أن  املعلم عمى يتوجب وليتحقق هذا         

  فقط إليه يرمي لذيا والبعد املعىن من حيث سليمة علمية صياغة صياغة اهلدف احلصة على جناح يقتصر ال -1
 إعطاء األولوية إىل الدروس وتقدمي تسيري كيفية يف التوجه إىل اجلماعية البنائية و البنائية النشيطة الطريقة ترمي - 2

 بني من ن احلل املناسبع البحث إىل حتتاج تعلمية إشكالية وضعية يف مجاعة ضمن أو فردا يوضع حيث ،  للمتعلم
 بالواقع األحيان غالب يف له ال عالقة مباشرة متارين من املنطلقة اجلاهزة الوصفات عن واالبتعاد جمموعة احللول احملتملة،

 .النشاط ميثله الذي
 إضافيا جمهودا منه يتطلب امم ، للتالميذ وموجها مرشدا يكون أن املريب على هذا املنطق )منطق التعلم( يفرض -3

 يف املناسب احلل لبلوغ الالزمة افةاإلض هلم مقدما ، تعلماهتم ممارستهم أثناء ويرافقهم حلظة أي يف جبانبهم يكون حبيث
 .املناسب الوقت

 : منه يقتضي هذا -4
 : حسب ) األنشطة برمجة ( األنشطة اختيار*
 . توجيهات من املنهاج يف جاء ما ػػ
 . املؤسسة يف املوجودة املنشآت ػػ
 . املتوفرة التعليمية ػالوسائل ػػػ
 . السنة وكذا فصول ، املنطقة مناخ ػػ
 . باملؤسسة املادة أساتذة جمموع مع التنسيق ػػػ

 :) السنوية البرمجة ( السنوي المشروع بناء*
 املستوى( ( السنة منهاج يف احملددة الكفاءات حسب ػػ
 . الكفاءة مركبات دراسة ػػػػ
 بعد ذلك التقومي يف تناوهلا ػػ
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  :يتم   المكتسبة الغير المركبات وحصر التقويم بعد*
 .والنشاط يتماشى مبا أولويتها حسب ترتيبيا ػػػ
 اهداف عملية )اهداف خاصة(تصاغ  ػػ

 .) التعلمية دةالوح يمثل ما هذا ( يتم حتليل هذه االخرية اىل اهداف جزئية تعرب عن حمتوى التعلم
 البنائية الطريقة النشيطة وانتهاج بالكفاءات ويف ظل املقاربة والرياضية البدنية الرتبية يف تعلمية / تعليمية حصة لبناء -5

 : يلي العمل مبا جيب اجلماعية والبنائية
 : أي بالنشاط الهدف ارتباط مدى من التحقق  -ا-

 . بالنشاط عالقته ػػػػػػ
 .النشاط من مكانته ػػػػػػػ

 : بحيث ) الجزئية األهداف ( التعلم محتوى دراسة  -ب
 وأولويتها أمهيتها حسب ترتيبها  يتم ػػػػػ
 .النشاط يف سياقها ضمن العناصر هذه من املراد فهم ػػػػػ
 .بينها فيما عالقتها مدى ػػػػ
 باهلدف عالقتها مدى ػػػػ

 : ب  مرتبط العناصر هذه تخدم التي التعلمية المشكلة الوضعيات اختيار  -ج
 .  طريق حمتوى التعلم عن باهلدف عالقتها ػػػػ
 .وخصوصياته بالنشاط عالقتها ػػػػ
 . الوضعية هذه تتطلبها توفر الوسائل اليت مدى ػػػػ
 .حتقيقها للهدف مدى ػػػ

 . املمارسة فضاء مراعاة 
 .التالميذ مراعاة مستوى ػػ
 . تقدمه العمل الذي مراعاة حجم ػػػػ
 األمنية مراعاة الناحية ػػػػ

 : ب المعلم يقوم الدرس سير خالل -د
 .املشكلة حول الوضعية شروحات تقدي

 . باهلدف عالقتها
 . ..)وجدت إن ( عملية حقائق تقدمي
 . .تربوية أبعاد تقدمي
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 . . حتملها اليت األخالقية القيم إىل اإلشارة
 . . املشكلة الوضعية على النشاط صبغة إضفاء
  .كل التالميذ   مشاركة على السهر

  . واهليات  الوضعيات م بتصحيح القيا
 .الدرس طيلة اهلدف على الرتكيز

 والرياضية البدنية االنشطة تعليمية     
 الجماعية االنشطةاوال : 

 :املدرسي الوسط يف السلة كرة :  السلة كرة نشاط مثال : 
 من النقاط  كرب عددا حراز لعبة كرة السلة لعبة رياضية تلعب يف مبارياهتا بني فريقني حياول كل فريق منهما ا

 (2007، 26)محمود أبو نعيم،ص
 على للتفوق يعمل كل فريق يثحب ، عناصرمها عدد يف متساويني فريقني  بني تنافسي رياضي نشاط السلة يف كرة لعبة إن

 . نفسه للنشاط املهيكل القانون حدود يف خصمه
 قدر أكرب تسجيلو  وبدوهنا لسلة اخلصم  بالكرة وفردية مجاعية بعمليات والقيام  التحضري يستمر وهبذا

 لتحقيق االنتصار بدوره، سلته وتسجيل نقاط بلوغ من منعه الوقت نفس ويف النقاط من
 الكرة فيها ر ادخالاالخ اهلدف: اهلدف هو ادخال كرة يف حلقة مرتفعة على األرض وكل فريق حلقته وعلى الفريق

 العبني ويكونون مقسمني على الشكل التايل: 5كل فريق هناك  الفريق: يف
 وتوزيعهاأي )الثالثية(ومهمته مترير الكرة  6.15*قائد الفريق ويكون واقفا عند خط

 جوم لتسديداهلنقاط او  3وتسجيل 6.15ومهمتهم اما تسديد الكرة من خارج  *اجلناح األمين وااليسر
 . نقطتني.................يتبع

 السلة: كرة نشاط خصائص بعض  .أ
 حمدد ارتفاع وعلى أفقي مستوى على سلة وجود *

 .حجمها لطبيعة الكرة *التعامل مع
 اللمس( عد ( اخلصم مع التعامل *

 . خاصة وحتركات حبركات القيام تفرض اللعب و امللعب طبيعة * 
  :السلة كرة في األساسية القوانين بعض  .ب
 . بدالء 5 و أساسيني مخسة منهم العبني 10 الفريق من يتكون *
 . مللعبامنتصف  يف أثنني بني احلكام  طرف احد من الكرة طريق دفع عن تكون املقابلة بداية *

 . امللعب حدود خارج من خطأ وقوع أو تسجيل النقاط عند *يستأنف اللعب
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 . الفريق او تنطيطها عناصر بني تبادهلا طريق عن يتم التنقل *
 . ) التنطيط السابق )إعادة يف تنطيطها بعد مسكها عند الكرة تنطيط جيوز ال *
 .) بالكرة املشي قاعدة ( بالكرة املشي أو اجلري جيوز ال *
 . اخلصم دفع أو ملس او مسك جيوز ال *
 . ) املنطقة إىل العودة اجتياز نصف امللعب) بعد منطقته إىل الكرة إعادة جيوز ال *
 . ) ثواين الثالث قاعدة ( ثوان ثالث مدة اخلصم سلة منطقة يف البقاء جيوز ال*

 .القانون هعلي ينص ما حسب مرات عدة ) احتياطي أو كأساسي ( واخلروج *حيق لكل الالعبني الدخول
 : السلة كرة لنشاط الداخلي المنطق . ج

 :عموما اعيةاجلم املتعلق باأللعاب الداخلي على نطاق خيرج ال الداخلي منطقها فإن مجاعية كلعبة
 .لتهس يف نقاط لتسجيل اخلصم منطقة حنو والتقدم امليدان لربح اجلماعية املواجهة وضعية ػ
 . الكرة كاداة للتسجيل. على لالستحواذ فريقني بني تنافس ػ
 . ميدان مهيكل وحمدد التحرك داخل  ػ

 . اهلجوم والدفاع صفة يعطي وفقداهنا الكرة امتالك
 . اخلصم من يواجهه  وما قوة الفريق بني العالقة تسيري ػ
 .اهلدف لبلوغ الرؤية وتوحيد بني عناصر الفريق العالقة تسيري ػ

 .لبلوغ اهلدف واستثماره بني عناصر الفريق املهاري  احلوار وجو فهم املواقف
    .صاحله غري يف كان وان بالقانون حىت االلتزام  على التعود ػ

 :المدرسي الوسط في األساسية المشاكل  .د
 تعرتض ملشاكلبعض ا جند فإننا ، ومواجهة تعاوين طابع ذو ورياضيا بدنيا نشاطا السلة كرة باعتبار

 : يلي ما يف حنصرها املبتدئني خالل عملية التعلم التالميذ
 . واجلماعي الفردي اجملهود تسيري ػ
 . واجلمهور احلكم وحىت والزمالء اخلصم باجتاه االنفعاالت يف التحكم ػ
 .... اخل ملسافاترات وا املسا واالدراك  وضبطوالتنسيق  كالتوازن احلركي النفسي اجلانب يف التحكم ػ
 ...اخل ومتريرها استقباهلا أو ورميها كالتنقل بالكرة التصريف املهاري اجلانب يف التحكم ػ
 . واهلجوم الدفاع يف التكتيكي اجلانب يف التحكم ػ
 .ودفاعا اخلصم هجوما ملواجهة الزمالء مع العمليات تنسيقػ

 .لعبه وطبيعة اخلصم قدرات على التعرف
 .تنتظر احلل  ميكنها وال حينها يف ومتجددة عليه مشاكل متهاطلة جمموعة القدرة على ػ
 . وقوعها ومكان وزمن توقع العمليات على القدرة ػ
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 منهجية التعلم واساسيات تعلم كرة السلة الحظ المالحق بعد المحاضرة*****

 وعموما مراحل التعلم تكون كما يلي:**

 تعلم التوقفات والتمحور والوضعيات  والتنقالت يف الدفاع-1

 يدان امليفبة الكرة كالتنطيط والتمرير واالستقبال وصرف النظر عن الكرة اىل ما يدور مداع -2

 استغالل امليدان يف اهلجوم والدفاع وفهم املواقف ومواجهتها-3

 التسديد من الثبات ومن اجلري )السلمية( ومن االرتقاء -4

 واهلجوم قراءة اللعب وفهم املوقف وحتديد نوعية مواجهته يف الدفاع -5

 والعناصر اليت تبىن عليها طرق التعلم يف كرة السلة هي:

 *الوعي والفعالية

 *استخدام الوسائل السمعية البصرية

 *السلسل والتتابع

 *الوطيد والتثبيت

 (123،ص2015)ثري محمد الوحش،*سهولة التحصيل واملالئمة . 

  االعداد المهاري في كرة السلة:

الرياضية  بناء املنافسات العب يفلها الاملهاري يف كرة السلة اىل تعلم املهارات الرياضية اليت يستعمهتدف عملية االعداد 
 لتحقيق على املستويات وبلوغها وتعد املهارات احلركية املركبة اساس سري اللعب

 وميكن تقسيم املهارات االساسية يف كرة السلة اىل :

 مهارات هجومية-1

 التصويب-2
اهلجوم  دفاع اويف ال )عبارة عن حماوالت الالعب املتكررة للتحكم يف لوحة اهلدف سواءاملتابعة -3

 لالستحواذ على الكرة(
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ة او بعيدة بني ات قصري مساف املناولة )حركة الكرة بني الالعبني او بني اعضاء الفريق لكن ان تعمل من-4
 الالعبني (

 احملاورة-5
 استقبال الكرة ومسكها-6
ن اهلدف عقب رتدة مات املدفاعية وجند فيه املتابعة الدفاعية لغرض االستحواذ على الكر املهارات ال-7

 التصويبات غري الناجحة للخصم.
 (. 46-35،ص2016قطع الكرة وتشتيتها. )مازن حسن جاسم،-8

 

 :للمحاضرة الخامسة جعاالمر قائمة 

 .2016،لوطنية ،اجلزائررتبية ازارة الو التعليم املتوسط ،  الوثيقة املرافقة ملنهج الرتبية البدنية والرياضية ،مرحلة -1

.،عمان ،األردن ،األلعاب الرياضية ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع 2007،حممود أبو نعيم -2  

،االلعاب الرياضية )النشأة ،االعداد ،االيقاع(،دار دجلة ،عمان 2015ثري حممد الوحش ، رامي احسان ورديان،-3
.،االردن  

،التقومي املوضوعي لفاعلية االداء املهاري لالعيب كرة السلة، مكتبة اجملمع العريب للنشر 2016مازن حسن جاسم ، -4
.والتوزيع ،عمان، االردن  
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 06المحاضرة السادسة:
 الفردية)الجزء االول( األنشطة البدنية تعليمية 

 المتوسطة وفق متهاج التربية البدنية والرياضية للمرحلة
  :الداخلي المنطق

 أكرب للجري عال إيقاع على افظحي جيري بسرعة حبيث الالزمة الفعالية للرياضي تكون ألن ترمي فردية بدنية انشطة هي
 و ألعلى الوثب قدرة له ، جلريا خالل و تكييفها معامله ضبط القدرة على له ، احلواجز رغم اجلري مراحل يربط ، مدة

 .يستخدمها اليت لألداة القوة من ممكن قدر اكرب حتويل قدرة له ، ميكن ما ألبعد
 :في  القوى ألعاب تساهم الرياضية و البدنية التربية في

 نفس يف تقومي و مقياس النتيجة نأ باعتبار ،)املردود ( عليها احملصل للنتائج الطفل مواجهة عن طريق ات الذ معرفة ػ
 :أي الوقت

 . بالتنقيط املقياس اخلاص و احلركية القدرات بني العالقة إحداث .

 النتائج. حتسني عن البحث طريق عن ات الذ جتاوز و حتدي .

 .وقتها يف استثمارها و املانعة و الساحنة القوانني مع التعامل .

 . الظواهر الفسيولوجية مع التعامل و اإلحساس .
 .والتنظيم التخطيط يف املسؤولية .حتمل

الوثب و الرمي و الجري : عائالت إلى عموما القوى ألعاب تصنّف. 

 .......واجزاحل جري ، التتابع جري ، اجلري الطويل ، املتوسط اجلري و ، السريع اجلري : الجري 
 املطرقة. رمي ، القرص رمي ، الرمح رمي ، اجللة رمي : الرمي 
 .بالزانة القفز ، الثالثي الوثب ، العايل الوثب ، الوثب الطويل :الوثب 
 

 .المدرسي الوسط في السرعة جري نشاط  :السرعة جري تعليمية : أوال

 و لتنمية الرياضية و البدنية لرتبيةا مادة عليها ترتكز اليت األساسية الركائز من املدرسي الوسط يف السرعة نشاط يعترب
 الكتساب األساتذة إليها يلجأ و التلميذ لدى االجتماعية حىت و الفكرية و الفسيولوجية و البدنية رت ا القد تطوير

 .لهاحعليه  يتوجب مشاكل من يوميا يصادفه ما مواجهة على تساعده كفاءات مهارات و تالمذته
 الداخلي المنطق  :السرعة نشاط معالجة  .أ

 االنفعالية تهطاقا العداء جيند حبيث االنطالق والوصول خطي بني ما السريع التنقل على يعتمد نشاط
 يف معينة مسافة قطع متابعة له تضمن ممكن، وقت أقصر يف ممكنة سرعة أكرب لبلوغ النفسية و الفسيولوجية و البدنية و

 .ظرف مناسب
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 :السرعة جري مراحل  **

  :االنطالق مرحلة
 اجلري من األوىل اخلطوات يف ممكنة سرعة أقصى اكتساب مفتاح مرحلة االنطالق ن إ

 :الجثو من االنطالق مراحل
  اخللفية و ل األماميةالرج بني املرحية الوضعية على باحثا جيثو و الدفع آلة من العداء يقرتب : مكانك .

 .أخرى جهة االنطالق من خط مبحاذاة أسفال املمتدتني الذراعني و اجلذع و جهة من
 م وذلك مبد الرجل اخللفية تقريبا مالأل ثقله مركز جلب و مؤخرته رفع استعد( حياول العداء ( األمر مساع عند : استعد .
 .الساندين من اخلروج و بالرجلني جاهزا للدفع يصبح حبيث ، لألمام امليالن و
 قد كان قوة من لديه ما الساندين على بالرجلني العداء يدفع مساعها عند )املسدس طلقة ( : انطلق .

 .)الساندين من الرجلني االنطالق خبروج وضعية تنتهي ( انفجاري خبروج االستعداد وضعية يف جندها
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الشروع ةلمرح:  

 .الساندين من الرجلني خروج و الدفع عملية بانتهاء الشروع مرحلة تبدأ
 .للجري العادية الوضعية ويأخذ تدرجييا اجلسم يستقيم ػػ
 .ممكنة سرعة أقصى اكتساب عن يبحث ػػػ
 .العداء جلسم السعة املناسبة اخلطوات فيها تأخذػ ػػػ
 .الرجلني و الذراعني تنسيق أكرب على العداء فيها يبحث ػػ
 .ملكتسبةا السرعة على احملافظة من ميكنه للجري املناسب احملور على جسمه فيها العداء يضع ػػ
الممتد الجري ةلمرح:  

 .سرعته أقصى يف فيها العداء يكون حبيث ، املسافة من حيث اطول مرحلة وهي
 وتوجيهها الطاقة القتصاد لجسمل ارختاء و ديناميكية خطوات باستثمار السرعة على احملافظة على جاهدا العداءيعمل  ػ

 .)الرجلني عضالت خاصة ( العاملة للعضالت
 .مسافة أقصر يكون حبيث ، تنقله مسار ميثل عينيه بني ومهيا خطا العداء د حيد

 :السباق إنهاء مرحلة
 ، املكتسبة السرعة على االقل احملافظة على أو السرعة يف الزيادة العداء حياول فيها السباق و من األخرية األمتار يف تكون

 .عموما اجلسم من العلوي اجلزء باندفاع خط الوصول اجتياز غاية إىل
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 السرعة نشاط يملتع جيةهمن  .ب
 معايري يعتمد والذي للتالميذ األويل التقومي بعد املسطرة باألهداف  أساسا مرتبط اجلري مهارة تعليم إن

 .الذكر السابقة مراحله منطق على بناء السرعة نشاط نتطرق هنا أننا غري ، االهداف التعلمية
  : الخطوة تربية 
  وهي اساسا اجلري يعتمد عام عليها للتنقل بشكل األساسية اللبنة هي اخلطوة نا

 : من تتكون بارتكازين و حمددة
 االرتكاز

 .)جلسما أمام ػالرجل  للقدم ) تكون اخللفي باجلزء عموما يكون و م للسطح القد مالمسة عن عبارة وهو
 : لقالتع
م  القد مالمسة و م االرتكاز قد عدف هناية بني ما تكون و السطح على )جدا قصرية(ارتكاز بدون اجلس فيها يكوف اليت الوضعية وهي

 .العداء سرعة كذا و اخلطوة سعة وختتلف باختالف  للسطح األمامية
 :الّسند

 من اخللف باملرور القدم تبدأ مث )السند عملية  تتم( عليها مستندا اجلسم  فوق القدم مبرور  
 الركبتني رفع حلبلا وثبات املرتفعة، اخلطوات مثل اجلري أجبدية متارين أداء ىلع اخلطوة تربية وتعتمد

 .)والعكس داج سريع جري سريع، جري ، جري ، جدا سريع مشي ، سريع مشي مشي، (اجلري إىل املشي من.
 منتظم بإيقاع جماالت عرب اجلري .
 .متسارع بإيقاع جماالت عرب اجلري .
 .متسارع بإيقاع  20 : مثال قصرية مسافات جري .
 .اخلطوات تواتر. اجلري إيقاع ، اخلطوة ترداد ، اخلطوة سعة على الرتكيز : مالحظة *

 : السباق( أهناء و املمتد اجلري مرحليت ( مستقيم خط : معين مسار على الجري 
 من التخلص هارختاؤ  ، اجلسم وضعية على الرتكيز ( سريع بإيقاع  40 إىل  20 قصرية مسافات جري ػػ

 .الرجلني راعني مع الذ توافق ، الزائدة احلركات
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 د الفعل (ر  سرعة ىلع البحث:  (الشروع و االنطالق 
 : التايل املنهج االنطالق حسب تعليم  يتم
  م10  مسافة واجلري م لالنطالق لألما للميالن         الوقوف        : الوقوف من االنطالق.
 يف ل للخلف رجل لألمام ورج ( نصف االنثناء وضعية العداء يأخذ :االنثناء نصف من االنطالق .

 للخلف. م واألخرى مالأل اعتياديا واحدة الذراعني ، احلوض مستوى على لألمام للجسم ،انثناء مرحية وضعية
 العداء م  حياول خالهلا 15إىل   10 مسافة جري السريع         لالنطالق ميالن لألمام           نصف انثناء

 .ممكنة سرعة أقصى على واحلصول التدرجيية االستقامة
 : الجثو من االنطالق .

 الزميل رجلي باستعمال أو )حجرين مثال ( أداة استعمال الساندين وباستعمالب ػػػػػ
 .ممكن ووقت أقصر الساندين يف من اخلروج و الدفع : على العمل

 .)الشروع مرحلة(األوىل اخلطوات يف التدرجيية االستقامة .

 .)الشروع مرحلة( ممكنة سرعة أقصى اكتساب على البحث .
 جتنيد و واستثمار واللعب نافسةامل على تعتمد إشكالية حاالت و مواقف ادراج  املراحل  هذه تعليم  يتم : مالحظة *

 .الذاتية املوارد
  التسلسل الحركي الكامل للعدو:

 وصف المراحل:
 تتكون كل خطوة من: 

 )اليت ميكن تقسيمها اىل مرحلة ارتكاز امامي ومرحلة الدفع( مرحلة االرتكاز-1
 الطريان)اليت ميكن تقسيمها اىل املرجحة االمامية ومرحلة العودة(مرحلة -2
 فع(تنخفض سرعة العداء يف اثناء االرتكاز االمامي وتزيد السرعة يف اثناء مرحلة الد-3
لرجل اية(بينما تنثين االمام رجحةيف مرحلة الطريان تتمرجح الرجل احلرة امام جسم الالعب ومتتد ملالمسة االرض )امل-4
 خرى ومترجح اىل اخللف اىل جسم الالعب.اال
 (36،ص2009عبد الرمحن عبد احلميد زاهر،) مرجحة الرجل من اخللف اىل االمام-5

 *مرحلة االرتكاز:
 لألمام:تقليل فقدان السرعة اثناء مالمسة االرض واحلصول على اقصى دفع االهداف

 اخلصائص الفنية:
 اهلبوط على مشط القدم-
 لألمامثين الركبة واالرتكاز قليال اثناء مرجحة الرجل احلرة املثنية -
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 اثناء الدفع جيب مد مفاصل احلوض والركبة والقدم لرجل االرتكاز بقوة-
 جيب رفع فخذ الرجل احلرة بسرعة يف اجتاه الوضع االفقي-

 *مرحلة الطريان:
 واالعداد الرتكاز فعال يف اثناء مالمسة االرض احداث اقصى دفع لالماماالهداف : -
 اخلصائص الفنية: -
 تتجه ركبة الرجل احلرة املمرجحة لألمام وألعلى الستمرار الدفع ولزيادة طول اخلطوة -
 ثين ركبة رجل االرتكاز بوضوح يف اثناء مرجحة العودة )للحصول على اقل مرجحة بندولية(-
 توترجيب مرجحة الذراع بنشاط وبدون -
 (37،ص2009اهر،احلميد ز  ن عبدتدفع رجل االرتكاز االخرى للخلف )لتقليل حركة التوقف يف اثناء مالمسة االرض(. )عبد الرمح-
 

 :قائمة المراجع للمحاضرة السادسة
 .2016جلزائر،،الوطنية ابية الوثيقة املرافقة ملنهج الرتبية البدنية والرياضية ،مرحلة التعليم املتوسط ،  وزارة الرت -1
ة ة ،مجهوريتاب للنشر، القاهر ميكانيكية تدريب وتدريس مسابقات العاب القوى،مركز الك ،2009عبد الرمحن عبد احلميد زاهر،-2

 مصر العربية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



2017/2018ة ماستر نشاط بدني رياضي مدرسي  **د/مرتات محمد  للسنة الثاني-محاضرات تعليمية األنشطة البدنية والرياضية  

2جامعة باتنة-معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  

39 

 

39 
 

 
 07المحاضرة السابعة : 

 الفردية)الجزء الثاني( األنشطة البدنية تعليمية

 تعريف بالنشاط:
از ،هلما نفس االرتك طرياناملسافات املتوسطة والطويلة على اساس حركي واحد تتكون من حلظة ال تبىن خطوات جري
مما  ة ،ويزداد طوهلا اخلطو يفذولة عليها اخلطوات بصورة خاصة،فكلما فصرت املسافة ازدادت القوة املب املكونات وتتوقف

 لة من الفعالياتوالطوي توسطةرب جري املسافات املينعكس على زيادة سرعة اجلري فضال عن زيادة سرعة ترددها، ويعت
ن شاكر حممود  ،اميان حسنياالكثر حيوية حيث ترتك اثرا اجيابيا ومحاسا وتشجيعا من قبل املتفرجني . )قاسم حس

 (147،ص 2000،
 :ة المتوسطةحسب منهاج التربية البدنية والرياضية للمرحل المداومة نشاط تعليمية  :ثانيا

 ف اشكالخمتل فكيف نفسر ، مقدرهتم و رغبتهم حسب الناس جيرون نرى كثريا  ما  :المعالجة .أ
 ريكب حد إىل صعوبة جتد و ، املدرسي القطاع يف املمارسة هذه تتعثر بينما ؟ اجلري هذا

 على أو للتعليم املقرتحة حملتوياتا صعيد على سواء ، النشاط هلذا أخرى مقاربة على نركز و نبحث أن بنا هنا جيدر وهلذا
 املستعملة؟ البيداغوجية املنهجية صعيد
 ؟ املدرسي الوسط يف كاملداومة فسيولوجية صفة حتديد املغالطة من يكون مث أال

 
 

 :يلي فيما هذا عن اإلجابة نحاول
 املدرسي؟ الوسط يف املداومة نشاط ممارسة من ننتظر ماذا ػػ

 ينظر ما قليال و ، فسيولوجية أو بدنية لصفة تطوير أنه على املدرسي الوسط يف الطويلة املسافات جري يعاجل ما كثريا 
التعليم، فعندما  أثناء األساسي وىاحملت يصبح أنه غاية إىل الفسيولوجي للبعد األولوية تعطى حيث مادة، أو كنشاط إليه

 منها:  ، نفسها تطرح   ،فهناك اسئلة حصص 8 أو 7 من املداومة نشاط يف تعلمية م بوحدة القيا األستاذ يقرر
 بالضبط؟ المداومة ماهي
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 حصص 8 أو 7 لمدة الجري طريق عن الفسيولوجية الصفة هذه تطوير أو تنمية نستطيع هل 
 ؟) عموما دقيقة 50 مدتها أسبوعيا واحدة(

 ؟ الجري هو و واحد نشاط في المداومة صفة تطوير ينحصر هل
 تطورت قد املداومة صفة نأ ، الكشف النهائي يف أكرب مسافة حقق تلميذ على احلكم ،هل نستطيع خالل دورة تعلمية

 لديه؟
 يسري واصبح طويل املدى ودجمه ممارسة أثناء جسمه حلركية جيدة معرفة اكتسب قد التلميذ هذا أن األمر يف كل ما

 .جيةالفيسيولو  الناحية من تطور أي يطرا عليها ال و ، عقالنية بصفة الطاقوية امكانياته
  :أن   األخيرة السنوات في االكتشافات تفيد

  األكسجني حجم مستوى على تؤثر ال النتيجة ، أسابيع لعدة اسبوعيا والرياضية البدنية الرتبية من ساعتني ممارسة ػػػ
 VO 2 MAXاملستهلك  

 األكسجني مستوى على ورللتط أثر ال النتيجة ، أسابيع ستة ة ملد أسبوعيا مرتني او مرة  1000 مسافة جري ػػ
 VO 2 MAX املستهلك

 

 
 
 الظاهرة؟ هذه نفسر كيف 

 :للممارسة الزمني الحجم
 املسار ة مد من دة اسابيع بكثريظرف ع يف الكيلومرتات من يقطعه ما جند فإننا ، الطويلة املسافات عداء أخذنا إذا  

 . فقط والرياضية البدنية الرتبية ميارس راسي لتلميذ الد
 :الفاصلة الزمنية الفترة.
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 من التطور استمرارية تفقد جيعلها ام جدا طويلة بعضها عن الرياضية و البدنية الرتبية حصص اليت تفصل الزمنية الفرتة  
 .الفسيولوجية الناحية

 VO 2 MAXاملستهلك   األكسجني حجم حيث من ملموسة نتيجة القول انه لتحقيق نستطيع هنا ومن
 )ساعتني ( للمادة احملدد األسبوعي الساعي احلجم إىل باإلضافة يستلزم علينا ، دراسية  سنة يف

 .)املداومة( فةالص هذه تطوير إىل يهدف خاص )حمتوى و بربنامج ( األسبوع أيام على موزعة ساعات مخس
 من اجلري مركبات إىل تجهن نأ علينا و ، على حتديد اهداف فسيولوجية غري جمد الرتكيز يف االستمرار بذلك فإن  و

 .احلركية جانب واىل ، التكتيكية و الفنية الناحية
 :املداومة جري تعريف نشاط يف النظر إعادة إىل بنا يدفع وهذا

 :فنقول
 انباجل و اهليكلة التكتيك و يف املتمثلة املكونات على االقدام لتطوير وتكامل اجلري  

 .الفيسيولوجي
 :التكتيكي الجانب*
 :املنافسة متغريات عتباراال بعني باألخذ هذا و ، رات الظرف الراهن قد حسب على ينفذ اجلري حتقيق مشروعان   

 البدنية اللياقة و الصحة ، الزمالء املسافة، ، اخلصم اهلدف،
 .......اخل السنوي التدرييب الربنامج من موقع املنافسة ، الظروف اجلوية

  : الهيكلة جانب*
 أخذ إىل باإلضافة ، اجلسم وضعية و مشاكل التوازن تظهر الطويلة املسافات جري يف

 ..اخل زمنال عن ، املتبقية املقطوعة و املسافة ،عن اآلخرين مكانة عن املضمار، عن املعلومات
 : الفسيولوجي المظهر *
 .اجلهد الطاقة لبذل توليد تطوير  يتم خالهلا من اليت القدرات الوظيفية إهنا  
بذلك  و .به االهتمام يقة ونوعيةعم معاينة التطرق إىل  حماولة يف أساسا املدرسي تتمثل الوسط يف اجلري فمعاجلة إذا

 مستويات ثالث بتحديد حتصنيف يسم حسب ، املمارس نوعية اهتمام على يرتكز أن جيب النشاط ممارسة يف فالشروع
 :االنفعايل التوجه من
 .)ختباراال( النهاية إلى مداومته و ممكنة مدة ألطول الجري على المحافظة بهدف الجري.
 .)النتيجة ( قياسي رقم تحطيم أو ممكن وقت أحسن لتحقيق الجري.
 .)المنافسة ( المباراة ربح حتى أو الترتيب حيث من أماكن لربح الجري.
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داء اجليد تطلب االتحيث  ميثل مبدا االقتصاد يف اجلهد اساسا للتدريب على جري املسافات املتوسطة والطويلة-
 ئيسية ر حركات  ثالث لفعاليات اجلري بتجنب احلركات غري االقتصادية ،فالتحليل احلركي للخطوة يعتمد على

 حركات الرجلني والقدمني -1
 حركة اجلذع-2
 حركة الذراعني-3

ن عالطويلة وختتلف و توسطة ات املفة اىل ان هناك بعض املتغريات البيوميكانيكية اهلامة اليت تظهر يف جري املسافاضا
 العدو السريع امهها:

 نقص طول اخلطوة وتكرارها-1
 حصص عمل معظم حركات اجلسم بشكل كبري-2
 زحلظة االرتكاتقليل املد الكبري ملفاصل الورك والركبة ومفصل قدم رجل الدفع خالل -3
 ةلتغطياتقليل املسافة اليت تصل اليها القدم باجتاه املقعد خالل املرجحة اخللفية لرجل -4
 تقليل ارتفاع ركبة رجل التغطية يف مرحلة املرجحة االمامية-5
 تقليل مدى مرجحة الذراعني-6
 تقليل رد الفعل االفقي -7
 (148،ص 2000،ايمان شاكر محمود ،قاسم حسن حسين )التقليل من مقاومة اهلواء -8
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 نموذج لوحدة تعلمية في نشاط المداومة
 

                                       األستاذ                                                                 المدير                  
 المفتش

 :بعةقائمة المراجع للمحاضرة السا
 .2016،لوطنية ،اجلزائرالرتبية زارة او الوثيقة املرافقة ملنهج الرتبية البدنية والرياضية ،مرحلة التعليم املتوسط ،  -1
،االسس امليكانيكية و التحليلية والفنية يف فعاليات امليدان واملضمار 2000قاسم حسن حسني ،اميان شاكر حممود ،-2

.،االردن عمان ، والتوزيع،دار الفكر للطباعة والنشر   

  

 الحجم الساعي مكان العمل النشاط المجال التعليمي المستوى الدراسي

 ساعات 06 ملعب المؤسسة المداومة األول السنة االولى

 

 الكفاءة القاعدية

 

 جماعة  المشاركة النشطة وقدرة التعبير الحركي ضمن 

 

 إبداع سلوكات حركية وتمييزها مهما كان الميدان والمجال الكفاءة الختامية

 األهداف الخاصة رقم الحصة المؤشرات الرقم

 

01 

 

 

 حصة اتصال وتنظيم

 يم تشخيصيوتقحصة  02

 

03 

 

 

 وتطبيقاتها تعلم أبجديات الجري

 

04 

 

 

 التربية التنفسية ودراسة الخطوة

 

05 

 

 

 اإليقاع اخذتعلم كيفية 

 

06 

 

 

 تحصيلي حصة تقويم
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 المحاضرة الثامنة:08 

 األهداف التربوية 

 مدخل: 

ن العبارات  املتعلمني، وايفت معىن ات ذايتفق املهتمون بالرتبية على ا هناته االخرية عملية تغيريية هتدف اىل احداث تغيري 
 املرغوبة تسمى اهداف . النواتجاليت تصف تلك التغريات او 

لبعيد او على املدى ا راسيةد ن حصةميعرف اهلدف الرتبوي بانه" كل ما ميكن للتلميذ اجنازه قوال او عمال بعد االنتهاء 
 تعرب غري متوقع يف سلوك املتعلمتبانه عبارة توضح رغبة يف   R.Magerويعرفه ماجر ، بعد االنتهاء من تعليمه وتربيته"

 هي:هداف و قيق االاذا ميكننا ان نضع وسائل ميكنها املسامهة يف حت، عن مزايا ميكن مالحظتها وقياسها

 يف احداث تغري يف املتعلمنية املعلم ورغبته  النية:  -أ
 اهلدف: نقطة النهاية اليت يسري حنوها املتعلم ليظهر على شكل نتائج-ب 
 الفعلية :تبني النشاطات واالجنازات اليت يقوم هبا املتعلم بالفعل -ج 
 احلسية : اي قابلية اهلدف للقياس واملالحظة -د 

 اوال: مصادر اشتقاق األهداف: 

ر هي :وتلك املصاد ،ادر، و كل مصدر له أمهيته ووزنه يف عملية اشتقاق األهداف تشتق األهداف من عدة مص  

 1- فلسفة المجتمع و حاجاته:

وهذه الفلسفة مصدر مهم الشتقاق  لكل جمتمع من اجملتمعات املبادئ و القيم و االجتاهات اليت تقوم عليها فلسفته ،
 األهداف اليت يسعى لتحقيقها عن طريق تربية أبنائه بأسلوب معني و طريقة حمددة وفقا الحتياجاته

 2- فلسفة التربية:

من املعروف أن فلسفة الرتبية عادة ما تنسق مع فلسفة اجملتمع فإذا كان اجملتمع يعتنق الدميقراطية ، و هي إحرتام شخصية 
د يف إبداء رأيه و حؤيته و إعطائها الفرص املتكافئة يف التعليم و احلياة ، و ما إىل ذلك ، وبالتايل فإن أهداف الرتبية الفر 

 تشق من تلك املبادئ
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 3- طبيعة المتعلم و عملية التعليم:

اإلبتدائية ( خيتلف عن تلميذ احللقة املتعلم له طبيعته اخلاصة، فتلميذ احللقة األوىل من مرحلة التعليم األساسي ) املرحلة 
الثانية ) املرحلة اإلعدادية(  فدراسة طبيعته ، و عملية التعلم ذاهتا تعترب مصدرا الشتقاق األهداف ، فواضعو املناهج ال 

استعداداتهحيتاجون فقط ملعرفة ما ينبغي أن يدرسه املتعلم يف ضوء قدراته و حاجاته وميول و   

 4- المتخصصون في المادة الدراسية:

دورها يف وضع األهداف الرتبوية.بأهداف املوارد الدراسية حبيث تسهم   اقرتاحاملتخصصني يف املواد الدراسية ميكنهم   

 ثانيا : مستويات األهداف التربوية :

ستويات هي:" األهداف الرتبوية وفقا لدرجة عموميتها أو حتديدها إىل ثالثة م كوثر كوجكحددت"   

 1- األهداف التربوية العامة:

تعد األهداف يف هذا املستوى أهدافا واسعة النطاق و تتحقق عن طريق عملية تربوية كاملة األهداف كأهداف مرحلة 
تعليمية ، أو برنامج تعليمي كامل ، مثال نقول أهداف منهج املرحلة االبتدائية أو املرحلة الثانوية ، وواضح أن العديد من 

فر و تتكامل لكي ال حتقق هذه األهداف فتحققها مسؤولية مشرتكة ، و بلوغها يستغرق وقتا ليس املواد الدراسية تتضا
 بالقليل

 2- األهداف التعليمية :

يشار إىل األهداف يف هذا املستوى أحيانا باألهداف اخلاصة حيث إهنا ترتبط مبقدور  دراسي معني أو بوحدة دراسية . 
و توضح ما جيب أن يتعلمه املتعلم من دراسة مقرر معني أو من القيام بنشاط  وهي أهداف قصرية  األمد حتدد بدقة

 معني و تكون صياغة األهداف التعلمية أكثر حتديدا و ختصيصا يف هذا املستوى من املستوى السابق

 3- األهداف التدريسية :

ة يف أهنا تصاغ أكثر تفصيال و أكثر ختتلف األهداف التدريسية عن األهداف الرتبوية العامة و عن األهداف  التعليمي
دقة و حتديدا، و ترتبط أهداف التدريس باملدركات و التعميمات املراد تعليمها ، فهي تعترب وصفا للسلوك الدال على 

 تعلم هذه املدركات، وأحيانا يشار إىل أهداف التدريس بأهنا ) ألدلة التعلم (

تالية حسب اجلدول التايل: وهناك من يضع لألهداف الرتبوية املستويات ال  
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 تصنيف األهداف التعليمية:

 حسب منهاج الرتبية البدنية والرياضية للمرحلة الثانوية نسجل ما يلي:
 األستاذ يقوم واليت الربنامج من لميةالتعّ  الوحدة يف عنها املعلن معايريها على واعتمادا التّعلمية، األهداف من انطالقا
 :إجرائية عملية تتضمن أهدافا لتصبح مبقاييس بتعزيزها

 .للتأويل قابلة غري) املعىن أحادية سلوكية، ) حركية أفعاال- 
 .واملالحظة للقياس قابلة- 

 .حمددة تّعلم وضعيات يف -
 .حتقيقه ومدى اإلجناز شكل على احلكم خالهلا من ميكن جناح( شروط ) مبقاييس 

جلعل األهداف التعلمية قابلة للتطبيق ميدانيا فالبد من اجراهتا، لذا        

 إذا فما المقصود من األهداف اإلجرائية؟

حاول الرتبويون حتديد املقصود باألهداف اإلجرائية أو السلوكية، رغم تعدد أمسائها، فقد أطلق عليها اسم األهداف  
اإلجرائية، أو أهداف األداء، أو خمرجات التعلم املقصودة، وهذا التعدد يف األمساء ال يف املسمى حيث تشري مجيع هذه 

 األمساء إىل أهداف تدريس املواد الدراسية يف احلصص الدراسية اليومية.
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ويعرف اهلدف السلوكي أو اإلجرائي بأنه: "وصف لتغري سلوكي يتوقع حدوثه يف شخصية التلميذ نتيجة ملروره خبربة  
ة، مع موقف تدريـسي".تعليمية وثقافي  

،ففي اجملال لرتبوي يف اجملال ا معروفة  (صنافات taxonomies)ونسجل ان هناك عدة تقسيمات وتصنيفات
 ي يشمل األهدافالذ رفيل المعالمجاقام بلوم وزمالئه بتصنيف األهداف يف   ، وبناء عليه بلوماملعريف جند صنافة  

 ت هي:مستويا  ستةتطوير القدرات واملهارات الذهنية، وذلك إىلاليت تتناول تذكر املعرفة أو إدراكها و 
 التذكر أو احلفظ أو املعرفة.  -*

 الفهم أو االستيعاب.  -*

 التطبيق -*

التحليل-*  

الرتكيب.  -*  

 *التقومي

 5لذي قسمه اىل ، وا ولكراثو  وجند يف زاوية أخرى يف اجملال الوجداين االجتماعي  تصنيفات عديدة لعل امهها
هداف اليت يشمل األ الذي المجال الوجدانيمستويات وجند ايضا تصنيف بلوم وزمالئه أيًضا بتصنيف األهداف يف 

لوجدانية بني هداف اوت األتؤكد نغمة املشاعر أو تضرب على وتر االنفعاالت أو درجة من التقبل أو الرفض وتتفا
 ىل مخسة مستوياتلياً، إة داخرة من صفات للخلق والضمري معقدة لكنها متناسقاالهتمام اجملرد البسيط بظواهر خمتا

 هي:

االستقبال أو التقبل -*  

االستجابة -*  

التقييم أو إعطاء القيمة -*   

التنظيم -*  

التمييز -*  

بينما جند تصنيف" سمبسون" يف  اجملال احلسي حركي  والذي قسمه إىل سبع مستويات أما يف المجال 
.من اشهر التصنيفات يف الرتبية البدنية والرياضيةهو و حركي –النفس   
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وقام ايضا بتصنيف األهداف اخلاصة به جمموعة من الباحثني، ومن أشهر هذه التصنيفات يف جمال الرتبية  
الذي يشمل األهداف اليت ختص املهارات احلركية والقدرات  ِجِوت وباين وإينس"البدنية التصنيف الذي قامت به" 

مستويات، حيث تتضمن أهداف املهارات احلركية تعليم املهارات األساسية، مثل: احلجل  8البدنية وهو مقسم اىل 
ب يف كرة السلة، والرمي والدحرجة، أو املهارات املركبة املطلوبة لألنشطة الرياضية، مثل: الضربة األمامية يف التنس والتصوي

وتتضمن أهداف القدرات البدنية نواتج اللياقة البدنية، مثل: قوة الذراعني والتحمل الدوري التنفسي واملرونة، ومت تصنيفه 
 إىل مثانية مستويات تبدأ من اإلدراك احلسي كمستوى أدىن إىل اإلبداع كمستوى عاٍل،

وهذه املستويات هي:   

اإلدراك احلسي -*   

التقليد -*  

التنميط -*  

التكيف -*  

التهذيب -*  

التنويع -*  

التحسني -*  

اإلبداع. -*  

 اوال: المجال المعرفي: 

، و  1956عام  Bloomلومملرىب بال ايعترب اجملال املعريف أكثر جماالت األهداف انتشارا و تطبيقا ، و قد تبىن هذا اجمل
 (1كل )شح من ة ترتيبا هرميا كما يتضقسمه إىل ستة مستويات متدرجة يف الصعوبة و السهولة و مرتب

 ثانيا: مستويات المجال المعرفي :

 البدنية ا يف جمال الرتبية( اليت تضمنها اجملال املعريف و كيفية توظيفه6وفيما يلي توضيح للمستويات الستة )

 مستوى التذكر: -1
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يتذكر املتعلم يف هذا املستوى املعلومات و املعارف عن طريق اسرتجاع ما سبق تعلمه، و يف الرتبية البدنية نتذكر احلركات 
و املهارات السابق تعلمها و رمبا 

نستدعي كما كبريا من حمتواها 
يبدأ من احلقائق احملددة إىل 

النظريات مثل: معرفة 
مصطلحات و احلقائق و تتابع 

ركة أو احلركات يف أجزاء احل
 املهارة املتعلقة 

بعض األفعال السلوكية 
 :المستخدمة

 -يعرف -حيدد -يذكر –يعدد 
 يسمى

 

 

 

 (:تذكير*نماذج من األهداف التعليمية في دروس التربية البدنية) من مستوى المعرفة أو ال

 طاءكما هي موضحة على الرسم، و بدون أخ  أن يسمي الطالب مراكز اللعب يف كرة السلة ، -

 امة.بدقة ت ولة وأن يعدد الطالب مسابقات امليدان يف ألعاب القوى ، و فق ترتيبها يف برنامج البط -

 مة.بدقة تام ، و أن يذكر الطالب الشكل األصلي للتمرين عقب االنتهاء منه مباشرة، كما شرحه املعل -

 مستوى الفهم و االستيعاب : -2

 التقويم

 التركيب

 التحليل

 التطبيق

 الفهم أو االستيعاب.

أو الحفظ أو المعرفة. التذكر  

 

 

 

 

 

 الفهم و اإلستيعاب

 التذكر أو المعرفة
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 و)داخل دروس ت ب تعليميةية الترب هذا املستوى من بني أكثر القدرات و املهارات العقلية شيوعا يف البيئة الصفيع
الضرورة ة منها، و ليس بالستفادة و االرياضية (، حيث يشري االستيعاب إىل قدرة املتعلم على استقبال املعلومات املتضمن

آخر  تها من شكل إىلريق ترمجطة عن مات، و املهم هنا فهم احلركة أو املهار أن يكون قادرا على ربطها بغريها من املعلو 
 وال سيما من حيث تغيري اجتاه احلركة و تفسريها بالشرح و تقدمي األدلة و الرباهني

 بعض األهداف السلوكية املستخدمة:

 يلخص . –يكتب بلغته اخلاصة  –يستنتج  –يستخلص  –يرتجم  –يفسر  –يعلل 

 (:تيعاباألهداف التعليمية في دروس التربية الرياضية) من مستوى الفهم و االس *نماذج من

 برتتيب منطقي. علم ، وح املأن يعلل االرتفاع التدرجيي للجذع من بداية عدو املسافات القصرية، بعد مساع شر  -1

بدقة و مركز الثقل،  نو بناء على قان أن يفسر الطالب استخدام التمريرة املرتدة يف كرة السلة مع اخلصم طويل القامة، -2
 تامة.

 ، و بدون ائة مرتلثمامناأن يستخلص الطالب سببا واحدا من أسباب عدم حتقيق الفوز يف ضوء مشاركته بسياق  -3
 أخطاء.

الل رات خعد تكراره مخس مائرة، بة الطأن يستنتج  الطالب أمهية االرتقاء العايل يف أثناء أداء الضربة الساحقة بالكر  -4
 اللعب اجلماعي ، و بصورة صحيحة.

ال ،  بعد قراءة مقلرياضيةية واأن يكتب الطالب بلغته اخلاصة فقرة مكونة من عشرة أسطر عن فوائد الرتبية البدن -5
 عنها وبدون أخطاء علمية .

بنسبة خطأ ماعي، و ب اجلأن يستنتج الطالب أمهية عمل حائط الصد بالعبني بدال من العب واحد، خالل اللع  -6
 %20ال تزيد عن 

 مستوى التطبيق: -3
ديدة جوضاع واقعية أو ات يف ألنظريويشري هذا املستوى على قدرة املتعلم على استخدام الطرق و املفاهيم و املبادئ و ا
استخدامها و  هارة التعليميةأو امل حلركةخمتلفة عن األوضاع اليت تعلم هبا املعلومات ،حيث يصبح املتعلم قادرا على تطبيق ا

 يف مواقف تعليمية جديدة.

 بعض األفعال السلوكية املستخدمة:
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 حيسب –يستخرج  –يستعمل  –يستخدم  –يربهن  –يطبق 

 مناذج من األهداف التعليمية يف دروس الرتبية الرياضية) من مستوى التطبيق(

قانون، و بنسبة استه للء در ، يف ضو  أن يطبق الطالب أحكام القانون الدويل يف كرة اليد عند مناقشته لآلخرين -1
 %80صواب ال تقل عن 

 ات اللعبة، بدونملصطلح راستهدأن يربهن الطالب أن التمريرة الصدرية بكرة السلة من أسرع التمريرات ، يف ضوء  -2
 أخطاء .

 دقة تامةدرس و بح املأن يستعمل الطالب شريط القياس املعدين لقياس مسافة الوثب الطويل، بعد مساع شر  -4

 التحليل : -4
، و  عرف على األجزاءطلب التذا يتهيصبح املتعلم يف هذا املستوى قادرا على جتزئة احلركة إلدراك بنائها التنظيمي، و 

ن آكل التنظيمي يف ى و الشحملتو احتليل العالقات بينها، و مالحظة األسس التنظيمية هلا ، األمر الذي يستدعى إدراك 
 واحد.

 ل السلوكية املستخدمة:بعض األفعا

 يفرق –يوازن  –يقارن  –حيلل 

 مناذج من األهداف التعليمية يف دروس الرتبية الرياضية ) من مستوى التحليل(

 . %20تعدى طأ ال تسبة خأن حيلل الطالب مهارة  الشقلبة على اليدين ، حسب تسلل مراحلها التنفيذية و بن -1

 دون أخطاء.هما و بكل من  الصدرية و الكتفية يف كرة السلة من حيث أمهيةأن يقارن الطالب بني التمريرتني  -2

 بصورة صحيحة. وباراة ل املأن يوازن الطالب بني اهلجوم و الدفاع  يف كرة اليد، من حيث حركات الذراعني خال -3

تني ، عد الدولية للعبلقوا ادا إىلأن يفرق الطالب بني أسلوب اللعب يف كرة اليد و أسلوب اللعب يف كرة القدم مستن -4
 %30و بنسبة خطأ ال تزيد عن 

 مستوى التركيب: -5
لقدرة على العملية اهذه  يصبح املتعلم يف هذا املستوى قادرا على تركيب األجزاء ليشكل شكال جديدا، و تتضمن

حمددة، أو وضع  هارةو مكية أابتكار حركة ، أو مهارة ، أو لعبة، أو إخراج درس ألعاب لتنمية قدرات بدنية أو حر 
 ملبدع.ارتكييب وك المشروع حبث أو إقرتاح طرق جديدة لأللعاب و املخرجات يف هذا املستوى تؤكد على السل
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 بعض األفعال السلوكية املستخدمة:

 خيطط . –يضع خطة  –يقرتح خطة  –يصوغ مجلة  –يؤلف  –يركب 

 من مستوى التركيب( نماذج من األهداف التعليمية في دروس التربية الرياضية)*

، بعد مساع شرح وم ناجحىل هجأن يقرتح الطالب خطة فردية للتمويه يف الضربة الساحقة بالكرة الطائرة تقوده إ -1
 املعلم ، و خالل دقيقتني على األكثر

 و خالل ،لثماين اسيقى أن يضع الطالب خطة لتمرين إيقاعي من مثاين عدات، بشرط أن تنسجم من السلم املو  -4
 دقيقتني على األكثر.

 ال، و بنسبة خطأ  ء احلصةأثنا أن يربط الطالب بني اخلطوات الفنية لدفع اجللة ، بعد شرحها من جانب املعلم يف -6
 %15تتعدى 

 مستوى التقويم: -6
ي وضع للهدف الذ اومدى حتقيقه عبة ،يصبح املتعلم يف هذا املستوى قادرا على احلكم على قيمة احلركة أو املهارة أو الل

 دف.ة للههلا ، ويكون احلكم يف ضوء معايري حمددة تكون إما داخلية أو خارجية التنظيم مطابق

 بقة.املستويات السا دئ مجيعى مباوميكن للمتعلم نفسه تقدير املعيار، و تعد خمرجات التعلم يف هذا املستوى حتتوى عل

 بعض األفعال السلوكية املستخدمة:

 يقرر . –يعرب عن رأيه  –ينقد  -يبدئ رأيا -يعرب –خيتار  –حيكم 

 مناذج من األهداف التعليمية يف دروس الرتبية الرياضية

 ) من مستوى التقومي (

 المسابقة، و بدقة دويل للون الأن يصدر الطالب حكما على بداية العدو يف املسافات القصرية، وفق ما جاء بالقان -1
 . %80تقل عن 

و  رشادات املعلم ، ضوء إدم، يفأن خيتار الطالب أسلوب الدفاع أو اهلجوم املناسب خالل مراحل اللعب يف كرة الق -2
 يف دقيقتني على األكثر.

ة، و بنسبة خطأ اجلسمي لطالبأن يبدي الطالب رأيا يف تشكيل فريق الصف للعبة الكرة الطائرة، يف ضوء قدرات ا -3
 .%20ال تزيد عن 
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 نصف يفولية للعبة ، و اعد الد القو ينقد الطالب طريقة التحكيم يف مباراة الكرة الطائرة بني فريقني، مستندا إىلأن  -4
 صفحة على األقل .

ات بتأثري التمرين معرفته  ضوءأن يبدي الطالب رأيه يف مترينات اإلعداد البدين اليت تعلمها يف الدرس السابق يف -
 الل دقيقتني على األكثر.الفسيولوجية على اجلسم، و خ

ته بناء على خرب  باراة،ل املأن يبدي الطالب رأيه يف الدور الذي لعبه حارس مرمى فريقه يف لعبة كرة القدم خال -
 . %80السابقة، و بنسبة صواب ال ت قل عن
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 المحاضرة التاسعة: 09

   شروط صياغة األهداف السلوكية أو اإلجرائية:

ينبغي عند الشروع يف صياغة أي هدف سلوكي مراعاة ما يلي:          

أن جياب على السؤال التايل:  -   ا  

ماذا يتوقع من التالميذ أن يفعلوا يف هناية تدريس هذا املوضوع؟          

مالحظتها وقياسها.  على أن تتضمن اإلجابة االستجابات املتوقعة من التالميذ يف صورة سلوكية ميكن  

اخلاصة ، حيث تشتق األهداف السلوكية من األهدافأن تشتق من أقرب مستوى من األهداف  -   ب  
للوحدة التعليمية، وهذا يتطلب معرفة هذه األهداف ودراستها دراسة جيدة.       

عاب مثال: أن يتمكن التلميذ من تعدية احلواجز أثناء العدو)هدف مهاري يف كفاءة جري احلواجز يف  أل        
 القوى(.

 10اهلدف اإلجرائي )السلوكي(: أن يؤدي التلميذ مرحلة االنطالق من خط البداية حىت احلاجز األول، يف 
 خطوات. 

، فربغم صحة صياغة األهداف السلوكية اليت عدم تكرار وتداخل األهداف اإلجرائية" السلوكية"  -   ج
متداخل.أستاذ ما، إال أننا جند أن بعضها مكرر أو    يصوغها  

أن يوجه اهلدف السلوكي حنو سلوك التلميذ وليس نشاط األستاذ.  -   ح  

مثال: تعريف التالميذ باملكان الذي تقام فيه مسابقة الوثب العايل.          

بصورة مركبة حبيث   أن يوجه اهلدف السلوكي إىل نتيجة تعلمية واحدة، فمن اخلطأ أن تصاغ األهداف السلوكية  -   خ
على أكثر من نتيجة تعلمية. حتتوي  

أن ميكن مالحظة اهلدف السلوكي وقياسه.  -   ه  

   املقررة، فمثاًل: أن يوجه اهلدف  اإلجرائي "السلوكي" إىل نتائج التعلم وليس موضوعات التعلم  -   و

بالصحة.للياقة املرتبطة أن يطبق التلميذ حمتوى ألعاب القوى بصورة صحيحة. أو أن يتعرف التلميذ على ا  

اخلطأ يف صياغة األهداف السابقة أهنا موجهة حنو موضوعات التعلم وليس نتائج التعلم املقصودة، ويف هذه 
 احلالة ينبغي أن تصاغ بالصورة التالية:
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خطوات )مهارة تعدية احلواجز  10أن يؤدي التلميذ مرحلة االنطالق من خط البداية حىت احلاجز األول، يف 
لقوى(.ضمن حمتوى ألعاب ا  

أو أن يعدد التلميذ ثالثة عناصر للياقة البدنية املرتبطة بالصحة.           

أن يشتمل كل هدف إجرائي " سلوكي" على ثالثة عناصر، هي:   -   ي  

السلوك الواجب برهنته )الفعل السلوكي(، وذلك من جانب املتعلم، مثل: يثب، ميرر، يؤدي، يقفز،   - 1          
يقارن..إخل.يتسلق، يذكر،   

وضوح الظرف أو الشرط الذي سوف يؤدي يف ظله املتعلم هذا السلوك، مثل: وفق قواعد األداء الفين،   - 2        
 وفق القانون الدويل لّلعبة، باستخدام املرت، كما ورد يف النشرات التعليمية..إخل.

بصورة صحيحة، بدقة تامة، دون أخطاء، يف أقل  %،80معايري قبول أداء السلوك)مستوى األداء(، مثل:   - 3        
 من دقيقة..إخل.

وميكن أن تصاغ عبارة اهلدف اإلجرائي  "السلوكي" وفق الطريقة التالية:          

أن + الفعل السلوكي + املتعلم + جزء من املادة التعليمية)مصطلح املادة( + الظرف أو الشرط الذي يتم يف ضوئه التعلم 
 + مستوى األداء املقبول

خطوات +  10مثال: أن + يطبق + التلميذ + مرحلة االنطالق من خط البداية حىت احلاجز األول + يف 
 بصورة صحيحة. 

ىل املعيارين األخريين: ظرف أو شرط األداء، ومعيار األداء أهنما اختياريان ميكن وينظر بعض الرتبويني إ
االستغناء عن أحدمها أو كالمها، ويفسر ذلك على أن هذين املعيارين قد يكونان مفهومان وواضحان ضمناً يف 

يف املعايري الثالثة سياق عبارات اهلدف املكتوب فال حاجة لتوضيحهما. مع مالحظة إمكانية التقدمي والتأخري 
طريقة صياغة اهلدف السلوكي املتمثلة يف: جزء املادة التعليمية)مصطلح املادة(، والظرف أو   األخرية الواردة يف

الشرط الذي يتم يف ضوئه التعلم)ظرف أو شرط األداء(، ومستوى األداء املقبول)معيار األداء(. وذلك وفق ما 
 يقتضيه سياق كتابة اهلدف.

 3ا: نماذج ألفعال األهداف اإلجرائية" السلوكية" في مادة التربية البدنية:

 أ    (   نماذج لألفعال السلوكية قابلة القياس في المجال النفسحركي:

أن يتعلق ، يؤدي ،  ينط ، يقذف ، يركل ، يتحرك ، يعمل ، ينظم ، يلتقط ، يدفع ، حيرك ، يقلد ، يشكل ،         
ميشي ، يزحف ، ينـزلق ، يتوازن ، يتشقلب ، مييل ، يقف ، يسرع ، يقف فجأة ، يرمي ، جيري ، ينطط ،ميسك ، 
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ر ،  يستخدم ، يلف ، يتمكن ، ميارس ، يرسل ، يطبق ، يتدحرج ، يقفز ، يهبط ، يتعرف على ، يرتقي ألعلى ، يصو 
يتقن ، يشرتك ، يتوقف ، يركز ، حيجز ، يواصل ، ينطلق ، مييل ، يربهن ، يتحكم ، يضرب ، يسدد ، يصوب ، يتبادل 

 ، يرفع ، ميرر ، يثبت ، حيافظ ، يستلم ، يصد ، يسيطر ، يبتكر ، جيتاز ، يشارك ، ميرجح ، يدفع .. إخل .

 ب  (   نماذج لألفعال السلوكية قابلة القياس في المجال المعرفي:

أن يشرح ، يردد، يفسر ، يصف ، يصنف ، يفرق ، يذكر ، يُعرب ، يسمي ، يؤلف ، يبني ، يدلل ، يناقش ،         
... اخل .حيدد ، يكرر ، حيلل يصمم ، يعدد ، مييز ، يتذكر ، حيفظ ، خيتار ، يستخرج ، يصوغ، يربز ، يتعرف على   

 ج  (   نماذج لألفعال السلوكية قابلة القياس في المجال الوجداني:

يستمع ، يناقش ، يقيم ، يثابر ، يلتزم ، يبادر ، يساعد ، يقبل ، يشجع ، يتعاون ، حيافظ ، يظهر  أن يعتمد ،        
، يبدي ، يتمعن ، يتقيد ، ينصرف ، يتجنب ، يستمتع ، يشارك ، يسهم ، يقرتح ، يدعو ، يستثمر ، يرفض ، يتابع ، 

 يطيع ، يتقبل ، يتبىن ، يتقيد ، ... إخل 

اف إجرائية) سلوكية( في مادة التربية البدنية و الرياضيةجدول يبين نماذج ألهد  

اهلدف اإلجرائي) السلوكي(       رقم  اجملال 

( ثانية يف ثالث حماوالت.20أن يتعلق التلميذ بالعارضة دون أن يسقط ملدة ) 1  نفسحركي 

وازنه.تأن يفقد  ثوان دون10أن يؤدي التلميذ التوازن األمامي وهو ممسًكا كرة طبية بيديه وملدة  2  نفسحركي 

 معريف أن يسمي التلميذ الرياضة اليت تنتمي إليها مسابقات جري احلواجز. 3

 معريف أن يذكر التلميذ أشهر سباقات احلواجز للرجال. 4

 معريف أن يتعرف التلميذ على فوائد الفيتامينات واألمالح املعدنية بصورة مبسطة. 5

يسمي التلميذ املسافات اليت تنتمي إليها مسابقات جري احلواجز. أن 6  معريف 

 معريف أن يذكر التلميذ األسلوب املستخدم لقطع مسافة سباقات احلواجز. 7

 معريف أن يذكر التلميذ البدء الذي يستخدم يف مسابقات جري احلواجز. 8

سس الصحيحة للتسليم والتسلم.م مع إتباع األ50×4أن يشارك التلميذ يف سباق التتابع  9  نفسحركي 

مرات متتالية. 10أن يصوب التلميذ كرة اليد يف الزاوية العليا للمرمى  10  نفسحركي 

 معريف أن يعدد التلميذ مرحلتني من املراحل الفنية لسباقات جري احلواجز. 11
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اهلدف اإلجرائي) السلوكي(       رقم  اجملال 

 نفسحركي أن يقفز التلميذ من فوق احلاجز دون حتريكه بأحد أجزاء جسمه. 12

 نفسحركي أن ينطلق التلميذ من خط البداية حىت احلاجز األول بإتقان. 13

 وجداين أن يصمت التلميذ حني االستماع للشرح اللفظي للنموذج املؤدى. 14

 وجداين أن يلتزم التلميذ بارتداء الزى الرياضي النظيف ) يف كل درس (. 15

حلاجز بإتقان.ايربط التلميذ بني مرحلة االنطالق من خط البداية حىت احلاجز األول وبني مرحلة ختطي  أن 16  نفسحركي 

حلواجز.أن يصدر التلميذ حكماً صحيحاً على املتسابق الذي ال يلتزم برواقه أثناء مسابقات جري ا 17  معريف 

سباحة صحيحة ملحوظة.ثانية  20مرتًا ظهرًا يف  50أن يسبح التلميذ مسافة  18  نفسحركي 

 معريف أن يسمي التلميذ عناصر اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة كاملة. 19

 نفسحركي أن يعدو التلميذ من فوق ثالثة حواجز متتالية دون أخطاء. 20

 نفسحركي أن ينهي التلميذ مرحلة سباق احلواجز بإتقان.  21

يربط التلميذ بني مراحل جري احلواجز بإتقان. أن 22  نفسحركي 

م، بأقصر زمن ممكن.60أن يعدو التلميذ من فوق ستة حواجز، ملسافة 23  نفسحركي 

 وجداين أن يتعاون التلميذ مع زميله يف أداء التمرين الزوجي املقرر يف الدرس. 24

يتفاعل التلميذ مع مبدأ التنافس الرياضي الشريف يف املسابقة الرياضية. أن 25  وجداين 

 معريف أن يذكر التلميذ سبب تسمية الطريقة السرجية يف الوثب العايل. 26

 معريف أن يعدد التلميذ مرحلتني من املراحل الفنية ملسابقة الوثب العايل. 27

يذكر التلميذ املرحلة التمهيدية للوثب العايل. أن 28  معريف 

 معريف أن يذكر التلميذ املرحلة األساسية للوثب العايل. 29

يل.أن يذكر التلميذ عدد احملاوالت املسموح هبا لالعب على كل ارتفاع يف مسابقة الوثب العا 30  معريف 

الوثب العايل.أن يذكر التلميذ خطأين قانونيني من أخطاء مسابقة  31  معريف 

 نفسحركي أن حيدد التلميذ قدم االرتقاء اخلاصة به يف مخس حماوالت. 32
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اهلدف اإلجرائي) السلوكي(       رقم  اجملال 

 نفسحركي أن يرتقي التلميذ بقدم االرتقاء ألداء الوثب العايل بالطريقة السرجية بإتقان. 33

ان.بإتق أن يربط التلميذ بني مرحليت االقرتاب واالرتقاء يف الوثب العايل بالطريقة السرجية 34  نفسحركي 

 نفسحركي    عارضة الوثب العايل بالطريقة السرجية دون وقوعها.  أن يعرب التلميذ من فوق 35

والت.سم، يف ثالث حما70أن جيتاز التلميذ عارضة الوثب العايل بالطريقة السرجية، على ارتفاع  36  نفسحركي 

حيافظ التالميذ على األدوات املستخدمة يف الدرس. أن 37  وجداين 

 وجداين أن يرفض التلميذ إعارة املالبس الرياضية إىل غريه. 38

 نفسحركي أن يرسم التلميذ خمططًا ألحد مالعب األلعاب اجلماعية بدقة. 39

 معريف أن يعدد التلميذ ثالثاً من املراحل الفنية ملسابقة الوثب العايل. 40

الوثب العايل.  أن يذكر التلميذ الطول التقرييب لعارضة 41  معريف 

الوثب العايل.  لعارضة  أن يذكر التلميذ أقصى وزن 42  معريف 

.أن يذكر التلميذ املساحة اليت جيب أن ال تقل عنها منطقة اهلبوط يف مسابقة الوثب العايل 43  معريف 

 معريف أن يصف التلميذ خطوات تعليم الدحرجة األمامية من احلركة . 44

ائرة.أن يذكر التلميذ مرحلتني فنيتني للتمرير بالساعدين من األسفل إىل األعلى يف الكرة الط 45  معريف 

 وجداين أن يتقبل التلميذ قانون اللعبة أثناء املنافسة وال خيرقه. 46

يقرتح التالميذ أسلوبًا عملًيا حلل مشكلة التأخري يف اللبس قبل بدء الدرس. أن 47  وجداين 

رة أثناء املمارسة.أن حيدد التلميذ التلميذ األكثر استخداماً ملهارات التمرير من العيب فريق الكرة الطائ 48  معريف 

ناء املمارسة.يسمح لالعب الكرة الطائرة استخدام مهارات التمرير به أث  يذكر التلميذ املكان الذي أن 49  معريف 

.أن يقف التلميذ أثناء مترير الكرة الطائرة بالساعدين من األسفل إىل األعلى على املشطني 50  نفسحركي 

مسافة الوثب بدقة. ل اليت يؤديها زمالئه مع ذكرأن يستعمل التلميذ الشريط املرتي لقياس مسافة الوثب الطوي 51  نفسحركي 

 معريف أن يعدد التلميذ أنواع مسابقات اجلري يف العاب القوى. 52

 نفسحركي أن حيمل التلميذ زميله بعد معرفته لكيفية نقل املصاب على الكتف. 53
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اهلدف اإلجرائي) السلوكي(       رقم  اجملال 

يصوغ التلميذ بعض األحاديث النبوية يف اجمللة الرياضية الفصلية. أن 54  معريف 

ن األسفل إىل األعلى.مأن ميد التلميذ ذراعيه أمام جسمه مع وضع أحد كفيه على اآلخر أثناء التمرير بالساعدين  55  نفسحركي 

سفل إىل األعلى.الساعدين من األأن ينظر التلميذ إىل الكرة ومكان توجيهها أثناء مترير الكرة الطائرة ب 56  نفسحركي 

 نفسحركي أن ميرر التلميذ الكرة الطائرة بالساعدين من األسفل إىل األعلى إىل الزميل احملدد. 57

ث.30مريرات، خالل إىل األعلى أكرب عدد ممكن من الت  أن ميرر التلميذ الكرة الطائرة بالساعدين من األسفل 58  نفسحركي 

يذكر التلميذ مرحلتني فنيتني للتمرير باألصابع إىل األعلى يف الكرة الطائرة. أن 59  معريف 

 معريف أن يبني التلميذ أمهية دقة مترير الكرة باألصابع إىل األعلى يف الكرة الطائرة. 59

 معريف أن يذكر التلميذ الوضع املسموح اختاذه أثناء التمرير يف الكرة الطائرة. 60

يقف التلميذ أثناء مترير الكرة الطائرة باألصابع إىل األعلى على املشطني. أن 61  نفسحركي 

 نفسحركي أن ميد التلميذ جسمه كله يف هناية مترير الكرة الطائرة باألصابع إىل األعلى. 62

 نفسحركي أن ميرر التلميذ الكرة الطائرة باألصابع إىل األعلى للزميل احملدد. 63

ث.30 لتلميذ الكرة الطائرة باألصابع إىل األعلى أكرب عدد ممكن من التمريرات، خاللأن ميرر ا 64  نفسحركي 

 معريف أن يذكر التلميذ مرحلتني فنيتني لإلرسال األمامي من األعلى يف الكرة الطائرة. 65

 معريف أن يذكر التلميذ عدد احملاوالت املسموح هبا لكل العب يف كل إرسال يف الكرة الطائرة. 66

ة الطائرة.أن يذكر التلميذ زمن احتفاظ التلميذ بالكرة بعد صافرة احلكم قبل أداء اإلرسال يف الكر  67  معريف 

 معريف أن يسمي التلميذ املنطقة اليت يؤدى منها اإلرسال يف الكرة الطائرة. 68

 معريف أن يذكر التلميذ طول خط منطقة اإلرسال يف ملعب الكرة الطائرة. 69

 معريف أن حيدد التلميذ مكان التلميذ املرسل يف منطقة اإلرسال يف لعبة الكرة الطائرة. 70

 معريف أن يذكر التلميذ مركز التلميذ املرسل يف منافسات الكرة الطائرة. 71

 نفسحركي أن ميد التلميذ ذراعه الضاربة أثناء اإلرسال األمامي من األعلى يف الكرة الطائرة. 72

.يضرب التلميذ الكر ة بقوة أثناء تنفيذ اإلرسال األمامي من األعلى يف الكرة الطائرة أن 73  نفسحركي 
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اهلدف اإلجرائي) السلوكي(       رقم  اجملال 

رة الطائرة. أن يفتح التلميذ كف يده املرسلة أثناء ضرب الكرة يف اإلرسال األمامي من األعلى يف الك 74  نفسحركي 

لطائرة.ااألمامي من األعلى يف الكرة التلميذ أصابع كف يده املرسلة أثناء ضرب اإلرسال   أن يضم 75  نفسحركي 

 نفسحركي أن يدخل التلميذ إىل امللعب مباشرة بعد تنفيذ اإلرسال يف الكرة الطائرة. 76

نافس.أن يؤدي التلميذ اإلرسال األمامي من األعلى يف الكرة الطائرة ليصل إىل ملعب الفريق امل 77  نفسحركي 

على يف الكرة الطائرة.عدد ممكن من الدرجات، خالل أداء مخسة إرساالت أمامية من األأن حيصل التلميذ على أكرب  78  نفسحركي 

 

 الثامنة والتاسعةقائمة المراجع: للمحاضرة 

4200منهاج التربية البدنية والرياضية)الوثيقة المرافقة( ، وزارة التربية الوطنية ، -1  

ة الوطنية،الجزائر جي،وزارة التربيالتكنولو لعام و الوثيقة المرافقة لمنهاج التربية البدنية والرياضية،السنة الثانية من التعليم ا  -2
 2006،مارس

 2005، 1بالكفاءات،ط التدريس مقاربة ، هني الدين خير-3

 ، طبعة بدون.، والنشر للطباعة الهدى دار. بالكفاءات التدريس إلى المدخل :حثروبي صالح محمد-4

 2010،وزارة التربية السعودية–قسم التربية البدنية  إرشادات ألساتذة التربية البدنية ، -5
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 10 المحاضرة العاشرة

 (فاءاتإدارة درس التربية البدنية والرياضية وفق النظام الجديد )المقاربة بالك

 مدخل: 
ة و ومــادة الرتبيــ صــفة عامــةســوف لــن نبحــث عــن األســباب الــيت دفعــت  بعــض التالميــذ إىل النفــور مــن املــواد التعليميــة  ب 

 لتدريسهم ف مواتيةالبدنية بصفة خاصة ، وإمنا نتساءل هل سيغري التالميذ رأيهم لو أهنم   وجدوا كل الظرو 

وغ هــذا نتظــرة منهــا لبلــفائــدة املعــىن مــا يقــدم هلــم مــن املعــارف والاعتقــد أن ذلــك لــن يكــون كافيــا مــا مل نوصــلهم إىل إدراك م
د ملختلفـــة يف إعـــداعـــار ف ااملســـعى البـــد أن نعلمهـــم كيـــف يتصـــرفون إزاء املواقـــف الـــيت يصـــادفوهنا يف واقعهـــم بتوظيـــف امل

راســية لتجــاوز دباهتم الاملشــاريع  وتنفيــذها ويف حــل املشــكالت الــيت تعرتضــهم،األمر الــذي ســيتطلب مــنهم تســخري مكتســ
 هذه املشكالت.

لـيهم ولـن ام الـيت تسـتند إطـار املهـإن ما ينتظر من األفراد يف احلياة  العلمية هو أن يتصـرفوا بشـكل عقـالين ومناسـب يف إ  
ى تسـخري مـتالك القـدرة علـة تعـىن ايأيت ذلك إال إذا اكتسبوا الكفاءات اليت تؤهلهم للقيام هبذا التصـرف.  و عليـه فالكفـاء

 صية قصد الشخ

 . حتليل احلقائق والوضعيات املتعلقة مبجال ما 

 . حتديد املكونات األساسية هلذه احلقائق والوضعيات 

 . حتديد ماذا و ملاذا و مىت ينبغي القيام بإجراء ما 

 .اجناز املهام بشكل عقالين  ومناسب 

 مفاهيم سابقة يجب تذكرها:

  :الكفاءة :  مفهوم1

 وهي تصريفه وحسن العمل على القدرة ، والشرف القوة يف املماثلة هي : لغة

 ظهر وقد ،( Compétence)الفرنسية يف نظريها و العالقة هبا ،ويقصد Compétente)املولد التيين أصلها

 خمتلفة بدالالت م 1468 سنة األوروبية اللغات يف استعماهلا
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  : اصطالحا

 فيه. ترد الذي العام ياقالس هو معناها حيدد والذي تعريف مائة جتاوزت الكلمة هلذه تأعطي اليت التعريفات إن

  :للكفاءة العلماء ا تعريف-2.

 أو مهنة أو وظيفة وأ عمال ممارسة لغرض مكتسباته استعمال على الشخص قدرة تشمل عامة داللة ذات الكفاءة*
 . الشغل جمال يف عليها متعارف ومعايري بشروط حرفة

 ) وضعيات منض لشخصية واملعارف املهارات استعمال على الشخص قدرة تشمل عامة داللة ذات الكفاءة*
 معني. إطار داخل جديدة ( إشكاليات

 بأسلوب أعمال جمموعة أو ما عمل تنفيذ من الشخص متكن اليت املهارات و املعارف جمموعة عن عبارة الكفاءة*
 .ومتطلبات بشروط ومتوازن منسجم
 الناجح االستخدام على قادرين نياملتعلم جتعل اليت الكفاءة هي الرتبوي احلقل يف تعنينا اليت الكفاءة نقول وببساطة
 مألوفة غري ( إشكالية ) ديدةج وضعية ملواجهة والسلوكات واخلربات واملهارات واملعارف القدرات من مندجمة جملموعة

 حل وكذا سبيلهم ض تعرت اليت وائقالع على متغلبني ويسر، بسهولة املناسبة احللول هلا جيدون مبا جيعلهم معها والتكيف
 الدرس. حماور هبا ختتم اليت املتنوعة املشاريع واجناز املختلفة املشكالت

  :الكفاءة :خصائص-3

 و الشخصية اخلربات و لعلميةا ف كاملعار اإلمكانات و املوارد من مجلة توظف كوهنا يف القدرة عن الكفاءة تتميز -
 : التايل التعريف مع اخلاصية هذه وتتوافق،. املختلفة واملهارات القدرات
 ( القبلية املكتسبات ) ةالشخصي ف املعار و املهارات استعمال على الشخص قدرة تشتمل عامة داللة ذات الكفاءة
 (.معني )فعل معني إطار داخل جديدة

 اإلشكاليات تكون أن يينبغ إذ الواحد اجملال ذات ( إشكاليات ) الوضعيات من جبملة دوما مرتبطة الكفاءة -
 . وعناصرها مادهتا يف متجانسة

 قدرات و معارف توظف ملطلوبةا الكفاءة لبناء التعليم فعل اجناز فعند األحوال غالب يف باملادة ترتبط الكفاءة -
 . املدروسة باملادة مباشر ارتباط هلا ومهارات

 تسعى الكفاءة أن يف يتمثل إليه الوصول جيب هنائي ( رمى ) ملمح هلا الكفاءة أن أي منتهية غاية إىل ترمي الكفاءة -
 . والعملية أ املدرسية احلياة يف هذا كان سواء وظيفية غاية لتحقيق

 مطابقة تكون ( صفية ال اجباتوو  صفية وظائف ) خمتلفة إعمال من املتعلم ينتجه ما إن للتقومي حيث قابلة الكفاءة-
 و املهارات و املعارف تجنيدب أو واإلتقان اجلودة على أو األدىن التملك على كمؤشرات توضع اليت القياس ملعايري

 الكفاءات. تقومي يتوخاه ما رجوه هو الشروط هبذه املنتظرة فااللتزام عالقة بالكفاءات هلا اليت السابقة القدرات
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 بالكفاءات التدريس مميزات:-4

 : التالية العناصر يف املميزات هذه تتمثل
  : التعليم تفريد-  1 -4

 الفروق مراعاة مع وأفكاره أدائهو  مبادراته أمام اجملال وفسح ونشاطه عمله يف تامة باستقاللية يتمتع التلميذ جعل أي
 املتعلمني بني الفردية

  : األداء قياس-  4-2
 مثلما النظرية املعارف على ليسو  املنتظرة الكفاءة تقومي على مباشرة ينصب املقاربة هذه ضمن الرتكيز أن ذلك ومعىن
 التقليدية النماذج يف احلال عليه كان

  :  القيود من المعلم تحرير-  4-3
 املختلفة النشاطات وتنظيم مالتعلي ومرجعيات التعلم ظروف وتكييف وتوجيههم املتعلمني تنشيط يف فعال دور للمعلم
 . األداء وتقومي التعليمية الوسائل و البيداغوجية األساليب وانتقاء التالميذ جلمعية
 يف عالية لكفاءة حامال يكون أن جيب للغري التبعية و القيود من املعلم يتحرر ولكي

 لتعليم املالئمة الظروف بتكارعلى )ا قادرا يكون كما وتبصر بوعي التدريس ميارس و البيداغوجية و العلمية املعارف
  ) . التلميذ

  :الكفاءة مستويات: -5

  : القاعدية ا لكفاءة 1 -5
 املهارة هذه اكتساب يف املتعلم اخفق وإذا الكفاءة بقية عليه يبىن الذي األساس وهي التعليمية بالوحدة مباشرة تتصل

 . الالحقة الكفاءة بناء يف صعوبات سيواجه فانه احملددة مبؤشراهتا
 معني جمال و،فصل،أ بشهر تتعلق وهي القاعدية الكفاءات من جمموعة هي : المرحلية الكفاءة -5-2
 أو دراسية سنة يف ينجز ما خالل من بناءها ميكن و املرحلية الكفاءات من جمموعة هي : الختامية الكفاءة -5-3

 تعليمي طور
  :الكفاءة ا:أبعاد6

 : التالية باألبعاد الكفاءة تتسم
 نظري زاوية من ليس و عملية زاوية من احلياة إىل تنضر أهنا -
 عملي سلوك إىل النظرية املعرفة حتويل إىل تسعى فهي لذلك -
 برتاكم التلميذ كاهل يثقل نهأل املعريف( الكم الدراسية)تقليص املواد حمتويات من التخفيف جيب ذلك يتحقق ولكي -

 الكفاءة بإمناء االهتمام عن ويبعده األعمال
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 املتعلمني . حياة يف عىنم له يكون حىت املعيشي االجتماعي بالواقع التعليم ربط إىل االهتمام يصب مثة من و -
 
 الكفاءات األساسية والضرورية للمعلم:-7

 جدول أهم الكفاءات األساسية الضرورية للمعلم حسب حممد بن حيي زكرياء

 

 

 االتصال والعالقات 

 اإلنسانية

 التقومي التخطيط للتعلم إدارة القسم

 تقدير وفهم اآلخر. -

 تقبل التنوع. -

 مراجعة االنطباعات. -

اســــــــــــــتخدام وصــــــــــــــف  -
 السلوك.

 التدخل النشط. -

ــــــــــــــة الممارســــــــــــــة  - مراقب
 والتحكم فيها.

 توزيع المشاركة. -

 الحزم. -

 تحديد الكفاءات. -

اختيـــــــــــار إســـــــــــتراتيجية  -
 التنفيذ.

رســــــــــــــــــــم تسلســــــــــــــــــــل  -
 العمليات.

العقبـــــــــــــــــــات توقـــــــــــــــــــع  -
 المحتملة.

تحديــــــــــــــــد أســــــــــــــــاليب  -
 مواجهتها.

 .التنبؤ بالنتائج -

 بناء االختبارات. -

 تفسير النتائج. -

 إصدار األحكام في ضوء معاير محددة.-

 اقتراح العالج. -

 

 

 

 

 

 

 الكفاءات األساسية الضرورية للمعلم
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 مقارنة بين منهاج المقاربة بالكفاءات ومنهاج المقاربة باألهداف: 

 
 مقارنة النموذجين

 

 
                                                        

                                                                       التعلم يتحقق :                                                    
 ـ بتلقين معارف مجزاة .

 .ـ بصفة تراكمية
 

  

              

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 
 

 01شكل رقم 

 

                                                             الكفاءات                                                                األهداف            

 التعلم يستنتج من:

نشاط التلميذ،-  

وضعيات غنية تشابه الوضعيات في  -

 الحقيقية،

تجارب تمكن من البحث عن الموارد 

 واكتسابها...

 

 المعرفة

تبنى من طرف المتعلم نفسه واليمكن 

أن نحصل عليها إال من خالل معايشة 

 الواقع والتصورات لهذا الواقع 

منبع النشاط الخاص للمتعلم هو 

 المعرفة

 المعرفة

 تلقن من مصدر خارجي
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 02شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 دور التلميذ

 الكفاءات

يعالج الوضعيات  -

 والمشكالت 

ينجز نشاطات ويقارنها  -

 بنشاطات زمالئه

يبحث عن الموارد في  -

المصادر المختلفة 

 ويسترشد بالمدرس.

يقوم نفسه ليعي بمساراته  -

التعلمية والمساعي لحل 

 المشكالت.

 يصغي. -

 ينجز األعمال المطلوبة منه -

يحترم تسلسل المحتويات  -

 المنظمة من طرف المدرس.

 يحترم تنظيم العمل... -

 االهداف
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 :يبين مقارنة نظرية بين منهج المقاربة بالكفاءات ومنهج المقاربة باألهداف3الشكل 

 

 

 دور المدرس

 األهداف الكفاءات

 مسهل،موجه،محفز ومشجع وسيط

ينشأ الوضعيات  -

ولكن  التعليمية:معقدة

تناسب 

التالميذ،ثرية،واقعية،تحث 

على التعلم،منبهة،مالئمة 

 مع الكفاءة المستهدفة.

يوفر الموارد ويسهل  -

 للتالميذ امتالكها.

يبرز تصوراتهم ألشياء  -

 وينظم األفواج.

يقوم انجازات التالميذ  -

والموارد والمسارات 

 والقدرات.....

يحث التلميذ على تقويم  -

 زمالئهنفسه بنفسه ويقوم 

 الفاعل الرئيسي

 يحدد األهداف -

يحضر المحتوى يجزئه إلى  -

 وحدات صغيرة

 يلقن المعلومات  -

 يقوم أعمال التالميذ وحده -
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 درس التربية البدنية والرياضية: -أوال:

 مفهوم درس التربية البدنية والرياضية: -1- 

س الرتبيـة البدنيـة توى وتنفيـذ در واتساق حم درس الرتبية البدنية والرياضية هو البنية والوحدة املصغرة اليت تبين وحتقق بتتبع   
ن دة التعليميــة مــتتكون الوحــوجدانيــة(و –معرفيــة –والرياضــية وأهــم واجبــات املــدرس ،ولكــل درس أهدافــه التعليميــة )حركيــة 

 عدد دروس الرتبية البدنية. 

بدنيـــة يف الرتبيـــة ال مج الدراســـيً:درس الرتبيـــة البدنيـــة والرياضـــية هـــو الوحـــدة الصـــغرية يف الربنـــامحمـــد ســـعيد عزمـــيعرفـــه و 
 والرياضية الذي ميثل اصغر جزء من املادة وحتمل كل خصائصها "

 ضــية باملدرســةيالرتبيــة الر ااعتــرب أن:   دروس الرتبيــة الرياضــية تشــكل حجــز الزاويــة يف برنــامج  محمــد الشــحاتأمــا 
 وهي وحدة املنهاج اليت حتمل مجيع الصفات وتظهر فيها خصائصه و صفاته و مميزاته <<.

 : تحضير درس التربية الرياضية -2-

 وموضــوعا حــىت رياضــي شــكالجيــب علــى مــدرس الرتبيــة  و الرياضــية التفكــري املســبق لتخطــيط درس الرتبيــة البدنيــة وال
التعلــيم و  يم عمليــيتيــتمكن مــن اكتســاب تصــور مســبق للمواقــف التعليميــة و عــن جمموعــة األدوات املســتخدمة لتنظــ

 التعلم. 

 ط فيـــه أن يكــــونخـــرى ويشــــرت درس بـــاقي املــــواد األكادمييـــة األ وال خيتلـــف درس الرتبيـــة البدنيــــة والرياضـــية عـــن حتضــــري
  ما يلي :يفدرس واملتمثلة حتضري ال األستاذ املدرس ذو كفاءة عالية ملما مبادته وواجباته اليت جيب أن يلتزم هبا أثناء

 ختصيص مدة زمنية كافية لتحضري الدرس. -     

 الرتبوية الدورية .ـ  أن تشتق أهداف الدروس اإلجرائية من األهداف  

 ـ  مراعاة احتياجات التالميذ واهتماماهتم وقدراهتم. 

 ـ  حيضر متارين بدنية ورياضية متنوعة تراعي الفروق الفردية . 

 ـ  يضمن حتضري الوسيلة املناسبة للدرس . 

 جاع(ـ  يراعي املبادئ العامة للتدريب)شدة احلمولة، عدد التكرارات السالسل، زمن االسرت  

 يستعني مبنهاج أو دليل األستاذ أثناء حتضري الدرس ،ويراعي الظروف املناخية ,ـ 
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 ـ يستعني باملراجع العلمية املتخصصة يف نظريات وطرق التدريس يف الرتبية البدنية .

 ـ أن تكون خطة التدريس مشوقة ومتنوعة وثرية بالتمرينات واأللعاب شبه الرياضية,

 يها .ـ توقع عدم االستجابة من التالميذ بعض األلعاب والتمرينات املختارة وكيفية التغلب عل

 المراحل الرئيسية في درس التربية البدنية والرياضية بالمقاربة بالكفاءات: -3

 ينقسم درس الرتبية البدنية والرياضية إىل ثالثة مراحل هي:

 المرحلة التسخينية :-3-1-

 رحلة االبتدائية، التمهيدية،اجلزء التحضريي(وتسمى أيضا )امل

 إىل: م للعمل، وتنقسمضاء اجلسوالغرض منها هو هتيئة التالميذ من الناحية الوظيفية والنفسية لألداء وهتيئة خمتلف أع

 هتيئة اجلهازين النفسي والدوري للعمل وتسخني عام لألعضاء واملفاصل تهيئة عامة:. 
  :اف املســطرة، وفقــا لألهــد اجملموعــات العضــلية املقصــودة يف النشــاط وتســخينها جيــداالرتكيــز علــى تهيئــة خاصــة

 هدفه التمهيد للدخول يف اهلدف الرئيسي للحصة.
 ولتنظيم هذه املرحلة جيدا جيب مراعاة مايلي :         

 خلطورة.أن تكون التمرينات واأللعاب املختارة مشوقة وباعثة للبهجة والسرور وخالية من ا 
 التـــدرجيي  لـــى الرفـــعأن تـــؤدى احلركـــات التســـخينية دون اســـتخدام األدوات مث باســـتخدام أدوات بســـيطة تعمـــل ع

 نبضة/دقيقة.150لعمل األجهزة الوظيفية حىت تصل نبضات القلب إىل ما يقارب 
 ... أن تشمل على حركات املشي ،اجلري ،الوثب 
 .أن تتناسب التمرينات واأللعاب مع اهلدف العام للحصة 
 . يفضل أن يؤدى اإلمحاء بصورة مجاعية قي شكل ألعاب 
 وية.حوال اجلأن تتناسب األهداف املسطرة مع املرحلة السنية للتالميذ ويأخذ بعني االعتبار األ 
 بدنية .لصفات الأن تساعد األلعاب املختارة على تنمية الكثري من القدرات اإلدراكية واحلركات وا 
 دقيقة.20إىل15ملرحلة جيب أن ال تتجاوز مدة هذه ا 
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 المرحلة الرئيسية: -3-2

حنكـم ونقـيم  ميـة ،ومـن خالهلـال التعليتعترب هذه املرحلـة الـركن األساسـي لـدرس الرتبيـة البدنيـة والرياضـية يف مجيـع املراحـ    
ل ة ،وحنقـق مــن خــالة البدنيــمـدى حتقيــق أهــداف الـدرس ،ولــذلك فهــي تلقـى الكثــري مــن االهتمـام والعنايــة مــن أسـتاذ الرتبيــ

 هذه املرحلة غرضني هامني :

  ميـز املختلفـة ،ويت طـرق الـتعلمإن تعليم املهارات احلركية يتطلب من األسـتاذ أن يكـون ملمـا ب التعليمي :الغرض
ور مهـم ه والـيت تلعـب دلـاملتاحة  بكفاءة عالية والقدرة على اختيار الطريقة املناسبة ،واستثمار األدوات والوسائل

يراعـي مـا  زء الرئيسي أنلقيام باجلب على األستاذ عند  ايف استيعاب التالميذ للمهارات املركبة املراد تعليمها ،جي
 يلي: 

   . أن يعرف املهارة احلركية واهلدف من تعلمها 
   . أن يستعمل األستاذ ألفاظا سهلة تفي بالغرض املطلوب 
     التدرج يف التعليم من السهل إىل الصعب بزيادة درجة الصعوبة يف الوضعيات 

 التعليمية .      

   .املتابعة والتوجيه شرطني أساسيني 
   .إعطاء فرصة للتالميذ ملشاهدة بعضهم البعض أثناء األداء 
 :اب الفرديــــة أو يف األلعــــ تتميــــز هــــذه املرحلــــة بتطبيــــق املواقــــف التعليميــــة بصــــورة عمليــــة ســــواءالغــــرض التطبيقــــي

ات أو ن طريـق املباريــة ســواء عـاملكتسـب اجلماعيـة، وتتميـز عمومـا بالتنــافس بـني فـرق صـغرية لتطبيــق املهـارة احلركيـة
 مواقف تدريبية أو اللعب موجهة بإتباع القواعد القانونية املعروفة.

 المرحلة الختامية:-3-3

إلجابـة عـن لسـتغلها األسـتاذ يعيـة، ويتتميز هذه املرحلة بإجراء مترينات هادفة للرجوع باألجهزة اجلسمية إىل حالتها الطب   
ات املرتبطــــة واإلرشــــاد املرتبطــــة بالنشــــاط الــــذي مت تنفيــــذه خــــالل الــــدرس، ويقــــدم بعــــض التوصــــياتاستفســــارات التالميــــذ 

 بالصحة العامة والبيئة والقيم واملعايري االجتماعية.
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 (يوضح نموذج لبطاقة فنية لدرس التربية البدنية والرياضية.01جدول رقم )

 الحجم الساعي مكان العمل النشاط المجال التعلمي المستوى الدراسي

 جري السرعة الثاني األولى ثانوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جــــ

 ساعة واحدة ميدان المؤسسة

 استجابة حركية ذات االستقاللية مناسبة للتحوالت الناتجة، في إطار نظامي محدود الكفاءة القاعدية )الهدف التعلمي(

 بصريةاالستجابة لمختلف المنبهات ،سمعية أو   الهدف التعليمي 

 
مراحل 
 الدرس

 مؤشرات النجاح الوقت وضعيات التعلم األهداف اإلجرائية

 
الجزء 

 التمهيدي

أن يقوم التلميذ بتهيئة  -
الجهاز العضلي والتنفسي 

 لتقبل حمولة العمل

 األخذ باليد ) مراقبة الغياب، اللباس، التحية(-
جري حول الميدان ،تسخين فعال  بالتركيز على  -

 األرجل

 د 3
 
 د9

 
العمل المنظم  -

 لألفواج

 
 
 
 

 الجزء 
 الرئيسي

أن ينطلق التلميذ بسرعة من 
مختلف الوضعيات لمسافة 

 م /عدة مرات10
 
 
 
 
أن يجري التلميذ بسرعة  -

لمسافة معينة 
والفوزبصدرية والعودة 
بسرعة  )العودة في اقل 

 وقت(

 : 1م-
ن ( متقابلي2و 1تقسيم التالميذ إلى فريقين متقابلين ) 

على خط منتصف الميدان عند ذكر الرقم مباشرة ا واو 
عن طريق ذكر سؤال و الجواب عليه بسرعة ينطلق 
الفريق األول  والثاني الجري وراءه لكي يمسكه قبل 

 الوصول إلى خط نهاية المرمى / تغيير لوضعيات 
 : 2م-

لقسم وهكذا  كامل ا 5إلى   1إلى أرقام من ترقيم التالميذ 
 ثم  ترتيبهم  فوق خط نهاية الميدان متقابلين 

ة وفي الدائرة المركزية ، كرات أو صدريات  اقل بواحد -
س العدد و باأللوان ، عند ذكر الرقم ينطلق كل من له نف

الرقم بسرعة ليخطف كرة أو صدرية كل من  ال يحوز 
 الثاني وهكذا  على صدرية يقص في الدور

 : 3م-
 لعبة القاطرة أو التناوب

 د 5
 
 
 
 
 

 د10
 
 
 
 
 د5

تسجيل اكبر عدد -
 من النقاط 

 
 
محاولة حل السؤال -

 بسرعة
 
 
 االنطالق بسرعة -
تسجيل اكبر عدد  -

 من النقاط

الرجوع 
 للهدوء

.أن يسترجع التلميذ أنفاسه 
وحالته الطبيعية التي بدا بها 

 الحصة
 يناقش ويستمع لزمالئه  أن-

تمارين مرونة أو شبه لعبة تضمن العودة إلى  -
 الهدوء 

 مناقشة الحصة -

عودة النبض إلى    د5 
 الحالة الطبيعية
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 أشكال تنظيم الدرس:-4

ري ر مهـم يف جنـاح سـوهلـا اثـ هناك أشـكال متعـددة لتنظـيم الـدرس يسـتخدمها املـدرس خـالل حصـة الرتبيـة البدنيـة والرياضـية
 الدرس.

ميكـن و يـة التعليميـة ، يح العملوتعترب هذه التشكيالت املستخدمة يف الدرس ذات أمهية كبرية وضـرورية لتنظـيم العمـل وتوضـ
 حتديد أشكال تنظيم الدرس فيما يلي:

 : وهو عمل خاص بالتلميذ الواحد العمل الفردي-1

تبــع نفــس لتمــرين ويأي عمــل الفصــل كلــه يف وقــت واحــد نفــس ا عمــل الفصــل كوحــدة واحــدة ) التنظــيم المواجــه(-2
ض النمـوذج، أو رح او عـر التوقيت حتت إشراف املدرس،حيث يقف الدرس مواجها للتالميذ أثنـاء التـدريس سـواء عنـد الشـ

 إصالح خطاء شائع ،

 *التنظيم المواجه من خالل الوقوف في قاطرات4-1

  المدرس                                            

 قائد ا            قائد ب               قائد ج             قائد د             

 *                  *                     *                   *      لتالميذا

            *                   *                     *                  * 

           *                   *                     *                   * 

           *                   *                      *                  * 
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 الصفوف: 4-2

م يستخدم هذا الشكل التنظيمي  في التمرينات التي يريد الدرس ان يراهاا مان الجاناب ، كماا تساتخد 
 أيضا في التمرينات الثنائية:

 المدرس                                            

 صف ا  *                *                     *                   *  

 صف ب *               *                     *                   *

 *                   * صف ج *               *                    

 صف د  *               *                    *                   *

 

 الدوائر: 4-3

يختلف موقف المدرس هنا بالنسبة للدوائر باختالف الغرض الذي يرمي إليه ونجد ذلك موضحا 
 في األشكال التالية:

                            

 

        س    المدر                                                                               
                المدرس                                                                  

 الغرض مالحظة التالميذ أثناء  النشاط               رض عمل نموذجالغ         الغرض شرح المهارة
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 نصف الدائرة:-4-4

يعتبر نصف الدائرة من التشكيالت التي يمكن للمدرس أن يستخدمها إذا وجد أنها تعتبر األفضل كشكل تنظيماي 
 يمكن استخدامه عند شرح نوع معين من النشاط

                             

               *                       * 

            *                                * 

 *                     المدرس     *              

 نصف الدائرة                    

 

 التشكيل الحر:4-5

صـف أو قـاطرة بدون تقيـد  لالنطـالق حبريـةوهو من أحـب التشـكيالت إىل التالميـذ نظـرا ألنـه يعطـي الفرصـة لكـل تلميـذ  
يـــع حبا وناجحــا مــع مجشــكيل مســتوفيــه يشــعر التلميــذ باحلريــة يف اختيــار املكـــان الــذي يناســبه ومييــل إليــه، ويعتــرب هـــذا الت

 ل:ا التشكياملراحل السنية ، وعلى الرغم من ذلك فهناك عدة اعتبارات جيب مراعاهتا عند استخدام هذ

خـر حيجـب رؤيتـه آ س تلميـذ لميـذ كـي جيـد مكانـا ميـارس فيـه نشـاطه حبيـث ال يكـون بينـه وبـني املـدر *إتاحة الفرصة لكل ت
 للمدرس

لقيـــام بأوجـــه اكنـــه مـــن *يفضـــل أن يقـــف التلميـــذ مـــادا ذراعيـــه جانبـــا يـــدور حـــول نفســـه لكـــي يتـــوفر لديـــه مســـاحة كافيـــة مت
 النشاط املختلفة دون تعرضه لالصطدام بغريه

 رؤية مجيع التالميذ أثناء ممارستهم للنشاط*أن يتمكن املدرس من 

 *كما جيب أن ال يتخذ أي تلميذ مكانا خلف املدرس.

 التنظيم في جماعات: -4-6
هــذا التنظــيم مــن أفضــل الفــرص اجتماعيــا حيــث يعمــل التالميــذ يف شــكل جمموعــات بــدءا مــن املراحــل األوىل يف التعلــيم حــىت يعتــادوا علــى 

 أسس نظامية ثابتة.
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لــى حســب عــدد التالميــذ يف عتالميــذ  10إىل  5هــذا التنظــيم يف اجلــزء الرئيســي مــن الــدرس، كــل جمموعــة هلــا قائــد وتضــم مــن ونســتخدم 
 القسم.

 ة .ى القيادة والتبعيلتالميذ علمن مهام املدرس هو إرشاد القادة بصفة مستمرة وان يتم تغيريهم كل فرتة معينة حىت تعطى الفرصة ل

 :المتوازية المجموعات 4-7

 القسـم، وان يـؤدي يفحمطات على حسب عـدد التالميـذ  3وهي عبارة عن التمرين يف قاطرات جنبا إىل جنب من خالل 
تنظـــيم يف اجلـــزء م هـــذا الالتالميـــذ نفـــس التمـــرين ســـواء علـــى أجهـــزة أو باســـتخدام أدوات متشـــاهبة : فمـــثال ميكـــن اســـتخدا

مراتــب لتــؤدى  3ات أمــام قــاطر  3ى الكتــف حيــث يــتم تقســيم التالميــذ إىل اخلـاص باجلمبــاز عنــد تعلــيم مهــارة الوقــوف علــ
قيــادي ا يظهــر الــدور الويــل، وهنــاملهــارة املطلوبــة، ونفــس الشــيء عنــد  تعلــيم مهــارة تنطــيط الكــرة ، أو يف تعلــيم القفــز الط

اصـة اط التعليميـة اخلي النقـعطـللمدرس يف اجملموعات املتوازية نظرا ألنه يـؤدي النمـوذج ويعطـي األمـر ويصـحح األخطـاء وي
 باألداء.

 المجموعات المتبادلة:-4-8

 ،لــى هــذه األجهــزة عات العمــل وفيهــا يــتم متــرين التالميــذ يف جمموعــات علــى أجهــزة أو أدوات خمتلفــة مث تتبــادل  اجملموعــ 
حــظ مبــاز. ومـن املالجلام يف اويسـتخدم هـذا التنظــيم عـادة يف النشـاط التطبيقــي بالـدرس يف اجلـزء اخلــاص بالعمـل يف األقسـ

قسـام فـال امـه أمـا بقيـة األاج الهتمأن املدرس يركز اهتمامه علـى قسـم أو اثنـني مـن األقسـام الـيت متـارس املهـارة الصـعبة وحتتـ
 تغيب عن نظره أيضا ، ويتم تبديل األقسام بعد أن يأخذ كل تلميذ فرصته يف التمرين.

 التنظيم في محطات:-4-9

ن انتظـــار لبـــاقي واليـــة دو كـــل تلميـــذ ينتهـــي مـــن العمـــل املخصـــص يف حمطـــة ينتقـــل إىل احملطـــة امليـــوزع العمـــل علـــى حمطـــات و 
يت ركيــة لألنشــطة الــارات احلالتالميــذ، وجيــب توضــيح نقطــة مهمــة أن اجتــاه العمــل يف احملطــات يهــدف إىل منــو وتطــوير املهــ

كــرة الســلة )اط واحــد بيــق ملهــارات نشــســبق أن علمــت يف الــدروس الســابقة، ويفضــل خــالل العمــل يف احملطــات إجــراء تط
ق منــع ازدحــام ك عــن طريــمــثال( ، كمــا جيــب أن يكــون األداء مســتمرا مــن جانــب التالميــذ ومنــع فــرتات الراحــة، ويــتم ذلــ

 التالميذ مبحطة ما يف حني تكون احملطة األخرى خالية.

دى مـاد علـى الـنفس لـفة االعتصـكمـا نـه ينمـي إن هذا النوع مـن التنظـيم يقلـل مـن فـرتات االنتظـار يف درس الرتبيـة البدنيـة  
 التالميذ.
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 التنظيم باستخدام واجبات إضافية:  -4-10

ي مــن الــدرس ) ء الرئيســوهــي عبــارة عــن نشــاط حركــي يؤديــه التلميــذ عقــب االنتهــاء مــن التمــرين األصــلي وخاصــة يف اجلــز 
تثماره بالشـكل  يـتم اسـالا اجلـزء مـن الـدرس النشاط التطبيقـي( عنـد األداء يف جمموعـات ، حيـث أن الوقـت املخصـص هلـذ

 الذي يتحقق معه أقصى عائد ممكن .

لـى عي الـنقص والعمـل اجل نـواحومن هذا املنطلق ميكن استخدام الواجبات اإلضافية يف مجيع األنشطة الرياضـية كطريقـة تعـ
 زيادة فاعلية هذا اجلزء من الدرس من خالل تقليل الوقت الضائع.

ب الرئيسـي والواجـ ن الواجـبواجب اإلضايف على الواجـب التعليمـي الرئيسـي لـذا فـان العالقـة بـني كـل مـويتوقف اختيار ال
ى احـة اجيابيـة وعلـإلضـايف ر اإلضايف مهمة جدا ، فإذا كان الواجب الرئيسي يتطلب محال عاليا فيجب أن يكـون الواجـب ا

 .فات البدنيةنمية الصتالواجب اإلضايف هبدف  العكس إذا كان الواجب الرئيسي ال يتطلب محال عاليا فيمكن توجيه

 :التنظيم الدائري

د تكرارهـا ر التمرينـات وعـدة الختيـاهو طريقة تنظيمية ألداء التمرينات بأداة أو دون أداة ، يراعى فيها شروط معينة بالنسـب
ختلفــة هبــدف تــدريب املالوشــدهتا وفــرتات الراحــة البينيــة، وميكــن تشــكيلها باســتخدام أســس ومبــادئ أي طريقــة مــن طــرق 

 تنمية الصفات البدنية ، كما ميكن تنفيذها على النحو التايل:

 ثا  مثال(30*تكرار التمرين اكرب عدد من املرات يف زمن حمدد)

 مرة مثال( 20*أداء التمرين عددا معينا من املرات يف اقل زمن ممكن)

طـات ويـتم التغيـري مـن حمطـة حم 10إىل  6حمطـات تـرتاوح مـا بـني يتم تنفيذه بعد اإلمحاء مباشرة حيـث يـوزع التالميـذ علـى 
ة، م احلمــل  والراحــطــار تنظــيألخــرى تلقائيــا أو بــأمر املــدرس علــى أن ال توجــد فــرتات راحــة بــني كــل حمطــة وأخــرى إال يف إ

ارس ال العاديــة ميــألحــو ، ويف ا ويــتم ســري التمــارين بطريقــة ســريعة ، ويكفــي القيــام بعمــل دورتــني كــاملتني يف الــدرس الواحــد
 ر التشويق.ضمان عنصلالتالميذ نفس هذه اجملموعة من التمرينات بزيادة شدة وحجم احلمل او يتم تغيريها كلها 

 للتنظيم الدائري ثالث إشكال أساسية هي:

 طـاتلتسـاوي علـى حمسـيمهم با: يؤدي مجيع التالميذ التمرين ألكرب عدد مرات ممكنة بعـد تق*األداء طبقا لزمن محدد1
ن األداء الثانيـة، إن زمـ ن للمحطـةالدائرة ، وعند مساع اإلشـارة  الثانيـة مـن طـرف املـدرس يتوقـف اجلميـع عـن األداء وينتقلـو 

 وفرتة الراحة واحدة بالنسبة جلميع التالميذ.

 

 

 



2017/2018ة ماستر نشاط بدني رياضي مدرسي  **د/مرتات محمد  للسنة الثاني-محاضرات تعليمية األنشطة البدنية والرياضية  

2جامعة باتنة-معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  

77 

 

77 
 

علـــى التســـاوي قســـيمهم بت: : يـــؤدي مجيـــع التالميـــذ التمــرين ألكـــرب عـــدد مـــرات ممكنــة بعـــد *األداء طبقــا لعـــدد محـــدد2
كــن، مث يقـــوم قــل زمـــن مماحمطــات الــدائرة، يقـــوم املــدرس بتحديــد عـــدد مــرات األداء )عـــدد مــرات التكــرار( لكـــل حمطــة يف 

مراعـاة  فرديـة، وهنـا جيـبلفـروق الالتالميذ بعد ذلك بالتنفيذ ، ويف هذه الطريقة خيتلف محـل األداء مـن تلميـذ ألخـر وفقـا ل
أثنـاء  ئهم أو يسـبقوهنمون بـزمالتلف من حمطة ألخرى نظرا الن بعض التالميـذ يلحقـالناحية التنظيمية الن عدد التالميذ خي

 األداء.

ي قسـيمهم بالتسـاو كنـة بعـد ت: : يـؤدي مجيـع التالميـذ التمـرين ألكـرب عـدد مـرات مم*األداء طبقا لزمن وعـدد محـددين3
يف  ديــد زمــن األداءطــة مــع حتني يف كــل حمعلــى حمطــات الــدائرة، ويقــوم التالميــذ بــأداء عــدد حمــدد مــن التكــرارات لتمــرين معــ

لميـذ رات األداء مـن تمـالف عدد مجيع احملطات، ويالحظ أن عدد التالميذ يكون ثابتا يف كل حمطة أثناء األداء نظرا الخت
  ألخر.

 قائمة المراجع:

 2004 منهاج الرتبية البدنية والرياضية)الوثيقة املرافقة( ، وزارة الرتبية الوطنية ،-1

رتبية الوطنية،اجلزائر نولوجي،وزارة الم والتكالعا الوثيقة املرافقة ملنهاج الرتبية البدنية والرياضية،السنة الثانية من التعليم -2
 2006،مارس

 .بوالية عنابة حول بيداغوجيا اإلدماج 2008ملتقى وطين ملستشاري سنة -3

يين ،امللتقى التكو مستواهم حتسنيو الوطين لتكوين مستخدمي الرتبية  املعهدالمدخل بالكفايات،حممد بن حيي زكرياء،-4
 ، 2004-2003لفائدة مفتشي التعليم االكمايل،

 ن سنة،لعريب،دو افكر ،دار المناهج التربية البدنية المعاصرةأمني أنور اخلويل،مجال الدين الشافعي،-5

،مكتبة اإلميان ،مصر1،طية الرياضيةكيف تكون معلما ناجحا في التربية البدنحممد حممد الشحات،-6
  1999والعلم،

2005زائر،دار اخللدونية،،اجل،مناهج التربية البدنية والرياضية للتعليم الثانوي والتقنيأمحد بوسكرة-7  

ت العملية لتطبيقاية واطرق تدريس التربية الرياضية األسس النظر زينب علي عمر،غادة جالل عبد احلكيم، -8
 2008دار الفكر العريب ، القاهرة، ،الطبعة االوىل ،
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11:الحادية عشرةالمحاضرة   

  التغذية الراجعة  ،أشكالها ، أهميتها، وأنواعها
مدخل:   

وتطبيقـه ،  يء املـراد تعلمـهابته للشـهناك الكثري من التغريات اليت تـؤثر يف املـتعلم منهـا املعلومـات الـيت تعـط لـه خـالل اسـتج
 : تغذية الراجعةتدعى بال وضع أو تصحيح مسار حركي ، وغريها ، فهذه املعلومات وغريهاألجل اجناز جيد ، أو حتسني 

خالله هذه املعلومات تأخذ أشكاال خمتلفة يف البيئة التعليمية ، تقوم وترشد حول دقة احلركة ، أو االجناز قبل األداء ، أو 
بعده ، أو كلها جمتمعة، وتعد احد احملاور اليت تساعد عملية التعلم . أو  

حول التغذية الراجعة يف جمال التعلم احلركي:" تعترب التغذية املرتدة هي املعلومات الواردة لإلنسان يوسف الشيخ  يقول
مقصود أو غري مقصود من البيئة اليت حتيط  به، فهي اليت نتيجة حلركته"، أي أن اإلنسان يتلقى  التغذية الراجعة ، بشكل 

"حتدد له نوع السلوك الذي يتقيد به ، والتصرفات اليت جيب أن يقوم  هبا ، واليت ال جيب أن يقوم هبا  

 

 

       

       

نموذج يوضح  التغذية المرتدة " الراجعة " عند سميث                                                        

 

 التغذية الراجعة: مأوال: مفهو 
ـــة الراجعـــة بأهنـــا )كـــل املعلومـــات الـــيت حيصـــل عليهـــا الفـــر 2002) يعـــرب خيـــون د أداء د خـــالل او بعـــ( فقـــد عـــرف التغذي

 ، وميكــن أن تكــونالســتجابةاالســتجابة، وميكــن أن تكــون هــذه املعلومــات إمــا داخليــة أو خارجيــة أو خــالل أو بعــد أداء ا
 هذه املعلومات أما داخلية أو خارجية جوهرية(. 

صــل عليهــا لــيت ميكــن أن حي( أن )التغذيــة الراجعــة بــاملفهوم الشــامل تعــين مجيــع املعلومــات ا2001) وجيــه محجــوبويــرى 
دف منهـا داء احلركـي واهلـبعـد األ املتعلم ومن مصادر خمتلفة سواء كانت داخلية أو خارجيـة أو كليهمـا معـا قبـل أو أثنـاء أو

 تعديل االستجابات احلركية وصوال إىل االستجابات املثلى(.
ينظر إىل التغذية الراجعة كمصطلح يف جمال التعلم  من قبل " عباس امحد السامرائي " و   

 التغذية المرتدة

 البيئة االجتماعية      اإلنسان

 التغذية المرتدة
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على أهنا املعلومات اليت تعطى للمتعلم عن االجناز ، يف حماولة لتعلم املهارة ، واليت توضح الدقة احلركية خالل أو بعد 
خالل أو بعد االستجابة أو كليهما .توضح دقة احلركة  االستجابة ، أو كليهما أو أهنا مجيع أنواع املعلومات احلسية واليت  

وميكن تعريفها أيضا أهنا تلك املعلومات التقوميية املرتبطة باستجابة ما تكون دائما غنية وخمتلفة ، كذلك ميكن التعبري 
وضح لنا عملية معاجلة عنها بأهنا املتابعة امليدانية املرتبطة باستجابات الفرد حنو الواجب املكلف به  والشكل التايل ي

ةمعلومات األداء احلركي وارتباطاهتا بالتغذية الراجع  

لتغذية الراجعةا  

  مخرجات 

 

  

 مدخالت

 

 

 

 منبهات من البيئة                           ذاكرة قصيرة المدى /ذاكرة طويلة    

شكل يوضح معالجة معلومات اإلدراك الحركي ، وكيف تتم التغذية الراجعة                   

 

 

 ثانيا-أهمية ووظائف التغذية الراجعة:
وظائف التغذية الراجعة في ثالث نقاط وهي: رمزية الغريب تحدد   

إحداث حركة أو سلوك يف اجتاه هدف معني أو يف طريق حمدد -1  

مقرنة أثار هذه احلركة باالجتاه الصحيح للحركة ، وتعيني اخلطاء  -2  

استخدام إشارة اخلطاء السابق إلعادة توجيه التنظيم  -3  

الراجعة فيذكر : " مهام ووظائف التغذية أمين الخولي وحيدد "  

 

إحساسات من 

خالل العين ، 

 األذن،

العضالت ، 

 الجلد

 

 

إدراك 

 التفسير

 

 

استجابة 

واختيار 

 وتخطيط

 

 

إنتاج 

 االستجابات

 

 

استجابة 

حركية 

 منتجة
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بأهنا دفع وحتفز -1  

تغري األداء الفوري  -2  

تدعم التعلم -3  

جتعل هلا ثالث وظائف وهي:و مع الرأيني  السابقني يف حتديد وظائف التغذية الراجعة عفاف عبدا لكريم  وتتفق   

، أو عن نتائج األداء ، مبعىن اإلخطار : تكون مرتبطة مبعلومات عن النتائج ، أو عن األداء ، أو عن  نتائج األداء -1
 حتصيل األهداف.

ا أو سلبيا التعزيز: وهنا يكون حسب احلالة ، واحلصول على نوع من األثر ، سواء كان اجيابي -2  

التحريك النفسي ، وهنا نقصد االرتقاء بنوع الدافعية لدى املتعلم -3  

أن من وظائف التغذية الراجعة ما يلي: 2001وجيه محجوب  ويرى  

وظيفة دافعية) ألفاظ، جنوم تقديرية، درجات(*  

 *وظيفة تعزيزيه )تشجيع(

 *وظيفة إعالمية ) إخبار املتعلم عن نتيجته(

 *تصحيح ، تصحيح اخلطاء

ة ومتنوعة وهي كاآليت:ومن خالل ما تقد م نستنتج أن وظائف التغذية الراجعة املرتبطة بالعمل تكون متعدد   

 *جتعلنا نقوم بالفعل )احلركة( الجناز العمل

 *اإلخطارات ، واليت تكون مرتبطة باملعلومات عن نتائج العمل.

 *مقارنة آثار احلركة املؤداة باهلدف املطلوب

 *متدنا باملعلومات الالزمة للقيام بالعمل املطلوب

طلوبوالتعزيز إذا حققت اهلدف امل *إعادة توجيه احلركة إذا مل حتقق اهلدف أو الثواب ،  

 *التحريك النفسي عند املؤدي من اجل الدفع بالعمل و االستمرارية

 *تصحيح اخلطاء

عمل*ويف األخري ، تصبح كحافز قوي ، وكدافع لألداء  وتكون كشرط قوي للتعلم وإعادة ال  
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 ثالثا:- تصنيف التغذية الراجعة:
بري على مصادر هذه التغذية ، وعلى الطرائق املستعملة ألجل تعزيز استجابة تصنيف التغذية الراجعة ، يعتمد بشكل ك

التالميذ أو الالعبني للواجب بصورة اجيابية ، إن كان اهلدف تعليميا أو تقومييا والوقوف على اجنازات التالميذ أو 
 الالعبني للعمل ، أو معرفة نتيجة عمل.

طلبات نذكر منها ما يلي:تصنيف التغذية الراجعة ميكن أن يتبع عدة مت  

تصنيف التغذية الراجعة تبعا للهدف-1  

تصنيف التغذية الراجعة تبعا ملصادر املعلومات -2  

تصنيف التغذية الراجعة تبعا لتوقيت استخدامها-3  

 1ا: تصنيف التغذية الراجعة تبعا للهدف :

ث أنواع رئيسية"" إن تصنيف التغذية الراجعة طبقا للهدف ينقسم إىل ثال "فتحي إبراهيم حماديقو ل   

 *التعرف على مستوى األداء

 *التعرف على نتائج األداء 

*إمداد املتعلم باألخطاء اليت حدثت، وكيفية إصالحها ، وبالتايل، فهي تتبع ما يرغب املتعلم الوصول إليه، وتعتمد على 
هصول إليه مع املتعلم، فهي تكون بشكل دائري موجه حنو اهلدف مباشرة وكيفية حتقيقاهلدف الذي يرغب املعلم الو   

 2-ا : تصنيف التغذية الراجعة تبعا لمصدر المعلومات  :

 تنقسم إىل مصدرين أساسيني مها:

:وحتتوي على مصدرين أساسيني :مصادر داخلية  -ا  

 *مالحظة الناشئ ألدائه

اإلحساسات املختلفة*التغذية الراجعة الصادرة عن   

: وهي تتنوع إىل أربعة مصادر:مصادر خارجية-ب  

 *التغذية الراجعة الصادرة عن املدرب

 *التغذية الراجعة الصادرة عن أشخاص آخرين غري املدرب،كالزميل.
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 *التغذية الراجعة الناجتة عن معرفة نتائج األداء

)كالفيديو..( *التغذية الراجعة املشتقة عن األفالم اليت سجلت األداء  

 ***وهناك اجتاه أخر يضع تصنيف التغذية الراجعة تبعا للمصدر كما يلي:

مصادر خارجية )مسعية ، بصرية،أو مسعية بصرية معا(،-  

ب(مصادر داخلية)حيوية أو ذاتية :اإلحساس الفردي الذايت باالجناز بدون توجيه املدر -  

االجناز اجليد ،إشارة املدرب بتقدمه يف االجناز، صرخة اجلمهور  مصادر متداخلة ألكثر من مصدر) اإلحساس باخلطاء،-
(بالفرح أو الغضب  

 

 

  

 

 

 

 

 

  . 

 

  

  المعلومات  شكل يوضح تصنيف التغذية الراجعة من حيث مصادر

 3- :تصنيف التغذية الراجعة تبعا لتوقيت تطبيقها)لتوقيت استخدامها(

راجعـة عطـاء التغذيـة الإجليـد يف اتأثريات خمتلفة لتوقيت إعطاء التغذية الراجعة وخصوصا تأخريهـا، وان عـدم التوقيـت  هناك
 حدة. خالل األداء أو بعده له تأثريات خمتلفة ولذلك سوف نتطرق لكل شكل من هذين الشكلني على

مصادر التغذية 

 الراجعة

 خارجية متداخلة داخلية

مالحظة األداء واإلحساس به -1  

ناتجة من مراكز اإلحساس  -2

 المختلفة:

 *اإلحساس باللمس

 *اإلحساس بالقوة

عن طريق الرؤية*اإلحساس   

 

مشتركة بين ما يحدث الالعب 

، وما يقدم له من مصادر 

 خارجية

صادرة عن المدرب-1  

صادرة عن الزميل-2  

صادرة عن معرفة نتائج األداء -3  

صادرة عن الوسائل السمعية والبصرية -4  
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 التغذية الراجعة اآلنية )المستمرة(: --3-1
جعـة ام التغذيـة الراكـن اسـتخدطلب استخدام هذا الشكل من التغذية الراجعـة ففـي املهـارات الـيت ميهناك بعض املهارات تت

علـى  ن ذلـك يـؤثر سـلباثانيـة فـاالداخلية اآلنية لغرض التصحيح والتحكم باألداء، فان أي تأخري وحـىت لـو كـان جلـزء مـن ال
ذا كانـت إاخليـة )احلسـية( اجعة الدأخري إعطاء التغذية الر األداء وقد كتب يف هذا اجملال ان البحوث املختلفة اليت درست ت

 ركي.سلوك احلمسعية أو بصرية، قد توصلت إىل النتائج نفسها، وان اي تأخري سوف يؤدي إىل إرباك يف ال
 التغذية الراجعة النهائية: -3-2
علومـات حـول دة تأخذ شـكل املداء وعاالتغذية الراجعة اخلارجية النهائية تعطي للفرد معلومات بعد انتهاء احملاولة أو األ إن

ذه خري إعطـاء هـأتـوميكـن أيضـا  النتيجة ومعلومات حول األداء. وميكن إعطاء املعلومات حول النتيجة بعد األداء مباشـرة،
 املعلومات. 

هــزة ألحيــان الن األجري مــن ايا يف كثــدعــة حلظــة توقــف الالعــب بعــد األداء مباشــرة قــد ال يكــون جمــإن إعطــاء التغذيــة الراج
 قول.يمساع ما احلسية منشغلة يف انتهاء األداء ولذلك فهي حتتاج إىل فرتة لنقل الرتكيز إىل املدرب و 

ســب الكثــري مــن نكــون قــد لالعــب يأمــا تــأخري إعطــاء التغذيــة الراجعــة ملــدة طويلــة فــان ذلــك لــن يكــون جمــديا أيضــا الن ا
 يف تبويبهــا ضــمن ل األداءاإلحساســات املرتبطــة بــاألداء وبالتــايل ســوف يفشــل يف اســتثمار املعلومــات حــول النتيجــة وحــو 

 الربنامج احلركي املخزون يف الذاكرة احلركية.
رب أو املـــدرس لـــى املـــدعزه إن أحســـن توقيـــت إلعطـــاء التغذيـــة الراجعـــة هـــو بعـــد انتهـــاء الالعـــب مـــن األداء وضـــمان تركيـــ 

 م التغذية واستثمارها بشكل جيد. لغرض فه
 طريقة عرض التغذية الراجعة )كيف تقدم التغذية الراجعة(: -رابعا:

 ( طريقة عرض التغذية الراجعة بالشكل التايل: 2001ذكر وجه حمجوب )
 تغذية راجعة عن كل حماولة )سلبيتها ينتج عنها االتكالية(. -1
 راجعة متقطعة.تغذية  -2
 تغذية راجعة بامللخص. )ال تقود املتعلم للهدف(. -3
 تغذية راجعة باملدى. )تعلم كيفية االختيار(. -4
 التغذية الراجعة باملعدل. -5
 

 حجم التغذية الراجعة: -خامسا:
 علم. لك مع مرحلة التمرية وكذإن حجم املعلومات املعطاة إىل املعلم جيب أن تتناسب مع مستوى املتعلم من الناحية الع
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ة وتصــحيح جعــة بســيطإن األطفــال عــادة ال يســتوعبون معلومــات كثــرية يف وقــت واحــد، لــذلك يستحســن إعطــاء تغذيــة را
ميكـــن مـــن حتديـــد  لطفـــل والاومـــات يف التغذيـــة الراجعـــة ســـوف تربـــك خطـــأ واحـــد فقـــط يف احملاولـــة الواحـــدة، وان كثـــرة املعل

ة يف حماولــة خطـاء كثـري أأولويـات عمليـة التصـحيح، ويســري هـذا احلـال علـى املــتعلم اجلديـد، حيـث ال يـتمكن مــن تصـحيح 
جيــب أن  ا. لــذلكائــدة منهــواحــدة أو حمــاولتني. مــن هــذا نســتنتج انــه كلمــا زاد حجــم معلومــات التغذيــة الراجعــة قلــت الف

ام التـدريب واسـتخد طـاء فرصـةتكون التغذية الراجعة قصـرية ومركـزة، ويفضـل إعطـاء تصـحيح واحـد يف احملاولـة الواحـدة وإع
 آخر. صحيح خطأالتصحيح يف بعض احملاوالت. ومىت ما مت التصحيح ميكن للمدرب أو املدرس االنتقال إىل ت

 جـــة وحـــول األداء.ول النتيحـــلعمليـــة التغذيـــة الراجعـــة واملعلومــات  و جيــدر القـــول هنـــا بــان علـــى املـــدرب أن يضـــع أولويــات
ك علم قــد جتــاوز تلــضــمن املــتفيجــب أن يركــز أوال علــى األخطــاء الكبــرية مث يتحــول الرتكيــز علــى األخطــاء األقــل عنــدما يت

 األخطاء. وهكذا إىل أن يصل إىل إعطاء التغذية الراجعة لألخطاء الصغرية جداً.
 لتغذية الراجعة:ا  فوائد -سادسا:

 صقل وتطوير األداء. -1
 تزويد الفرد باملعلومات اخلاصة عن احلركة. -2
 توجيه االستجابات حنو اهلدف احلركي خالل املواقف التعليمية. -3
 تصحيح حافز للتعلم. -4
 وظيفة تعليمية وتعزيزيه. -5

 شروط التغذية الراجعة: -سابعا:
 تكون مناسبة وفعالة. -1
 تكون احلاجة فعلية هلا. أن -2
 أن تكون شاملة. -3
  الراجعة اخلارجية والعكس صحيح.  مواكبة التغذية الراجعة الداخلية للتغذية -4

وهذه بعض املفردات والعبارات الرتبوية املقرتحة ألستاذ الرتبية البدنية ليستخدمها عند احلاجة إىل التعزيز اللفظي للتالميذ 
:أثناء التدريس  
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أحسنت ،        *  

جيد .        *  

ممتاز .        *  

رائع .        *  

أداء جيد .        *  

لقد أديت احلركة بشكل جيد .        *  

أداء مميز .        *  

حىت أنا ال أستطيع جماراتك .        *  

أنت تسري سريًا حسًنا .        *  

أنت تتطور بصورة جيدة .        *  

بارز هذه املرة .عمل         *  

عمل جيد .        *  

بذلت جمهوًدا كبرية يف احلركة .        *  

تعلمت املهارة بصورة سريعة .        *  

أداؤك ونشاطك يف احلصة مميز.        *  

هذا من أحسن الفصول يف الرتبية البدنية.        *  

أمتىن أن أدرِّسكم يف العام املقبل         *  

شاء اهلل عليك .ما         *  

اآلن بدأت تؤدي بصورة صحيحة         *  

أحسنت عرفت ذلك سريًعا .        *  

إجابة حسنة .        *  

ذاكرتك رائعة ، جيد .        *  

أنت تتحسن كل مرة يف أدائك .        *  

يعجبين اجتهادك يف التمرين .        *  

طيف .هذا عمل ل         *  

هذا هو الصحيح متاًما .         *  

تصرفك مع زميلك كان مهذبًا شكرًا لك .         *  

مباراة مجيلة ، لقد أبدعت .         *  

تعاونكم مع بعض مميز وملحوظ .         *  

نشاطكم ملموس وأنا سعيد بذلك .         *  

تعلمتم املهارة بإتقان وأنا فخور بكم .         *  

هذه هي الطريقة السليمة، استمر على ذلك .         *  

لقد          أجد تطورًا كبريًا يف ممارستك للعبة ، واصل *         *
 جنحت يف قيادتك هذه املرة .

تفكري جيد .         *  

مبدع .         *  

تفوق ظاهر ، أحسنت .         *  

أنت وزميلك مميزان هذه املرة .         *  

أنا واثق من جناحك يف املرة التالية          *  

هذا أحسن ، واصل .         *  

مهارة جيدة ، أحسنت .         *  

استمر على ذلك ، ومتأكد من جناحك          *  

هذا النشاط املستمر جيعلين متحمًسا للمشاركة معكم.    *  

أنت تؤدي عمالً جيًدا اليوم .         *  

علم أنك جمتهد مع جمموعتك .أنا أ         *  

أنت مستمتع بالنشاط اليوم ، شعور حسن .         *  

اختيارك للكلمة الطيبة مع زميلك كان يف حمله .    *  

أنت تتعلم بسرعة ، أهنئك على جهدك .         *  
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لقد تفوقت يف األداء .        *  

ك على جمهودك الطيب .أهنئ        *  

هذا هو األداء املطلوب ، شكرًا .        *  

منوذج مميز ، أشكرك .        *  

مهارة جيدة ، أحسنت .        *  

قليل من اجلهد ، وستصل لإلجادة         *  

لقد ساعدمتوين يف تنفيذ حصة رائعة.        *  

هذا تصرف حسن ، أشكرك .        *  

أنت قائد جمموعة جيد منذ العام املاضي، استمر.    *  

.هذا من أفضل األداء ، واصل          *  

أداؤك متكامل ، مثل املرة السابقة متاًما .         *  

حماولة حسنة ، جرب مرة أخرى .         *  

ال بد أنك كنت تتمرن جيًدا أحسنت .         *  

حماولة ناجحة ، استمر على نفس األداء .         *  

لو ركزت قليالً ، ستتقن .         *  

 قائمة المراجع :
1984التعلم الحركي، دار المعارف ، يوسف الشيخ ، -1  

  1977رمزية الغريب ، التعلم دراسة نفسية تفسيرية توجيهية ،مكتبة االنجلو مصرية ،  -2

  1996عباس احمد السامرائي ،محاضرات حول التغذية الراجعة النهائية، جامعة مستغانم ،-3

  2001 للنشر ،عمان ، األردن، ،دار وائل 1وجيه محجوب ، نظريات التعلم والتطور الحركي ، ط-4

  2006بوعات الجامعية ، الجزائر  عطاء اهلل احمد ،أساليب وطرائق التدريس في التربية البدنية والرياضية،ديوان المط -5

 2006كلية التربية الرياضية، آيار   -أميرة عبد الواحد، جامعة بغداد  -6
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 12 عشرة: الثانيةالمحاضرة ا
 العملية التدريسية في األنشطة البدنية والرياضيةتقويم 

 مدخل :
َنا  َلَقد   )) ذ يقوللعظيم إهلل اعملية التقومي حتدث باستمرار يف حياة األفراد حملاولة الوصول إىل األفضل، وصدق ا َخَلق 

ِومٍي(( َسِن تـَق  نَساَن يف َأح   اإل ِ
 ” بسرت و اموس والتقومي يف اللغة هو تقدير شيء معني أي أنه عملية تقدير قيمة هذا الشيء وعرفه ق

 ."بأنه "التحقق من قيمة

لنتائج أو ري على ااس اليت جت التقومي بأنه " عملية تربوية تتم باستخدام أساليب القي ً Daugtreyدوتري وعرفً  
رنات الل إجراء املقاية من خموضوعبطريقة كمية ونوعية يعرب بطريقة ذاتية و  العمليات و تؤدي من مث إىل عرض البيانات

 مع حمكات موضوعة سلفا " .

و التقومي يف الرتبية البدنية ال خيرج عن املفهوم السابق ذكره فهو يتضمن تقدير ألداء التالميذ و الالعبني ، مث إصدار 
صفات األداء ن كما أنه يتضمن أيضا تقومي مقدار احلصيلة اليت تعرب أحكام على هذا األداء يف ضوء اعتبارات حمددة ملوا

عن التغريات اليت مت احلصول عليها عن طريق ممارسة برامج التعليم أو التدريب ، كما أن التقومي يف الرتبية أيضا إصدار 
 .“ أحكام على الربامج و املفاهيم وطرق و أساليب التعليم و التدريب

: بأنه عملية إصدار احلكم على قيمة األشياء أو األشخاص أو املوضوعات، كما يتضمن عثمان أبو حطب وسيدويرى 
 .أيضاً معىن التحسني أو التعديل أو التطوير الذي يعتمد على هذه األحكام

 .“ بأنه احلكم على الشئ” : رمزية الغريببينما ترى 
اليت يلجأ إليها املرىب ملعرفة مدى جناحه يف حتقيق األهداف هو العملية ” ، ومنري كامل: بأنه الدمرداش سرحانويعرفه 

 .“ اليت يسعى إليها
بأنه العملية اليت يتم هبا إصدار حكم على مدى وصول العملية الرتبوية إىل أهدافها ” : فرنسيس عبد النورويضيف 

ريها واقرتاح الوسائل لتالىف هذا ومدى حتقيقها ألغراضها والعمل على كشف نواحي النقص يف العملية الرتبوية أثناء س
 .“ النقص

بأنه التعرف على منو الطالب يف مجيع نواحي شخصيته، من النواحي ” : عصمت مطاوع، وواصف عزيزتعريف 
 .“ العقلية، والعملية، والنواحي العاطفية أو الوجدانية

هدف الكشف عن مواطن القوة : "بأنه عملية تشخيصية وقائية عالجية تستبسيونى عميرة، وفتحى الديبتعريف 
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  والضعف يف التدريس بقصد عملية التعليم والتعلم وتطويرها مبا حيقق األهداف املنشودة
مما سبق ينضح أن التقومي وسيلة وليس غاية، حيث ميكننا من التعرف على ما حققناه من أهداف، كما توجهنا إىل 

 .االكشف عن مواطن الضعف لكي نعمل على إصالحها وتالفيه

عين بيان قيمة لف ، فالتقييم ييئا خمتعين شكثريا ما خيلط املهتمني بني كلميت تقومي وتقييم ، و الواقع أن كل  كلمة ت        
 .اجه اعوج الشيء فقط ، أما التقومي فيعين باإلضافة إىل بيان قيمة الشيء احلكم عليه و إصالح

رتبوية لقيمة القرير الصالحية أي  ا  فإن التقييم عملية إنسانية يتم هبا ت ً 1994معجم علوم التربية وحسبً         
 للمنهج ، أما التقومي فهو عملية تصحيحية يتم هبا حتسني املنهج كوثيقة تربوية .

ته قييمي على صالحيكم ألتات احلللتعلم و التعليم أو حتسني ما يلزم من عوامله و عملياته املتنوعة وذلك حسب مقتضي
 ييم.قه التقلساب ، فالتقييم إذا عملية و أداة سابقة للتقومي املنهجي الذي جيسد بدوره هدفا ونتاجا

 أوال: أنواع التقويم : -

 :  التقويم الموضوعي -1-

ل لعناصر لدراسة و التحليفهم و الى العوهو التقومي الذي تتوفر فيه املعاير أو احملكات و الوعي و الشعور املبين        
دة عن املقاييس ياء بعياألش والشيء أو الشخص وفيه يتم احلصول على املعلومات أفضل ودقيقة عن إمكانيات األفراد 

 الذاتية وحدها اليت تستند إىل األسس و الرباهني املوضوعة الختاذ القرارات.

تساعد  قيقة للغاية ممادوضوعي امل اسفقد أصبحت النتائج اليت يتم احلصول عليها يف الرتبية الرياضية باستخدام طرق القي
 على استخدامها يف عملية التشخيص و العالج .

  التقويم الذاتي : -2-

عورية  شحينا بكوهنا ال أا تتصف ا أهنوهو يعين أن أحكام الفرد بقدر ارتباطها بذاته مثل اآلراء ، أو االجتاهات كم     
 مام .خطوات واسعة أل التقوميفعت بعترب احد العوامل العامة اليت دكما أن استخدام طرق القياس املوضوعي يف التقومي ي

ن األنشطة ن هناك العديد مي إال أوضوعو بالرغم من أن االجتاه احلديث للتقومي يف الرتبية الرياضية يتجه حنو التقومي امل
 ..  .. س و الباليه ،..و الغط ناتريالرياضية اليت يصعب تقوميها باستخدام هذا النوع من التقومي مثل اجلمباز ، و التم

ويسمى أيضا هذا النوع من التقومي بالتقومي  املستمر حول الذات أي أن الشخص هو الذي يقوم بإصدار احلكم     
على األشياء أو األشخاص بالقدر املستطاع إدراكه و املرتبط بذاته إذ تلعب بعض العوامل دورا يف هذا النوع من التقومي 
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عة الذاتية ،كاأللفة ، املركز االجتماعي، سهولة الفهم، و اإلدراك  ومجيعها عوامل مرتبطة بصفة ذاتية ، وعليه منها املنف
 . فإن إصدار األحكام تصبح بصورة قرارية سريعة وال شرعية وشكل أراء وهي ال ترتبط بأية مقاييس موضوعية 

 تصنيف التقويم من حيث توقيت إجرائه :  -ثانيا

 التقومي التمهيدي ) املبكر أو املبدئي ( :  -1-

ذلك نهج املقرتح ، و أو امل نامجيستخدم التقومي التمهيدي بغرض احلصول على بيانات ضرورية عن العناصر األساسية للرب 
دة والقا دوكذا األفرا ،دوات من أجل الوقوف على احلاجات الفعلية للمستفيدين و اإلمكانات املتاحة من أجهزة و أ

 . الالزمني للتنفيذ و التمويل ومصادره، ووسائل التنفيذ املتوفرة و ما إىل ذلك...

 التقويم التكويني ) البنائي ( :  -2-

أن هذا  علم ومن املعتقدم و التلتعلييستخدم التقومي التكويين خالل تقدمي الوحدة الدراسية كجزء مكمل لعملييت ا       
ن التقومي مالنمط  م هذات خارج الوقت املخصص للدروس ، ولكن املتبع هو استخداالنمط من التقومي خيصص له وق

ن صل عنها ،  وتكمجزء منفليس كو خالل العلمية التعليمية ذاهتا كجزء من التدريب على املوضوعات الدراسية املختلفة 
اليت تلعب دورا رئيسيا  ( Feed Back)  قوة التقومي التكويين يف كونه ميد القائمني به مبعلومات التغذية الراجعة 

 بالنسبة للتعليم .

ن لتحقق فيما إذا كاا فإن هدف هذا التقومي هو  ً ( Deligners et Duret)  1996ديليني ودوري وحسبً  
      ة خمتارة مسبقا يداغوجيداف بالتلميذ قد أحرز تقدما حنو اهلدف املسطر من خالل تلقيه برناجما مسطر مسبقا ذا أه

. 

عملية لبناء ال على اإلرادة فإن التقومي التكويين بالدرجة األوىل باإلجابة   Maccario 1982ماكاريو وحسبً  
 التعليمية ) الديداكتيكية ( انطالقا من معلومات مستقاة من املشروعة البيداغوجي 

ى املوضوعات دريب علك للتمما سبق يستخلص أن التقومي التكويين يستخدم خالل حصة الرتبية البدنية و ذل      
 درس ن تواجه خالب الأ ميكن ت اليتالدراسية املختلفة و بالتايل حتديد مدى مواكبة التلميذ للحصة وكذا معرفة الصعوبا

 التقويم التجميعي :  -3-

مي يتحدد يف هناية فإن هذا النوع من التقو  Deligners et Duret  1996ديليني ودوري  حسبً         
 مرجعية.  جمموعة عي أوة الرتبوية ويقود إىل حتديد التالميذ مقارنة مبعايري حمدد عن طريق فوج مرجالعلمي
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ستخدم يخر ، وغالبا ما فرد األم بالوميتاز  التقومي التجميعي بأنه يعكس مستويات حتصيل التالميذ مبقارنة لكل فرد منه
 اسية املناسبة لكل منهم .يف نظم التعليم املختلفة لوضع التالميذ يف الصفوف الدر 

 و مقرر دراسي يفراسية أحدة دو نستخلص مما سبق أن التقومي التجميعي يستخدم يف هناية الوقت الرمسي لتدريس       
 هناية فصل أو عام دراسي أو يف هناية مقرر أو برنامج تدرييب معني. 

 التقويم التتبعي ) الطولي ( :  -4-

لتقومي الطويل اومي التتبعي أو سم التقلفة ايطلق على النمط التقوميي الذي يتبع تقومي الربامج أو املنهج عرب مراحل خمت      
ائي للنظم ها التقومي النه يتضمنق اليتوهو منط تقوميي يأيت مع التقومي التجميعي اخلتامي ضمن اسرتاتيجيات التقومي الالح

التقومي اسم  ن أمناطملنمط وى الكفاية اليت يصل إليها املتعلم ن وقد يطلق على هذا اوذلك بغرض لوقوف على مست
 التقومي املستمر .

 :وظائف التقويمثالثا : 
 :للتقومي عدة وظائف رئيسية نلخصها فيما يلي

 :أغراض تعليمية 1- 
قومي ميكن تفعن طريق ال ضية،لرياهذه األغراض ذات فائدة يف تقدير مدى تقدم التالميذ حنو أهداف تدريس الرتبية ا

يذ ومنوهم بصفة التالم تقدم الكشف عن نواحي القوة والضعف عن التالميذ وتوجيه العملية التعليمة حبيث تؤدى إىل
لى فيز التالميذ عحتعة حنو ة دافمستمرة، وبذلك يصبح التقومي عملية تشخيصية وقائية عالجية، وبذلك يكون التقومي قو 

 .التعليم
 :أغراض إدارية 2- 

كن االستفادة ميتلميذ  ط لكلميكن أن يستخدم التقومي خلدمة أغراض املدرسة والىت تتمثل ىف االحتفاظ بسجالت نشا
 .خرىة إىل أمرحل منها عند نقل التلميذ من صف إىل آخر، وعند نقل التلميذ من مدرسة إىل أخرى، أو من

 :أغراض توجيهية 3- 
 .ومهنياً  راسياً املعلومات عن كل تلميذ على حدة ميكن للمدرسني توجيه التالميذ دوذلك عن طريق مجع 

 :أغراض بهدف البحث 4- 
كن حتسني وعية، مياملوضعن طريق الدراسات والتجارب العلمية القائمة على أسس عملية تتسم بالصدق والثبات و 

 .املقررات والوسائل التعليمية وطرق التدريس
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 :تقويم في التربية والتدريسرابعا:  مجاالت ال
 :تقويم المعلم 1-  

إن تقومي املعلم أمر ضروري لنجاح األهداف، ذلك أن املعلم هو قاعدة اهلرم التنظيمي يف هيكل الوزارة، وإذا مل تصلح 
ها حال القاعدة فماذا يصبح حال من فوقها؟ وهو حجر األساس يف ترمجة وحتقيق األهداف الرتبوية العامة اليت ترمس

الوزارة، هذا ويشرتك يف تقومي املعلم ناظر املدرسة، واملوجه، واملدرس األول. وجيب أن يشرتك مع هؤالء املعلم نفسه، مث 
التالميذ ألن األحكام اليت ينقلها تالميذه عنه هلا داللة كبرية، فهم خري من حيكم على شخصية وطرائق تدريسه وغزارة 

 .مادته
 :تقويم المناهج - 2- 

كان تطوير املناهج الدراسية عملية ضرورية لتحسني العملية التعليمية كان البد من تقومي املناهج احلالية واالستفادة من   ملا
ومن األسئلة اليت يهتم هبا املقوم الرتبوي عندما يتعرض … نتائج التقومي يف إعادة بناء املنهج أو يف حتسني بعض جوانبه

 :لتقومي منهج
 حمتوى املنهاج مبستويات منو التالميذ؟هل يرتبط تسلسل  -
 هل مت اختبار اإلمكانات لوضع حمتوى املنهاج؟ -
 ما مدى أمهية وضرورة احملتوى املقرتح؟ -
 ما مدى ترابط عناصر احملتوى وتكاملها؟ -
 ما مدى منطقية التسلسل يف احملتوى؟ -
 ذ؟هل يسمح احملتوى املقرتح ملراعاة الفروق الفردية بني التالمي -
 ما هي أنشطة التقومي البنائي )التكويين( املستمر اليت تضمن تصحيح املسار أثناء تنفيذ املنهاج؟ -
 ما أنشطة التقومي اخلتامي الذي يهدف إىل تقومي فاعلية العائد من هذا املنهاج؟ -
 ما مدى استخدام البيئة كمصدر للخربات يف املنهاج؟ -
ما مدى مشول اخلربات التعليمية للجوانب الثالثة من السلوك :اجلانب املعريف، اجلانب االنفعايل الوجداين، اجلانب  -

 النفسحركى؟
 :تقويم التدريس  3-   

 :ويتضمن هذا اجملال ثالث اجتاهات هى
 .ثقافية أو مهنيةالبحث عن خصائص املدرسني كمعيار لكفاءة التدريس سواء كانت هذه اخلصائص شخصية أو  -أ

البحث عن العملية التدريسية وما مت فيها من سلوك املدرس والتلميذ، وهذا املدخل يف التقومي يعترب أساس التفاعل  -ب
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 .بني املدرس والتلميذ هو أساس التعليم، وهو مؤشر صادق لكفاءة التدريس
 .وحيد لكفاءة املدرسالبحث عن نتائج التعليم باعتبارها املؤشر األهم إن مل يكن ال -ج

 :تقويم التلميذ -4
شىت مثل  ميذ من خالل صورمي التلم تقو التلميذ هو حمور العملية التعليمية، وهو احملصلة النهائية للعملية الرتبوية، ويت

ستمرة م ن عملية التقوميأن تكو  مراعاة البطاقات املدرسية واملنافسات، ولذا جيب –االختبارات العملية والنظرية والشفوية 
 .طوال العام وشاملة جلميع جوانب التلميذ

 :خامسا :خطوات عملية التقويم
 :ميكن تلخيص اخلطوات اليت تتبع يف عملية التقومي يف اآليت

ثلها متثياًل ه ويفهمها وميوم بتقومياملق حتديد األهداف التقوميية املناسبة اليت وضعت للعمل الرتبوي التدريسي الذي يعمل -
الفشل برتبوي التدريسي لعمل العلى ا ألهنا تعترب املرجع األساسي لعملية القياس وبتحقيقها أو عدم حتقيقها حيكمصادقاً 

 .أو النجاح
 .تصنيف األهداف على حنو ميسر اختبار الوسائل وإجراء التقومي -
 .ترمجة هذه األهداف إىل أنواع من السلوك ميكن مالحظتها -
 .فيها هذا السلوك حتديد املواقف اليت يظهر -

واضح هذه  كس بشكل، وتعفمن الضروري أن تكون هناك مواقف جيد فيها األفراد فرصة خاصة يظهرون فيها قدراهتم
ألهداف وما مل ن هذه اقق محتاملواقف اليت يتم حتديدها، ومدى ما وصل إليه التالميذ وحققوه من منو، وأيضاً ما 

 .ط السلوك وقياسهيتحقق، ويتم ذلك من خالل مالحظة أمنا
 :مجع البيانات عن سلوك التالميذ بعد القيام بعملية التعليم -

دد حيلية التقومي أن قوم بعملذي يالتقومي ليس جمرد عملية قياس بل تتضمن حتليل هذا القياس، وذلك حيتم على املدرس ا
ملطلوبة وذلك نتائج ام الخالص أهالطرق اليت يقدر هبا تلك البيانات اليت مت جتميعها وتصنيفها وذلك هبدف است

داف احملددة وء األهيف ض باستخدام بعض األساليب اإلحصائية، وعلى ذلك يتم تصنيف النتائج وحتليلها وتفسريها
 .يلن تعدلتحديد مدى التقدم والنمو ونواحي القوة والضعف للتوصل إىل ما قد يتطلبه املوقف م

 :اختبار أدوات ووسائل التقويم سادسا:-
بعد االنتهاء من حتديد األهداف وتوضيحها وتصنيفها وحتديد املواقف الرتبوية اليت ميكن من خالهلا مالحظة أمناط 

السلوك، تكون اخلطوة التالية واملنطقية هي اختبار أنسب الوسائل اليت سوف يستخدمها املدرس يف التقومي واليت ختتلف 
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املواقف الرتبوية اليت تتم فيها عملية التقومي، ومن أهم وسائل التقومي يف  باختالف اهلدف من العملية التقوميية واختالف
 جمال الرتبية  البدنية والرياضية هي:

 االختبارات 

 املالحظة  –

 املقابلة الشخصية  –

 االستبيان  –

 مقاييس التقومي املدرجة –

 مقاييس العالقات االجتماعية  – 

 دراسة احلالة  –

 وجيةاملقاييس املورفول –

 .عاً ر شيو إال أن يف جمال الرتبية  لبدنية والرياضية تعترب االختبارات واملقاييس هي األكث 

 وتتم عملية  اختبار أدوات ووسائل التقومي وفق اخلطوات التالية:
 .تسجيل النتائج -
 استخدام نتائج التقومي يف التعديل مث التطوير.  -

 البدنية و الرياضية عملية التقويم في التربية سابعا: معوقات

دام ال يف حالة استخقتا طويو تغرق تعدد موضوعات التقومي يف جمال الرتبية لبدنية والرياضية جيعل عمليات القياس تس -
 رسية . ية املدلرياضاالوسائل املقننة ، يف نفس الوقت الذي يالحظ فيه ضيق الزمن املخصص لدروس الرتبية 

 طرق التدريس و عليمية ج التمن أدوات القياس املقننة خاصة فيما يتعلق بتقومي املعلمني و الربام قلة املتاح -

تقومي ني على عملية الالقائم لبعض يتطلب تطبيق أدوات القياس املقننة توافر خربات فنية و إدارية خاصة قد ال حتتاج -
 يف املدارس يف الوقت احلايل .

سنة  Mariot  .Jريو ماج.  أما يف األنشطة الرياضية اجلماعية فنذكر هنا مثال عن  نشاط كرة اليد فقد طرح ً   
 نها :م عدة مشاكل ناجتة عن التقومي كعملية تربوية ، وضمن ذلك بطرح أسئلة عديدة  ً 1994
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 هل لألساتذة ساعات كافية للدروس كي يتفرغ لعملية التقومي ؟ 

 الظروف املادية كافية ؟هل املنشآت و 

 كيف ميكن االنتقال من عملية التقومي إىل عملية التنقيط ؟

 وهل جيب تقومي احلصيلة الفردية لكل فرد أم احلصيلة اجلماعية للفوج.

 مصطلح يستخدم فقد ابينهم للفروق واضح إدراك دون مرتادف بشكل األحيان بعض يف املصطلحات هذه تستخدم قد
 بتقومي يقوم املدرس هذا أن يلالتحص لقياس ما اختبارا يطبق الذي املدرس عن فيقلون التقومي ملصطلح كمرادف القياس

 إصدار يف اخلاصة الطرق بعض استخدام به يقصد التقومي مصطلح أن البعض يرى قد أخرى ناحية ومن التحصيل
 هو انتشارا املصطلحني بني لطاخل مظاهر أكثر ولعل القياس على ذلك يف االعتماد دون املختلفة الظواهر على األحكام
 للسلوك الكيفية األوصاف انه على التقومي استخدام

 السلوك. هلذا الكمية األوصاف انه على القياس مصطلح واستخدام .

 على األسئلة تلك عن الفرد إصابات على بناءا حنصل حبيث حتديدا الثالثة املصطلحات أكثر االختبار مصطلح ويعترب
  األسئلة عليهم وزعت الذين األفراد لدي املقايسة الصفات عن عددية قيم شكل يف نتائج

 بعض استخدام طريق عن واخلصائص وميكن الصفات بعض فقياس االختيار من اتساع أكثر مصطلح فهو القياس أما
 ومقاييس كمالحظة صةاخلا القياس أساليب بعض معينة خصائص ومسات لقياس يستخدم وقد بدوهنا أو االختبارات

 قد يشري أخرى جهة منو  جهة من هذا كمية بيانات شكل يف معلومات تعطينا أن ميكن وسائل أخرى أي أو التقدير
 هو ما إىل ميتد فهو التقومي صلحمل أما بالنسبة البيانات، تلك على احلصول يف تتبع اليت اإلجراءات إىل القياس مبصطلح

 هذا وىف والقياس االختبار من وامشل ابعد

 يتطلب هذا يف وهو والتلميذ ئه،واملدرس وأدا تدريس وطرق املناهج تقومي مثل اجملاالت يف التقومي يستخدم فقد الصدد
 أو العلمية املالحظات طريق عن أو املقننة واملقاييس استخدام االختبارات طريق عن مجعها يتم بيانات على احلصول

 . االستفتاءاتأو  الشخصية املقابالت

 من عليها احلصول يتم اليت ناتوامشل فالبيا اعم التقومي فمصطلح القياس مصطلح مفهومه يف يتجاوز التقومي مصطلح إن
 من انه على القياس إىل النظر ميكن السبب هلذا التقومي لنظم مداخالت بالنسبة تعترب ألفا واملذكورة املختلفة العمليات
 .التقومي مراحل من مرحلةأو  التقومي متطلبات
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 وطرق الربامج على األحكام إصدار يتضمن انه حيث املفاهيم مع يتطابق والرياضية، البدنية الرتبية جمال يف التقومي إن
 الرغم وعلى .فيها يؤثر وما احلركية تاملهارا على والتدريب يتعلق بالتعليم ما وكل واإلمكانات والتدريب التعليم وأساليب

 .احلقائق للوصول إىل طريقة لميالع املنهج متخذا مجيعا طرقها قد التقومي أن إال الرياضية، أوجه النشاطات تعدد من

 إذ حتميا يبدو والقياس التقومي ن استخدامإ" والرياضية البدنية الرتبية جمال يف والقياس التقومي عن يقول فانه أما) بيوتشر(
 هذه أن من تحققال أردنا وإذ طريقها، عن يتم وما تدرس اليت فاعلية الربامج أو فائدة مدى على نتعرف أن أردنا ما

 األفراد يف الضعف )مواطن  عرفت على تساعد أمور والتقومي فالقياس اجلها، من املوضوعة فعال األغراض حتقق الربامج
  "التقدم ومدى التعليمات قيمة تبني أهنا كما الربامج وىف

 : التالية النقاط يف تلخيصها وميكن ، كبرية أمهية له التقومي أن لنا يتبني هنا ومن

 .وتوضحها التدريسية التعليمية األهداف قيمة حيدد التقومي - أ

 .والتدريسية التعليمية لألهداف حتقيقها مدى املستخدمة الطريقة أمهية حتديد -ب

 .املنهج تواجه اليت الصعوبات حتديد -

 ولكن ،املواقف من عديد يف استخدامها جيب اليت التقومي أدوات من الكثري وكخالصة فان هناك

 حلاملرا يف خاصة بصفة البدنية، الرتبية فلسفة مع تتوافق اليت األدوات فإن احلظ لسوء

 يف ثةالثال التعلم جماالت حنو املوجه.جديدة أدوات تطوير جيب ولذلك للغاية نادرة األوىل

 .الوجداين(-املعريف -النفس احلركي ) البدنية الرتبية
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