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والریاضة أصبحت في العصر الحدیث من األنشطة البدنیةن مما الشك فیه أ: تمهید
المجاالت التي توسعت بشكل كبیر على المستوى االجتماعي، بعد أن زاد وعي الجماهیر 

المتداخلة في وجدان اإلنسانیةبقیمها الصحیة والترویحیة والتربویة، وأصبحت من األنشطة 
فقد ذكر ویست بوتشر. الخ...قاتهمالناس جمیعًا على مختلف أعمارهم وثقافاتهم وطب

قد توسع بشكل هائل حتى وصل إلى اتخاذ أشكال األنشطة البدنیة، أن مجال )1990(
.همختلفة في البرامج وفي نوعیة األفراد المستفدین من

:المدرسیةاألنشطة البدنیةمفهوم –1
جزء ال یتجزأ من والریاضة األنشطة البدنیةتعتبر مادة : األنشطة البدنیةماهیة : 1–1

البرنامج التربوي الكلي في المنظومة التربویة، حیث أنها تسهم أساسًا في تكوین الفرد من 
.خالل الخبرات الحركیة والبدنیة

:ولقد أدرج الباحثون والعلماء العدید من التعاریف والمفاهیم كان أبرزها
.خاللهاأنها التربیة من خالل الحركة أو من أجلها ومن –أ

هي العملیة التي یكتسب الفرد من خاللها أفضل المهارات الحركیة والعقلیة واالجتماعیة –ب
.واللیاقة البدنیة من خالل النشاط البدني

مادة دراسیة تربویة أساسیة تعمل على تحقیق التكامل التربوي للمتعلم، بحیث كما أنها –ج
، )داخلیة وخارجیة(أنشطة خارج الجدول تنفذ من خالل دروس داخل الجدول الدراسي، وك
الحسو –الوجداني–المعرفي –الحركي(ویمكن تقویم نتائجها على المستوى السلوكي 

یتكون من األنشطة البدنیةوبتحلیل هذه التعریف یمكن استخالص أن مفهوم . )حركي
:العوامل األساسیة اآلتیة

والخاصة بالنظام، وهي بمثابة تشكل األهداف العامة : قیم ومثل وخبراتةمجموع–
.موجهات محكیة للمنهج والبرنامج واألنشطة وطرق التدریس والتقویم المختلفة

تعمل على تبریر وتفسیر وتنظیم استخدام األسالیب : مجموعة نظریات وقواعد ومبادئ–
.والطرق الفنیة

ادئ لتحقیق تساهم في توظیف النظریات والقواعد والمب: مجموعة أسالیب وطرق فنیة–
.مجموعة القیم والمثل والخبرات ولتحقیق أهداف النظام التربوي العام
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.یمكن النظر للتربیة البدنیة كنظام أكادیمي وكمهنة وكبرامج: األنشطة البدنیةطبیعة : 2–1
نسانیة نحو عى كل فرع أو مجال من المعرفة اإلیس:كنظام أكادیمياألنشطة البدنیة–أ

والریاضة تهتم ببحث ودراسة ظاهرة حركة اإلنسان األنشطة البدنیةو كادیمیة، تحدید هویته األ
، وذلك من ...واألشكال الثقافیة التي اتخذتها هذه الظاهرة كالریاضة، والتمرینات، والرقص

خالل بنیة معرفیة آخذة في التنامي تتمركز حول ظاهرة الحركة لدى اإلنسان وتنقسم إلى 
م وظائف أعضاء النشاط البدني، وعلم نفس الریاضة، وعلم عدة مباحث وعلوم، كعل

األنشطة البدنیةاالجتماع الریاضي، وعلم التعلم الحركي، والمیكانیكا الحیویة، وفلسفة وتاریخ 
الریاضة، ولها مباحث فنیة وتربویة تنقل هذه المعلومات تربویًا إلى التالمیذ والطالب، كطرق 

، والوسائل التعلیمیة في األنشطة البدنیةونظریات ومناهج ، األنشطة البدنیةالتدریس في 
.الخ...والریاضةاألنشطة البدنیة

مقتصرة على التعلیم والتدریس، األنشطة البدنیةبعد أن كانت :كمهنةاألنشطة البدنیة–ب
: وتخصصاتها وأصبحت تضماتجهت إلى مجال االحتراف والعمل المهني وتنامت فروعها

ضي، واإلدارة الریاضة، واللیاقة البدنیة، والتأهیل الریاضي، واإلعالم الریاضي، التدریب الریا
، وهذا بفضل المتخصصین )الریاضة للجمیع(والترویح البدني، والریاضة الجماهیریة 

.األنشطة البدنیةوالباحثین والمهنیین في میدان 
: كبرامجاألنشطة البدنیة–ج

حركیة مختارة منطقیًا وعبر وسط / بدنیة رامج أنشطةوهو منظور قدیم یعبر عن ب
تربوي منظم ینمي مختلف جوانب الشخصیة االنسانیة عبر أنواع النشاط البدني الجماعي أو 

.الخ...الفردي كالجمباز وألعاب القوى والسباحة وكرة القدم والسّلة والید
بالمدرسة األنشطة البدنیةز أدوار لعل من أهم وأبر :والریاضةاألنشطة البدنیةتبریرات : 3–1

هو تثقیف األطفال والشباب وتربیتهم من خالل األنشطة البدنیة والمعرفة الحركیة والثقافیة 
الترویحیة لیحتملوا مسئولیتهم نحو أنفسهم وأجسامهم وحیاتهم الشخصیة واالجتماعیة لینشئوا 

داخل األنشطة البدنیةي لوضع واإلطار التالي یلقي الضوء على التبریر العقالن. صالحین
.المنهج المدرسي، ویوضح أهم أدوارها التربویة

.تنمیة الكفاءة البدنیة، وتمكین التالمیذ من االشتراك في أنشطة بدنیة نافعة–
.تعلیم التالمیذ قیمة المشاركة في األنشطة البدنیة لالرتقاء بالتنمیة البدنیة–



بوطاليب بن جدو     / د.أثانية ليسانس                     : املستوىلرياضةحماضرات يف نظرية ومنهجية األنشطة البدنية وا

5

.خالل تطویر الثقة بالنفس وصورة الجسمتنمیة وتأسیس تقدیر الذات للتلمیذ من –
.هو نظري إلى واقع عملي متصل بالمجتمعتنمیة مهارات حل المشكالت، وربط ما–
.بالمجتمعاالجتماعیةتنمیة مهارات االتصال االجتماعیة لتعزیز العالقات –
.تنمیة الثقافة الریاضیة للطفل وتكاملها مع القدرات الثقافیة للمجتمع–

) المادة الدراسیة( كمنهاج ضمن المدرسة في أنها األنشطة البدنیةكمن أهمیة وبذلك ت
الوحیدة التي تهتم بالتنمیة الدنیة والمهارة الحركیة للتالمیذ دون تجاهل الجانب النفسي 

.واالجتماعي والترویحي والمعرفي واألخالقي والجمالي

:األنشطة البدنیةبرنامج –2
بعد أن كان البرنامج عبارة عن مقررات دراسیة معینة :  ه بالمنهجالبرنامج وعالقت: 1–2

كل (تفرضها المدرسة على التالمیذ في المفهوم القدیم اتسع وتطور وأصبح یقصد به 
الخبرات التي تقدم للتالمیذ وتنظمها المدرسة وتشرف علیها سواء داخل جدران المدرسة أو 

بأنه خطة لوصف طرق وسبل ألنشطة البدنیةا، ویرف دوتري و لویس المنهج في )خارجها
فعالة وضروریة لتحقیق مقاصد تعلیمیة معینة وفي هذا المعنى یمكن تعریف البرنامج 
المدرسي بأنه الشكل التنفیذي لتطبیق المنهج بكافة عناصره وتضمیناته، وبذلك یتصف 

محتواه من أنشطة البرنامج بطبیعة إرادیة تنظیمیة واضحة كإطار تنفیذي ألهداف المنهج و 
.وخبرات ومعارف واتجاهات

كل الخبرات : ویرى خبیر المناهج ولجوس رأیًا یوضح مفهوم البرنامج على انه
المتعلقة من المنهج والذي یتضمن المحتوى وطرق التدریس وأهداف التعلیم اإلمكانات والوقت 

.المتاح
:األنشطة البدنیةتطور مفهوم برنامج : 2–2

20و 19والریاضیة تطورًا كبیرًا خالل القرنین األنشطة البدنیةتطور مفهوم برنامج 

بحیث أصبح باستطاعتنا تقسیم هذا التطور إلى مراحل تاریخیة تشهد على الثقافة البدنیة لكل 
.عصر والعوامل التي أثرت فیها

:وبشكل مختصر یمكن تقسیم مراحل التطور هذه كما یلي



بوطاليب بن جدو     / د.أثانية ليسانس                     : املستوىلرياضةحماضرات يف نظرية ومنهجية األنشطة البدنية وا

6

على الصحة البدنیة وعلى توجیهات المرحلةكان التركیز في هذه : ة التدریب البدنيمرحل–أ
واهتمامات مثل المقاییس الجسمیة والنمو البدني، وكان الجمباز أحد أهم دعائم البرنامج وقد 
ظلت الفكرة المسیطرة على أذهان مصممي البرنامج هي تنمیة القوة الجسدیة والصحة والعمل 

على األجهزة الحیویة وصیانتها وهذا ما انعكس على األهداف التربویة على المحافظة
.بدنیة وفسیولوجیة محضةتأكیداتللبرنامج في شكل 

وفي نهایة القرن التاسع عشر ظهر العالم األمریكي دودلي سارجنت الذي أبرز 
.الجوانب النفسیة واالجتماعیة، كقیم ومكتسبات التدریب البدنيأهمیة

مطالبًا بتغییر مفهوم البرنامج م كتب العالم وود 1893في عام : األنشطة البدنیةمرحلة –ب
أن الفكرة الرئیسیة للبرنامج مشیراً ،وأهدافه بحیث تصبح تربیة بدنیة بدًال من تدریب بدني

لیست هي تربیة البدن فقط، وٕانما المقصود هو االستفادة من فرص النشاط البدني الستكمال 
ب العلمیة والتربویة ومن ثم اإلسهام في تشكیل حیاة الفرد بشكل متكامل سواء المستوى جوان

.البیئي أو الثقافي
إلى ما أسماه تربیة بدنیة حدیثة، مؤكدًا |وأكد كالرك هیذرنجتون على هذا المعنى داعیًا 

نشطة البدنیة إنما یعبر فقط على الوسط التربوي الذي یتخذ من األ" بدنیة"على أن المقطع 
.إطارًا عامًا له

مع استقرار األوضاع التربویة والتعلیمیة لبرنامج :مرحلة االستفادة من التقدم التربوي–ج
فاستعانت . اكتسبت هذه األخیرة الكثیر من الخصائص والممیزات التربویةاألنشطة البدنیة

لها، وبدأ البرنامج یتخلى عن بطرق التدریس المختلفة وبالمناهج واألنظمة التربویة المعاصرة
وبالتالي عن الجداول .التدریس الشكلي ذي الطابع العسكري القاسي والعنیف والجاف

الصارمة للتمرینات البدنیة إلى اعتماد برامج تفسح المجال للتالمیذ قصد تلبیة احتیاجاتهم 
تي طالما حرمت منها واهتماماتهم ومتعتهم، وبذلك احتل اللعب واأللعاب الریاضیة المكانة ال
ظهرت حركة نشیطة في البرنامج المدرسي، وبفضل علماء مثل بریس وروجرس وماكلوي

في مجال التقویم والقیاس، وبناء المعاییر وذلك خالل العشرینیات والثالثینیات من القرن 
.العشرین
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رب العالمیة مع دخول الوالیات المتحدة األمریكیة الح: مرحلة توظیف سیكولوجیة التعلم–د
والحرب الكوریة، ظهرت الحاجة إلى االرتقاء باللیاقة البدنیة للجندي وانكب الباحثون على 

النفسیة النتقاء وتوجیه الجنود وانعكس ذلك ایجابًا على اللیاقة البدنیة االختباراتتصمیم 
فظهرت اختبارات مصممة بشكل علمي لقیاس المستوى البدني وسرعان ما ظهرت حركة 

أكادیمي كمادة ونظاموالریاضة، لكي ال تختلفاألنشطة البدنیةاء االختبارات المعرفیة في بن
.ألجل فعالیة أكثر وتنمیة األداء المهاريعلى باقي المواد األخرى، و 

مع تنامي النظریات والنماذج المفسرة للتعلم، وضح بشكل جلي :مرحلة النزعة المعرفیة–ج
واإلدراكیة حتى على مستوى التعلم الحركي المحض فظهرت نزعات أهمیة الجوانب المعرفیة 

المعرفي في طرق واستراتیجیات ووسائل تعلیم مسیطرة برز فیها التأكید على الجانب العقلي
محاوالت أبنائها األنشطة البدنیةوأكد النزعة المعرفیة في برنامج األنشطة البدنیة والریاضة، 
وبالذات العمل على تأسیس بنیة معرفیة قویة للنظام األكادیمي في تأكید هویتها األكادیمیة،

.العلمي
وبظهور حركة األهداف اإلجرائیة السلوكیة، شجعت الطرق واألنشطة التي من شأنها 
تنمیة االتجاهات اإلیجابیة والمیول واالهتمامات نحو الریاضة والنشاط البدني، وتنمیة 

.فیر فرص التعبیر عن الذات وتحقیق االنجازاتأسالیب التعامل االجتماعي وتو 
:مكونات البرنامج الشامل للتربیة البدنیة والریاضة–3

للتربیة البدنیة والریاضة من عدد من الجوانب اختلفت یتكون البرنامج المدرسي الشامل
یز المدارس العالمیة في عددها، كما اختلفت كذلك  في وظائفها وواجباتها، ویمكن تمی

المدرسة العربیة، ومدرسة أمریكا الشمالیة : مدرستین أساسیتین یهمنا أن نتعرف علیهما وهما
:، حیث مكونات البرنامج هي)كنداو أمریكا(

.والریاضةاألنشطة البدنیةدرس –
.النشاط الداخلي–
.النشاط الخارجي–
.المعدلةاألنشطة البدنیة–
.مسابقات ما بین المدارس–
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یعتبر اللبنة األساسیة أو الوحدة المصغرة التي تبني وتحقق : ة البدنیةاألنشطدرس :1–3
أهم واجبات المدرس، ولكل درس األنشطة البدنیةبتتابع واتساق محتوى المنهج، وتنفیذ درس 

، وتتكون لوحدة التعلیمیة )حركي، وعرفي، وجداني(أغراضه التعلیمیة من المنظور السلوكي 
.لبدنیةاألنشطة امن عدد من دروس 

:على الجوانب التالیةاألنشطة البدنیةویشمل الدرس التقلیدي في 
وتشتمل على اإلجراءات التنظیمیة ومراقبة أو المرحلة التحضیریة أو األخذ بالید : المقدمة–أ

.التالمیذ والمناداة وكذا اإلحماء العام والتمرینات األساسیة
ین التطبیقیة األساسیة التي تخدم الهدف العام ویشمل على التمار : الجزء التعلیمي–ب

.للحصة والدرس، وكذا األنشطة التعلیمیة والتطبیقیة
أو الرجوع إلى حالة الهدوء، والعودة بأجهزة الجسم إلى الحالة الطبیعیة ویكون : الختام–ج

، عن طریق تمارین استرخاء بسیطة أو لعبة مسلیة كذلك التحدث عن الدرس الالحق وأهدافه
وٕاعطاء فرصة للتالمیذ لطرح بعض التساؤالت والمناقشات وكذا توجیه اإلرشادات والنصائح 

.للتالمیذ
یعبر عن مفهوم النشاط الداخلي عن ذلك الجزء المتكامل من برنامج : النشاط الداخلي: 2–3

األنشطة البدنیة والترویحیة التي تجري داخل المیدان والذي یعبر عناألنشطة البدنیة
، وٕاتاحة الفرصة للتالمیذ األنشطة البدنیةالمدرسي وجدرانها، بهدف استكمال أهداف درس 

الكتساب المهارات الفنیة من خالل منافسات مصغرة أو ترویحیة، ویفترض أن ال یتعارض 
مع الجدول الزمني للمدرسة، كأن ینفذ في الصباح الباكر أو في الفسحة أو عقب الدراسة، 

.%80نسبة التالمیذ المشاركین في النشاط الداخلي ب وقد قدر الخبراء 
:یتصف برنامج النشاط الداخلي الناجح بما یلي

).بدنیة، ترویحیة(تلبیة حاجیات واهتمامات التالمیذ من حیث نوعیة الممارسة –
.تنویع األنشطة ما بین منافسات قویة ومتوسطة وهادئة–
...).اتذة، إداریین، حكامأس(تخصیص میزانیة وطاقم تربوي خاص –

یوجه هذا البرنامج إلى فئة الطالب المتمیزین بالمدارس أو الكلیات، : النشاط الخارجي: 3–3
من خالله یتم إظهار المواهب وتنمیتها من خالل المسابقات الرسمیة والودیة بین المدارس 
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النشاط الخارجي والهیئات والمؤسسات االجتماعیة األخرى، ویفترض أن یشترك في برنامج
.مجموع الطالبمن%20و%10من بین

:یتصف برنامج النشاط الخارجي الناجح بما یلي
.اعتماد المحكات الموضوعیة والعلمیة في اختیار عناصر الفرق المنافسة والمدربون–
.تنویع المنافسات وتخصیص الجوائز والمحفزات لدعم المشاركة الطالبیة–
.ي والتفهم اإلداري وتشجیع الطالب المشاركین في المسابقاتالدعم المال–
هو برنامج موجه ومخصص لذوي االحتیاجات الخاصة، : عدلةالمُ األنشطة البدنیة: 4–3

:لیقابل كذلك الفروق الفردیة الحادة بین التالمیذ، ویمكن تلخیص أهدافه في ما یلي
.الحتیاجات الخاصةتوفیر ظروف صحیة لتحسین حالة التالمیذ ذوي ا–
.توفیر فرص تعلم أحسن وتحسین اللیاقة البدنیة القصوى لألجهزة العضویة–
.مساعدة التالمیذ على التكیف االجتماعي مع حاالتهم وٕاشعارهم بقیمتهم–

:ویمكن تعدیل األنشطة لهذه الفئة من خالل
/ تصغیر مساحة المرمى/ خفض ارتفاع الشبكة/ تقلیل زمن النشاط/تبسیط قواعد اللعب–

/ تقلیل االحتكاك البدني/ عدم طرد المخالفین/ تصغیر مساحة الملعب/ تصغیر حجم األداة
.استخدام إشارات سمعیة أو ضوئیة حسب الحالة/ استخدام الواقي

مسابقات بین األفراد أو فرق یمثلون مدرسة أو أكثر، تنظم : مسابقات مابین المدارس:5–3
السلطات المدرسیة أو اإلدارة التعلیمیة، ویعتبر جانب من البرنامج الشامل وتدار من قبل

للتربیة البدنیة، یعد في غایة األهمیة من الناحیة التربویة لكل من الطالب والمدرسین 
:واإلداریین وتتمثل أهدافه في اآلتي

.توفیر فرص للتالمیذ الموهوبین إلبراز مواهبهم ولالنتقاء منهم–
.صداقات جیدة، وتوسع األفق اإلجتماعي من خالل المنافساتتنمیة–
.التعود على األخالق الریاضیة الحمیدة وتنمیة االنتماء–
األنشطة یتصف برنامج : والریاضةاألنشطة البدنیةخصائص البرنامج الجید في –4

أناألنشطة البدنیةجید التصمیم بعدد من الخصائص التي ینبغي على مدرس البدنیة
:یستوعبها إذا أراد الوصول إلى األهداف المنشودة، یمكن تلخیص هذه الخصائص فیما یلي

.جزءًا مكمًال للجهد التربوي الكلي للمدرسةاألنشطة البدنیةأن یكون برنامج : التكامل–
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.أن یتیح الخبرات التي تحفز النمو والنضج لكل التالمیذ في كل المجاالت: التوازن–
.أن یتسع البرنامج لكل األنشطة لتلبیة رغبات كل التالمیذ: الشمولیة–
.أن یخلق التواصل بین التالمیذ والمدرس ونموه المهني والخبراتي: التواصل–
:األنشطة البدنیةنظریة المنهج في –5
یقصد بالنظریة كما یعرفها مولي، نسقًا من تعمیم : عناصر التنظیر في المنهج–1–5

. نظیم للعالقات بین وقائع متعددة وجعلها شيء ذا معنى وداللةالمعرفة، أو ت
تتمثل في فحص ودراسة المنهج في ضوء األنشطة البدنیةوأهمیة تنظیر المنهج في 

وتعتقد جویت . مرئیات األهداف المنجزة، الفهم، والرؤیة الموسعة، واستطالع امكانات حدیثة
:ن خالل اإلطار الفكري التاليأن ذلك یمكن أن یتحقق م) 1995(وزمیالتها 

): المراكز المنظمة(الفروض األساسیة أو /أوالً 
تتأسس نظریة المنهج من افتراضات عن المجتمع، واألفراد، والتربیة، وفي حالة نظریة منهج 

یجب أن نضیف ما یمكن أن نطلق علیه مركب الثقافة البدنیة والصحیة األنشطة البدنیة
للتربیة البدنیة، والفروض األساسیة لنظریة المنهج إنما هي شكل والترویحیة كهدف غائي

.أیدیولوجي مرغوب
وهي البنیة المعرفیة المتضمنة في المنهج والتي نحاول من خاللها :األطر المفاهیمیة/ثانیاً 

فهناك . وصفه عبر تحدید وتعریف إجرائي للعناصر والطرق التي تصل أو قد تصل بینهم
نیة معرفة عن الریاضة، وآخر عن اللیاقة البدنیة، وثالث عن حركة اإلنسان إطار مفاهیمي لب

....وهكذا
عبارة عن أنماط عامة موضوعة لتصمیم البرامج في المنهج وكل : نماذج المنهج: ثالثاً 

مبني على عدد من الفروض األساسیة التي تحكم اتجاهه، وعلى أساس ) مودیل(نموذج أو 
وهذا النموذج یعد بمثابة تجسید إجرائي ،مرتبط بهذه الفروضإطار مفاهیمي أو أكثر، 

لألهداف، فضًال عن هو أداة مساعدة في اختیار أنشطة المحتوى وبناء البرنامج التنفیذي مع 
توضیح دور المدرس فیه، واستراتیجیات التدریس المقترحة لذلك، والمناخ التعلیمي لتنفیذ 

.المقرر المدرسي
أوجه مقصودة للنشاط تمد من مسئولیة : "المنهج بأنهشوفلریعرف :مفهوم المنهج–6

".المدرسة إلى خارج نطاقها حتى تحقق حاجات الفرد النفسیة واالجتماعیة
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مجموعة الخبرات التربویة والثقافة االجتماعیة والریاضیة : "ویعرفه الدمرداش سرحان على انه
دودها أو خارجها بقصد مساعدتهم على النمو والفنیة التي تهیؤها المدرسة للتالمیذ داخل ح

".الشامل في جمیع النواحي وتعدیل سلوكهم طبقًا ألهدافها التربویة
قف واألنشطة التي تسیطر علیها االخبرات والمو : "بأنهاألنشطة البدنیةویعرف دوتري منهج 

".وخارجهاهاوتتضمن تعلیمًا إیجابیًا في البرامج داخلالمدرسة،
على عدد من االعتبارات األنشطة البدنیةیتأسس منهج : األنشطة البدنیةمنهج أسس –1–6

الهامة التي تعد بمثابة ركائز أساسیة لبنائه وتصمیمه والتي یمكن أن توجز على النحو 
:التالي

یلتزم المنهج بنقل التراث الثقافي لإلنسانیة بشكل عام ولألمة : الثقافة البدنیة الترویحیة–أ
والریاضة، مسئولة عن نقل تلك األنشطة البدنیة، والمناهج النوعیة، كمنهج بشكل خاص

الجوانب من الثقافة المرتبطة بإطار حركة اإلنسان وتتصل بنشاطه البدني وعافیته، وترویحیة 
من خالل فئات عریضة للنشاط البدني والریاضات، كالجمباز والتمرینات واأللعاب، وألعاب 

.خال...القوى، والسباحة
یجب أن یتوافق المنهج مع مقتضیات الواقع : واقع المجتمع المعاصر ومقتضیاته–ب

المعاصر في المجتمع، وهنك نماذج من المناهج والبرامج تغالي في طموحاتها وأهدافها غیر 
، یجب مراعاة األنشطة البدنیةمبالیة بالواقع االجتماعي واالقتصادي للمجتمع، وفي حالة 

.قلة األدوات وضعف المیزانیات، فضًال عن سلبیة بعض االتجاهاتنقص التسهیالت و 
المنهج الجید هو الذي ینجح في تلبیة حاجات التالمیذ من نمو : خصائص نمو األطفال–ج

واهتمامات، ویحترم قدرات التالمیذ، فال یختار أنشطة أعلى من مستوى قدراتهم فیصعب 
.عنهاعلیهم تنفیذها أو أقل من مستواهم فیعزفون 

عن سائر المواد التعلیمیة ببرنامج األنشطة البدنیةتختلف : طبیعة المادة ومحتواها–د
المدرسة، فهي ذات طبیعة بدنیة حركیة نشطة وفاعلة أكثر من كونها مادة تستهدف الجوانب 
المعرفیة والوجدانیة، لذلك یكون المحتوى مرتبط بالغایة منها وبمستوى  واستعدادات وقدرات 

.المیذالت
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بعدد من األهداف البدنیة والحركیة األنشطة البدنیةیتمیز منهج : األهداف واألغراض–هـ
والصحیة والترویحیة التي ال تتوافر بهذا القدر، وهذه الكثافة في سائر المواد التعلیمیة 

.األخرى بما في ذلك األنشطة التربویة كالكشافة والتربیة الفنیة
تعلیمیة تختلف منطقیًا وتربویًا تبعًا للمتغیرات واالعتبارات إّال أن أهداف كل مرحلة

التربویة كالعمر، والنضج، ومعدل النمو والجنس ومتطلبات واحتیاجات كل مرحلة منها، 
فمرحلة االبتدائي تركز على النمو والنضج، ومرحلة اإلعدادي تهتم على المهارات الحركیة 

. لبدنیة والترویحوالمرحلة الثانویة تركز على اللیاقة ا
تهتم الفلسفة بالبحث في الحقیقة، واألداء : األنشطة البدنیةالفلسفة التربویة ومنهج –7

المناسب هدف تحتاجه وتسعى إلیه المناهج في أي مادة أو نظام، وهو ما تسعى إلى تحقیقه 
الفلسفة الفلسفة وعملیاتها في المنهج، والصلة بین المناهج والفلسفة لیست ببعیدة، ألن

تتحدث بلغة القیم والخبرات واألهداف وتتعامل مع المعرفة بكافة صنوفها ومصادرها، أما 
المناهج فتنظم ذلك وتضعه في إطار تربوي یتوافق مع االعتبارات والتوجهات الفلسفیة سواء 

.تربویة أو اجتماعیة
ار التربوي لألهداف وتلعب الفلسفة عدة أدوار في المناهج فهي تشكل األساس أو اإلط

ولألغراض التعلیمیة، كما توحي بطرق واستراتیجیات تدریس مناسبة، وهي بمثابة تقدیم 
ویجب أن . مستمر للمعتقدات والقیم لما قررنا أن نفعل، وتبریر لماذا فعلناه على هذا النحو

من به وبین الذي یعاني من عدم التوافق بین ما یعتقده أو یؤ األنشطة البدنیةنعلم أن مدرس 
المسار الذي یتخذه المنهج، غالبًا ما یكون إنسان غیر سعید وغیر راض عن عمله، ذلك 
ألن المعتقد التربوي للمدرس هو المرشد والموجه لكافة أفعاله وتصرفاته التربویة والمهنیة، 

.وهذا یفضي به إلى االغتراب أو االحتراق المهني
على أي أساس فلسفي تُتخذ : "لي في هذا السیاق هوأن السؤال الجدمیلوجرانوویشیر 
؟"األنشطة البدنیةالقرارات في 

فلسفة خاصة تعبر عن األنشطة البدنیةوعلى ذلك فأنه من األهمیة أن یتبنى مدرس 
معتقداته المهنیة والتربویة واالجتماعیة حتى یتمكن من تنفیذ دوره في المنهج على نحو 

ت ال طائل منها، ویبعد عن النظرة الشاملة للنظریة التربویة صحیح، وأّال یتوه في تفصیال
والمنهجیة للمنهج، فالفلسفة بالنسبة للمنهج بمثابة المقود للعربة، فهي المرشدة والموجهة 
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ففلسفة المنهج كما یرى مجاور الدیب، . ألنشطة ومواد وخبرات المنهج عبر مسیرته وٕاعداده
ل، ویجب أن تسایر تربیة األفراد وتتوافق وعقیدة تمثل وجهة نظر المجتمع في أي مجا

المجتمع وتقالیده، وٕاّال أثمرت العملیة التربویة أفرادًا منعزلین عن مجتمعهم وعن واقعهم 
والفروض الفلسفیة بمثابة قوى موجهة لكافة األنشطة اإلنسانیة بما في ذلك النشاط . المعیش

كل جوانب الحیاة ومناشطها في إطار كلي البدني الحركي لإلنسان، فهي تعمل على توحید
شامل ومقبول وذي معنى فیقدم بذلك تفسیرًا معقوًال لهذه األنشطة عندما یربطها بالحیاة 

.وبالوجود وبالعالم أجمع
والریاضة األنشطة البدنیةقدم منهج یُ : المدرسیةاألنشطة البدنیةفلسفة المنهج في :1–7

بدنیة والخبرات الحركیة في وسط تكتنفه القیم االجتماعیة المدرسیة، ألوان من األنشطة ال
والنفسیة والتي تعمل في تفاعل حیوي نشط یعمل بقلیل من التوجیه على تنمیة شخصیة 

المدرسیة األنشطة البدنیةوفلسفة المنهج في . الفرد، ونظامه القیمي وتقدیره لنفسه ولآلخرین
انت األنشطة البدنیة من تمرینات وألعاب وسباحة تضع نصب أعینها تساؤًال جدلیًا عما إذا ك

في سیاقات األنشطة البدنیةالخ، لها قیمتها التربویة التي تبرز وجود ..وألعاب قوى وجمباز 
وكذا تبصیر المدرس بدوره التربوي التنموي الهام، وتشكیل عقیدته التربویة . المنهج المدرسي

.والمهنیة
على إمكانیة Helisonلقد أكد هیلسون : وعي اإلجتماعيوالاألنشطة البدنیةمنهج :2–7

.والریاضة حول المراحل التالیة من الوعي والتنمیة االجتماعیةاألنشطة البدنیةتصمیم منهج 
–االستخفاف باآلخرین–خلق األعذار–لوم اآلخرین–رفض المشاركة: (عدم المسئولیة–أ

).صعوبة التنظیم
–االنضباط الذاتي–البدء في المشاركة والتعلم–اآلخرینعدم تحقیر : (ضبط النفس–ب

).قبول المسئولیة الذاتیة عن التصرفات
).قبول التحدي أثناء المشاركة –المشاركة اإلرادیة في النشاط البدني: (االندماج–ج
).تحمل مسئولیة التصرفات السلبیة–اتخاذ بعض القرارات: (المسئولیة الذاتیة–د

).إظهار النیة في المساعدة–التعاون واالهتمام باآلخرین: (ةالعنای–هـ 
على الریاضة المعاصرة Sageویحمل عالم االجتماع الریاضي األمریكي ساج

الصدارة بالنسبة للمارسین، مشیرًا ) الفوز(تمسكها بمقالید الثقافة القدیمة، حیث یحتل مفهوم 
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قات الثقافة االقتصادیة وما ارتبط بها من مفاهیم إلى أن عقیدة الفوز إنما تأسست في سیا
كقلة السلع والبضائع والمواد الخام، األمر الذي یفضي بنا إلى تنحیة الخصوم والمنافسین 

.وهزیمتهم والفوز بالصفقات
وهي اعتبارات انعكست على الریاضة باعتبارها نظامًا تربویًا یتأثر بالفلسفة االجتماعیة 

لتیارات العقائدیة واالقتصادیة السائدة، وهنا ال بد على رجال الفكر والتربیة للمجتمع وبا
حالل محلها مفاهیم مثل التنافس والروح الریاضیة إ التصدي لهذه النزعة المادیة الصرفة و 

والتنافس مع الذات واختبار الذات، والمهم المشاركة فقط، وعقائد مثل الریاضي أوًال والفوز 
.ي المراحل التعلیمیة األولى لألطفال والمراهقینثانیًا، خاصة ف

: التوجهات الفلسفیة للمنهج–8
والریاضة المدرسیة، بأنه المنهج الذي استوعب األنشطة البدنیةیتمیز المنهج الجید في 

مختلف التیارات الفكریة واالجتماعیة في المجتمع، وأنه المنهج الذي تعایش مع المشكالت 
والریاضة في المجتمع بحیث تكون األنشطة البدنیةلتربویة، وأنه الذي أدرك دور الثقافیة وا

وبذلك یصبح المنهج أداة الفكر الفلسفي . مناهجها التعلیمیة انعكاسًا لهذا الفهم واالستیعاب
:األنشطة البدنیةفي تحقیق مرامیها وأهدافها، وٕالیكم بعض التوجهات الفكریة لمنهج 

بما أن الدور األساسي للتربیة هو نقل : انعكاس لثقافة المجتمع–نیةاألنشطة البدمنهج 
التراث الثقافي من جیل إلى جیل من خالل المؤسسات التربویة المختلفة، فان للتربیة البدنیة 
دورًا هامًا في هذا الصدد، باعتبارها أحد أشكال التربیة عن طریق الحركة والنشاط البدني 

.رینات والترویح البدنيواللعب الریاضي، والتم
علیه أن یتعهد ثقافة المجتمع ورموزها ومركباتها بشكل عام وفي األنشطة البدنیةومنهج 

الخ، ویعمل على نقلها بطریقة تتسم ...مجال األطر المرجعیة كالریاضة والحركة واللعب
بي هو المسئول بالموضوعیة والمنهجیة، كما تتسم باالنتقائیة والغرضیة، وبذلك یكون المر 

األول عن عملیات النقل للتراث الثقافي الریاضي والبدني والترویحي من خالل المنهج 
ویأخذ في الحسبان االعتبارات المعیاریة التي تقرر صالحیة ومناسبة . المدرسي وأنشطته

.األنشطة من المنظور الثقافي االجتماعي والتربوي التعلیمي
یعتبر تبني وتعهد األخالق الحمیدة : س للقیم والمعانيانعكا–األنشطة البدنیةمنهج 

والفضائل العلیا، والقیم والمعاني السمحة والنبیلة في نفوس الممارسین، من أهم األدوار 
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األساسیة التي تلعبها الریاضة، رغم ما شابها من سلبیات في العصر الحدیث كالعنف 
اضة المدرسیة الحارس األمین والمستودع والعدوان والمنشطات والغش وغیرها، لكن تبقى الری

األصیل للقیم والمعاني التربویة النبیلة، حیث تختار المهارات واألنشطة والسلوكیات بعنایة 
.لتحقیق قیم وحصائل وخبرات سلوكیة مرغوبة

والریاضة، ذلك الذي یؤكد على االرتقاء بالنفس األنشطة البدنیةوالمنهج الناجح في 
جدانها، ویهتم بسلوك االنسان ویكسبه األخالق الفاضلة، والمبادئ السامیة ویتعهد البشریة وو 

.ویحترم الدین والمعتقدات الروحیة والمبادئ األخالقیة
تعد الحركة تجربة وخبرة أساسیة للطفل، فهي تتعدى : مصدر رئیسي لمعرفة حركة االنسان

لحركي تحكمه عدة عوامل بیئیة ونفسیة الحصائل الحركیة واألدائیة بكثیر، ذلك ألن األداء ا
األمر الذي یدعونا إلى . وٕادراكیة ومعرفیة، من خالل البنیة المعرفیة للتربیة البدنیة والریاضة

التعرف على دور الحركة في المعرفة، فاألداء العملي ال یخلو من نوع حركي من المعرفة 
.فاعلةو حیة نشطة والتي یدركها الممارس أثناء تعلمه المهارة، وهي معرفة

والریاضة األنشطة البدنیةمما ال شك فیه أن منهج : إطار تكیفي تطبیعي للفرد في المجتمع
یتخطى مفهوم التحصیل الدراسي والتثقیفي إلى آفاق أكثر رحابة من أسوار المدرسة، فهو 

عى مفكرین وهذا ما د. یقدم فرص غنیة للتطبیع االجتماعي، وتقبل البنیة االجتماعیة السائدة
إلى تشبیه الملعب بمجتمع مصغر یتلقى فیه الفرد التربیة والخبرات Aldermanأمثال الدرمان 

التي تمهده إلى االلتحاق بالمجتمع الكبیر، وهنا یبرز مفهوم التنشئة االجتماعیة عبر 
الریاضة، والتفاعل االجتماعي الذي یكتسب الفرد من خالل النشاط البدني أسالیب ومعاییر

.السلوك والقیم المتعارف علیها إجتماعیاً 
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: والریاضةاألنشطة البدنیةتوجهات المذاهب الفكریة في مناهج –9
من المعروف أن الفكر الفلسفي قد تنامى وأصبح منذ فترة لیست بالقصیرة مذاهب : تمهید

ألساسیة، ویجب وتوجهات، وفي نفس الوقت یجتهد كل مذهب فیها في تأكید مبادئه وأفكاره ا
أن نتعرف من منظور الفلسفة التربویة على معطیات كل مذهب فیها بشكل عام وفي المنهج 

ویشكك الكثیرون من أن مركبا من المذاهب قد یثمر . وطرق التدریس على وجه الخصوص
المدرسیة، وهو ما یدعونه بالتلفیق بین األنشطة البدنیةفلسفة مقبولة تشكل أساسًا لمنهج 

التربیة ـ :في بدایة القرن العشرین كانت هناك فلسفتان سائدتان للتربیة البدنیة هما.اهبالمذ
.والتربیة من خالل البدنأ،للبدن

والریاضة خاصة في الوالیات المتحدة األنشطة البدنیةومع تنامي الدراسات الفلسفیة في 
الفلسفیة الكبرى من األمریكیة وأوربا الغربیة أمكن وضع تصور نظري لكل من المذاهب

والترویح وأوقات الفراغ، وفیما یلي األنشطة البدنیةحیث زاویة تناولها لقضایا التربیة، ومن ثم 
.استعراض أهم المذاهب الفلسفیة التربویة فیما یتصل بعالقتها بالمنهج

: الفلسفة المثالیة: 1–9
:المفاهیم والمعتقدات–أ
.في هذا الوجودالعقل أكثر حقیقة من أي شئ آخر–
).اإلنسان أهم من الطبیعة(العقل والروح مفتاح الحیاة –
.القیم توجد مستقلة وثابتة، والتفكیر والحدس وسیلة المعرفة–
: التأكیدات التربویة–ب
.تنمیة الروح المعنویة والقوة العقلیة والقیم الدینیة والشخصیة الفردیة–
)یذالتلم(التربیة تبدأ داخل الشخص –
.النشاط البدني الریاضي وسیلة ولیس غایة–
. تنمیة االبتكار واإلبداع واجب المدرس، انتقال أثر التدریب–
:األنشطة البدنیةمحتویات منهج –ج
).العقل، العاطفة، اإلرادة(التأكید على جوانب االنجاز –
.دراتالتركیز على األنشطة التنافسیة ألنها تدفع إلى الكمال وتصقل الق–
.التركیز على األنشطة الفردیة یساعد في التحكم والسیطرة على النفس–
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.التركیز على األخالق الحمیدة والمثل العلیا أهم من الفوز–
.نموذج وقدوة، والتركیز على إعداده جیداً األنشطة البدنیةمدرس –
:الفلسفة الواقعیة: 2–9
:المفاهیم والمعتقدات–أ
).العالم مكون من مادة(عي حقیقي العالم الطبی–
.الوقائع والحوادث نتیجة لقوانین طبیعیة–
.العقل والجسم منسجمان ومتالزمان، والحقیقة تتحدد بالعلم–
.الدین والفلسفة متعایشان یحددان المعتقدات الشخصیة للفرد–
:التأكیدات التربویة–ب
.ة الفردالتربیة أساسیة للحیاة، والعمل على تنمیة قدر –
.العملیة التربویة تعتمد على التفكیر والتوجیه التجریبي–
).تدریس، اختیار، تقویم، موضوعي(التربیة هي –
:األنشطة البدنیةمحتویات منهج –ج
.االهتمام بأنشطة النمو البدني أكثر من األنشطة الترویحیة–
.قلیةاالهتمام باألنشطة التي توظف المعرفة وتنمي القدرات الع–
.التأكید على الروح الریاضیة ولیس الفوز–
.االهتمام باألنشطة التي تسهم في التكیف الحیاتي والمهني للفرد–
.العبرة في تفضیل األنشطة بحصائلها االجتماعیة والفكریة–
:الفلسفة الطبیعیة: 3–9
:المفاهیم والمعتقدات–أ
.الطبیعة مصدر كل شيء، والبدن مفتاح الحیاة–
.قیمة الشيء متوقف على عملیته وتشكیله–
:التأكیدات التربویة–ب
.الرضا واإلشباع فطرة في االنسان–
.التربیة تأخذ في الحسبان النمو البدني والعقلي–
.استخدام المكافآت كجزء من العملیة التعلیمیة–
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:األنشطة البدنیةمحتویات منهج –ج
.ر والنمو الطبیعیة أثناء البرمجةأخذ بعین االعتبار قوانین التطو –
.التركیز على تمارین الخالء والتأمل الروحي–
.التوجه الترویحي أهم من الوجه التنافسي، وتلبیة ضروریات اللیاقة والمهارة–
:الفلسفة البرجماتیة: 4- 9
:المفاهیم والمعتقدات–
.الخبرة هي الطریق الوحید للبحث عن الحقیقة–
).الغایة تبرر الوسیلة(المحك األساسي على القیم والوثوق بالنظریة المنفعة هي –
:التأكیدات التربویة–ب
).البحث، المالحظة، المشاركة(التعلم یحدث خالل الخبرة –
).التطبیع االجتماعي(التربیة من أجل الكفاءة االجتماعیة –
.ومبدع، وشاملالتربیة مركزها الطفل أفضل من المادة، والتعلیم یكون هادف–
:األنشطة البدنیةمحتویات منهج –ج
.االهتمام باألنشطة الجماعیة والتنافسیة الشریفة في إطار القیم االجتماعیة–
.یسود مفهوم اللیاقة الشاملة على مفهوم اللیاقة البدنیة–
.برامج النشاط الداخلي والخارجي ال تقل أهمیة عن الدرس–
:الفلسفة الوجودیة: 5–9
:المفاهیم والمعتقدات–

.الواقع الصادق هو وجود الفرد أو كینونة الفرد-
.الناس یحددون نظامهم الخاص للقیم، وبشكل ذاتي وشخصي-

:التأكیدات التربویة–ب
.اكتشاف الذات الداخلیة ینمي معتقدات الفرد–
.المنهج یعتمد على التلمیذ، والمدرس مثیر یشجع التالمیذ–
:األنشطة البدنیةمحتویات منهج –ج
.حریة اختیار األنشطة والبرامج وتنویعها حسب المیوالت–
.المدرس یعمل كمرشد ومستشار، وتحمیل المسئولیة للتالمیذ–
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.االهتمام باالختبارات والمقاییس واختبار الذات–
.االهتمام بتفرید التعلیم والتعلم الذاتي واالستكشاف–
:ربیة اإلسالمیةنظریة الت:6–9
:المفاهیم والمعتقدات–
هللا سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ المصور ال إله غیره وحده ال شریك له، ومحمد –

.صلى هللا علیه وسلم عبده ورسوله خاتم األنبیاء والمرسلین
.الكون مخلوق حادث ولیس أزلیًا، وهو مصدر من مصادر المعرفة االنسانیة–
.ن هو عبادة هللا سبحانه، والخالفة في األرض وٕاعمارهادور االنسا–
.الجمال مقصود في الكون بشتى مظاهره وأبعاده–
.ال ضرر وال ضرار، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح–
:التأكیدات التربویة–ب
...).والكون، السنة المطهرة،القرآن الكریم(إدراك مصادر المعرف اإلسالمیة –
.لحس الجمالي في البشر ودوره في الحضارة واألخالقإیقاظ ا–
.فهم حقیقة الحیاة الدنیا واآلخرة وحقیقة اإلنسان المكرم–
.الفكر الوسطي واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر–
.تعمیق القیم االنسانیة الراسخة كالعدل والحق والحریة والمساواة–
.ماعي والرخاء وٕاعمار األرضدور التربیة والمعلم في التغییر االجت–
:األنشطة البدنیةمحتویات منهج –ج
.والریاضة مبكرًا قبل المدرسة مع استمرارهااألنشطة البدنیةاالهتمام ب–
.، وهي من مقاصد الشریعةالتركیز على األنشطة التي تصون الصحة وتحفظ الجسم–
.والخمولوتنبذ الكسلتهتم األنشطة بالتكامل السلوكي، تراعي النضج والتطور،–
.االهتمام بالترویح، وتعهد مكارم األخالق والمبادئ السمحة–
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في أحسن تقویم، وهبه اإلنسانلقد خلق هللا : حركة اإلنسان كإطار فلسفي للمنهج–10
جسمًا یعنى بأداء الحركات، ووهب عقًال یعني بالتفكیر والتدبیر، ومشاعر تعني بالعاطفة 

، "وميقْ سن تَـ حْ أَ يف انَ سَ نْ ا اَإل قنَ لَ خَ دْ قَ لَ وَ ":في محكم تنزیلهث یقول هللا سبحانه وتعالىحیوالتعبیر، 
ومن الصعب الفصل بین هذه الجوانب الثالثة، وحركة االنسان لیست هي مجرد تلك 
األداءات العضلیة في جوهرها أو المیكانیكیة في مظهرها، وٕانما تتعدى ذلك بكثیر، فهي 

ز االنسان ومحاوالته الدءوبة في تجاوز قدراته وتخطي نقائصه وهي انجازات تعبر عن إنجا
وكانت .مشوبة باالنفعال وتكتنفها المشاعر، وغالبًا ما تكون مقترنة بالسرور والبهجة والرضا

أكثر الجوانب ارتباطا بالحركة البشریة هي الثقافة، ولقد اتخذ االنسان من حركته العدید من 
الثقافیة بعضها على سبیل المنافسة كالریاضة، وعلى سبیل الفن كالرقص واألشكالاألطر

الحركي والتأهیلوالدراما، واللعب على سبیل الترویح، والسباحة على سبیل التكییف، والتدلیك 
الثقافة تأثیرًا كبیرًا بحركة االنسان ولم تترك شیئًا على سبیل العالج والصحة، وهكذا تأثرت

. ركباتها إّال وكانت الحركة جزءًا عضویًا منهمن مناشطها أو م

ومسئولیة التربویین في المقام األول أن یتیحوا فرص إظهار الحركة الطبیعیة الماهرة 
الجمیلة للشباب واألطفال، كي ینموا بتوازن ویتطبعوا علیها، فالحركة أساسیة للحیاة 

ان، وبدونها ُیعد االنسان في حكم ومطالبها، فهي تتصل في أي نشاط یتصل بوجود االنس
البهجة، بحیث تعطي الحركة المیت، لذا ینبغي التأسیس للحركة الجیدة المقرونة بالرضا و 

بأفضل الطرق المتاحة وأكثرها فعالیة ونشاطًا، من أجل تعویض قلة الحركة لدى االنسان 
.المعاصر، وحتى ال تختفي متعة الحركة لألبد
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:األنشطة البدنیةالعملیة التعلیمیة في تنظیم–ثانیاً 
:في المرحلة الثانویةاألنشطة البدنیةفي مادة التلمیذو األستاذالعالقة بین :1–1
مما الشك فیه أن األستاذ هو حجر :  األنشطة البدنیةخصوصیات العالقة التربویة في : أ

لتي بواسطتها یمكن االستثمار الزاویة في العملیة التربویة، ویعتبر التلمیذ المادة الخام ا
الناجح ویرجى من خالله العائد الصافي، لذلك البد أن تتم العالقة بین الطرفین بالترابط 

:والتكامل والتقارب، وهذه ألسباب متعددة
من خالل النشاط البدني الدینامیكي یتاح للتلمیذ إظهار السلوك الطبیعي الحر والتعبیر –

.ات التالمیذ واألستاذالجسمي الممیز وكذا شخصی
استجابة التمارین البدنیة إلى احتیاجات واهتمامات التالمیذ العمیقة، وتبرز قدراتهم البدنیة –

...)القوة، المرونة، التركیز(والعقلیة 
فكلما كان األستاذ حیویًا وجادًا في عمله، وینتبه لتالمیذه یصبح نموذجًا وقدوة صالحة 

ذلك یبوحون له بمشاكلهم، وهكذا یؤدي األستاذ دوره كامًال كمربي لیس للتلمیذ، وأكثر من 
اإلنسانیةعن طریق اتقان التحضیر واالنجاز للدروس فحسب ولكن بسلوكه ومزایاه 

واألخالقیة، وبالتالي ونظرًا لهذه المكانة المرموقة لألستاذ یتمكن من المالحظة الدقیقة 
عد زمالئه واإلدارة في مجالس األقسام وخاصة على ومعرفة وفهم التالمیذ وتوجیههم ویسا

.فهم الحاالت الصعبة واتخاذ القرارات الموضوعیة بشأنها
ال بد على األستاذ أن یعود التالمیذ على :موقف األستاذ في تسییر التعلیم واالنضباط: ب

تعلم التدرجي، والریاضیة وتحمیلهم المسئولیة والاألنشطة البدنیةالتنظیم واالنضباط الخاص ب
ألن من الصعب اتخاذ أسلوب خاص في تسییر الدرس، فهناك عوامل كشخصیة األستاذ 

. ونضجه وكفاءته ونوعیة التالمیذ ومحیطهم االجتماعي كتدخل في قضیة تسییر التعلیم
فالموقف التسلطي القهري یرجع التالمیذ إلى مرحلة الطفولة، في وقت یحتاج فیه المراهقون 

ر وٕابراز الذات، وكذلك الموقف الودي، ومعاملتهم بالمثل یعطیهم درجة الراشدین إلى التعبی
التي لم یصلوا إلیها بعد، لذلك البد أن تكون العالقة بین األستاذ والتلمیذ مبنیة على االحترام 

لكي یساعد التالمیذ على التعلم واالتكال على أنفسهم، ویتعلمون .والتعاون والثقة المتبادلة
اون، من خالل التنظیم وتسییر الفوج، تحت إشراف ومراقبة األستاذ وتصحیحاته وكفرض التع
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مختلف األدوار والتنافس باحترام الروح الریاضیة وهكذا یساعد على تحضیرهم إلى سن الرشد 
.قریبًا، واتخاذ المسئولیة

:والریاضیة باألنشطة البدنیةیتمیز تنظیم :  تنظیم القسم:2–1
.نیة على شكل أفواج في غالب األحیانأنشطة مب–
...مهاجم، مدافع، حكم(توفیر إمكانیات للتالمیذ في تقمص أدوار ملموسة –

یجب استغاللها في تكوین األنشطة البدنیةانطالقًا من هذه الممیزات الخاصة بمادة 
فرض والهدف التلمیذ في المجال الحركي واالجتماعي والعاطفي والوجداني، فلكي یحقق ال

بأقصر وقت ممكن واقل جهد یلجا األستاذ في تنظیمه للقسم والصف الدراسي إلى اعتماد 
:بعض المبادئ التنظیمیة التالیة

وضع أفواج عمل ثابتة ذات مستویات متفاوتة خالل السنة الدراسیة على أن یحترم التوزیع –
.وتوازن األفواج ورغبات التالمیذ

توى داخل هذه األفواج المتباینة نسبة إلى األنشطة المبرمجة في وضع فرق من نفس المس–
.كل دورة

یساعد عمل الفوج على تقمص أدوار كثیرة ومختلفة في التنظیم :األدوار في عمل األفواج–أ
:والممارسة ومنها

، منح مسئولیات أخرى مع تجنب إعاقة )قائد لكل فریق(مسئول واحد لكل فوج على األقل –
أدوار المالحظة : بمهام قد تكون بیروقراطیة، وٕاعطاء قیمة لألدوار الملموسة التالیةالنشاط 

.الخ...المساعدة، والمساندة، والتحكیم، والتوقیف، ومعطي إشارة االنطالق، وحكم التمارین
یهاجم، یدافع، ویلعب (نجاز التدریبات، والمنافسات إعطاء قیمة لألدوار التطبیقیة خالل ا–

....).دور األرنب داخل السباق، ویراقب إیقاع الفوج
یساعد التنظیم الجماعي على رفع مستوى فعالیة التعلم الحركي : فّعالیة التعلم الحركي–ب

ریاضیة فردیة أو جماعیة، جمباز وكرة (وحسب الحاالت البیداغوجیة وطبیعة األنشطة 
.، ویمكن العمل باألفواج المتباینة أو بالفرق)تدریب أو منافسة(وطبیعة الحصص ...) الید
منافسة ما بین أفواج من نفس المستوى، في األلعاب الجماعیة خالل المنافسة، هذا ما –

.یسمح على التطبیق الفعلي للتعاون بین التالمیذ خالل مراحل التعلیم
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ألن كل تلمیذ یمكنه جلب نقاط للفریق مهما : ة، في الجمبازمنافسة ما بین أفواج متفاوت–
.كان حجمه وقدراته التنافسیة

تعتبر قدرة األستاذ على تصمیم الخطة التربویة من األمور األساسیة : تخطیط الدرس: 3–1
في النشاط التربوي، والتي یمكن توضیحها على المدى الطویل، والمتوسط، والقصیر، وحسب 

:دراسیة الممنوحة له، ویحتوي أساسا علىالمستویات ال
.التوزیع السنوي لألنشطة–
.البرمجة الدوریة الخاصة بكل نشاط–
.تحضیر الحصص األسبوعیة–

:یكون التخطیط وفق إستراتیجیة خاصة، تتضمن ما یلي
:یتمثل في نقاط أساسیة وهامة، یشتمل على: التوزیع السنوي–أ
.اسبة لكل مستوى لكل مستوى دراسياختیار األنشطة المن–
.توزیع هذه األنشطة على السنة الدراسیة، على شكل دورات تعلیمیة–

:یجب إعداد هذا التخطیط على قاعدة من العملیات والمبادئ التالیة
 مخطط (تقییم اإلمكانات المادیة، من وسائل ومرافق ریاضیة، واستغاللها بنجاعة

).ائل الریاضیة تمثل مرجعًا هامًا في البرمجةالمرافق وقائمة الوس
استعمال الساعتین األسبوعیتین الممنوحتین لكل قسم، في نشاطین مختلفین.

).ریاضة جماعیة مثل كرة الید+ نشاط ألعاب القوى كالسرعة ( مثال 
 حصص07أو 06عدد الحصص خالل الدورة یجب أّال یكون أقل من.
 تدرجًا هرمیًا انطالقًا من اختیار نشاطات متنوعة خالل عدد األدوار، یجب أن یتبع

. السنة األولى وصوًال إلى أقل تنویع، ولتركیز على األدوار الطویلة في السنة الثالثة
یمكن تطبیق دور طویل أو تكرار مرحلتین قصیرتین في نفس النشاط مع أقسام السنة 

).المداومة+ جمباز (األولى والثانیة، في حالة تعلم جید أو معقد 
احترام ومراعاة مستویات التالمیذ ورغباتهم أثناء البرمجة للدروس.
:یشتمل على.... نقصد به مثًال دورة السرعة أو دورة كرة الید: التوزیع الدوري–ب
صیاغة أهداف لنهایة الدورة على شكل كفاءات یتوصل إلیها التالمیذ.
ئیة تعلیمیةانجاز التوزیع التربوي على شكل أهداف إجرا.
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إعداد رزنامة من التحقیقات واالختبارات.
یجب أن یركز األستاذ انتباهه على طبیعة الحصص وتسلسلها، وعلى 
التوقیت األسبوعي الممنوح للتربیة البدنیة، والذي یجب أن یستغل ألقصى درجة في 

:الحصص التدریبیة، یمكن استغاللها بالشكل التالي
المنافسة أو المستوى األولي للدورة وللتالمیذ بصفة عامة، یجب :الدورةمنافسة بدایة –

استثماره في بدایة السنة عن طریق نشاطین من الدورة األولى بهدف جمع أقصى حد من 
المعلومات حول التالمیذ وأّال تكون هذه الكشوفات على حساب الحصص التعلیمیة، وعلى 

. والتنظیم وٕاجراء التقییم األولي في بدایة السنةهذا تمنح حصتان فقط كأقصى حد للتعارف
وخالل تعاقب األدوار مع مرور السنة الدراسیة، فإن كشف بدایة الدورة یمكن برمجته في 
مساعدة واحد فقط بالنسبة للناشطین أو تجنب إجراء هذا الكشف إذا كان األستاذ یشعر بعدم 

.أهمیته
تعتمد هذه الحصص التدریبیة على الطرق ):الحصص البینیة(منافسات وسط الدورة –

، واستعمال أشكال التنافس، مما یساعد األنشطة البدنیةالنشطة المستخدمة في تدریس 
األستاذ على وضع تقییم متواصل لتالمیذه ولطرق تعلیمهم، مما یقلص اللجوء إلى حصص 

المنافسة مع احترام كشف المستوى البینیة، لكن في حالة األدوار الطویلة، یمكن برمجة هذه 
.مبدأ ثالثة تدریبات على األقل قبل المنافسة

هي حصة تكون على شكل منافسة نهائیة للدورة یتم من خاللها :منافسة نهایة الدورة–
تقییم المستوى العام للتالمیذ، وذلك بعد إجرائهم مجموعة من الحصص التدریبیة في 

تحقیقه لألهداف المسطرة للدورة، وكذا تخصص ما، یتحقق األستاذ من خالله على مدى 
. التعرف على شكل الكفاءات المتاحة والمكتسبة عند التالمیذ

لكن األنشطة البدنیةإجراء بعض الدروس النظریة في مادة مكنیُ : الحصص النظریة–
تكون بشكل مكثف وعلى حساب الحصص التطبیقیة، ومن األحسن إجراءها في الحاالت 

ویمكن تقدیمها على شكل دروس مطبوعة ). الجو غیر مالئم(ظروف المناخیة االستثنائیة كال
.ومبسطة في بدایة أو نهایة كل حصة
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یكون على شكل مقابالت بین األقسام، فهو ممنوع خالل ساعات : التنشیط الریاضي–
التدریب الفعلیة، وبعد إجراء كشف مستوى نهایة الدورة یدخل األستاذ مباشرة في برنامجه 

.لجدید المقترح أو المقرر المدرسي المعمول بها
:یتمحور هذا اإلعداد على الشكل التالي: تحضیر الحصص: 4–1

.المقاربة بالكفاءات التدریسیة–أ
.األهداف التعلیمیة اإلجرائیة–ب
.اختیار المواقف التعلیمیة والتمارین واألنشطة المالئمة لتحقیق األهداف–ج
.تراتیجیات التقویمتوضیح وسائل واس–د

:المقاربات الحدیثة في التدریس-2
هي مقاربة أساسها أهـداف معلـن عنهـا فـي صـیغة كفـاءات :المقاربة بالكفاءات التدریسیة–أ

یتم اكتسابها  باعتماد محتویات منطلقهـا األنشـطة كدعامـة ثقافیـة ومكــتسبات المراحـل السـابقة 
تتحــول هــذه المكتســبات إلــى . ســي فــي عملیــة الــتعّلمكمحــور أسا"التلمیــذ" وبمــنهج یرّكــز علــى 

قدرات ومعارف ومهارات تؤهل التلمیـذ لالسـتعداد لمواجهـة تعلیمـات جدیـدة ضـمن سـیاق یخـدم 
ما هو منتظر منه في نهایة مرحلة تعلم معینة، أین یكون النشاط البـدني الریاضـي دعامـة لهـا 

ة شـــاملة تقتضـــي إدمـــاج معلومـــات كمـــا یتضـــمن الـــتعلم عملیـــ) تكـــوین خـــاص: كفـــاءة مادیـــة( 
( علمیـــة و أخـــرى عملیـــة تســـاعده علـــى التّعـــرف أكثـــر علـــى كیفیـــات حـــّل المشـــاكل المواجهـــة 

). تكوین شامل: كفاءة عرضیة
یعتبــــر هــــذا الــــنهج التربــــوي حــــدیثا، إذا مــــا قــــورن بــــالتعلیم التقلیــــدي الــــذي یعتمــــد علــــى 

) الــتعلم/ تعلــیم (المقاربـة إذن هــو توحـــید رؤیــة محتویـات مفادهــا التلقــین والحفــظ، فمســعى هــذه 
من حیث تحقیـق  أهـداف مصـاغة علـى شـكل كفـاءات  قوامهـا المحتویـات واألهـداف وتســتلزم  

ـــاءة(تحــــدید المـــوارد المعرفیـــة والمهاریـــة والســـلوكیة لتحقیـــق الملمـــح المنتظـــر  فـــي نهایـــة ) الكف
.مرحلة تعلم ما

ــــي: صــــیاغة األهــــداف اإلجرائیــــة–ب بهــــا وصــــف األســــتاذ المربــــي للســــلوكات الممكــــن نعن
واألســــتاذ هــــو المؤهــــل الوحیــــد . مالحظتهــــا وتقویمهــــا والتــــي یریــــد التوصــــل إلیهــــا مــــع تالمیــــذه

مثــل النشــاط المبــرمج : إلنشــائها ألنــه یــتحكم فــي ظــروف عملــه المتكــون مــن مجموعــة عناصــر
.وقت المخصص للنشاطوالمستوى الحقیقي للتالمیذ واإلمكانیات والوسائل المتوفرة وال
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الحسي (إن اختیار األهداف یجب أن یساعد على التنمیة في المجاالت الثالثة للتعلم 
ویكون التركیز عادة على هدف من المجال ). الحركي، االجتماعي العاطفي، والمعرفي

ین والریاضیة بالتكامل مع المجالاألنشطة البدنیةفي حصة " ذو األسبقیة"الحسي الحركي 
.اآلخرین الموجودین دائمًا في النشاط

 د50(المجال الزماني األنشطة البدنیةجدول یبین صیرورة حصة(

المدة الزمنیةاألهداف اإلجرائیةالمّدة الزمنیةالمراحل التعلیمیة
دقائق08هدف إجرائي واحددقائق08المرحلة التحضیریة

دقائق10+15+10إجرائیةأهداف 03دقیقة35المرحلة التعلیمیة
دقائق07هدف إجرائي واحددقائق07المرحلة التقیمیة

)التدریس بالكفاءة(كیفیة إنجاز محتوى المذكرة الخاصة بالحصة التعلیمیة 

التوجیهاتشروط النجاحظروف االنجازاألهداف التعلیمیةالمراحل
المرحلة

التحضیریة
:أتعرف على–

لمدى الزمنيا
المدى الفضائي

.الجهد المتواصل

د08: مدة االنجاز–
تحسین االستعداد –

النفسي واللیاقة 
.البدنیـة

تقسیم الفوج إلى –
...نوادي أ،ب

فرق04تنافس بین –
تكوین أشكال –

هندسیة
عملیة العد للمعفیین–

الحفاظ على –
التوازن عند الجري

مواصلة الجري –
التنفسوترتیب 

تشكیل الوجه –
المطلوب قبل 

النهایة
االستجابة –

لتنظیم قائد الفریق 

إیجاد حلول
الجري بارتیاح
التنفس طبیعي
استقامة الجسم

عدم التوقف
عدم التقوقع

استخدام 
ذراعین

المرحلة
التعلیمیة

تعلم كیفیة االنطالق –
بهدوء

دقیقة35مدة االنجاز 
الهدف اإلجرائي –

عدم التسابق –
بین أعضاء الفرق 

:تجنب اآلتي
انطالق –
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تجنب التسرع المرهق–
المحافظة على التنفس –

اً جید
إشراك الذراعین في –

العمل

01:
المشي لمدة / الجري 

دقائق، مع تثبیت 08
الذراعین وعدم ترتیب 

عملیة التنفس 
)المنتظم(
:الشئ نفسه بالنسبة–

الهدف االجرائي الثاني
الهدف االجرائي الثالث

.
ون فیما التعا–

بینهم
االمتناع عن –

الكالم بل التنفس
ظهر حاالت –

احمرار الوجه، 
اللهاث، السعال

اختیار تلمیذ –
كقائد 

سریع
الوقوف –

الحاد
ال بد من –

استعمال تنفس 
طبیعي موالي 

للجهد
)شهیق وزفیر(

المرحلة
التقیمیة

قدرة التلمیذ على أنه –
.سلیم وناجحتنقل بشكل 

مشاركة التلمیذ في –
.المناقشة والتقویم النهائي

دقیقة07مدة االنجاز 
:مرحلة االسترجاع–

الجلوس على األرض
مراقبة عمل القلب بین

ن في ) 110و100(
دق
:مرحلة التقییم–

كل قائد یقدم 
مالحظاته

فتح النقاش للجمیع
تقدیم مالحظات 

للجمیع
توجیهات من األستاذ 

كشف فضولیة –
التالمیذ بمراقبة 

عمل القلب أثناء 
الراحة

قدرة المخاطبة –
والموجهة أمام 
الجمیع دون 

ارتباك
مشاركة تلقائیة –

من أغلبیة التالمیذ 
دون خوف أو 

.ملل

توجیه –
التالمیذ حول 
أهمیة الراحة 

بعد الجهد 
البدني

إعطاء –
النتائج وترتیب 

الفرق
المطالبة –

بإجراء 
فردیة محاوالت

حول عمل 
القلب
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 مقاربة التدریس بالكفاءة(المصفوفة المفاهیمیة(
التدرجالمفاهیم

)المتوسط، الثانوي(وهي الكفاءة التي تعبر عن ملمح تخرج تلمیذ التعلیم الكفاءة النهائیة1
تحقق عن طریق أجرأة العناصر الواردة في هذا التدرج

فاءة الختامیة من الكفاءة النهائیةتشتق الكالكفاءة الختامیة2
هي الكفاءة المحددة في المنهاج الرسمي، المراد تنمیتها وٕاكسابها في السنة

)الموسم الدراسي(الدراسیة، توزع عبر ثالثة مراحل تعلیمیة 
"كفائتین قاعدیتین"یعبر كل فصل دراسي عن 

تشتمل كل كفاءة قاعدیة على (قاعدیة كفاءات 03تنشق من الكفاءة الختامیة الكفاءة القاعدیة3
) وحدة تعلیمیة خاصة بالنشاط الفردي، وأخرى بالجماعي: وحدتان تعلیمیتان

:وتوزع عبر فصول السنة الدراسیة لتصبح على الشكل التالي
03كفاءة قاعدیة ف+ 02كفاءة قاعدیة ف+ كفاءة قاعدیة في الفصل األول 

:فتصبح" التشخیص"تعلیمیة من الكفاءة القاعدیة بعد عملیة تنشق الوحدة الالوحدة التعلیمیة4
وحدة تعلیمیة نشاط جماعي+ وحدة تعلیمیة فردي : 01كفاءة قاعدیة ف
وحدة تعلیمیة نشاط جماعي+ وحدة تعلیمیة فردي : 02كفاءة قاعدیة ف
وحدة تعلیمیة نشاط جماعي+ وحدة تعلیمیة فردي : 03كفاءة قاعدیة ف

هي أهداف عملیة تصاغ بشكل واضح انطالقًا من مؤشرات الكفاءة القاعدیة ئيالهدف االجرا5
ویتم تحقیقها في حصص تعلیمیة التي تعبر عن هدف خاص تشتق منه 

.األهداف اإلجرائیة التي تخضع لظروف اإلنجاز
مؤشر الكفاءة 6

القاعدیة
) ي جماعيفرد(تشتق المؤشرات من الكفاءة القاعدیة المناسبة لطبیعة النشاط 

تعزز بمقاییس وهي عبارة عن معاییر النجاح الفعالة لتصبح أهداف إجرائیة 
.قابلة للمالحظة والقیاس العلمي

، ینبغي علیه احترام األنشطة البدنیةأثناء أداء األستاذ لحصة : اختیار حاالت التعلم–ج
:بعض المبادئ الهامة، أبرزها

مساحة واألدوات الموجودة جیداً التفكیر في استغالل الوقت الممنوح وال.
تنویع في حاالت التعلیم ویركز على التي تشغل عدد اكبر من التالمیذ.

عدد السلسالت، شدة (استخدام طرق التعلیم المالئمة واحترام وتدرج في التعلیم 
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التمارین، تكرار التمارین، حجم العمل، كیفیة االسترجاع، التدرج في الحمل أو 
)...عمل التدریب

تحتوي كل حصة تدریبیة على وقت للتطبیق الذي یساعد األستاذ وعلى : وسائل التقییم–د
.تقییم فعالیة تعلیمیة، ودرجة نجاحه وتحقیق األهداف المحدودة

فمؤشرات النجاح یمكن إدراكها خاصة من خالل تكیف وفعالیة التالمیذ خالل 
مكن أن تساعد على إعادة تقییم و التطبیق في حین أن هناك مؤشرات أخرى كثیرة ی

سهولة الفهم و التطبیق أثناء عملیات التعلم، و درجة اهتمام التالمیذ و : تحسین تعلیمه
. تشویقهم ، و تدخالتهم أثناء المناقشة الختامیة للحصة

فاألستاذ یعمل على تسجیل كل مؤشرات أو أنواع السلوكات الناجحة أو الفاشلة 
.بالتالي یسهل التحضیر المناسب و الفعَّالغیر المرغوبة و 

والریاضة التدرج األنشطة البدنیةیجب أن تتبع الحصة التعلیمیة في : تدرج الحصة-ج
والمرحلیة لغرض إیصال أحسن لألهداف والمعلومات وتحقیق األهداف المنشودة، هذه 

والمرحلة الرئیسیة ) الیدمرحلة األخذ ب(التحضیریةالمرحلة التسخینیة أو : المراحل تتمثل في
سبق شرح هذه النقطة في "أو الرجوع إلى حالة الهدوء، الختامیة، ثم المرحلة التعلیمیةأو

" .األنشطة البدنیةمراحل تنفیذ درس 

: والریاضةاألنشطة البدنیةطرائق التدریس في –2
التلمیذ المتلقي، ال جدال في أن عملیة توصیل المعلومات والمعارف من األستاذ إلى: تمهید

في تطویر تعلم التالمیذ ال بد له من إستراتیجیة تنظیمیة واقعیة مدروسة وذلك للمساعدة
أحسن ما یمكن بمراعاة الظروف النفسیة واالجتماعیة والفروق الفردیة للتالمیذ وكذا التوقیت 

.المخصص للحصة والوسائل المتاحة
والریاضة كبقیة المواد األنشطة البدنیةعتبر ت: األنشطة البدنیةماهیة طرق تدریس : 1–2

العلمیة األخرى، حیث أنها تستمد أساسها النظري في طرق تدریسها، من نظریات التدریس 
المختلفة لتنمیة الصفات البدنیة وتنمیة المهارات والمعارف، معتمدة على خبرة األستاذ العملیة 

ى وتطبیق نتائجها مثل علم التدریب وعلم وتجاربه وسنه من ناحیة، وعلى تقدم العلوم األخر 
..الحركة والمیكانیكا وعلم النفس 
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أصبح التدریس نظامًا واضحًا له مدخالت وعملیات ومخرجات، : مفهوم التدریس: 2–2
تتمثل المدخالت في األهداف والمناهج والوسائل التعلیمیة، وتتمثل العملیات في طرق 

. رجات فتتمثل فیما تحقق من أهداف التربیة العامة للفردوأسالیب التدریس المتبعة، أما المخ
ثم تأتي بعد ذلك التغذیة الراجعة التي یكون من نتائجها عملیات االستمرار أو التعدیل أو 

:االستبدال في أي مرحلة من المراحل السابقة، ویمكن توضیح ذلك في الشكل اآلتي

بق یتضح أن التدریس فنًا وعلمًا ولذلك فإننا نستطیع أن نصف األستاذ ومما س
الناجح في عمله بأنه معلم فنان ماهر، فالناجح هو الذي یقود أفكار التالمیذ من مرحلة إلى 
غیرها وال یحملهم على محاكاته وترید ما یقول من غیر رویة أو إعمال فكر، فإن ذلك ُیخرج 

ًا مفكرًا، فیجدر باألستاذ أن یحمل التالمیذ على أن یفكروا بأنفسهم، مخلوقًا مقلدًا ال إنسان
وأن یعودوا تالمیذه مواجهة الصعاب فإن . ویعبروا على قدر ما یستطیعون بالحركة والنشاط

.ذلك یجعل تعلیمهم نافعًا ثابتاً 
من خصائصها أنها تساعد على مشاركة كل التالمیذ، فهي : الطرائق النشطة: 3–3
تشكیل الفریق، توفیر فرص : والریاضة وموقفها النشیطةاألنشطة البدنیةاشى مع طبیعة تتم

.للتالمیذ للتعبیر التام، المشاركة الجماعیة في الحركات الریاضیة
، من شأنها أن تقدم بعض األنشطة البدنیةإن استعمال مثل هذه الطرائق في حصة 

:الممیزات والخصائص التالیة
تعتمد على :)ما یسمى بالتدریس بالكفاءة(التالمیذ في مواقف البحث عن حلول وضع –أ

وضع المتعلم أثناء النشاط البدني أمام مواقف تربویة عبارة عن مشكالت تنتظر إیجاد حلول 
من طرف المتعلم، وهنا نتحدث عن ما یسمى بالتدریس في ظل الفلسفة القائمة على المقاربة 

التغذیة الراجعة

المخرجات العملیات المدخالت
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عد خیارًا بیداغوجیًا مفتوحًا قائم على أساس دیمقراطي تعاقدي، تحترم بالكفاءة، حیث أنها ت
فیه شخصیة المتعلم، فهو الذي یساهم في تخطیط تعلماته وتوفیر ما یستطیعه من عّدة 
متاحة وممكنة، كما یساهم في الممارسة والتنفیذ ضمن إطار من األنشطة الفردیة والجماعیة 

أعطي المتعلم فكرة "راته، فهو یتعلم ما یمارسه هو بنفسه داخل القسم، حیث یبرز جهوده وقد
ي أن تعطیه أجوبة ÷ثم ابتعد بعد ذلك عن طریقه، ألن أخطر وسیلة لقتل روح البحث لدیه 

".جاهزة عن أسئلة لم تخطر بباله وال حاجة له فیها
طلب فمهما كان النشاط بسیط أو معقد، فغنه یطرح مشاكل التكیف الحركي، والتي تت

تدخل الذكاء، وعاطفة التلمیذ، حتى وٕان تعلق األمر بسباق بسیط في السرعة فإن التلمیذ 
یكتشف تدریجیًا بأن الفعالیة والكفاءة تكمن في اختیار أحسن فنیة أو وضعیة لإلنطالق أو 

. الخ...الوصول أو الجري في المحور أو التهدیف
:الطریقة ما یليمن مزایا هذه :تنظیم العمل على شكل ورشات–ب

مشاركة كل التالمیذ في آن واحد-
.إتاحة فرص التعاون والتعرف ومفهوم الجماعة الواحدة-
.تسهیل عملیة التدخل الدقیق لألستاذ على مستوى كل ورشة-

: استعمال أشكال اللعب والمنافسة–ج
لعاب المسلیة، والتنافس واأل) التمریرات العشر مثالً (برمجة األلعاب الشبه الریاضیة 

.قصد استغالل دوافع ومیوالت التالمیذ وتجنب الحاالت الثابتة
باإلضافة إلى تحقیق األهداف األنشطة البدنیةمن مزایا الطرق النشطة في تدریس 

:الرئیسیة للتربیة في المجاالت المختلفة، ما یلي
.حركيتعدد الوضعیات في أنجاز التمارین في المجال الحسو -
.اإلعداد العاطفي واالجتماعي عن طریق العمل الجماعي المشترك-
.توفیر فرص للتالمیذ الستخدام ذكائهم وقدراتهم العقلیة-

:الطریقة الكلیة والطریقة المجزأة: 4–3
إن تعلم حركة أو موقف لعب، أو نشاط معین یمكن التطرق إلیه بالتجزئة أو بصفة 

لیة تكون عن طریق المحاوالت المباشرة حول مجموع النشاط أو الحركة، فالطریقة الك. كلیة
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أما الطریقة المجزأة فتعمل على تقسیم الحركة بهدف التعمق في التعلم لمختلف مكوناتها، 
). الكلیة والمجزأة(فلكي نصل إلى أحسن النتائج ال بد من الربط بین هاتین الطریقتین 

: وسائل االتصال واإلیضاح: 5–3
:لدعم عملیة التعلیم عن طریق االتصال الواضح واستغالل بعض الوسائل

.استخدام الوصف–: االتصال اللفظي–أ
.امتالك لغة صحیحة في متناول التالمیذ–
.المحافظة على البعد الصوتي–

أن یكون محضر ومنجز بطریقة صحیحة، مهم وضروري جدًا وال بد :العرض الحركي–ب
).على الجانب أو بالمواجهة(ومقدم في أحسن زاویة للرؤیة 

:األنشطة البدنیةالتنسیق في –4
یترتب من العمل الجماعي عّدة مزایا حیث أنه یزید من الفّعالیة، :التنسیق الداخلي: 1–4

ف والتعاون، وتبادل التجارب ویقلل ویجنب األخطاء الممكنة، ویساعد األساتذة على التعار 
.الخ...والمعلومات وتوزیع لمهام مختلفة واألدوار حسب الكفاءات

والریاضة في مهام بالتنشیط من طرف األستاذ المسئول األنشطة البدنیةوهكذا یشارك أستاذ 
:عن المادة أو األستاذ المنسق، وتتمثل في

.لموارد المادیةالتشاور حول مجموعات التوزیعات وكیفیة استخدام ا-
.اختیار األنشطة وتوزیعها مع أسبقیة البرمجة حسب المستویات-

.االستغالل الناجع للمواقف التربویة-
والریاضة، األنشطة البدنیةحسب طبیعة : التنسیق الخارجي والتنسیق بین المواد: 2–4

عض األساتذة إلى ومرافقها الخاصة، التي تكون عادة بعیدة عن قاعات الدراسة، یمیل ب
االنعزال في مكان عملهم، فهذه الحالة یمكن إن تكون منبع جهل وتهمیش، ومن شانها الحط 
من قیمة عمل األستاذ، فهذا السلوك مناقض لعملهم الذي یساعد على التفتح االجتماعي 

البدنیةاألنشطة عالقة (واالتصال الدائم بالتالمیذ والزمالء األساتذة للمواد العلمیة األخرى 
، وكذلك عالقة األستاذ باإلدارة، وكذا أولیاء ...)بمواد الریاضیات والفیزیاء والتاریخ واألدب

التالمیذ لالطالع عن كثب على مشاكل التالمیذ بهدف رفع مستوى الفعالیة، والقیمة للعمل 
.التربوي في المادة
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:والریاضةاألنشطة البدنیةمحتویات التعلیم في –5
:ر النشاطات البدنیة والریاضةاختیا: 1–5
:إن النشاطات المدرجة في المنهاج تستجیب لالنشغاالت التالیة:نشاطات المنهاج–أ

.تنویع التجربة الحركیة للتالمیذ، وٕاشراكهم جمیعًا في الحصة–
.انجاز األنشطة البدنیة ومالئمتها بالوسائل واإلمكانیات المتوفرة في المؤسسة–

.تجدید النشاط التربوي، بإثرائه بتمارین ووسائل جدیدة-
...).السرعة، الوثب العالي والطویل، الرمي:( نشاطات ألعاب القوى-
...).الحصان–الجمباز األرضي، على األجهزة : (نشاطات الجمباز-
...).كرة القدم، الید، السلة، الطائرة: (الریاضات الجماعیة-

...).طبیعیة، استخدام األوزان والوسائلتقویة: (التقویة-
نتیجة نقص اإلمكانیات والوسائل یصعب :اختیار النشاط حسب المستوى الدراسي–ب

اختیار األنشطة الریاضیة حسب السن الدراسي، أو مراعاة الفروق الفردیة بین التالمیذ، لكن 
:یمكن فعل ذلك باحترام المبادئ التالیة

.لجنس، وكذا ومیوالت واهتمامات التالمیذتكییفها حسب السن وا–
.العمل على تطویر التالمیذ في مستوى تعلمهم، وجنب التكرار في التعلیم–
إن التنویع في األنشطة وٕاثراء البرنامج الدراسي : النشاطات البدنیة المكملة للتعلیم–ج

تیه أو المصارعة، یسهل بأنشطة جذابة ونوعیة كالسباحة مثًال أو الجمباز اإلیقاعي، أو الكارا
...).الحركي، العاطفي(نمو قدرات التالمیذ في مختلف المجاالت 

كما یمكن إدراج نشاطات أخرى داخل المؤسسة لیست لها عالقة بالبرنامج المدرسي وال 
فرق في األلعاب التقلیدیة، مجموعات (بالتدریس، على شكل مقابالت في المؤسسة 

:ن أهدافها اآلتي، تكون م...)استعراضیة
.إثراء الحیاة الثقافیة والتربویة والریاضیة داخل المؤسسة–
.اكتشاف المواهب الشابة وتشجیعها–

. فتح أمام التالمیذ آفاق جدیدة للتفكیر والتسلیة النظیفة الهادفة-
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:األنشطة البدنیةمراحل التعلم في –6
دیة أو جماعیة للتالمیذ، على ثالث مراحل تعلیمیة یتم تقدیم األنشطة الریاضیة سواء فر 

:متدرجة ومتزایدة في الصعوبة، حسب مستویات التالمیذ والوسائل
.المرحلة األولى التمهیدیة أو التحضیریة، یتم تحسین الحركات المكتسبة سلفاً –
.المرحلة الثانیة للتحكم، یتم خاللها فهم التمرین أو الحركة وتنفیذها–
.حلة الثالثة لإلتقان، اجتیاز الصعوبات وأدائها بشكل جید ومحكمالمر –

: لترسیخ الفهم أكثر یمكننا توضیح هذا األمر بمثال عملي في ألعاب القوى
:مراحل وأهداف المجال الحسي الحركي في ألعاب القوى:1–6
:السباقات الطویل والمتوسطة–
: مرحلة التعلم األولى–أ
).  التنویع بین المشي والجري بإیقاع معتدل(قدرات المداومة القاعدیة یطّور من–
).المشي، الجري، الهرولة في أرضیة متنوعة(تطویر التنفس وضبط إیقاعه –
).جري عادي وریاضي، إیقاع المداومة المعتدل(تطویر مّدة الجري بجهد بدني –
:مرحلة التعلم الثانیة–ب
...).جري منحدر، صعود وهبوط مدرجات(ثناء الجري تحكم في إیقاع تنفسي أ–
).م4x800جري تتابع مثل ( ینمي قدرة مقاومة الجهد على مسافة متوسطة –
:مرحلة التعلم الثالثة–ج
)د05بریكسيود12كوبراختبار : جري بإیقاع لمسافة محددة(تطویر قدرة المقاومة –
).م، عمل مجزأ وراحة180موروزوفاختبار (السرعة –یكتشف المقاومة–
رفع شّدة المجهود البدني أكثر فأكثر أثناء فترة زمنیة ومسافة محددة–

.تغییر اإلیقاع على أساس الجري فقط: فارتالك
.حسب المسافة المختارة لالختبار النهائي: عمل مجزأ

.التحضیر المتحان البكالوریا، بمحاولة تحقیق أحسن نتیجة في السباق–
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)خاص بأهم مسافات الجري بالحواجزجدول(
الجنسأ.ح.و.مح.بین. محاجز. إ.مح.عددح.علوالجري. م

إناثم16.10م07.30م0412م0.76م حواجز50
ذكورم10.78م08.50م0413.72م0.84م حواجز50
إناثم09م08.50م0513م0.76ح. م56
ذكورم08.28م08.50م0513.72م0.44ح. م56
إناثم11.50م07.30م0612.00م0.76ح. م60
ذكورم12.00م08.00م0812.00م0.84ح.م80

إناثم10.50م08.50م1013.00م0.76ح. م100
ذكورم14.02م09.14م1013.72م0.84ح. م110

:في في ألعاب القوىالعاطفي والمعر –أهداف المجالین اإلجتماعي: 2–6
المجال المعرفيالمجال اإلجتماعي العاطفي

:مرحلة التعلم األولى
.یشارك ویندمج داخل أفواج حسب المستوى–
.یساعد داخل الفوج، تشجیع الزمیل وٕایقاع جماعي–
.یتعاون خارج الفوج مع كل القسم–
یتحكم في انفعاالته ویتعلم التنافس واالحترام لآلخر–

:لة التعلم األولىمرح
یعرف مختلف أنشطة ألعاب القوى–
یعرف قوانین األنشطة المبرمجة في الدرس–
یدرك أهمیة ألعاب القوى في تطویر اللیاقة ب–
یتعلم ألخذ نبضات القلب، االسترجاع، التنفس–

:مرحلة التعلم الثانیة
مواصلة تحقیق األهداف السابقة والتحكم فیها–
التنظیم، المالحظة، التقییم، : (اخل الفوجالمشاركة د–

).التحكیم في االنطالق والوصول، مسئول العتاد
.تشجیع المؤهالت الخاصة بالتلمیذ، تأطیر الفوج–

:مرحلة التعلم الثانیة
یعرف المسافات والمنافسات الرسمیة–
)فیزیولوجیا البدن(التمكن من المعارف العلمیة –
لمختلفة ویطبق قوانین المنافسات یتحكم في األنشطة ا–

.المبرمجة

:مرحلة التعلم الثالثة
االنضباط في السلوك واألخالق الحسنة مع اآلخر–
.تحمل المسئولیة في تنظیم الفوج والقسم–
...توجیه تمارین(یشارك في إنجاح الزمالء –
حسن القیام باإلحماء مثًال  (التسییر الذاتي في التعلم –

:تعلم الثالثةمرحلة ال
یعرف مبادئ المساعدة األولیة والمستعجلة–
یعرف بعض طرق التدریس في األنشطة البدنیة–
یعرف بعض األبطال الدولیین والوطنیین وٕاعطاء –

.بعض نتائجهم وتقنیاتهم
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أولویات لتوزیع أنشطة ألعاب القوى في المرحلة الثانویة حسب حاجیات التالمیذ-

السنة الثالثة ثانويالسنة الثانیة ثانويثانويالسنة األولى 
السباقات الطویلة المدى 

)مداومة(
السباقات الطویلة والمتوسطة 

)مداومة، مقاومة(
السباقات المتوسطة المدى

)السرعة–المقاومة (
)س–م (السرعة أو الحواجز سباقات السرعة أو الحواجزالتتابع–سباقات السرعة 

القفز الطویل، العالي، الثالثيالقفز العالي أو الثالثيالوثب الطویل
رمي الجلة أو القرص)كغ05–04(رمي الجلة )كغ04–03(رمي الجلة 

):ألعاب القوى(التوصیات البیداغوجیة لنشاطات األلعاب الفردیة : 3–6
قاومة أو سرعة مم الشك فیه أن ألعاب القوى سواء كانت مداومة أو م: العمل الجماعي–أ

المدرسیة، وتنظیم تعلیمها األنشطة البدنیة، تعتبر ریاضة أساسیة في برنامج ...أو رمي أو
ینبغي أن یكون جماعیًا، وذلك بتكوین مجموعات عمل صغیرة حیث تبعث روح المنافسة 
والمؤازرة والدعم المعنوي، ویستحسن في هذه الحالة أن تكون عناصر المجموعات لها نفس 

: ستوى مثالالم
.تالمیذ للمداومة) 05إلى 04من (–
.تالمیذ للرمي والقفز الطویل) 03إلى 02من (–
.تالمیذ للجري لمدة زمنیة قصیرة04–

فهذا التنظیم یسمح للمدرس بمراقبة العمل التقني مراقبة فعالة، وكذلك بالعمل على 
ى الهیكل الكلي والجماعي للتطبیق ویجب الحفظ عل. شكل مسار، تدریب دائري، أو ورشات

والریاضة، ففي الجري لمدة قصیرة ال یجوز الجري منفردًا ألن األنشطة البدنیةخالل حصة 
.المنافسة هي أساس السرعة، والجري بالحواجز والتتابع

: بعض التعلیمات األساسیة–ب
.ة السباقیجب استغالل المیدان بشكل جید، كالتنظیم المسبق له، وتحدید مساف–
.أثناء الجري في الحواجز یكون جهة میل الحاجز، وبأمر من المدرس–
.ترك المسافة بین التالمیذ ومكان الرمي في الجلة، ومسك األداة جیداً –
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العمل على تغییر اإلیقاع، ضبط التنفس، : (توجیهات لتحسین فعالیة التعلم الحركي–
.ة والدقة، تغییر الشاهد، اجتیاز بالیمنى والیسرىتحسین اإلیقاع بالسباقات المنعرجة، الخف

.االشتراك بعد كل جري وذلك بمراقبة النبضات القلبیة–
.في القفز العالي یجب معرفة السقوط قبل القفز واالرتماء نحو األمام ولیس األعلى–
.في الرمي عدم التأخر في الرمي بدون ُبعد، واحترام فنیة الحركة ومسك األداة–

یجب إعطاء األهمیة القصوى لتكرار التمارین عند تعلیم ألعاب القوى، وخاصة الحركات 
ولكي أیضًا یتم التحكم . التقنیة، بدون إرهاق ألنه یؤدي إلى نقص االنتباه ووقوع الحوادث

الحركي والتقني في مختلف الریاضات ال بد من التحضیر البدني العام والخاص بشكل جید، 
. ید وتقویة وغیرها من التمارینمن جري وتمد

:التوصیات البیداغوجیة لتدریس الریاضات الجماعیة: 4–6
، أثناء التدریب ...)كرة السلة، القدم، الید، الطائرة(تتیح الریاضات الجماعیة المختلفة 

المحكم والصرامة في األدآء، مجاًال غنیًا للتالمیذ یمكنهم من تطویر صفات حركیة 
:یجب استغالل ذلك في. عیة وعاطفیة ووجدانیة متنوعةواجتما

:أخذ بعین االعتبار النقاط التالیة:التخطیط–
.برمجة ریاضیتین جماعیتین خالل السنة الدراسیة للتعمق في التعلم–
).حصص10معدل (من األفضل توزیع النشاطات على شكل أدوار طویلة المدى –
.والخططيالموازنة بین الجانبین التقني–
:المطلوب التركیز باستمرار على الجوانب التالیة: في التطبیق–
).االستجابة للمنافس(تجنب التجمع حول الكرة، أهمیة الرؤیة –
.تجنب الوضعیات الثابتة، مع مساعدة حامل الكرة–
.تعوید التالمیذ على التمركز في مجال رؤیة الزمیل حامل الكرة–
.شرح، مع العروض التوضیحیة السریعةاستعمال التوقف لل–
.تكییف القانون مع المستوى الحقیقي للتالمیذ–
.استغالل كل العتاد الریاضي في الحصة وأثناء كل مراحل الدرس–
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: مالحظات خاصة باأللعاب شبه الریاضیة–
ن تساعد هذه األلعاب التعلم ضمن مختلف األنشطة وخاصة الریاضات الجماعیة، وم

جهة أخرى تسمح بإشراك عدد كبیر من التالمیذ في حالة نقص الوسائل، كذلك استغالل 
فعلى األستاذ أن یبحث وینوع في . وسائل بسیطة مثل كرات ذات أشكال وأوزان مختلفة

:اختیار هذه األلعاب باحترام المبادئ التالیة
.تجنب تكرارها الذي یعرض إهمال التعلم والمیل إلى التنشیط–
.القیام باختیار دقیق یتناسب واألهداف المسطرة، ومستوى وسن التالمیذ–

: والریاضةاألنشطة البدنیةالتقییم في –7
یعتبر التقییم عملیة الزمة ألي مجال من مجاالت الحیاة، ویظهر التقییم حینما نرید 

لتحسین أو التعدیل إصدار األحكام على قیمة األشیاء أو األشخاص أو الموضوعات بهدف ا
أو التطویر، فهي إذن عملیة تشخیص وعالج، وذلك بتحدید مواطن القوة والضعف في 

.الشيء المراد تقییمه، ومعالجة ذلك بوضع الحلول المناسبة للتغلب على نواحي الضعف
تالمیذه في كل وقت أثناء ممارسته بمالحظةمطالب األنشطة البدنیةفأستاذ 

: ، وتمنحه المالحظة دعمًا أساسیًا للتعلیم والتقییمالبیداغوجیة
.تساهم المالحظة في دعم التعلیم والتقییم، وذلك بمراقبة التنفیذ والوقت المسموح للنشاط–
خالل التطبیق ) حركیة، معنویة، نتائج(تحدد المالحظة أصناف السلوكات المستهدف –

.ت هامة لألستاذ دون شرح أو تفسیروبعده، وذلك بتحضیر بطاقات، هدفها جمع معلوما

: أنواع وأوقات التقییم: 1–7
یستخدم بغرض الحصول على البیانات الضروریة عن ):التمهیدي(التقییم التشخیصي –أ

العناصر األساسیة للبرنامج أو المنهج المقترح، یكون في بدایة كل سنة دراسیة، وخالل كل 
هو عملیة حاسمة في برمجة التعلیم، یساعد على  دورة جدیدة من األنشطة عند الحاجة، ف

كشف النقائص ومكتسبات التالمیذ وتحدید مستویاتهم التعلیمیة، وكذا انجاز التدرج في 
.األهداف اإلجرائیة المطلوب تحقیقها
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أول من اقترح التقویم التكویني في مجال ) 1967(سكریفنیعتبر : التقییم التكویني–ب
سیة، یتضمن جمع البیانات المالئمة أثناء بناء المناهج والبرامج الجدیدة تطویر المناهج الدرا

ویستخدم التقییم التكویني خالل تقدیم الوحدة الدراسیة كجزء مكمل لعملیتي . أو تجریبها
التعلیم والتعلم ویجعل العملیات المستخدمة فیه أكثر كفاءة، وتكمن قوته في أنه یمد القائمین 

:یسمح هذا التقییم ب. اجعة التي تلعب دور أساسي في التعلیمعلیه بالتغذیة الر 
. مالحظة وكشف عوائق التعلیم، وأسباب الفشل أو النجاح–
. یساعد األستاذ على التصلیح المستمر لعمله البیداغوجي، لتحسین مستوى التالمیذ–
تصحیح التالمیذ، (تدریب وهذا باتخاذ القرارات المباشرة أثناء ال: التقییم خالل النشاط–

...).وتغییر التمارین والحمولة حسب الصعوبة، مالمح تعب التالمیذ
.حوصلة الحصة عن طریق مناقشة جماعیة، تتیح للتالمیذ التعبیر عن تجاربهم ومیولهم–
قصد التركیز على التعلیم المتواصل یستعمل األستاذ كشوفات : كشوفات المراقبة المستمرة–

:وتنقیط التالمیذ، حسب األشكال التالیةالمراقبة 
.منافسة بینیة خالل حصة كاملة، جزءًا من حصة التعلم–
.كشف نهایة الحصة التعلیمیة–
یستخدم في ناهیة الزمن المخصص لتدریس وحدة ): لنهایة الدورة(التقییم التجمیعي –ج

رر أو برنامج تدریبي، دراسیة أو مقرر دراسي في نهایة فصل أو عام دراسي، أو نهایة مق
:فهو یعكس مستویات تحصیل التالمیذ بمقارنة كل فرد منهم باآلخر، یساعد على

.التأكد من مستوى تطور قدرات التالمیذ، وتحقیق األهداف–
.وضع حوصلة وتحدید النقائص، لتسهیل البرمجة الالحقة وربح الوقت–
).لمیذ ونتائجهلتأكید مجهودات الت(منح نقطة االختبار الفصلي –

في األخیر یمكن القول أن التقییم یرمي إلى مسایرة عملیة التعلم وفهمها، والبحث عن 
مؤشرات تدفع باألستاذ إلى تسویة عملیة التكوین المؤثرة على التلمیذ، من حیث تنمیة قدراته، 

الحوار والتشاور ویستوجب تبني لغة . وتقییم مستواه المهاري طبقًا لمعالم تم تحدیدها مسبقاً 
بین المعلم والتلمیذ دائماً، فهي عملیة تكوینیة في حد ذاتها تسمح بقیاس منتوج التالمیذ 

.واإلدالء بالحكم في خالل وفي نهایة كل مرحلة تعلیمیة



بوطاليب بن جدو     / د.أثانية ليسانس                     : املستوىلرياضةحماضرات يف نظرية ومنهجية األنشطة البدنية وا

40

: كیفیات التنقیط: 2–7
الحسي : یجب أن یركز التقییم على التأكد من تحقیق األهداف، في المجاالت الثالثة

.لحركي، واالجتماعي العاطفي، والمعرفيا
:وفي أي مرحلة من التقییم، تنقسم النقطة المخصصة لكل نشاط إلى

.ویشمل النتیجة القیاسیة والتحكم التقني)%50(التنفیذ الحركي –أ
).%50(العاطفي والمعرفي –سلوك التلمیذ في المجالین االجتماعي –ب

)في ظل المقاربة بالكفاءة(ممیزات مراحل التقییم: 3–7

التقییم التحصیليالتقییم التكوینيالتقییم التشخیصي
أخذ المعلومات األولیة قبل البرمجة–الهـدف

یبین احتیاجات التالمیذ في البدایة–
یسمح بالتشاور بین أطراف التعلیم–

تسویة مسار التعلیم–
مستوى التوفیق–
إدماج عناصر جدیدة–

:یر نهائي لمرحلة تعلمتقد–
م.مدى التوصل إلى الكفاءة 
أخذ قرارات نهائیة وأحكام

وسـائل 
االنجاز

بناء وضعیات تقییمیه مشتقة من –
مؤشرات الكفاءة القاعدیة 

بطاقة شاملة–
بطاقة فردیة–
بطاقة المتابعة–

الكشف–
بناء وضعیات تقییمیة–

مشتقة من مؤشرات الكفاءة
فـترة 
ازاالنج

في بدایة المرحلة التعلمیة–
أو الحصة التعلیمیة

عامة أثناء المرحلة –
التعلیمیة

حصة تعلیمیة، : في نهایة–
وحدة، السنة، طور تعلیمي

الـنتائج 
المنتظرة

إبراز المكتسبات القبلیة–
التحكم في وسائل العمل–
تفاعل التالمیذ مع المادة–

أخذ القرارات –
ة الضروریة لمعالج

وتسویة المسار التعلیمي 
...من حیث التخطیط

مدى تحقیق الكفاءة –
المستهدفة والظروف العامة 

لإلنجاز 

مسـعى 
التقییـم

انجاز بطاقات تطورات التالمیذ–
انجاز الوحدة التعلیمیة وكذا الوسائل –

الضروریة لتحقیقها 

تقییم مستمر للتعلم–
معالجة سیر عملیة –

لتكوینالتعلم وتقویم ا

تقییم إستراتیجیة العمل–
تحلیل النتائج بالمقارنة–
إصدار حكم نهائي، نتیجة–



بوطاليب بن جدو     / د.أثانية ليسانس                     : املستوىلرياضةحماضرات يف نظرية ومنهجية األنشطة البدنية وا

41

:قائمة المصادر والمراجع
.مناهج التربیة البدنیة المعاصرة، القاهرة: )2006(أمین أنور الخولي، جمال الشافعي.1
.لفكر العربيمناهج وطرق تدریس التربیة البدنیة، دار ا) 1998(أحمد، عنایات محمد .2
.المناهج بین النظریة والتطبیق: )1983(أحمد حسین اللقاني.3
. أسالیب تدریس التربیة الریاضیة، دار األمل للنشر والتوزیع، اربد) 1987(الدیري، علي و أحمد بطاینة.4
.1،1996طوالتعلم،التعلیمعملیاتوتخطیطتحضیرالدرس:عبداللطیفربيالفا.5
.أصول التدریب، بغداد:)1990(دیترشهارة.6
.التدریب الریاضي علم وفن: )2005(لوري ودمان.7
.1طرق التدریس في التربیة الریاضیة، مركز الكتاب للنشر، الطبعة: ) 1998(سعد، ناهد محمود و نیللي رمزي فهیم.8
.ندریةطرق التدریس في التربیة البدنیة والریاضیة، منشأة المعارف، اإلسك:)1989(عفاف،عبد الكریم .9

.منشأة المعارف باإلسكندریةالتدریس للتعلم في التربیة البدنیة والریاضة،:)1990(عفاف،عبد الكریم .10
تدریس التربیة البدنیة والریاضیة في ضوء األهداف : )2009(عطا هللا أحمد ، زیتوني عبد القادر، بن قناب الحاج.11

.لجامعیة، الجزائراإلجرائیة والمقاربة بالكفاءات، دیوان المطبوعات ا
أثر استخدام أسلوبي التدریس األمري والتدریبي على سلوكات معلمي التربیة :)2002(عودات، معین أحمد .12

.الریاضیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الیرموك
.لدنیا الطباعة، االسكندریةلوفاء طرق التدریس في التربیة الریاضیة، دار ا: )2007(عفاف عثمان عثمان.13
.مبادئ التدریب الریاضي: )2005(مهند حسین و أحمد إبراهیم.14
.منشأة معارف، اإلسكندریة، لریاضیةأسالیب تطویر وتنفیذ درس التربیة ا: )1996(محمد سعید عظمي.15
.ج، الجزائرنظریات وطرق تدریس التربیة البدنیة، د م ): 1992(محمود عوض بسیوني وفیصل یاسین الشاطئي.16
.طرائق تدریس التربیة الریاضیة، د و د طإلىالمدخل : )2008(مصطفى السایح، میرفت علي خفاجة.17
.ندریةاإلسكالمعلمین، دار الوفاء لدنیا الطباعة، وٕاعداددلیل التربیة العلمیة : )2003(فایز مراد دندش.18

مت حبمد هللا تعاىل


