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 إهـــــــــــــــــــــــــــــداء
الصواب و  الحمد هلل الذي سلم ميزان العدل لذوي األلباب وأنزل عليهم الكتب مبينة للخطأ

 سباب وأشهد أن محمد عبده ورسولهوأحمده حمد من يعلم أنه مسبب األ

اإلنسان إلى  يخلديطيب لي أن أقدم هذه القطرة التي أدفعها إلى البحر الزاخر إنه بحر العلم الذي 
 .الدهر

 أهدي ثمرة جهدي

 إلى الحضن الدفيء والقلب الحي إلى العين التي قاطعت النوم للسهر على راحتي إلى

 من أدفئني بضمها أغمرتني بحنانها إلى التي ال مثيل وال خلف لها إلى االسم الذي

 .يخفي حقيقة نجاحي أمي العزيزة رحمها اهلل 

 .ثقة والصبر وحسن الخلق أبي الكريم  رحمه اهللإليك من كنت لي منبعا لل

 .فظهم اهلل جميعاح إخوتي

 و إلى جميع أساتذة التربية البدنية و الرياضية وال يفوتني أن أتقدم بإهدائي هذا إلى كافة األصدقاء

 والى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل العلمي ولو بكلمة طيبة، دون أن أنسى

 .فائق الشكر واالحتالموفي األخير تقبلوا مني 
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قديرــــــــــــــــــــر و تشك  
     لمشرف الدكتور بن قناب الحاج ا لألستاذ نتقدم بجزيل الشكر و التقدير و االحترام و االمتنان

        من توجيهات قيمة و معلومات نيرة هيالما أبدا زيتوني عبد القادر الدكتور  و مساعد المشرف
.و متابعة مستمرة إلخراج هذه الرسالة بشكلها النهائي  

 معهد التربية البدنية و الرياضية بمستغانم أساتذة الدكاترة و م بالشكر و التقدير إلى السادةما أتقدك
 على التوجيهات القيمة و التشجيعات التي قدموها لنا إلتمام هذه الرسالة و أخص بالذكر  األستاذ

بن قالوز تواتيالدكتور ، زرف محمد الدكتور عطاء اهلل أحمد و الدكتور مقراني جمال،   الدكتور  
هلل قصي محمود األستاذ الدكتور رحمه ا، ناصر عبد القادر  الدكتور الدكتور رياض الراوي األستاذ

.                                                                 أبو مسجد عبد القادر الدكتورالقيسي، 
و الذين ساهموا في أستاذ اللعة الفرنسية سالمنية خطاب  :أساتذة ثانوية واد الخير و باألخصو    

نتقدم بخالص شكرنا إلى الجامعة .السنوات السابقة معارفنا سواء النظرية أو التطبيقية طيلة   تكوين
 :و نخص بالذكر  هنا رئيس المعهد  التي وفرت لنا مقاعد بيداغوجية طيلة المدة التي قضيناها فيها

جزيل أتقدم ب كما  .جميع عمال معهد التربية البدنية و الرياضيةو إلى بن قاصد علي  األستاذ الدكتور
الذي ساعدوني كثيرا بالمعلومات  بثانويات والية مستغانم  و متوسطاتهاالشكر أساتذة الرياضة 

الذي ساعدني في عملية  عباسة عبد القادر المختص السينمائيشكر أيضا المصور أالقيمة، كما 
نجاز هذه المذكرة و لو بكلمة إأن نشكر كل من ساهم في  في هذا المقام ال يفوتناو  ،التصوير

...طيبة
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ــداولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجــــــــــــــــــــــقائمــــــــــ  
رقم  عنــــــــــــــــــــــــــــــوان الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول الصفحة
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          :                                                                                                                          مقدمة
كان للتطور والنهوض العلمي املستمر الذي شهده العامل بصورة عامة أثر كبري يف تطوير كافة  قدل  ل

واإلعالنات املتمثلة يف الفضائيات واالنرتنت باإلضافة إىل جماالت  االتصاالتجمال : جماالت احلياة منها
تدافعًا بني التيارات الداعية إىل علمنة عرف الفكر املعاصر  العوملة و يف ظل سياسة العامل املفتوحة أخرى
احلداثة واالخنراط يف العاملية االقتصادية والثقافية ، بعيدا عن  تداعياتوفصل الدين عن الدولة، ب  اجملتمع

وبالتايل امتزاج ثقافات الشعوب مما يؤدي ذلك إىل تغري يف ثقافة الشعوب  ،القيود الدينية و الثقافية 
ويعود ذلك بالسلب على ذلك النسيج الكلي املعقد من األفكار  ،خلي عن قيمهموأساليب عيشهم و الت

واملعتقدات والعادات والتقاليد والقيم وأساليب التفكري والعمل وأمناط السلوك ومجيع ما ورثناه عن أسالفنا 
 ...العيش وعلومه وفنونه وآدابه  مبا يف ذلك أساليب

نشأة جيل مقطوع الصلة بدينه، مفتون بالغرب وتياراته  نإ ":الصمدييقول  الدكتور خالد يف هذا الشأن و 
    (3101الصمدي، ) "لتزام بالدينإلالثقافية املختلفة اليت تتفق يف شيء واحد، هو حتليلها من ا

  (3103عشوش، )" حب الوطن من اإلميان"العقيدة و من املواطنة  ىوالتمسك بالدين يعترب حفاظ عل
جتماعية إلسائل ااملالسليم سواء كان يف  اإلنساينوسهولة اهلدم من مسلمات الفكر  األوطانفصعوبة بناء 

هو الذي ينظر  فاملواطن الصاحل احلريص على مصلحة وطنه وجمتمعه، منية األ أوثقافية ال أوقتصادية إلا أو
ترميم  وال حيرص على  أوبناء  إىلواقع وطنه وجمتمعه وما فيهما من عناصر القوة والضعف وما حيتاج  إىل

 . حتقيق مصلحته اخلاصة دون مصلحة الوطن فيفسد يف ارجتاله ويهدم أكثر مما يبين

ود ذلك وهذا األمر الذي جعل اجملتمعات العربية واإلسالمية خاصة، تعيش يف توتر وقلق متخوفة من أن يع
تعد املشاكل ": هرجة  أبو حامي مكارم و زغلول حممدسعدبالسلب على ثقافتهم  و قيمهم حيث يقول 

و بالرغم من أن القيم ، الناجتة عن تطبيق العوملةكثرية و سوف ترتك أثارها الرهيب على القيم بكل أنواعها 
يف ظل خطر العوملة أصبح هناك تمع اال أنه تشكل حاجز محاية أمام أي خطر يهدد سالمة كيان أي جم

هرجة .أبو) "هتديد خطري على القيم العربية مما سوف يأثر و يهدد اهلوية الذاتية القومية لألمن العريب
عن  املسؤولةمن أهم املؤسسات  الرتبية الوطنيةوتعترب املؤسسات . (33، صفحة 3115وزغلول، .

تستمد هذه املؤسسات برناجمها و طرق عملها من املنهاج  إذ ،اكتساب و تدعيم القيم لدي املتعلمني 
فلسفي اجتماعي وسيكولوجي "و املنهاج بدوره يبىن على أربع أسس  وزارة الرتبية الوطنيةاملسطر من طرف 

كل هذه األسس مبنية على قيم وعقائد ف(63-60الصفحات  ،3110أمحدسعادة، )" نفسي و ثقايف 
   فلسفة اجملتمع :" كاآليت  مصادر هياجملتمع أي من أفكار اجملتمع وأهدافه و تشتق األهداف من مخس 

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتعل، فلسفة الرتبية،طبيعة املتعلم و عملية (33، صفحة 3110الدعليج، ) و حاجاته
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، صفحة 0111املفيت، ) .يف مادة الدراسة ،املتخصصون(006، صفحة 3110الضباعات، .أبو)
  (000، صفحة 3110الضباعات، .أبو) ." جمموعة القيم اليت يتبناها اجملتمع (001

 :أرسطو قال وقد"األصالة  واملعاصرة "تكوين املواطن الصاحل مع مواكبة احلضارة "ومن بني هذه األهداف 
 "اليونسكو" قامت جهتها من( " 3100, الغين  عبد)مالئمة تربية بدون فاضلة مدينة من هناك ليس "

 اأسبوع ستني خالل نوفمرب ألفني و ستة بتخصيص أربعة يف إنشائها على سنة ستني مبرور احتفاهلا مبناسبة
 على الرتبية و الرياضة ختص مواضيع من بينها و بالرتبية تتعلق عشر منها مواضيع ستة، ف اموضوع ستني

هدفها تكوين األفراد بدنيا باإلضافة إىل  ،تندرج ضمن الرتبية الوطنيةوالرتبية البدنية والرياضية   املواطنة 
 :audigierنقال عن األبعاد االجتماعية اليت تساهم يف قيم املواطنة الصاحلة حيث يقول جون دوي 

و يقول   (AUDIGIER.F, 2000, p. p40) "أسلوب مناسب ملعايشة احلياة و تعاطيها  إهنا"
أهنا وسيلة الكتساب الشخص أو الفرد مكانة اجتماعية من خالل ب" :املواطنة ىعل غيث اهلل عبد حممد

عالقاته مبجتمعه السياسي حيث يقدم له الوالء يف حني يضمن له احلماية، و تتحدد هذه العالقة بالقانون 
 (565غيث، بدون سنة، صفحة ) ".و حيكمها مبدأ املساواة

يف عصرنا احلايل مهمة جدا ملا هلا  من فوائد اقتصادية وسياسية  الرتبية البدنية و الرياضيةأصبحت ف
 العاملية و  الوطنية و االجتماعية و الفردية األصعدة على هاما دوراً  تلعب  حيثواجتماعية وثقافية  

 الوطين، فهي الصعيد على أما ،  ةيملعرفا الفرد قدرات من الرياضة تعزز الفردي، الصعيد على فنجدها
و يف هذا  ، اجملتمعات خمتلف بني وتقارب العامة الصحة وتطور جتماعيإلا و قتصاديإلا النمو يف تساهم

الرتبية البدنية و الرياضة ال هتدف إىل تكوين الفرد من الناحية اجلسمانية  "أبوعودة.حممدالصدد يقول 
فقط، وليس هو غرضها األساسي بل إن غرضها أمسى من هذا، فهي تكون الفرد تكوينًا متزنًا من مجيع 

مات جتماعية والنفسية ، وهذا فضاًل عما يكتسبه الفرد من معلو إلا نواحيه اجلسمانية واخللقية والعقلية و
تتعلق بالصحة من حيث النظافة والسلوك الصحي كما تزداد املعلومات العامة للفرد وذلك باحتكاكه 

 دــالصعي وعلى ،(3111أبوعودة، ) واختالطه مع جمتمعات خارجية خمتلفة والتفاعل معها اجتماعياً وثقافياً 
 ةــــــــــــــصحيح بصورة الرتبية البدنية و الرياضية استخدمت ما إذا و املنافسة احملمودة،   العاملي يف االكتشاف

 ةــــــاملشارك توفرو  والبيئة السلم العامة و الصحة و   التنمية على األمد طويل إجيايب دور هلا يكون أن ميكن 
 بسبب أو التهميش للشعوب األخالقي و االجتماعي االندماج ملمارسة الفرصة الرتبية البدنية و الرياضية يف

من اجلنس و اإلعاقة و غريها من أشكال  نوع وراءها يقف اليت الدينية و االجتماعية و الثقافية احلواجز
الرياضية ميكن و البدنية   أن من خالل الرتبية " حممد سعد زغلول و مكارم حلمي"التمييز و يؤكد يف هذا 

حتقيق النمو الكامل املتزن للمتعلم إيل أقصي حد تسمح به قدراته و استعداداته و مبا ميكنه من التكيف 
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و بذلك فهي تسهم يف تنمية قيم .(22، صفحة 3115وزغلول، .هرجة .أبو)" مع نفسه و مع اجملتمع
ة ـــــــــــــــــــــــــأن  تكونا جمااًل ملمارسة املساواة و احلري و الرياضية لرتبية البدنيةلاجملتمع الوطنية اجلمالية ، و ميكن 

من السيطرة على اجلسد أثناء ممارسة الرياضة حيث جند النساء و الفتيات أو األشخاص ذوي  و التمكني
ة أو الذين حييون يف مناطق تشتد فيها النزاعات أو األشخاص املتماثلني للشفاء من أمراض خمتلفة اإلعاق

إن الرتبية "  :حيث يقول الدكتور أدجيار فرنس،و الشعوب س من طرف مجيع األجناس و األعماروهي متار 
على املواطنة من خالل األنشطة البدنية و الرياضية هو سعي إىل تنمية املعارف و الكفاءات اليت متكن 

و التسامح والروح الرياضية      الشباب من تطوير قدراهتم االجتماعية مثل العمل ضمن الفريق و التضامن 
وازن بني األنشطة الفكرية و البدنية خالل وكذلك خلق ت (بالنسبة ألوروبا ،) يف إطار متعدد الثقافات

 (audigier.francois, 2000, p. 31)" املسرية التعليمية مدعما الرياضة داخل األنشطة املدرسية
 تنمية املهارات العضلية العصبية" أغراض الرتبية البدنية و الرياضية يفأبوعبده  السيد حسنحيث جيمع 

              "ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتنمية االجتماعية، التنمية االنفعالي تنمية اإلدراك احلس حركي،  ،التنمية العضوية،
ترتكز الرتبية على املواطنة " و إذا ما قورنت بالرتبية على املواطنة هي أن (60، صفحة 3113أبوعبده، )

هو أن الفرد يعيش  أعلى عالقة اإلنسان مبجتمعه و بيئته و وطنه و أرضه و ينطلق هذا املفهوم من مبد
 .دائما ضمن مجاعة و ال يعيش منعزال يف أي مرحلة من مراحل حياته

ه ــــــــــــد  يف الفرد الشعور بضرورة العضوية يف مجاعة تتسق حياتحت يتولذا ميكن القول أن الرتبية الوطنية ال 
باإلضافة للقيم اجلمالية جند أهنم متفقني يف  (31، صفحة 3115اجمليد، ) .و حياهتا لفائدهتا املتبادلة

من  و فوائدها املتعددة الرتبية البدنية و الرياضيةو نظرا ألمهية ، لذا رأى الطالب الباحث مما سبق  املبتغى
هل منهاج الرتبية ، اعرتض سبيلنا إشكاال مفاده ما سبق فيوتأثرياهتا يف اجملتمع  مجيع النواحي املختلفة

  اجلزائر  البدنية والرياضية اجلديد يساهم يف تنمية قيم املواطنة الصاحلة يف
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                                                                                                                                                           :مشكلة
قد ختتلف املناهج من  الرتبوية أو التعليمية وغايات أنه الطريقة املتبعة لتحقيق  ىاملنهاج عليعرف    . 

يف السنوات األخرية يف الوطن  الرتبية الوطنيةاملناهج  شهدتو قد  حيث التعريف و تتفق يف املبدأ،
، وكان احلايل العصر روحو  اجل تطوير و رفع مستوي التعلم وحتسينه مبا يتماشأمن  ااجلزائري تغريا  كبري 

من أبرز ما و و وضع االسرتاتيجيات هلا ساتذة لأل املختلفةية تكوين إقامة دورات إعداد و تصميم املناهج و
 من ذوي االختصاص و التجربة الواسعة تناوله القائمون على إعادة صياغة و إصالح املناهج و تعديلها

قد عمدت وزارة الرتبية الوطنية على ف، كثرية تطوراتالذي يعرف ،حبيث تتالءم و روح العصر احلايل 
 سواءا من حيث املنهجية أو مناهجها التعليمية اجلديدة من مجيع النواحي عادة ضبطو إ مراجعة و تقييم

على  و ذو االختصاصمعلمني من أساتذة و  الوطنيةوتشجيع العاملني يف جمال الرتبية  احملتوي، من حيث
من طرف وزارة الرتبية  تقومي هذه املناهج و تطبيقاهتا ملعرفة مدي حتقيق األهداف املنشودةالبحث وتقييم و 

 .الوطنية

   الرياضيةمنهاج الرتبية البدنية و  :البحث و التعديالت األخريةهذا اليت تناوهلا  املختلفة ومن املناهج الدراسية
نظرا  ،تنمية صفة املواطنة الصاحلةصوص باخلو على تناوله من الناحية االجتماعية  دراستناحيث عمدت 

 املختلفة لألوضاع و هذا يعوداجلزائر  بالد  وخاصة يف اإلسالمية العربية و  اجملتمعاتألمهية املواطنة يف 
قلة النظافة يف ، و اهلجرة الغري رمسية، و قلة الوالء للنظام العام من مظاهرات يف الوقت احلايلاليت نعيشها 

خمتلف و  ،التسرب املدرسي ،اخلاصةعدم احرتام امللكيات و    املمتلكات العامة  ىالشوارع، عدم احملافظة عل
 . باإلضافة لعدة مشاكل تبني قلة املواطنة الصاحلة  اآلفات االجتماعية

و نشاطًا متواصاًل يهدف إىل إثارة  عملية لتشكيل التعليم و التعلم اهلادف مبختلف أنواعه ويعترب التدريس
، يتضمن سلوك التدريس جمموعة األفعال التواصلية والقرارات اليت  و غرس حب املعرفة و االكتشاف التعلم

ي يتم استغالهلا وتوظيفها بكيفية مقصودة من املدرس الذي يعمل كوسيط يف إطار موقف تربوي تعليم
بيئة للمتعلم بصورة متكنه من تعلم ممارسة سلوك معني أو االشرتاك يف سلوك معني وذلك وفق يشكل 

ة ــــــــــــــــــــتحصيل اإلجيايب لألسس التعليمية و الرتبوية وتدريس املواد املنهجية كالرتبية البدني، والشروط حمددة 
   القدرات تتناول قيم اجملتمع، وتنميو الرياضية يساهم يف تنمية اجلوانب الشخصية من حتصيل معلومات 

املواطنة الصاحلة ولذلك كان  ر و تنميخللقية و امليول واملشاعاملهارات وتكوين العادات و الصفات ا و
 .للتدريس دورا هاما يف العملية الرتبوية 
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  ينها تنمية قيم املواطنة الصاحلةمن ب ما سطر هلا من غايات، إن جناح عملية التدريس يف بلوغ أهدافها و 
و عمل ارتباط بني املدرسة  للتالميذ (القيم األخالقية، القيم االجتماعية ،القيم االقتصادية و القانونية )

 بشروط معينة الإ و هذا ال يتحقق حبيث تكون املدرسة فعالة يف التأثري علي اجملتمع تأثريا اجيابيا واجملتمع
 الذي ،و من هذا املنطلق جاء موضوع حبثنا يف احلصص التعليمية املنهاج و كيفية تطبيقه ىحمتو  من أبرزها

جائت دراستنا لتطرح السؤال  ومنهالرتبية البدنية و الرياضية  يف واطنةإىل معرفة قيم امل يف مضمونه يهدف
 :التايل

 :السؤال العام -

   رحلة املتوسطةامللرياضية  يف تنمية قيم املواطنة يف ما هو دور منهاج الرتبية البدنية و ا 

 :األسئلة الفرعية

   على القيم رحلة املتوسطةامليف مانسبة احتواء مناهج الرتبية البدنيةو الرياضية  -0

   رحلة املتوسطةامليف هل يف حصة  درس الرتبية البدنية و الرياضية حتقيق لقيم املواطنة -3

 :أهداف البحث 
 :الهدف العام 

 .رحلة املتوسطةامليف  حتديد دور منهاج الرتبية البدنية و الرياضية  يف تنمية قيم املواطنة الصاحلة

 :األهداف الفرعية 
 .على القيم رحلة املتوسطةامليف نسبة احتواء مناهج الرتبية البدنية و الرياضية  معرفة-0

 .رحلة املتوسطةامليف  يف حصة درس الرتبية البدنية و الرياضية املطبقةالكشف عن قيم املواطنة -3

 :البحث  فرضيات
 :الفرضية العام 

 .رحلة املتوسطةامليف يف تنمية قيم املواطنة  دور اجيايبملنهاج الرتبية البدنية و الرياضية 

 :الفرضيات الفرعية 
 .رحلة املتوسطةامليف يف منهاج الرتبية البدنية و الرياضية   متوسطةقيم املواطنة متوفرة بنسبة  -0
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تعليمية ختدم تنمية قيم املواطنة بنسب  على مواقف تربوية حصة درس الرتبية البدنية و الرياضية حتتوي -3
" احرتام الذات"و خاصتا يف األنشطة الفردية مثل قيمة  تظهر فيها القيم األخالقية بنسب كبرية ، متفاوتة

ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو االقتصادي ،"التضامن و التعاون"فتظهر يف األنشطة اجلماعية بكثرة مثل  القيم االجتماعية أما
 . رحلة املتوسطةامليف مجيع األنشطة يف بنسبة متوسطة و القانونية 

  : اإلجرائية لمصطلحات البحث التعريف

                                                                                               :المنهاج

النظام الرتبوي و هو عبارة أن الوسيلة أو األداة اليت عن طريقها أو بواسطتها حيقق األستاذ ما يرجه  هو   
  (.ألتعلمياهلدف ) أهداف مسطرة يف شكل مؤشرات تعليمية 

                                                                                                                   :الكفاءة
 عـــــــــــــــــــــبواسطتها يستطي اليت تو السلوكيا املهارات و املعارف و املعلومات و اخلربات جمموعة عن عبارةهي 

هذه األعمال، أما يف  ومتطلبات بشروط من األعمال أو جمموعة عمل ما تنفيذ من  الفردأو  الشخص
  .اجملال الرتبوي هي مواجهة وضعية تعلميه غري مألوفة و التكيف معها و إجياد احللول هلا متجنبا العوائق

   :المقاربة بالكفاءات  

العمليات  أن التلميذ هو حمور عملية التعلم أي أن األستاذ يشرك التلميذ يف  تعين املقاربة بالكفاءات
  .التعلمية و مسؤوليات القيادة

 :  قيم المواطنة 

                                                                                                                  :القيم
   .ما ،و هي متعلقة بكل األشياء الصحيحة و اجليدة بالنسبة جملتمع ما اتأو تصرف تسلوكيا هي   .

  :المواطنة 

طن من حقوق و وجبات حنوا أي ما يرتتب على الفرد أو املوا هي املساواة يف احلقوق و الواجبات   
 .و احرتام و تطبيق  للقيم املنصوص عليها يف اجملال الرتبوي جمتمعه
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                                                                         : قيم المواطنة 

هي قيم وسلوك أي تربية وآداب وأخالق وتكوين وذوق حضاري وترا  مرتبط بقيم وثوابت اجملتمع      
فاملواطنة هبذا املعىن تتضمن . وفلسفته يف احلياة والفرد مدين بطبعه مييل إىل غريه وهو ابن بيئته وجمتمعه 

 . الذي يعيش فيهالتزامات أخالقية واجتماعية جتاه اجملتمع 

  :المشابهة و المرتبطةالدراسات 

هناك دراسات عديدة تناولت موضوع تنمية قيم املواطنة أو الرتبية الوطنية حسب املناهج اليت تبنيها      
 : وتعتمدها وزارة الرتبية و التعليم يف مدارسها و من أهم هذه الدراسات ما يلي

 .(العلوم االجتماعية مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري يف): 0110دراسة بوزيان راضية-0
               " دور املؤسسة التعليمية يف تكوين روح املواطنة لدي التالميذ املدرسة االكمالية كنموذج:" وهي بعنوان     

 : ىلهدفت الدراسة إ.(3112راضية، )
 (.أساسي منوذجا 1السنة)األساسي جتماعية للطور الثالث من التعليم إلليل كتب املواد احت -
 املتوسطةاملدرسة )رائهم فيما يتعلق بفعالية التعليم األساسي آدراسة مواقف املعلمني و استطالع  -

دور اإلدارة املدرسية، احملتوي الدراسي : يف إرساء دعائم املواطنة من خالل( علي وجه اخلصوص
 .يف جتسيد هذا املسعى... 

 "( .استطالع الرأي"منهج حتليل املضمون ، و املنهج الوصفي )ني استخدمت الباحثة املنهج
املنهج األول قامت فيه الباحثة بتحليل مضمون الكتاب املدرسي و ذلك بالوقوف علي جزئياهتا من  -

حيث ركزت يف معاجلتها . خالل التحاليل الكيفية، حيث يتم تفكيك بنية النص ، و إخراج الدالالت منه
 .املنطوق بعيدا عن الذات ىعل
يف دور املؤسسة ( الفعالية الرتبويني)أما املنهج الثاين فقد متثلت طريقته يف الوقوف علي مواقف املعلمني  -

 . التعليمية يف إرساء دعائم املواطنة و ال سيما إذا تعلق األمر باملمارسة الفعلية
 : استخلصت الباحثة ما يلي إذ
لتعليمية و املواطنة وثيقة الصلة انطالقا من تنمية الشعور باالنتماء و املشاركة العالقة بني املؤسسة ا-

 .االجيابية
تساهم بشكل متوسط الفعالية يف إرساء دعائم ( املدرسة االكمالية كنموذج)املؤسسات التعليمية اجلزائرية -

 .املواطنة
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 (اجمللد التاسع عشرحبث منشور يف جملة جامعة دمشق ): دراسة عثمان بن صالح العامر-0

هدفت . دراسة نقدية من منظور إسالمي" املواطنة يف الفكر العريب املعاصر"بعنوان  3115سنة     
  : إىلالدراسة 

   .جتماعية و الثقافيةإلقيق مفهوم املواطنة مبضامينه و أبعاده السياسية و احت-

نظريات التنمية السياسية اليت يستند إليها استخالص أبرز حقوق املواطنة يف الفكر العريب يف إطار -
                .املفهوم

                     .ضوء ما يقدمه اإلسالم باعتباره دين اإلنسانية مجعاءيف  نقد نظريات التنمية السياسية يف الفكر العريب -
 .تطور املواطنة يف الفكر العريب املعاصر و بيئاته الثقافية-

الباحث يف هذه الدراسة على منهجية التحليل و اعتمدت املنظور اإلسالمي يف نقد قضييت  عتمدا -
    املساواة و احلرية 

 :خلصت الدراسة إىل النتائج التالية.باعتبارمها أساسيني ملفهوم املواطنة يف الفكر العريب -

املواطنة يف املفهوم الغريب ذات , حييط مبفهوم املواطنة يف الفكر الغريب املعاصر العديد من املالبسات -
 .لزماين واملكايناصبغة عمومية وعاملية خترجه عن سياقه التارخيي واالجتماعي وسياقه 

      والدميقراطيةاملساواة اعتمد املنظرون الغربيون يف جمال املواطنة على مفهومي اخلطية اجلربية يف حتقيق  -
  (0236العامر، )  

على أي مصدر خالف التشريع اإلسالمي يف حتديد حركة اإلنسان  االعتمادوأوصى الباحث برفض 
 (3101شعبان، ) .املواطن واجملتمع والقيم واحلقوق والواجبات

 ندوة الرتبية البدنية يف حبث مقدم إىل): السعوديةوجيه بن قاسم القاسم بني صعب من دراسة  -0
 "دور املناهج يف تنمية قيم املواطنة الصاحلة منهج الرتبية البدنية مثاالً "هي بعنوان  و( املواطنة الصاحلة تعزيز

  :هدفت الدراسة إىل(3110صعب، )

/ 0230الرتبية الوطنية املعتمدة للتدريس يف املدارس للعام الدراسي ما قيم املواطنة اليت تقدمها مناهج -
 هـ يف اململكة العربية السعودية   0231

ما قيم املواطنة اليت  تنميها مناهج الرتبية البدنية املعتمدة  للتدريس يف مدارس وزارة الرتبية والتعليم للعام -
 دية  هـ يف اململكة العربية السعو 0231/ 0230الدراسي  
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ما درجة التوافق بني قيم املواطنة اليت تقدمها مناهج الرتبية البدنية، وقيم املواطنة اليت تقدمها مناهج  -
 الرتبية الوطنية   

 ما اآلليات املتبعة يف تنمية املواطنة من خالل مناهج الرتبية البدنية   -
استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصف ما هو كائن وتفسريه ، وحتديد العالقات 
املوجودة بني األشياء ، ومجع البيانات وتبويبها وتفسريها وإجراء املقارنات الالزمة بينها ، ومن مث الوصول 

قة ويعد هذا األسلوب من إىل تعميمات مقبولة تصدق على اكرب قدر ممكن من الظاهرات ذات العال
ألنه ال يقتصر على مجع البيانات بل يتعدى ذلك ، أفضل األساليب البحثية للتعامل مع موضوع الدراسة 

 .إىل حتليلها واملقارنة بينها وتفسريها ومن مثَّ الوصول الستنتاجات
 

 :تتجلى فيما يأيتويف ضوء الدراسة خرج الباحث باستنتاجات 
اليت يقدمها منهج الرتبية البدنية يف التعليم العام يف اململكة ( الرتبية الوطنية)املواطنة تتوافق قيم تنمية -

للصفوف )مع قيم تنمية املواطنة اليت تقدمها كتب الرتبية الوطنية املعتمدة يف التعليم العام العربية السعودية
 (.من رابع إىل الثالث الثانوي بنني

التعليم العام يف اململكة العربية السعودية، تنمية قيم تنمية املواطنة اليت  يدعم منهج الرتبية البدنية يف -
 (.للصفوف من رابع إىل الثالث الثانوي بنني)تقدمها كتب الرتبية الوطنية املعتمدة يف التعليم العام

 .يستخدم منهج الرتبية البدنية آليات وأساليب متنوعة لدعم قيم تنمية املواطنة -
 .الرتبية البدنية منسجماً مع منهج الرتبية الوطنيةيعمل منهج  -
يعمل كٌل من منهج الرتبية البدنية ومنهج الرتبية الوطنية يف اململكة العربية السعودية على حتقيق ما جاء  -

ن ليكون تربية املواطن املؤم: من سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية واليت تنص على( 22)يف املادة 
 . ويشعر مبسؤولية خلدمة بالده والدفاع عنها لبنة صاحلة يف بناء أمته

 : العدوي ياسين غسان-0
 ((ومؤشراهتا الشاملة اجلودة معايري ضوء يف القراءة كتاب حمتوى حتليل)):" وهي بعنوان

 ("الثانيةاحللقة ) األساسي التعليم مرحلة من اخلامس للصف القراءة كتاب حملتوى حتليلية دراسة 
 :إىلالبحث  هدف
 اجلزء ،(الثانية احللقة) األساسي التعليم مرحلة من اخلامس للصف القراءة كتاب حمتوى جودة معايري إعداد
  املعايري هذه حتقق مدى ف علىتعر  مث ومن ،(الثانية احللقة(األساسي التعليم مرحلة يف ومؤشراهتا،  األول

 حتققها يدل مؤشرات معيار لكل معايري، سبعة من تتكون معايري قائمة الغرض هلذا واستخدمت ومؤشراهتا
 من اخلامس الصف كتاب حتليل فئات إىل املؤشرات الباحث حول .حتته أدرجت اليت املعيار حتقق على
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لتحليل  منهج حتليل املضمونحيث استخدم (. األول اجلزء )الثانية احللقة) األساسي التعليم مرحلة
 حتقق تدين :مثل األساسية املكونات من الكثري ينقصها القراءة دروس أن التحليل نتائج أظهرت .الكتب
 يف القراءة كتاب حمتوى حتليل خصائص معرفة ومستوى الفهم، على احملافظة مع السريعة القراءة مستوى

 ومستوى  جيدة معرفة األديب األسلوب ...... حملتوى حتليلية دراسة ومؤشراهتا الشاملة اجلودة معايري ضوء
  العربية اجلملة يف البياين التعبري خصائص معرفة ومستوى هبا، واالستمتاع األدبية، األعمال مجاليات تذوق

 معرفة ومستوى احلديث، مضمون عن املعربة واملالمح اإلشارات استخدام مستوى حتقق وانعدام وتذوقه،
 .املعىن عن املعربة العربية اجلملة خصائص معرفة ومستوى واستخدامها، وتذوقها، بأنواعها، احملسنات

 .ومؤشراهتا الشاملة، اجلودة معايري وفق القراءة كتب تأليف إعادة بضرورة الدراسة توصي
بكلية  التدريس وطرق املناهج يف املاجستري درجة متطلبات استكمال أطروحة: )دراسة معاذ النظمي-0

 (3111) (فلسطني .نابلس يف الوطنية النجاح جامعة يف العليا الدراسات
 وجهة من السابع السادس، اخلامس، للصفوف وتقوميها الوطنية الرتبية كتب حمتوى حتليل:" وهي بعنوان

                " الغربية الضفة مشال حمافظات ومعلمات معلمي نظر

 :إىلت األطروحة هدف
 معلمي نظر وجهة من والسابع والسادس، اخلامس، للصفوف وتقوميها الوطنية الرتبية كتب حمتوى حتليل

  يــــالعلم واملؤهل اجلنس، متغريات عالقةعلى  تعرف إىل باإلضافة الغربية، الضفة مشال حمافظات ومعلمات
 .املادة تدريس مرات وعدد  والصف املعلم، وخربة

 تطبيقها مت أن وبعد وثباهتا، احملكمني صدق من التأكد مت استبانة، خالل من الالزمة و قد مت مجع البيانات
 (SPSS).االجتماعي للعلوم اإلحصائية الرزمة باستخدام البيانات حتليل مت عشوائية، طبقية عينة على

 مجيع من من البحث عينة وتألفت .وحتليلها البيانات لتقصي حتليل املضمونحيث استخدم املنهج  
 وتكونت .ومعلمة معلًما ( 819 ) عددهم والبالغ الغربية، الضفة مشال حمافظات يف الوطنية الرتبية معلمي

 توصلت وقد الدراسة، جمتمع من (% 30 ) يقارب ما أي ومعلمة، معلما ( 246 ) من الدراسة عينة
 :اآلتية النتائج إىل الدراسة

 األساسية للصفوف الوطنية الرتبية مبحث لكتب واملعلمات املعلمني تقومي درجة إن -1
 جًدا مرتفعة أتت قد اجملاالت، مجيع يف الغربية الضفة مشال حمافظات يف والسابع،والسادس،اخلامس

 82.0 ) مئوية وبنسبة )  0.44 )  اريـــــــــــــــمعي واحنراف ( 4.10 ) ومبتوسط
 النتائج أما مرتفعة، درجة وهذه ،(% 70.4 ) كانت الصفوف جلميع الكلية املعايري حتقيق درجة أن-3

 أما األوىل، املرتبة يف وجاءت مرتفعة درجة وهي ،(% 74.1 ) الصفوف جلميع باحملتوى املتعلقة الكلية
  الثانية املرتبة يف وجاءت مرتفعة، درجة وهي ،(% 70.5 ) فكانت واألسئلة باألنشطة املتعلقة النتائج
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 الثالثة املرتبة يف وجاءت متوسطة، درجة وهي ،(% 67.4 ) فكانت احملتوى تنظيم بنتائج يتعلق وفيما
 وجاءت متوسطة، درجة وهي (% 56.2 ) على فحصلت احملتوى، عرض بطريقة املتعلقة الكلية والنتائج

 .الرابعة املرتبة يف
 :يلي مبا الباحث أوصى نتائج، من الدراسة إليه توصلت ما إىل وبناءً 

 وحدة لكل التعليمية باألهداف قائمة وجود خيص فيما الوطنية، الرتبية كتب إثراء إعادة ضرورة -0
 .تعليمية

 .الوطنية الرتبية كتب وحدات من وحدة بكل الرئيسية لألفكار مناسبة ملخصات تضمني -3
 .تعريفاهتا تتضمن مبقدمة وحدة كل بدء ضرورة -2
 .الوطنية الرتبية دروس ومتارين أسئلة ضمن (التفكري إطالق) مفتوحة إجابة ذات أسئلة إدراج-2
  (2010 ملحق ، 26 اجمللد، دمشق جامعة جملةمنشورة يف  حبث: )حوري عائشةدراسة -0

                " السورية  العربية اجلمهورية يف الدراسية املراحل يف النحوية القواعد كتب حمتوى حتليل:" وهي بعنوان
 :إىلالبحث  هدف
 اجلمهورية يف الثانوي والتعليم األساسي التعليم من الثانية احللقة يف النحوية القواعد كتب حمتوى حتليل
 من الثانية احللقة يف ومضموناً  شكالً  النحوية القواعد لكتب احلايل الواقع تعرف خالل من السورية، العربية
 الثانوي والتعليم األساسي التعليم

 ( .احملتوى حتليل أداة داماستخ جانب إىل والتحليلي الوصفي املنهجني)استخدمت الباحثة املنهجني 
 تدرس كتب عشرة من البحث عينة وتألفت .وحتليلها البيانات لتقصيحيث استخدم املنهج التحليلي  

ي ـــــــــــــــــــــــواألدب العلمي بفرعيه الثانوي التعليم هناية حىت األساسي التعليم من الثانية احللقة صفوف يف حالياً 
 :وهي البحث، وأهداف تتناسب اليت التحليل وحدات على حمتوى الكتب حتليل يف الباحثة و اعتمدت

 األمثلة نوعية والقاعدة، النص من لكل   بالشكل الضبط املنهاج، مفردات والتأليف، العرض منهجية
 والفهم كالتذكر، :املعرفة مستويات تتضمن اليت التدريبات الكتب، يف املعينة ،الوسائل(معاصرة قدمية،)

 والثبات الصدق قياس ذلك بعد واتبعت الكتب، طباعة جودة واحلكم، والرتكيب، والتحليل، والتطبيق،
 .نفسه الوقت يف آخرين باحثني على باالعتماد الكتب حمتوى حتليل وإعادة احملتوى، صدق طريق عن

 املرحلتني صفوف بني والصرفية النحوية املباحث وعدد الدراسية اخلطة تناسب عدم عن النتائج كشفت
 .للمرحلة العمرية تبعاً  وتنويعها األمثلة اختيار وسوء والثانوية، األساسية

 األهداف وفق الدراسية اخلطة يف النظر إعادة :أمهها التوصيات، من مجلة إىل استخلصت الباحثة  إذ
 العلمية املادة عرض وتبويب تطبيقه، قبل الكتاب جتريب إىل واإلشارة النحوية، القواعد مناهج من املنشودة
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 لتشتمل القواعد نصوص يف املقدمة األمثلة عرض يف والتوازن املقدمة، يف املذكورة واخلطوات يتناسب مبا
 .واملعاص واحلديث القدمي على

 :الدراسات السابقة ىالتعليق عل
نظرا لتوفريها نظرة أولية  ،تعترب الدراسات املشاهبة والسابقة من أهم الوسائل املساعدة يف البحث العلمي

من و : عن معاجلة املوضوع تساعد الباحث يف تكوين فكرة عامة واخذ صورة مستقبلية خلطوات البحث
خالل قراءاتنا واستطالعاتنا لنتائج األحبا  السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة، متكن الباحث من اخلروج 

 .لبحث و اليت مت االستعانة هبايف األخري باستخالص الدراسات املرتبطة مبوضوع ا
و كانت موضوعاهتا ( 3101)حيت (3112)كانت الدراسات املستعان هبا ترتاوح إصداراهتا ما بني 

.  ( بـللكت احملتوى،و مواضيع ختص حتليل  و عالقتها باملناهج و كيفية تطبيقها ميدانيا احلةـــــــــــاملواطنة الص)
، و املنهج الوصفي  احملتوىمنهج حتليل )و استفاد الباحث منها بعد حتليلها يف املنهج املتبع و هو 

و األدوات و الوسائل املستخدمة يف مجع  كما متكنا من اخذ نظرة حول حجم العينة. "(استطالع الرأي"
 .و التالميذ ساتذةاملناهج و كيفية االستطالع من األ كتب  البيانات كالطرق املتبعة يف حتليل

 أي يف حصر أدوات القياس املتعلقة بدراستنا هذه و اخرتنا منها ما املقياس املناسب و استفدنا أيضا
 الدراسات معظم أن أساس على الدراسة موضوع اختيار ، االعتبار مدى توفرها و حداثتهاخذ بعنياأل

 فإن لذلك حمتواها، حتليل أو املدرسية، الكتب تقومي إما الدراسة اتموضوع من واحد يف حبثت قد السابقة
و قد حتلى الباحث أن غالبية  .سابقة دراسات يف ورد ما خالل من جاءت قد بينهما الربط والتكامل فكرة

 البحث أدوات من أداتني بني الدمجأي   احملتوىالستمارات لتحليل الدراسات استعملت مقياس ا
 وهي األوىل، الدراسة أداة ، وتصميم يف الدراسات السابقة احملتوى وحتليل االستبانة، ومها العلمي،

 .سابقة واستبانات أدوات من ورد ما على االطالع خالل من االستبانة،
كما مكنتنا الدراسات السابقة من التعرف على أهم املراجع اليت ميكن االعتماد عليها و املرتبطة مبتغريات 

و كذا الوسائل االحصائة املستعملة سواء من أجل تقنني أدوات البحث أو ألجل املعاجلة  هذحبثنا 
 لطبيعة وفقا املستخدمة اإلحصائية املعاجلات حيث تنوعت و فرضيات حبثنا البيانات مبا يناسب أهداف

ات ـــــمن نتائج هذه الدراس ناستفداكما  .املئوية النسب و 3الباحثون كا فاستخدم الدراسة حتت املشكلة
  .باالتفاق أو االختالفو البحو  يف دعم نتائج الدراسة احلالية سواء كانت 

 :أهنا يف السابقة الدراسات عن الدراسة هذه وختتلف
  حتليل احملتوى باالستبانة ملناهد املتوسطة، استمارة األساتدة و حتليلها)استخدام أربع أدوات و هم  -

ودة ــــــــــــــــــــجاملواطنة املو  لها ملعرفة قيمكو  ( استمارة حتليل حصت الرتبية البدنية و الرياضية  استمارة التالميذ
 .يف حصص الرتبية البدنية و الرياضيةيف املنهاج يف حد ذاته أو  بقة يف منهاج الرتبية البدنية والرياضيةطو امل
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مناهج الرتبية البدنية و الرياضية لسنوات األربعة  وهي اآلن، حىت افيه البحث يتم مل عينة تستهدف -
 .و أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية يف التعليم املتوسط للمتوسطة و السنة الرابعة متوسط لوالية مستغامن

خرجت بنتائج هي أن يف اجلزائر املؤسسات  دراسة بوزيان راضيةأن  إىل يف موضوع املواطنة خلصناو أخريا 
تساهم بشكل متوسط الفعالية يف التعليمية العالقة بينها و بني املواطنة عالقة وثيقة و املؤسسات التعليمية 

على مفهومي اخلطية اجلربية  ونيف جمال املواطنة فيعتمد يه من السعوديةجدراسة و أما إرساء دعائم املواطنة 
يف حتقيق املساواة والدميقراطية و يف السعودية منهج الرتبية البدنية يدعم املواطنة الصاحلة و يستخدم يف 

نظري  أيطارذلك آليات و أساليب متنوعة منسجما مع منهاج الرتبية الوطنية كما استفدنا من تشكيل 
 .ملوضوع الدراسة احلالية
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 :خالصة
و مقدمة عن  فتعار يببذكر كل ما خيص مذكرتنا   اجلزء من البحث العلمي قمنا يف هذا          

و مدا أمهيته يف الوطن موضوع حبثنا أي ما دفعنا الختيار   البحثفكرتنا عن  تالبحث و كيف كان
دراستها  املتمثلة يف منهاج الرتبية و اإلشكالية اليت حنن بصدد .اجلزائري و خاصتا يف سلك الرتبية الوطنية

ة و مدي حتقيقه لقيم املواطنة يف املنهاج حبد ذاته و أثناء احلصة و اجيال احللول هلا مت ـــــــــــــــــــالبدنية و الرياضي
نا  و األهداف بدورها حتدد أهداف حبث جتاهنا أكثر ، و حتدد لنا لنا ا توضح اليتتطرقنا   إىل تساؤالت  

قيم املواطنة متوفرة بنسبة  افرتضنا أن  ا ما سنتطرق إليه يف اجلوانب األخرى يف حبثنا و بعد ذلك  لن
قيم املواطنة تطبق يف حصة درس ، و أن رحلة املتوسطةامليف منهاج الرتبية البدنية و الرياضية  يف  متوسطة

بعدها تطرقنا إىل التعاريف اإلجرائية للبحث و .رحلة املتوسطةاملالرتبية البدنية و الرياضية  بنسبة متوسطة يف 
لتحديد مصطلحات حبثنا و ما نقصد هبا يف حبثنا هذا و أخر عنوان يف التعريف بالبحث هو الدراسات 

يف حصر أدوات القياس املتعلقة و سنستفيد منها يف حتليل فرضياتنا و السابقة اليت خلصنا منها مضمونه 
 .ملقياس املناسب مع  األخذ بعني االعتبار مدى توفرها و حداثتهاببحثنا هذا و اخرتنا منها ما ا
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                                                                                                                                                                                                               :تمهيد
دف الرتبية املدنية إىل تربية النشء تربية متكاملة جسما و عقال و روحا، داخل إطار من القيم هت     , 

      .نــتقبل حىت يكونوا مواطنني صاحليواملفاهيم الرتبوية اليت حيددها اجملتمع هبدف تنشئة األجيال للمس
مل للمواطنة الصاحلة، من خالل ما توفره و الرتبية البدنية و الرياضية تلعب دورا بارزا يف هذا اإلعداد املتكا

و هذه  .اضيةألبنائنا و أطفالنا من خربات علمية تطبيقية و نظرية يف املنهاج الدراسي للرتبية البدنية و الري
األخرية كنظام تربوي يعتمد بشكل أساسي على اإلمكانية الرياضية األساسية املتاحة للطفل، و على 

هلذه احلركات و املهارات يف مرحلة التعليم العام، تعمل على حتقيق األهداف  األمناط الشائعة االستخدام
           ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسلوكية و احلركية و املعرفية و الوجدانية، من خالل إدارة العملية التعليمية هلذه املرحل

        ةـــــــــــــــــــــــــــــــــفمن خالل هذا الفصل سنعرض مفهوم الرتبية البدنية و الرياضي.(10صفحة ، 3113أبوعبده، )
و تعريفها، و عالقتها بالرتبية العامة، و أهدافها و أغراضها، و مكوناهتا، و األسس العلمية اليت ترتكز 

  .عليها
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 :البدنية و الرياضيةبعض التعاريف للتربية -0

  :تعريف تشارليز بيوتشر

إن الرتبية البدنية هي جزء متكامل من الرتبية العامة و ميدان جترييب هدفه املشاركة يف تكوين املواطن      
  .يــو ذلك عن طريق ألوان من النشاط البدن االجتماعيةو  االنفعاليةالالئق من الناحية البدنية و العقلية و 

 (01، صفحة 3115حسن، .ماهرو)

عقليا و اجتماعيا ووجدانيا  الرتبية يعمل على تنمية الفرد و تكيفه جسمانيا و هي اجلانب املتكامل من "
صاحلة  بأشراف قيادة األنشطة البدنية املختارة اليت تتناسب مع مرحلة النمو و اليت متارس عن طريق
دالله بالنسبة حلياة  أعمق و بذلك فان تعبري الرتبية الرياضية أوسع بكثري و اإلنسانيةالقيم  امسيلتحقيق 
التمرينات و التدريبات البدنية أو األلعاب الرياضية  جمرد صحة البدن أو الثقافة البدنية أو من كونه اإلنسان

 منه مشريا إىل إن براجمه حيويايدانا اليت تشكل الرتبية الرياضية م اجملاالت الرتبية الشاملة فهو جمال من
مالئمة ملتطلبات  اإلنسانمؤهلة تساعد على جعل حياة  ليست جمرد تدريبا تؤدى ولكنها بأشراف قيادة

  (3111الكايت، ) "العصر

  :"0001ويست بوتشر "تعريف 

حتسني األداء اإلنساين من خالل وسيلة  إىلهي العملية الرتبوية اليت هتدف : "الرتبية البدنية بأهنا      
تعترب الرتبية البدنية و الرياضية وسيلة من  ذإ (3111الكايت، ) " األنشطة البدنية املختارة لتحقيق ذلك

وسائل الرتبية، تقوم على أساس تنظيم و قيادة التالميذ يف أنشطة رياضية تستخدم جمموعات العضالت 
و الرياضية تشمل على  أن الرتبية البدنية املختلفة يف اجلسم من أجل حتقيق النمو و التكيف املالئمني و 

كية ، و تطوير اللياقة البدنية و احملافظة عليها من أجل أفضل صحة ، ومن اكتساب وصقل املهارات احلر 
 .خالل اكتساب املعارف و تنمية النظرات االجيابية حنو النشاط البدين

 :مفهوم التربية البدنية و الرياضية-0

 جمال اهتمامه للرتبية البدنية و الرياضية مفاهيم كثرية ختتلف باختالف نظرة املتخصص هلا و دورها يف      
هي العملية الرتبوية اليت :" و لكن كل هذه املعاين و التعاريف تتفوق يف مضموهنا على أهنا   و ختصصه

           "حتسني األداء اإلنساين من خالل وسيلة األنشطة البدنية املختارة لتحقيق ذلك إىلهتدف 
و لكن باستعراضنا هلذا التعريف جند أن القاموس األملاين عرف الرتبية البدنية و الرياضية  (3101ستار، )

كما حددت " بينما قاموس أكسفورد الرياضي عرفها بأهنا اللهو و التسلية" اللعب و التمرين البدين"بأهنا 
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بني اإلنسان و نفسه أي نشاط بدين له طابع اللعبو يتضمن صراعا " منظمة اليونسكو مفهومها على أهنا 
 " .أو بينه  و بني اآلخرين

كما أهنا بصفة خاصة تزودنا خبربات واسعة  و تعترب عامال يف تكوين شخصية الفرد و هي تساير وتكمل 
و املشرف الرياضي  لذا كان من الضروري أن يكون املدرس. اخلربات األخرى للربامج التعليمية و الرتبوية

   (01-00، الصفحات 3115حسن، .ماهرو)  .هـــفيا بالعلوم املرتبطة مبجال عملتربويا أن يلم إملاما كا
قول أن الرتبية البدنية و الرياضية ما هي إال مظهر من مظاهر الرتبية هتدف إليه الرتبية العامة الو هلذا ميكن 

    إىل ما فيه صاحلهم و صاحل اجملتمع الذي يعيشون فيه و توجيههم و إرشادهم من حيث تكوين األفراد
  فقوانني احلركة و علم وظائف األعضاء و التغذية، و علم النفس و فنا   و الرتبية الرياضية تعترب علما 

إكساب احلركات الرياضية أو التمرينات  وعلم االجتماع هي اليت جتعل منها علما، أما املهارة يف األداء و
إن الرتبية البدنية و الرياضية تدين يف تقدمها املعاصر إىل الكثري من العلوم  .فهي اليت جتعلها فنا البدنية

  . علم التشريح، علم البيولوجي و الكيمياء باإلضافة إىل العلوم اليت سبق ذكرها: األساسية مثل

 :األسس العلمية للتربية البدنية-0-0

و حركية  الرياضية يف وضع براجمها على قاعدة علمية ثابتة، بيولوجية نفسيةتستند الرتبية البدنية و     
تشارلز "واجتماعية و سنتناول هذه األسس مستخدمني يف ذلك اخلطوط العامة و العريضة اليت وصفها 

ة السيكولوجية و االجتماعية للرتبي و هي األسس البيولوجية" أسس الرتبية البدنية"يف مؤلفه القيم " بيزنش
 . البدنية

 : األسس البيولوجية للتربية البدنية -0-0

هتتم الرتبية البدنية و الرياضية بالدرجة األوىل جبسم اإلنسان و نشاطه احلركي حيث يتميز هذا اجلسم      
بيوميكانيكيا خبصائص معقدة جدا، لذلك وجب على مدرس الرتبية البدنية و الرياضية أن يكون على 

العظام، و كذا  و عمل جسم اإلنسان و وظائف أعضائه، أي عمل العضالت و دراية تامة حول تركيبة 
الوقود الطاقوي للجسم سواء عن طريق اجلهاز التنفسي أو اجلهاز اهلضمي الذي تعمل أجزاؤه كدوافع 
تعمل عليها العضالت و هذا ال يعين أن يكون املريب أخصائيا أو طبيا و إمنا جيب أن تكون له قاعدة 

ئف األعضاء، بيولوجيا الرياضة، علم راسخة من العلوم اإلنسانية يف الناحية البيولوجية مثل علم وظا
 .    البيوميكانيك، حيث تعطي للمدرس خلطية علمية قوية للتكامل مع اإلنسان الرياضي
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 :األسس النفسية للتربية البدنية و الرياضية -0-0

         إن معرفة األسس البسيكولوجية ميكن أن تعطي حتليال ألهم نواحي النشاط البدين و الرياضي     
و تساهم يف التحليل الدقيق للعمليات النفسية املرتبطة بالنشاط احلركي، لذا ال بد على مدرس الرتبية 
البدنية و الرياضية بتعليم أوجه النشاط املختلفة اليت تتضمنها املهنة للمبادئ النفسية املتعاون عليه، و إذا 

فإن هذا يؤدي إىل اقتصاد  ، نية و الرياضيةأمل املدرس بأحسن طرق تعليم املهارات يف جمال الرتبية البد
 . اجلهد والوقت و حتقيق نتائج أحسن و حيصل املدرس على خربة تعليمية شاملة

 :للتربية البدنية و الرياضية االجتماعيةاألسس  -0-0

جتماع هو العلم الذي يهتم بدراسة الناس و مجاعتهم و أنشطتهم و هويتهم بصفة خاصة إلعلم ا      
و نشأته من نظم مثل الدين، األسرة، احلكومة و التعليم و الرتويج كذلك يهتم علم    اجملتمع بأصل

و تستطيع الرتبية    اإلجتماع بتسمية حياة اجتماعية أفضل تتميز باخلربة و السعادة و التسامح و املساواة 
البدنية و الرياضية أن تلعب دورا هاما يف حتسني أسلوب احلياة اليومية حيث تعترب مادة علمية، إذ تساعد 

، و عن طريقه ميكن أن االجتماعيالفرد على التكيف مع اجلماعة،فما اللعب إال أحد املظاهر للتآلف 
نية و الرياضية تنمي العالقات اإلنسانية  املتفقة مع إن الرتبية البد .تزداد األخوة و الصداقة بني الطلبة

لتحقيق  االجتماعيةالنسق، و كما ذكرنا سابقا مبا هلا من أوجه نشاط متعددة تستطيع تنمية الصفات 
، 0113، الشاملي) .االجتماعيةاملصاحل الشخصية و يف نفس الوقت تؤكد اخلصائص الضرورية للحياة 

  (21-31الصفحات 

 :تطور مفهوم التربية البدنية و الرياضية-0

فقد كان ينظر إىل الرياضة يف املاضي : توحي كلمة تطور بأن هناك تغيريا قد طرأ على املوضوع املطروح     
آخرون على أهنا ذلك النشاط اجلسماين الذي يقوم به الفرد يف مؤسسة أو ساحة أو نادي، و ينظر هلا 

  و أرجال قوية كما أهنا بالنسبة للبعض جمموعة مترينات تؤدى على العد التوقييت على أهنا عضالت و أذرعا
  لكن التطور احلديث يف مفهوم و دور الرياضة قد اكتسب معنا جديدا حينما أضيف إليها تعبري الرتبية

تتم من خالل ممارسة أوجه النشاط البدين والذي أعطى مدلوال جديدا على أهنا تلك العملية الرتبوية اليت 
، 3115حسن، .ماهرو)  و املعاهد و اجلامعات املختلف وخاصة إذا كانت متارس داخل دور العلم كاملدارس

  (35صفحة 
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إن الرياضة ليست مباريات يشاهدها و يستمتع هبا اجلماهري، و إمنا هي عملية تربوية أساسية هتدف إىل 
و الشباب عن طريق األنشطة الرياضية اليت متثل ميادين مصغرة من احلياة جيد الشباب فيها ما النشءتربية 

         يؤهله للحياة العامة فيكتسب السلوك النظامي اجلاد و اخللق االجتماعي و يشحن بالقيم الروحية 
اليت متكن من القيام و الوطنية واحرتام القوانني، جنب إىل جنب مع اكتساب الصحة و القوة والقدرات 

بواجباته الوظيفية و املهنية بكفاءة و اقتدار، و واجب أن نعمق هذا املفهوم حىت ال يتصور البعض أن 
الرتبية البدنية الرياضية ما هي إال مترينات بدنية و نشاط مدرسي و منهجي حمدود، األمر الذي تسبب يف 

 .احلديث، فهي عملية تربوية باملقام األول حدو  فجوة كبرية أبعدهتا عن نطاق املفهوم العلمي

 :عالقة التربية الرياضية بالتربية العامة-0

لرتبية البدنية و الرياضة ال هتدف إىل تكوين الفرد من الناحية اجلسمانية فقط، وليس هو غرضها فا     
اجلسمانية واخللقية  فهي تكون الفرد تكوينًا متزنًا من مجيع نواحيه, األساسي بل إن غرضها أمسى من هذا

وهذا فضاًل عما يكتسبه الفرد من معلومات تتعلق بالصحة من حيث . والعقلية واالجتماعية والنفسية
النظافة والسلوك الصحي كما تزداد املعلومات العامة للفرد وذلك باحتكاكه واختالطه مع جمتمعات 

اتفق علماء الرتبية يف مطلع حيث  (3111أبوعودة، ) خارجية خمتلفة والتفاعل معها اجتماعيًا وثقافياً 
النضج  -النضج العقلي -:)العصر احلديث على أن نضوج الفرد يسري على أربعة اجتاهات متوازنة هي

 (.النضج النفسي -النضج البدين  -االجتماعي

  ل و نفس و بدن و عالقات اجتماعيةو ملا كان اإلنسان يعترب وحدة متجانسة ال ميكن تقسيمها إىل عق
لذلك فإن فلسفة الرتبية الرياضية قد تطورت من جمرد وسيلة للمساعدة على النضوج البدين، كوهنا وسيلة 
للمساعدة على النضوج الكامل لإلنسان يف عقله ونفسه ويف عالقاته مع اآلخرين، و هكذا أصبح للرتبية 

تلك العملية الرتبوية اليت تتم عند الرياضية معىن جديد بعد إضافة كلمة تربية إليه، حيث أصبح املقصود هبا 
ممارسة أوجه النشاط اليت تنمي و تصون جسم اإلنسان، فحينها يلعب اإلنسان أو يسبح أو ميشي أو 
يباشر أي لون من ألوان النشاط الرياضي اليت تساعد على تقوية اجلسم فإن عملية الرتبية تتم يف نفس 

 . الوقت

 تكوين الفرد من الناحية اجلسمانية فقط، بل أن غرضها أمسى من ذلك  فالرتبية الرياضية إذا ال هتدف إىل
            و أن اهلدف األساسي هلا هو تكوين الفرد تكوينا متزنا من مجيع النواحي اجلسمانية و اخللقية 
 و االجتماعية و العقلية و النفسية، هذا فضال عما يكتسبه الفرد من معلومات تتعلق بالصحة و التغذية

 .            وما إىل ذلك
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و من هنا نرى أن الرتبية البدنية و الرياضية تعترب جزءا بالغ األمهية يف عملية الرتبية العامة، و هي ميدان 
جترييب هدفه تكوين املواطن الالئق من الناحية البدنية و العقلية و االنفعالية و االجتماعية عن طريق ألوان 

بغرض حتقيق هذه األهداف و الوصول باإلنسان إىل فهم أهم املواقف من النشاط البدين، اختريت 
و على ذلك فإنه ميكننا القول بأن .اجلديدة نتيجة للخربات اليت اكتسبها من ممارسة للرتبية البدنية الرياضية

                                                  : للرتبية البدنية مقدورها يف القيام مبسامهة ذات قيمة يف ميدان الرتبية عن طريق الوسائل التالية

 .وضع العالقات اإلنسانية يف املكانة األوىل -

 . متكني كل فرد من التمتع خبربات اجتماعية غنية أثناء اللعب-

 . تعليم آداب اجملاملة و اللعب النظيف و الروح الرياضية-

 .و التعاون مع اآلخرين مساعدة األفراد على اكتساب بعض الصفات االجتماعية-

  (30، صفحة 3115حسن، .ماهرو) .املسامهة يف حتقيق حياة منزلية و عائلية ناجحة-

 : أهداف  التربية البدنية و الرياضية-6

و املنافع  لقد اهتم اإلنسان منذ القدمي جبسمه و صحته و لياقته و شكله كما تعرف على الفوائد       
اليت تعود عليه من جراء ممارسة األنشطة البدنية، اليت اختذت أشكاال اجتماعية كاللعب و التمارين البدنية 

كما أدرك أن املنافع الناجتة عن ممارسة هذه األشكال من األنشطة مل تتوقف على اجلانب البدين    والرياضية
      فسي و االجتماعي و اجلانب العقلي و املصريفوالصحي فحسب، بل تعداها إىل منافع يف اجلانب الن

 :و من هنا حناول أن نوضح أهم األهداف للرتبية البدنية و الرياضية اليت متس عدة جوانب نذكر منها 

 :الجانب البدني-0-0

يهدف إىل االهتمام بالربامج احلركية اليت تبين القدرة اجلسمية يف الفرد عن طريق تقوية األجهزة      
        و ينتج عنها مقدرة على االحتفاظ مبجهود يكفي املقدرة على الشفاء   لعضوية املختلفة للجسم ا

كما تتمثل أمهية هذا اهلدف يف أنه من األهداف املقصورة على الرتبية البدنية و الرياضية  و مقاومة التعب
لبدن اإلنسان مبا يف ذلك  و ال يدعي أي علم أو نظام أكادميي آخر يستطيع أن يقدم ذلك اإلسهام

إن الناس تلعب من أجل أن يتعارفوا و ينشطوا :  "و هذا ما ذكره املريب األملاين جوتس موتسر .الطب
  (062، صفحة 0110خويل، ) "أنفسهم
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 :الجانب االجتماعي-0-0

تعترب الرتبية البدنية أمسا وسيط للدعوة إىل اإلخاء و أقوى وسيلة ليتعارف الناس على بعضهم البعض      
معرفة صادقة أساسها حسن املعاملة و التعاون عن طريق لعبهم معا، كما تساعد على فهم العالقات 

ا العديدة فرصة من أنمن و هتيئ الرتبية البدنية و الرياضية خالل أوجه نشاطاهت.االجتماعية و التكيف معها
عن طريق ألوان : "الفرص هلذه العمليات التكيفية شريطة وجود القيادة املالئمة، وهذا ما أكده العامل كالرك

نشاط الرتبية البدنية والرياضية اليت تدور حتت قيادة مؤهلة يكتسب الشخص صفات كالتعاون و احرتام 
    (0110خويل، )..." اجملموعة اآلخرين و اخللق الرياضي واملسؤولية اجتاه

 : الجانب النفسي-0-0

لقد كشفت العلوم السيكولوجية و البحو  اليت أجريت أن الرتبية البدنية و الرياضية هلا أهداف كبرية      
أن الرتبية البدنية و الرياضية تعني "وبناء الشخصية السوية املتكاملة كما يرى بريدي كوبر  .للصحة النفسية

إضافة إىل هذا يعرب هدف التنمية النفسية عن خمتلف القيم واخلربات " الفرد و شخصيته ملعارك احلياة
لبدنية والرياضية ويساهم واخلصائص اإلنفعالية الطبية و املقبولة و اليت ميكن أن تكتسبها برامج الرتبية ا

هدف التنمية النفسية عرب أنشطة هو اللعب و احلركة حبيث يتخلص اإلنسان من التوتر و الضغوطات 
 .  النفسية

 : التنمية المعرفية -0-0

و كيف ميكن للرتبية البدنية و الرياضية أن  ،إن اجلانب املعريف له عالقة باجلانب العقلي و اإلدراكي       
تساهم يف التنمية املعرفية و الفهم و التحليل و الرتكيب من خالل اجلوانب املنضمة يف النشاطات البدنية 
والرياضية، كتاريخ السباقات الرياضية، وتاريخ األلعاب و سلسلة أبطاهلا و أرقامها املسجلة قدميا و حديثا 

     (060-065، الصفحات 0110خويل، )  .و التدريبوأساليب التدريب 

 :أغراض التربية البدنية و الرياضية  -0

فاهلدف نص شامل للغرض : ا ملكي نعرف الفرق بني اهلدف و الغرض ال بد من تعريف كل منه       
  و دليل توجيه و اختيار األغراض و األنشطة و طرق التدريس املناسبة، أما الغرض فهو نص يتبع اهلدف 
     و خيضع له، يقل عنه يف األمهية و يزيد من حيث املدى، فهو دليل الختيار و توجيه حمتوى الربنامج 

 :                                                                                              و الرياضية ما يلي   ة البدنية و األنشطة و الطرق والنتائج، و من أغراض الرتبي
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 : تنمية المهارات العضلية العصبية -0-0

يقصد هبا سيطرة القدرة احمللية على اجلهاز احلركي يف جسم اإلنسان و املقدرة على التخلص من      
 . احلركات الزائدة، حىت يصبح األداء رشيقا مع أقل جهد ممكن و مع فرتة أطول للراحة بني ضربات القلب

 : التنمية العضوية -0-0

هي تلك النتائج النهائية لعملية التدريب اليت حتقق اللياقة البدنية للفرد واليت تنمي من خالل نشاط      
العضالت الكبرية، مع ختلص اجلسم من العيوب البدنية و التوترات اليت تعترب عبئا على األجهزة احليوية 

اء أفضل لألعمال اليت تتطلب إن بناء هذه اللياقة البدنية يكفل للفرد القدرة على أد.جبسم اإلنسان
التحمل و املهارات و السرعة و الرشاقة و القوة، و تعمل اللياقة البدنية على حتسني األجهزة احليوية 

 .  باجلسم و رفع كفاءهتا الوظيفية

 :تنمية اإلدراك الحس حركي-0-0

ميكن أن حيس القدرات  إن برنامج الرتبية الرياضية املخطط جيدا و الذي يشمل على خربات حركية      
 . احلركية للطفل و اليت تنعكس على قدرة األطفال للتعلم و االستيعاب

 : التنمية االجتماعية-0-0

اإلنسان خملوق اجتماعي حيتاج إىل أن يعيش مع اآلخرين ومن الضروري أن يتزود باملهارات     
 .رشيدة دورا هاما يف حتقيق هذا الغرض، و تلعب برامج الرتبية البدنية مع توفر القيادة الاالجتماعية

 :التنمية االنفعالية-0-0

يعترب برنامج الرتبية الرياضية جماال خصبا ال يتوفر فيه أوجه احلياة املدرسية األخرى إلعداد التالميذ من      
فية يف اللعب تنشأ مواقف ومن خالل التوجيه يتعلم التلميذ كي لالشرتاكو كنتيجة  الناحية االنفعالية

   (60، صفحة 3113أبوعبده، ) .التكيف إزاء هذه املواقف وكيفية التعامل مع اآلخرين

 : مكانة التربية البدنية و الرياضية في المنظومة التربوية -0

ت الرتبية البدنية و الرياضية بقرارات تارخيية وضعت فيها العديد من التعاريف ديف املنظومة الرتبوية م    
واختلطت بشأهنم املفاهيم، ونظرا هلذا اخللط يعترب من أهم اجملاالت يف تربية األجيال يف الوقت احلاضر 

وجودة داخل فإنه الزم علينا معرفة املنظومة الرتبوية عن قرب، و اليت تشمل على كل القوى الرتبوية امل
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اجملتمع و كذلك أساليب يف الوصول إىل أهدافها و ما هو املقصود بالرتبية البدنية و الرياضية كأحد أهم 
مكانة الرتبية البدنية و الرياضية يف املنظومة الرتبوية يف امليثاق الوطين لسنة .هذه العناصر يف هذه املنظومة

وفضال . للعمل و رفع القدرة الدفاعية لدى األمة كشرط ضروري لصيانة الصحة و تعزيز الطاقة  0116
عن املزايا اليت توفرها للفرد، تشجع و تطور قيم معنوية هامة مثل الروح الرياضية اجلميلة، كما حترص على 
تكوين اإلنسان كما أهنا عامل توازن نفسي بدين متكن التالميذ و الطلبة من ممارسة خمتلف أنواع 

       يشمل هذا القانون على مخسة حماور أساسية:  0106البدنية و الرياضية لسنة قانون الرتبية .الرياضة
                              :و هي 

 .القواعد العامة للرتبية البدنية و الرياضية يف اجلزائر-

  .تعلم الرتبية البدنية و الرياضية و تكوين اإلطارات-

  .تنظيم احلركة الوطنية و الرياضية-

 .لتجهيزات و العتاد الرياضيا-

    (0116الوطين، .امليثاق.مشروع) .الشروط املالية-
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 :خاتـمة 

حضارة من احلضارات، بل  على مل تقتصر الرتبية البدنية و الرياضية على جمتمع من اجملتمعات و ال     
مشلت هذا و ذاك عرب كافة العصور، و هذا إن دل على شيء إمنا يدل على أمهيتها، و مكانتها و الفوائد 

ن هذه األخرية ترمي إىل تنشئة إاليت تقدمها ملستخدميها استخداما يتوافق مع مبادئ الرتبية العامة، حيث 
ت اخللقية و غريها من الصفات اليت ختدم اجملتمع  أفراد و أشخاص هلم استعدادات الكتساب الصفا

و على هذا األساس فالرتبية البدنية و الرياضية تعترب مكملة أو بعبارة أصح جزء ال يتجزأ من الرتبية .ككل
و بالتايل تعمل على أن .العامة، ألهنا تعتين بأجسام الناشئني و صحتهم يف كل مرحلة من مراحل منوهم

الشجاعة و الثقة بالنفس و العمل اجلماعي و مساعدة اآلخرين، وغريها من الصفات  يكون لديهم القوة و
و دورها يف   األخالقية، و اجلزائر كباقي اجملتمعات األخرى ال تقل فيها أمهية الرتبية البدنية و الرياضية 

و نظرا ألمهية الرتبية .ةتكوين الشباب اجلزائري يف مجيع النواحي البدنية، االقتصادية، االجتماعية و الثقافي
البدنية و الرياضية و الدور الذي تلعبه يف تكوين اجملتمعات فالكل بنادي هلا و للكل طريقته و نظرته اليت 

 .  تتماشىو متطلباته يف احلياة

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثانيالفصل   

          لتربية البدنيةمنهاج ا

 و الرياضية
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 : تمهيد 

       اجملال الرتبوي فهي تعترب خمططات ةمجيع اجملاالت و خاصإن للمناهج الدراسية أمهية كبرية يف       
ا ـــــــــــــــــــــهذه حقيقة علمية جيب توثيقه .يعتمد عليها املعلم و املدرس يف تعليم املتعلم اليتو غايات حمددة، 

ن مجيع الزوايا نه يسهم يف تكوين شخصية املتعلم مإثر يف التلميذ ، حيث ؤ و مهما كان نوع املنهاج فهو ي
أن " سعد زغلول حممد"و " أيب هرجة مكام حلمي"احلس حركية و املعرفية و االنفعالية، و يرى كل من 

تعد الوسيلة اليت متكن بوساطتها حتقيق ما يرجوه النظام التعليمي يف أي مرحلة من : "املناهج الدراسية
      (23، صفحة 3111مازن، ) "مراحله، من أهداف تعليمية و تربوية
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 :                                                                          المفهوم القديم للمنهاج-0 

جمموع املقررات املدرسية املختلفة  اليت "نه أعرفنا من التطور التارخيي السابق ملفهوم املنهج يف الرتبية      
و اليت يدرسه التالميذ داخل املدرسة هبدف اجتياز االمتحانات املدرسية اليت توضع   هي من صنع الكبار 

  (01، صفحة 0110خطابية، ) "لقياس مدي حفظهم و استيعاهبم هلذه املقررات 

كل اخلربات املخططة اليت تقدمها املدرسة من خالل "سعاد جودة و إبراهيم عبد اهلل أنه " و يرى كل من
و مما سبق يتضح لنا أن املنهاج قدميا كان . (15، صفحة 3112جودة، .و.اهلل.عبد)" عملية التدريس

ة ـــــــمع إمهال سائر جوانب اجلسمية و النفسية و الفكرية و العاطفي يركز علي الناحية العقلية فقط للتالميذ
حيث كان , و السلوكية و احلركية بل و أكثر من ذلك فقد كان االهتمام بالناحية العقلية للتالميذ قاصرا

ل ــــــيالعمليات العقلية األخرى كالتفكري و االبتكار و التخ إمهالالرتكيز علي حشو عقوهلم باملعلومات مع 
و قد ترتب علي ذلك خلق متعلم غري متكامل الشخصية، و ال يستطيع مواجهة املشكالت بطريقة علمية  

من خالل دراستنا للمنهاج التقليدية يتضح لنا أن ": "حسام حممد مازن"و يف هذا السياق  يقول الدكتور 
 املتعاون النشيط املاهر و الذي حيتاجه املواطن الصاحل أو املواطن املستنري إعدادهذا املنهج ال يساهم يف 

 "جمتمعنا الراهن ليواصل به حتقيق خططه للتنمية الشاملة من أجل حياة أفضل و غد مشرق 

و مبفهوم هذا املنهاج جند أن الرتبية البدنية و الرياضية ال حتقق مبتغاها يف   (25، صفحة 3111مازن، ) 
 تكوين املواطن الصاحل كما قال الدكتور حسام حممد مازن

 :                                                                              مفهوم المنهاج حديثا-0

ة ــــــــــــــــالتقليدي ملفهوم املنهاج لكثري من النقد من الذين يؤمنون بوجهة النظر التقدمي لقد تعرض املعىن     
 و من بني هذا النقد كان هو أن املنهاج كان يركز علي الناحية العقلية فقط للتلميذ، و حفظ للمعلومات

بضرورة تقدمي احملتوي العلمي يف صورة :"أن " سكيز"يقوم علي أساس تنظيم املادة الدراسية حيث نادي  
 العمل علي زيادة تفهم و تقبل املتعلمني ملا يدرسونه مرتبة و متسلسلة و نادي بأمهية االستجابة املعززة يف

لذي مل يعد املربون و األخصائيون يقبلون النظرة الضيقة أو القدمية  (21، صفحة 3111مازن، ) "
املنهاج هو جمموعة مهيكلة من جتارب ": "توان"مما ظهر املفهوم اجلديد للمنهاج حيث  عرفه . للمنهج

تعليم و تعلم، يتضمن جوانب مثل برنامج الدراسات، أنشطة التعليم و التعلم، األداة التعليمية، املوارد 
جمموعة اخلربات اليت هتيأ للمتعلم و اليت : "و يعرفه كذلك بأنه". ادية، احمليط الرتبوي و املواقيتامل

تستهدف مساعدته على النمو الشامل و املتكامل لكي يكون أكثر قدرة على التكيف مع ذاته و مع 
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هو جمموعة اخلربات املخططة "عبد اللطيف  إبراهيميضا عرفه أو  (15، صفحة 0110توان، ) "اآلخرين
     "اليت توفرها املدرسة ملساعدة تالميذها علي حتقيق النتاجات التعليمية بأفضل ما تستطيعه قدراهتم

                 :أصبح املفهوم احلديث للمنهاج يتميز عن القدمي بالتايل إذا (21، صفحة 0111فؤاد، )
 .اخل...االهتمام بكافة جوانب شخصية التلميذ كاجلسمية و العقلية و االجتماعية  -

 .أصبحت وسيلة تساعد علي حتقيق منو الطفل إمنامل تعد املادة الدراسية هدف يف حد ذاهتا و -

 . استعداداتهأصبح األستاذ يلعب دور املرشد و املوجه و املساعد للتلميذ علي منو قدراته و  -

 .التقييم الشامل و املستور -

مجيع اخلربات املخططة اليت تتيحها املدرسة و توجه هبا "  فهوم املنهاج احلديث ملو منه ميكن أن نستخلص 
جيابية الرتبوية، الثقافية، الرياضية، الفنية و العلمية اليت تتاح تالميذها اليت تساعدهم علي جمموع اخلربات اال

للمتعلم و اليت تستهدف مساعدته على النمو الشامل املتكامل، و بلوغ العملية املرغوبة و ذلك تبعا 
                            ".لقدراهتم 

 :أسس بناء المنهاج-0

 .                  اجتماعي ، فلسفي ، ثقايف ، سيكولوجي نفسي : فسر العلماء بناء املناهج يف أربع أسس و هي     

 :األساس الفلسفي-0-0

  :                                                                          مفهوم األساس الفلسفي-0-0-0

بأهنا تطبيق النظريات و األفكار " عريفه يف الرتبية أي فلسفة الرتبية للفلسفة عدة تعاريف أما ت     
الفلسفية املتصلة باحلياة يف ميدان الرتبية و تنظيمها يف منهاج خاص من أجل حتقيق األهداف الرتبوية 

 " املرغوب فيها

  (002، صفحة 3111احليلة، ) 

. منهجي منظم يف تناول القضايا الرتبوية يرتكز حول غايات التعلم و وسائل حتقيقها و هو أيضا أسلوب
 ىعل -و الواقع أن الفالسفة أعطوا اهتماما واضحا للقضايا املتصلة بالرتبية ، كما أن املمارسات التعليمية

و من . فلسفات تربوية معينة ، و ذلك يف االيطار العام للفلسفة السائدة اجتماعيا  تستند إىل -مر التاريخ
                                                                      (23، صفحة 3116أخرون، .و.سليم) فلسفة تربوية الطبيعي أن تستند مناهج التعليم إىل
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                                :                    و تطبيقاتها في التربية و المنهاج اإلنسانيةالفلسفات -0-0-0

موقف الفلسفة من الرتبية ، و منهاج التعليم يف ايطارها ، و تساؤالتنا حول بعض  إيلو هنا نشري      
و تلك اليت ميكن أن تنشأ عن تطبيقاهتا يف الثقافة العربية و يف هذا السياق جتدر   القضايا الرتبوية العامة 

 :املالحظات التالية  إيل اإلشارة

 . تناقش السلوكية بالرغم من أهنا تعترب نظرية نفسية  -

قبل  أي علم ما)انطلقت مجيع الفلسفات من نظرة تقليدية للعلم ، لذا فهي الصور القدمية للعلم -
 (.يدالتعق

 .استعمالنا للفلسفة لفهمنا املعاصر للعلم ، يضفي علي بعض تطبيقاهتا معاين و أبعاد جديدة -

 .مل يكن يف هذه الفلسفات ، مدارس متباينة يف ايطار واحد أنيالحظ القارئ يف معظم ،  -

 (20، صفحة 3116أخرون، .و.سليم) 

 :                                                           الفلسفات و القيم   0-0-0

هنالك عدة فلسفات تستخدم يف الرتبية و التعليم و نأخذ منها موقف الفلسفة املثالية من القيم        
ق و اجلمال و اخلري ـــــــفقيم احل. تعد القيم من قبل الفلسفة املثالية أمرا مطلقا " "خرونآو  مرعي " حسب

و هي ال ختتلف كذلك باختالف اجملتمعاتو األجيال، ذلك لكوهنا ليست من  .هي ذاهتا علي مر الزمن
  (20، صفحة 0112أخرون، .و.توفيق) .منا هي جزء من العلم و الكونإ، و اإلنسانصنع 

 :          األساس االجتماعي للمنهاج -0-0

 :مفهوم األساس االجتماعي-0-0-0

األسس االجتماعية هي القوي االجتماعية املؤثرة يف وضع املنهاج و تنفيذه، و تتمثل يف الرتا        
       حلها إيلو القيم و املبادئ اليت تسوده، و االحتياجات و املشكالت اليت هتدف .الثقايف للمجتمع

و هذه القوي تشكل مالمح الفلسفة االجتماعية أو النظام . و األهداف اليت حيرص علي حتقيقها
 (050، صفحة 3111احليلة، ) .االجتماعي ألي جمتمع من اجملتمعات
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 :مكونات نظام المجتمع-0-0-0

 (:10)الشكليتكون اجملتمع من عدة مكونات يوضحها 

 

 

 الدين                                            الثقافة             

 و الفلسفة                                

 

 القيم                                          

  (060، صفحة 3111احليلة، ) .نظام اجملتمع(: 10)شكل رقم

 

 :العمليات االجتماعية -0-0-0

 :للمجتمع مكونات اليت ذكرناها  سابقا و هذه املكونات حيكمها نظام و نلخصه يف األيت 

 

 

 األدوار                                                              السلوك       

 

 العالقات                             

 

، صفحة 3111احليلة، ) .ميثل العمليات االجتماعية ملكونات نظام اجملتمع(: 13)شكل رقم
062) 

 األفراد

 األرض
 التشريعات

 األفراد

األنظمة األرض

 االجتماعية

 قيمالمجتمع فلسفةالمجتمع

 ثقافةالمجتمع
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 : األساس الثقافي - 0-0

 :مفهوم األساس الثقافي-0-0-0

هي دراسة عادات و تقاليد اجملتمع و كل ما يتعلق به بالثقافة علي أهنا ذات تأثري يف شخصية الفرد       
ال تنمو إال من خالل تفاعلها مع الثقافة، و لكن هناك  اإلنسانيةو تنشئته االجتماعية، و يرون الشخصية 

رأي أخر يري أن الثقافة جزء من الفرد و من تنظيم االجتماعي، فالتنشئة االجتماعية نفسها تتأثر بالثقافة 
                                                                             (16، صفحة 3110الضباعات، .أبو) .اإلنسانية

 :مستويات الثقافة-0-0-0  

 : األيتللثقافة أربع مستويات أساسية و هي متمثلة يف  إن

 : العموميات  -0-0-0

ل بينهم أيضا جتع""يقول نازيل صاحل أمحد و أسعد يس" و هي ما يشرتك فيها أفراد اجملتمع الواحد حيث
شعورا باألهداف املشرتكة و املصري الواحد و تنمي لديهم روح اجلماعة حيث يساعد علي هذا، التاريخ 

                                           (11، صفحة 0113يس، ) "و اخلربات العامة املتوارثة و التعليم املشرتك املشرتك

 :الخصوصيات  -0-0-0 

        و هي الثقافة اليت ختص فئة أو طبقة معينة من اجملتمع كفئة العمال و اليت تتميز عن غريها بثقافة معينة    
 :البدائل أو المتغيرات  -0-0-0

تكون لدي اجملتمع عادة بعض اخلصوصيات، مثل تناول الطعام، و لكن بتمازج الثقافات، و املستجدات  
            (10، صفحة 3110الضباعات، .أبو) .تطرأ علي اجملتمع يغري الناس أو فئة منهم هذه اخلصوصياتاليت 

 :عالمية الثقافة  -0-0-0

 .اخل...قصد هبا كالعالقات الدولية، و التيارات السياسية و احلروب و أساليبهايو 

    (10، صفحة 3110الضباعات، .أبو) 
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 :األساس السيكولوجي النفسي - 0-0

يري هيلجارد أن السيكولوجيني يعرفون كثريا عن التعلم، كما يعرفون الرتبويون الكثري عن مشاكل      
اجتمعا الطرفان يستطيعان حل الكثري من املشاكل الرتبوية، و ما ذكره هيلجارد  و ما أراده  إذاو  التعلم

 ىأملداهلامش ملناقشة بعض قضايا التعلم و التعليم فقط بل التعاون املستمر و الدائم علي  ىليس اللقاء عل
ما نوع املشكالت :تالية البعيد، و قبل كل لقاء جيب أن يسأل كل من السيكولوجي و الرتبوي األسئلة ال

      .لــــــــــــــــــــــــــــــــــو ما هي الطرق املناسبة هلذا احل. الرتبوية اليت ميكن حلها عن طريق األحبا  املشرتكة
  (10، صفحة 3110الضباعات، .أبو)

 : أثر علم النفس االجتماعي في المنهج -0-0-0

أحبث  إلجراءويني بذلك حيث قام جمموعة من األخصائيني الرت  ىخذ مثال علأيف هذا الصدد نو        
 51حول أمهية االستكشاف الذايت و التفاعل بني املعلم و التالميذ داخل حجرة الدراسة و ذلك علي 

  مدرسة من مدارس لندن و أثبتت الدراسات أن استفادة التالميذ من التعلم مل تكن كما هو متوقع هلا
     ة داخل احلجرة الدراسة من جهةنوع من العالقات التفاعلي بإجيادو التالميذ  نتيجة عدم التزام املعلمني

 .kally.A.V., 2000, p) و نتيجة اعتبار املعلم هو املصدر الوحيد للمعلومات من جهة أخرى 
71)  

 :                                                                                  مكونات المنهاج-0

بدأت فكرة هندسة بناء املناهج و كان  31السابق مل يكن هنالك بناء منهاج و يف بداية القرن ففي     
حيث وضع منوذج عام لنقل  0121" طايور"أول من خطط بأن املعرفة جيب أن تنقل بشكل منظم هو 

 :املعرفة و منها نستخلص مكونات املنهاج اليت هي 

                                                                   :                   األهداف-0-0
                                                                         :مفهوم الهدف في المنهج التربوي-0-0-0
ملتعلم نتيجة ملروره جمموعة التغريات املتوقعة حدوثها يف سلوك ا: "على أنه" حسام حممد مازن"يعرفه       

، صفحة 3111مازن، ) "خبربة تربوية معينة حبيث يسهل مالحظة و قياس أو تقومي هذا اهلدف الرتبوي 
هو تغيري يراد إحداثه يف سلوك املتعلم عن طريق ": " شفيق القايد"و     " هشام احلسن"و يعرفه  (52

فهو الغاية النهائية من عملية التعلم و اليت يرمي املنهج بعناصره املتعددة إيل . التعليم عملية التعلم و 
ومن خالل التعريف السابقة نستخلص أن اهلدف (012، صفحة 0111والقايد، .شفيق) "حتقيقها
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إيل حتقيقها عند التعلم ، و غايات اهلدف  نسعىالرتبوي هو مجيع التغيريات واالجنازات  و السلوكيات اليت 
يف الرتبية البدنية و الرياضية هو كل التغريات اليت ميكن أن حتد  يف املتعلم  من مجيع اجملاالت احلس 

 .الرياضية اخل بواسطة أنشطتها البدنية و...و االنفعالية  حركية و املعريف

 (:مستوياتها)أنواع األهداف التربوية-0-0-0

 : ىأهداف عامة بعيدة ألمد-0-0-0-0

و هذه األهداف شديدة التجريد و التعميم أي عامة بدرجة كبرية كأهداف التعليم يف أي دولة من      
املراحل التعليمية و حيتاج أو مرحلة من مراحل التعليم كاملرحلة الثانوية أو اإلعدادية أو غريها من  دولـال

          سنوات طويلة ، و لذلك نطلق عليها أهداف طويلة املضي كما حتتاج لوضع خطط  حتقيقها إىل
                                                 (021، صفحة 3116أخرون، .و.سليم) .و اسرتاتيجيات تستغرق عدة سنوات لتنفيذها

 :أهداف تربوية عامة مرحلية  –0-0-0-0 

 .لكن أكثر حتديدا منها مرتبطة باألوىل     

 :أهداف خاصة  –0-0-0-0

 .مرتبطة بالعامة و فيها تصنف نتائج التعليم و تكون أكثر حتديدا  و أقل عمومية      

 :أهداف سلوكية  –0-0-0-0

       .تشتق من األهداف اخلاصة و تصاغ بعبارات سلوكية ميكن مالحظتها و قياسها       
  (31، صفحة 3111عطية، )

 :أهمية تحديد األهداف التربوية -0-0-0

رسالته و يرجع إن وضوح األهداف الرتبوية يساعد علي اختيار الوسائل و يعني املدرس علي أداء      
 :أيضا لعدة أمور من أمهها 

 .أهنا تساعد علي وضوح الغايات بتوجيه اجلهود-

 . تساعد علي اختيار احملتوي و الطريقة و الوسيلة-
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                                             (30، صفحة 3110الدعليج، )ميكن بواسطتها أن يوصف بأنه فلسفة  -

 :شروط األهداف التربوية الجيدة  -0-0-0

 :حتقيق املنهاج الرتبوي أو   الربنامج التعليمي يتطلب معايري و   من بني هذه املعايري  ما يلي  إن  

  .أن تكون األهداف الرتبوية متماشية مع فلسفة اجملتمع  -

  .ألهداف الرتبوية طبيعة املتعلم أن يراعي يف حتديد ا -

  .أن نراعي طبيعة العالقة بني املؤسسة الرتبوية و البيئة  -

، صفحة 0116أخرون، .و.الشافعي) ,ينبغي أن ال  ننسأ ثقافتنا علي اعتبار أهنا هي الرتا  -
015)                 . 

 :مصادر اشتقاق األهداف -0-0-0 

 : هنالك مخس مصادر أساسية نشتق منها األهداف و هي     

 :                                                                                                           فلسفة المجتمع و حاجاته -أ

ه مبا تتضمنه من مبادئ و االجتاهات مبواصفات معينة لكل جمتمع من اجملتمعات فلسفة خاصة ب    
، صفحة 3110الدعليج، ) .و أساليب التقنية املستخدمة,و منط احلياة فيه  ،و حاجاته لتحقيق أهدافه

33)  

هذا  إىلأن يكون اهلدف مشتق من البيئة نفسها، و أول من أشار  مبعناهاحلياة احلاضر خارج املدرسة، 
 . املصدر بوبيت 

                                                                   :طبيعة المتعلم و عملية التعلم -ج

  .و يقصد بذلك ميوهلم و مراحل منوهم و حاجاهتم األساسية, املتعلمون أنفسهم    

      (006، صفحة 3110الضباعات، .أبو) 
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 :المتخصصون في مادة الدراسة -د 

املتخصصون يف املواد الدراسية املختلفة ميكنهم االقرتاح و املشاركة يف حتديد األهداف و ذلك كل  إن     
  (001، صفحة 0111املفيت، ) .وضع األهداف الرتبوية إيليف جمال ختصصه وصوال 

 :مجموعة القيم التي يتبناها المجتمع -ه

و هو مبعين أن ال تتعارض األهداف مع فلسفة اجملتمع اليت  إضافتهو هي تعترب أساس جديد ميكن     
                                                       (000، صفحة 3110الضباعات، .أبو) .ارتضاها لنفسه 

 :بالمنهجاألهداف و صلتها  - 0-0-0  

و ذلك الرتباطها بالعقيدة السائدة يف , اليت يعتمد عليها املنهج الرتبوي احلقيقةتعد األهداف الدعامة      
 إعداداحلاجة العضوية و املسلمة  إشباعاملادية مهها , اجملتمع فهنالك اجملتمع املادي و اجملتمع املسلم 

صاحل و حتقيق الذات أمثلة علي أهداف عامة تبنتها لذي فان كسب العيش و املواطن ال. املواطن الصاحل
فاإلنسان الصاحل يكسب عيشه و لكنه ال يعد  (55، صفحة 3110الدعليج، ) .بعض املناهج الرتبوية

الصاحل حيب قومه، ينسيه  اإلنسانو , ذلك هناية املطاف بل ينهض لتحمل املسؤولية اخلالفة علي األرض
                                        (16، صفحة 0115اهلل، .عبد)ذلك حبه جلميع املسلمني الذين جتمعهم رابطة األخوة 

 . فال ميكن حتديد املناهج بدون أهداف مسطرة حتدد طريق املناهج  إذا 

     :                                                                                                                            المحتوي -0-0

  .                                                                   هو ثاين عنصر مكون لبناء املناهج الرتبوية    

 :                                                                   تعريف المحتوي-0-0-0

نوعية املعارف " lauranceنقال عن  " و رجب أمحد الكلزه,  إبراهيمفوزي طاه " هو يف تعريف        
        (12أمحدالكلزه، بدون سنة، صفحة ) "اليت يقع عليها االختيار و اليت يتم تنظيمها علي حنو معني

التغيري و االستمرارية وفقا لتغيري الثقافة اإلنسانية و جتددها "هو " ستون هولس  لورانس"و بتعريف 
               "باستمرار، و التعليم وفق هذا املفهوم وفق الرتا  االجتماعي

(laurance.sten.house, son année, p. 98)        
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 :                                                                                                  معايير اختيار المحتوي -0-0-0 

   :هنالك سبع معايري مهمة  الختيار احملتوي و هي      

  .ارتباط احملتوي باألهداف  -

  .صدق احملتوي و أمهيته  -

 .مالءة املنهج حلاجات التالميذ و ميوهلم  -

 .مالئمة حمتوي املنهج لقدرات التالميذ  -

 .مراعات الفروق الفردية بني التالميذ  -

  .واالجتماعي للتالميذ مساير الواقع الثقايف  -

   (051، صفحة 0111والقايد، .شفيق) .التوازن بني مشول و عمق احملتوي -

 :و مها " حمسن علي عطية"لألوائل حسب  إضافينيو هناك معيارين 

  .مراعات التعلم السابق  -

                                     (10، صفحة 3111عطية، ) .نيل رضا الطلبة و املعلمني و اجملتمع -

 :معايير تنظيم  المحتوي-0-0-0

 .تراكم التعلم واستمراره  و تكامله -

    جمال واحد  إىلو نقصد هنا الربط بني جمموعة من املقررات اليت تنتمي :الربط بني العلوم املختلفة للعلوم  -
 .التاريخ ،اجلغرافيا، و الرتبية الوطنية يف مقرر مثل املواد االجتماعية  :مثل

  .التوازن بني الرتتيب املنطقي و الرتتيب النفسي  -

 .متركز احملتوي حول بؤرة معينة  -

، الصفحات 0111املفيت، ) .االستمرار يف تنظيم احملتوي.استخدام أكثر من طريقة للتعلم 
011-056)       
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 :المحتوي و صلته بالمنهج التربوي -0-0-0  

و املنهج  يتضمن . حمتوي املنهج الرتبوي يضم مجيع املعارف اليت تقدم للمتعلمني وفق تنظيم معني  إن    
مقررات متعددة قد تكون نظرية أو علمية، و يعتمد اختيار املقررات اليت يتكون منها املنهج و حمتوي كل 

 إالظيم من تنظيمات املنهج البد من وجودها يف كل تن إذنفاملعارف  .مقرر علي معايري متعددة و مهمة 
، الصفحات 0115اهلل، .عبد) حمتوي مقررات أخري إيلأهنا ختتلف يف طريقة عرضها من حمتوي مقرر 

13-12)                                                       

 (:األنشطة التعليمية)طريقة التدريس-0-0

تنظم هبا املعلومات و املواقف و اخلربات الرتبوية اليت تقدم للمتعلم و تعرض عليه و يعيشها لتتحقق      
حلمي أمحد "أما  (232-233، الصفحات 0116أخرون، .و.الشافعي) "لديه األهداف املنشودة

و األفعال املرتبطة اليت تظهر علي هيئة أعمال يقوم هبا املعلم  اإلجراءاتجمموعة "فيعرفها علي أهنا " الوكيل
                    "نــــــــــــــــــــــــــــيف أثناء العملية التعليمية هبدف تيسري حدو  تعلم التالميذ ملوضوع دراسي معي

              .                                                               (060، صفحة 0111املفيت، )

 : معايير اختيار طريقة التدريس  -0-0-0

  :عند اختيارنا لطريقة التدريس جيب مرعات عدة معايري و اليت هي كتايل 

  .صلتها مبحتوي املادة التعليمية  -

   .ائها علي ما يثري املوضوع صلتها باملوضوع املراد تعليمه و احتو  -

  .املنهج  إليهاالفلسفة الرتبوية اليت يستند  إيلاستنادها  -

  .مراعاهتا خصائص املتعلمني و قدراهتم، و مراحل منوهم، و عاداهتم و قيمهم -

 .مراعات مستوي املعلم و تأهيله  -

   .صلتها بأهداف املنهج و أهداف املوضوع  -

          (010، صفحة 3111عطية، ) .الالزمة لتنفيذها اإلمكانياتمراعاهتا لنظم التعليم، و  -

         



 الفصل الثاني                                                                            منهاج التربية البدنية و الرياضية

40 
 

 : التقويم -0-0 

                                       :   من العناصر املكون للمنهاج  هو رابع عنصر و األخري

 : مفهوم التقويم -0-0-0

. العملية  اليت ترمي ايل معرفة مدي جناح املنهج يف حتقيق األهداف وضعت من أجل حتقيقها " هو    
         التشخيص و التعرف علي نقاط القوة يف املنهج و تدعيمها، و نقاط الضعف  إيلفالتقومي يهدف 

                                                                             (032، صفحة 0111والقايد، .شفيق) .و عالجها

التقومي هو إصدار حكم على مدى حتقيق األهداف ": " سيد عثمان"و " فؤاد أبو حطب"و عرفه     
دراسة اآلثار اليت حتددها بعض العوامل املنشودة على النحو الذي حتدد به تلك األهداف، و يتضمن ذلك 

إذا هو  (20، صفحة 0111ابراهيم، ) ".والظروف يف تسيري الوصول إىل تلك األهداف أو تعطيلها
               .إصدار حكم حول قيمة الظاهرة املساعدة يف اختاذ قرار بشأهنا

                                                                                :أنواع التقويم -0-0-0

                                              .هناك نوعان أساسيان من التقومي مها التقومي الذايت و املوضوعي    

 :التقويم الذاتي-أ 

 األفراد من واقع خربته الشخصية و دوافعه و انفعاالتهيعين أن الفرد حيكم على الشيء أو العمل و      
 وقد يدخل يف ذلك عوامل شخصية أخرى كالقرابة، املصلحة، املستوى الفكري واالجتماعي و الثقايف

   لتعمق الكايف يف تفاصيل املوضوع                     وغالبا ما يتصف هذا النوع من التقومي بالسرعة يف إصدار األحكام دون ا

 :التقويم الموضوعي-ب

هذا النوع من التقومي أكثر دقة يف نتائجه و ميكن االعتماد على ما تتوصل إليه عملية التقومي، ألنه      
                        .ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيؤدي يف النهاية إىل نتائج و أحكام موضوعية ال تتدخل فيه العوامل الذاتي

حمسن علي "و تعرب هذه األنواع عن حالة التقومي لكن مبفهوم    (21-21، الصفحات 0111ابراهيم، )
 :   أنواع التقومي هي " عطية
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 :التقويم القبلي-أ-0 

                                .                             وهو الذي جيري قبل البدا يف تطبيق املنهج     

 :التقويم التكويني-ب-0

           .              هو الذي جيري يف أثناء تطبيق املنهج  و   

                                                                                      :التقويم الختامي-ج-0 

 .  و هو الذي جيري يف هناية تطبيق املنهج     

                                                                                        :ألتتبعيالتقويم -د-0

     (016، صفحة 3111عطية، ) .ري ملتابعة أداء املتعلم بعد خترجهو هو الذي جي     
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هنالك عدة خمططات تبني العالقة بني مكونات املنهاج و نأخذ  :العالقة بين مكونات المنهاج-0-0
 ":تابا "منها منوذج 

 

 

 

 

 

 

 

  إيلترمجة احملتوي                              

 أهداف سلوكية                                

 التغذية الراجعة                                       

Feed back                                     

 

 .ميثل العالقة بني مكونات املنهاج(: 12)شكل رقم

 :أهداف التربية البدنية و الرياضية في الجزائر-0

 :املنظومة الرتبوية للرتبية البدنية و الرياضية إىل املسامهة يفهتدف     

 .تفتح شخصية املواطن بدنيا و فكريا -

 .تربية الشباب -

 . احملافظة على الصحة -

 Approaches(lnputs)المداخل 

.األهدافالعامةللمادة.1  

.األهدافالخاصة.2  

.الخبراتاختبار.3  

.تنظيمالخبرات.4  

.تنظيمالمحتوي.5  

 

Proceduresالعملياتالتنفيذية 

.اختيارطريقةالتدريس.1  

.اختيارالوسائلالمناسبة.2  

.مراعاةظروفالموقفالتعليمي.3  

Evaluationالعملياتالتقويمية 

المالحظةالمباشرةألنشطةالتالميذ.1  

.األسئلةوالمناقشات.2  

.االختباراتالشفهية,.3  

.االختباراتالتحريريةبأنواعها.4  

.البحوثوالتقارير.5  

Curriculumالمنهج 
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  .إثراء الثقافة الوطنية -

                                                                              (0116الثقافية، .املنظومة) .حتقيق التقارب و التضامن و الصداقة و السلم بني الشعوب -

 : منهاج التربية البدنية و الرياضية في ضوء المقاربة بالكفاءات للمرحلة المتوسطة-0

التطور الدائم و النافع حيث جتعل تساهم الرتبية البدنية و الرياضية يف إطار املقاربة بالكفاءات يف      
التلميذ حمور عملية التعلم انطالقا من احتياجاته اليت جتد مداها يف أنشطة ذات أبعاد تربوية هادفة 

، بفضل تنظيم العمل يف إطار التعاون و التضامن و التكامل مع الزمالء، من (األنشطة البدنية و الرياضية)
ة ــــــــــهم يف اكتساب كفاءات ترمي إىل تنمية و ترسيخ معىن االستقالليكما أهنا تسا.أجل مردود نافع مفيد

ر ـــــــو مسايرة املستجدات، مبشاركة طواعية للتلميذ و تكون مبنية على االندماج االجتماعي و قدرة التسيي
مل الشامل بني و التنظيم، و هي بذلك تساهم يف حتقيق امللمح العام لتلميذ التعليم املتوسط يف إطار التكا

  مجيع املواد التعليمية، مبا تضمنه من اكتساب للمهارات الالزمة ملواجهة امتحان شهادة التعليم املتوسطة
أي االنتقال إىل درجة أكثر وعي و معرفة، وترتكز أساسا على األنشطة البدنية و الرياضية، يف قالب 

خذ يف احلسبان فروقات التالميذ، بعيدا عن تعلم، من خالل طريقة نشيطة تأ/إسرتاتيجية منطلق تعليم
بفضل هذه املسامهة النافعة، فيما مننحه من معايشة للتجارب .منطلق التدريب الرياضي املوجة للموهوبني

احلركية، سواء كانت فردية تستدعي جتنيد طاقات التلميذ و استثمارها، أو مجاعية تتطلب االندماج يف 
 :و عموما فإهنا تسمح.    تفرزه من تفاعالت بني عناصرهالفوج و التمسك بقواعده و ما 

 .بتأكيد سلوك املواطن املسؤول -

 .التمتع بالتوازن االجتماعي -

 .تطوير الشخصية -

 .إثراء املعارف و صقل املهارات واكتساب كفاءات جديدة -

 :املادة منو من خالل التجارب املعيشية أثناء الدراسة يتمكن التلميذ بفضل ممارسة نشاطات 

 .حتقيق نتائج مرتبطة بالزمان و الفضاء -

 .التكيف مع خمتلف املواقف بفضل التنوع الذي متنحه األنشطة البدنية و الرياضية -

 .بناء و حتقيق عمليات ذات طابع رياضي، فكري، مجايل -
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 .مواجهة الغري حسب القواعد و األسس و األخالقيات اليت يفرضها التنافس -

 :الوقت تدفع بالتالميذ إىلو يف نفس 

 .خنراط يف أنشطة و حتمل خماطرهاإلا -

 . نفعاالت و السيطرة خالل عمليات التعلمإلالتحكم يف ا -

 . تطوير املواد الذاتية لبلوغ أفضل معرفة -

 .تذوق تأثريات املمارسة النافعة -

 التمتع بروح املواطنة خالل التعامالت الفردية و اجلماعية  -

 .                                                           بناء مشروع أو خمطط تعلمي مبين على مفاهيم عملية -

 :كفاءات التعليم المتوسط-0

 :الكفاءة النهائية

و هي الكفاءة اليت تعرب عن ملمح تلميذ التعليم املتوسط حتقق عن طريق إجراء العناصر الواردة يف هذا     
        .التدرج

 :الكفاءة الختامية 

تنشق من الكفاءة النهائية و هي الكفاءة احملددة يف املنهاج الرمسي، املراد تنميتها واكتساهبا خالل     
السنة الدراسية، توزع على ثال  تسجيالت تعليمية و هي فصول السنة الدراسية، يعرب كل جمال عن  

 .كفاءة مرحلية

 :الكفاءة المرحلية

من الكفاءة اخلتامية و متثل كل كفاءة مرحلية جمال تعليمي حيث يدوم تسعة أسابيع وتعرب كل  تشتق     
  .كفاءة مرحلية عن هدفان تعليميان األول خاص باألنشطة اجلماعية والثاين باألنشطة الفردية

 : الهدف التعليمي 

 .عية و فرديةيشتق من الكفاءة املرحلية يعرب عن وحدات تعليمية أساسها أنشطة مجا    
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 : مؤشرات الهدف التعليمي

( معايري النجاح)، تعزز مبقاييس (فردي أو مجاعي)يشتق من اهلدف التعليمي املناسب لطبيعة النشاط      
 .لتصبح أهداف إجرائية

  : الهدف اإلجرائي

حصص أهداف عملية تصاغ بشكل واضح انطالقا من مؤشرات اهلدف التعليمي و يتم حتقيقها يف      
 .تعليمية و تبىن عليها الوحدة التعليمية

 : الكفاءة النهائية للتعليم المتوسط

اليت تؤهل التلميذ للحفاظ على صحته و منوه، و قدرته االتصال  السلوكياتاكتساب املعارف و تبين      
 .و التضامن والتكيف مع مجيع الوضعيات املتاحة يف ميدان املمارسة و التواصل

  (2-3، الصفحات 3110الرياضية، .و.البدنية.للرتبية.املتوسط.التعليم.منهاج) 
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     :                                                                                                   خاتــمة
الرتبية البدنية و الرياضية يرمي يف الواقع املدرسي إىل ضرورة االهتمام به  مما سبق يتضح لنا أن منهاج     . 

و مبكوناته بغرض حتقيق أعلى مستوى يف الفاعلية، و من خالله ميكن تقدمي كافة اخلربات و املواد التعليمية 
ية و الرياضية بأساليبه و هذا يعين أن منهاج الرتبية البدنأي وزارة الرتبية الوطنية  .اليت حتقق أهداف املنهاج

من الناحية  التدريسية يلعب دورا فعاال يف اكتساب القيم املرغوبة اليت تساعد التالميذ على فهم أنفسهم
اإلحساس باملسؤولية ، األمانة، نبذ العنفاحرتام الغري،احرتام النفس، : االجتماعية أي القيم مثل قيمة

  الصداقة،و التواصل  االتصالالتعاون، التضامن و  ،واضعالت، الصدق، و االعتماد علي النفس الفردية
 .و هذا كله احلياة الدميقراطية  املوضوعية، املبادرة، التسامح

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

الثالثالفصل   

 قيم المواطنة الصالحة
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                           :                                                                          تمهيد 
باملواطن من االحتماء  ارتبطت املواطنة يف اجملتمع الدويل املعاصر مبفهوم الدولة احلديثة اليت ارتقت         

باجلهة أو الطائفة والعشرية أو القبيلة أو بثقافة حملية أو باملذهب ، إىل مستوى أرحب يف إطار اجملموعة 
الكربى للدولة وكما  اإلسرتاتيجية األهداف إن .لطوعية والتلقائية واالختياريةاملشاركة ا الوطنية الكربى

يفصلها علماء السياسة واالجتماع تتمثل يف حترير املواطن واحلفاظ على أمنه ومساعدته على ممارسة حقوقه 
الطبيعية ومحايته من كل أشكال التسلط السياسي والقهر االجتماعي والعمل على تنمية املوارد البشرية 

ت اجتماعية خمتلفة نافعة التشبث بالقيم اليت هلا القابلية على شكل نشاطا صحيًا وتربويًا وثقافيًا ومهنياً 
  تؤطر احلياة الفردية واالجتماعية والثقافية لدى اجلميع، تكييف السلوك حسب املعايري الوطنية والعاملية الىت

  السلوك األخالقي والشعور باهلوية والبحث عن احلقيقة وقول احلق ، التحضر واكتساب احلس املدين الرفيع 
 .احرتام املرأة وتقديرها والعدل والتنازل واحلوار وقبول اآلخر ، والتعايش مع الغري والتآخي والتضامن

هي قدمية أو جديدة و يف ماذا تتمثل و ما هو  إذا فما هي هذه املواطنة وهل اخل...والتسامح االعتدال
 .يف تنميتها  الوطنية دور الرتبية
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  :                                                                               بعض التعاريف الخاصة بالمواطنة-0

و من خالل هذه " الدولة"هي مكانة أو عالقة اجتماعية تقوم بني شخص طبيعي و جمتمع سياسي      
العالقة يقدم الطرف األول الوالء و يتوىل الطرف الثاين احلماية تتحد هذه العالقة بني شخص و الدولة 

يشكل مفهوم املواطنة يف (25، صفحة 3116، .غيث م)عن طريق القانون كما حيكم مبدأ املساواة 
سياق حركة اجملتمع و حتوالته، و يف صلب احلركة تنسج العالقات و تتبادل املنافع وختلق احلاجات و تربز 
  احلقوق و تتجلى الواجبات و املسؤوليات و من تفاعل كل هذه العناصر يتولد مور  مشرتك من املبادئ 

سلوكيات يسهم يف تشكيل شخصية املواطن و مينحها خصائص متيزها عن غريها و القيم و العادات و ال
                                                                        .وهبذا يصبح املور  املشرتك محاية و أمانة للوطن واملواطن

بسالم و تسامح مع غريه على أساس فاملواطنة حقوق و واجبات و هي أداة لبناء مواطن قادر على العيش 
  و تكافؤ الفرص و العدل، قصد املسامهة يف بناء و تنمية الوطن و احلفاظ على العيش املشرتك فيه املساواة

 : و ملفهوم املواطنة أبعاد متعددة تتكامل يف تناسق تام

على توفري احلد  بعد اقتصادي اجتماعي يستهدف إشباع احلاجيات املادية األساسية للبشر و حيرص -
 .األدىن الالزم منها ليحفظ كرامتهم و إنسانيتهم

بعد ثقايف حضاري يعىن باجلوانب الروحية و النفسية و املعنوية لألفراد و اجلماعات على أساس احرتام  -
            .طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــخصوصية اهلوية الثقافية واحلضارية و يرفض حماوالت االستيعاب و التهميش و التنمي

املواطنة بعبارة أخرى ليست جمرد صفة لوضعية تطلق فيها النصوص   (03، صفحة 3110شخمان، )
القانونية لدولة ما تسمية مواطنني على األفراد الذين حيملون جنسيتها و توجد بينهم جمموعة من القواسم 

إهنا فوق ذلك عملية املشاركة النشيطة و العادلة هلؤالء املواطنني يف احلياة السياسية جلماعتهم  املشرتكة، و
و دولتهم، و إهنا نوع الفعل الذي جيسد هذه املشاركة، وألهنا كذلك فهي والدميقراطية تكونان يف هذا 

األخرى و متنحها  الصدد مبثابة وجهني لنفس القبلة، كل منهما تقع يف نوع من التماس حيث تعيق
املواطنة هي الصفة القومية أو الشعور القومي و كون املرء  (12، صفحة 3110شخمان، ) .حقيقتها

مواطنا من مواطين الدولة، يتمتع  بامتيازات  املواطن و حقوقه و واجباته، وتعين أيضا اإلقامة والسكن 
الرعاية واملسؤولية و الشعور القومي، و من خالل هذا فإن املواطنة حتمل معاين ممثلة وحتمل معاين احلقوق و 

و جمموعة الواجبات اليت عليه االلتزام هبا و األخالقيات اليت   مبجموعة من احلقوق اليت يتمتع هبا املواطن 
        املواطنة نظام متكامل مبين على حقوق الفرد  (11، صفحة 0113بدوي، ) .جيب أن يتحلى هبا

 (66القحطاين، بدون سنة، صفحة )  هــــني الفرد و جمتمعه الذي يعيش فيو واجباته اليت تقوم عليها العالقة ب
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 :العاملية و الذي يشمل املعاين التاليةاملواطنة تطور مفهومها يف القرن احلايل، فظهر مفهوم املواطنة  

 .االعرتاف بتعدد الثقافات و اختالفها -

  .الفهاتاالعرتاف بتعدد الديانات و اخ -

 .املشاركة حبل الصراعات بطرق سلمية -

 .تشجيع السالم العاملي -

 .فهم االقتصاد العاملي -

 .هتمام بالشؤون الدوليةإلا -

   .ماحرتام حقوق اآلخرين و حرياهت -

                 .االعرتاف بوجود أيديولوجيات سياسية خمتلفة يف هذا العامل و تفهمها -
(chery.holmes, 1980, p. 20) و من خالل هذه التعاريف يستخلص الباحث 

يف إطار عام هو الوطن، ويتمتع أن مفهوم املواطنة أنه معين بتحويل اإلنسان إىل فرد فاعل ضمن جمتمع 
مبجموعة من احلقوق السياسية والثقافية واالجتماعية  االقتصادية اليت تقدمها الدولة ملن حيمل جنسيتها أو 
      هويتها و الواجبات اليت عليه تقدميها هلذه الدولة اليت ينتمي إليها، و تنظيم عالقته باجملتمع و بأفراده

   . نون والدستورو بالدولة من خالل القا

               :                                                                                     مفهوم المواطنة-0

 :مفهوم المواطنة لغة -0-0

  من واطن، و املواطن هو الذي نشئ أو أقام معك يف وطن واحد، و سواك يف احلقوق و الواجبات        

                                                                (065، صفحة 0110أخرون، .و.هادية.بن)  

و هو الشخص الذي يعيش معك يف وطن واحد و جاء يف " مواطن"هي كلمة مشتقة من كلمة   
        (301، صفحة 0113معلوف، ) لـــالسيد و السيدة  و اآلنسة من قبهو الذي حمل " املواطن"القاموس الفرنسي أن 
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 :مفهوم المواطنة اصطالحا-0-0

تعرف املواطنة يف قاموس علم االجتماع علي أهنا وسيلة الكتساب الشخص أو الفرد مكانة        
السياسي حيث يقدم له الوالء يف حني يضمن له احلماية، و تتحدد اجتماعية من خالل عالقاته مبجتمعه 

أن " بور جان"و أكد (565غيث، بدون سنة، صفحة ) .هذه العالقة بالقانون و حيكمها مبدأ املساواة
متنحها الدولة للشخص حني فكرة املواطنة ذات جانبني يتمثل اجلانب األول يف احلقوق السياسية اليت 

تستعني بآرائه يف وضع و تنفيذ السياسة، و يتمثل الثاين يف إلزامه باإلسهام الفعال و خضوعه ملا يرتتب 
            (boyer.john.rawls, 1990, p. 84) عن ذلك من نتائج

                                                                                             :المواطنة عبر التاريخ-0

                                                      :المواطنة في الحضارة اإلغريقية و اليونانية-0-0
التاريخ بإقرار املساواة للبعض أو للكثرة مفهوم املواطنة أو ما يدل عليه من مصطلحات عرب إن اقرتن      

 ,Rbert.Adahl, 1989) حد توصيف روبرت دال للممارسة الدميقراطية الراهنة ىعل من املواطنني
p. 164) املدينة حيث أن أقرب معين ملفهوم املواطنة املعاصرة يف التاريخ القدمي هو ما توصلت إليه دولة

 .Rbert.Adahl, 1989, p) ألثينا منوذجا له عند اإلغريق، و الذي شكلت املمارسة الدميقراطية
  ا ــــــــــــــــو علي الرغم من قصور مفهوم املواطنة الذي مت تطبيقه يف أثينا، من حيث الفئات اليت مشلته(213

 ىاجلوانب اليت يتضمنها املفهوم املعاصر للمواطنة، فانه قد جنح بتحقيق املساواة عل و عدم تغطيته لبعض
قاعدة املواطنة بني األفراد املتساوين  من جهة نظره و ذلك من حيث إقرار حقهم يف املشاركة السياسية 

ة يف دولة أثينا من و هذا ما يقرب مفهوم املواطن. الفعالة وصوال إيل تداول السلطة و تويل املناصب العامة
 (06، صفحة 3110أخرون، .و.نافع) مفهوم املعاصر للمواطن اليوم، و جيعلنا نعترب أساسا من أسسها

فقد أشار أرسطو بإمكانية تداول السلطة بني احلكام واحملكوم وإمكانية تساوي يف الفضيلة بينهم ومن 
ناحية أخرى يرى أن تساوي املواطنني األحرار يف الفضيلة سواًء منهم من يأمر ومن يطيع باستثناء احلكام 

ضرورة يتمتع اجلميع يف املشاركة الذين ينبغي أن يتمتعوا باإلضافة إىل تلك الفضيلة العامة واملواطنة 
فقد أشار أرسطو إىل املواطنة األرقى للحكام ال يتعرض مع اإلقرار وأن اجلميع حمرتمون يف ظل . السياسية

الدولة تقدر حق املواطنة والتساوي للجميع ، حيث أن هذا التمايز بني فضيلة احلكم وفضيلة احملكومني 
مميزا بينهم ، فاجملتمع املدين يف األساس هو جمتمع أفراده متساوون  والعدالة بني املواطنني هي ما جيعله

يتمتعون بالفضائل كلها وعلى رأسها فضيلة املواطنة اليت جتعله أمام القانون سواء وإن االختالف فضائله 
خيتلف باختالف أدواره يف املشاركة السياسية على الرغم من تفاوت املواطنة يف ظل النظم املختلفة يف 
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احلكم فقد أشار أرسطو أال ميكن للمرء أن يكون مواطنا وهي املقياس احلقيقي النتماء الفرد ولدولته 
 وجملتمعه املدين

          (313، صفحة 3110كيالين، ) 

                                                       :المواطنة عند العرب  األوائل و المسلمين-0-0

لعل احلياة القبلية العربية التقليدية و ما نشئ عنها من حكومات عندما يتعذر حتويل تلك احلكومات       
حكم فردي مطلق، كانت أيضا من التجارب السياسية اإلغريقية و الرومانية املشارة إليها سابقا توفر  إىل

املشاركة السياسية للمواطنني الرجال األحرار يعود ذلك إيل ما يتطلبه متاسك القبيلة و عالقات قدر من 
و قد كان أكثر ألقاب شيخ القبيلة . القبائل املختلفة من املشاركة يف اختاذ القرارات اجلماعية اخلاصة هبم 

        ةــــــــــــــــــــــو ليس بالوراث( ور و يتم اختيار السيد باالنتخاب حر بني األفراد الذك)استخداما هو السيد
  و قد كان تأثري طبيعة السلطة يف القبيلة العربية التقليدية و منط عالقتها (00، صفحة 0111عسلي، )

فقد كان يوجد يف الدولة القبانية جمالس متثل . متثل يف القبائل)وراء ما عرفت اليمن من نظم حكم 
و كانت القبائل املختلفة متثل يف هيئات )حيث كانت هناك جمالس للقبائل إىل جانب العرش  (الشعب

يت تستلزم انعقادها جتتمع إذا حدثت بعض الظروف السياسية ال)و كانت جمالس القبائل (.تشريعية متعددة
القوانني و األنظمة من جمالس القبائل ، و يف )و تصدر (.و كذلك إذا أريد تغيري بعض النظم االقتصادية

فسبأ عرفت . و قد عرفت دولة سبأ و معني أيضا قدرا من املشاركة السياسية (.جملس الدولة  باسم امللك
و يف (. اإلقطاع )و تدرج احلكم إيل ما يشبه    بائل إيل أن حل األفيال حمل شيوخ الق( التمثيل النيايب)

مطلق السلطة أو التصرف إذ كان يشاركه يف ذلك اجمللس يضم ممثلي موظفي الذين  )معني مل يكن امللك 
و التجارب      و قد هيئت تلك التقاليد القبلية ( . كانوا من ذوي النفوذ يف دوائرهم االختصاصية 

          إليها أعاله إيل جانب التطور التجاري و االستقرار الذي فرضته ظروف مكة السياسية العربية املشار
ثبت قصي )منذ أن (حكم املدينة )و جعلت أهلها مييلون إيل السلم هيأت ألن يربز يف مكة نوع من 

مجع بطون )و من ضمن تنظيمات قصي املهمة يف هذا الصدد أنه (.و نظم شؤون املدينة رئاسته علي مكة
ينظر يف شؤون (  املأل)و كان هذا (.  ترأستهو جعله  (املأل) قريش و ألف من رأساهم جملسا يعرف ب

(. و املعاهدات الكعبة ، و أمور التجارة ،و جتهيز القوافل التجارية ، و دخول احلروب ، و عقد االتفاقيات
كان له فيها منصب   غري مطلقة السلطة ةا خاصكما أسس قصي دار الندوة  و أقام يف مكة حكومت

  .و اللواء السدنة
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و عندما كان اإلسالم علي وشك البزوغ قام يف مكة حلف الفضول  الذي كان يتدخل لنصرة املظلوم 
  و قد شهد الرسول صلي اهلل عليه و سلم يف صباه قيام هذا احللف . سوءا كان من أهل مكة أم زوارها 

يسجل الشاعر العريب حلف الفضول يف ديون و (. م ألجبه لو دعية به يف اإلسال) و قال عنه فيما بعد 
 :العرب بقوله

 الفضول حتالفوا و تعاقدوا     أال يقر ببطن مكة ظامل نإ

 فاجلار و املعتز فيه سامل  و توثقوا      أمر عليه تعاهدوا  

  (01، صفحة 3110البلدان العربية، أخرون، املواطنة و الدمقراطية يف .و.نافع) 

و قد قرب املسلمون األوائل أيضا من مفهوم املواطنة كما كان معروفا قبل ظهور اإلسالم  و كان ذلك 
 بفضل ما حيمله اإلسالم من منظور إنساين للوحدة اإلنسانية و املساواة يف احلقوق و الواجبات، و اليت

سورة في  و ((.00األية"/سورة الحجرات/"القران الكريم)) :تشي له اآليات الكرمية التالية
و من ما سبق جند أن اإلسالم يدعو ((025األية/سورة النساء )) يفكذلك ،و ((00، 01االيتين/النحل

   إيل املساواة بني الناس و السلم و اإلصالح و أن املسلمني فيما بينهم إخوان و يدعو إيل املوعظة احلسنة
عن املواطنة يف اجلزائر فقد مرت  أما .بالعموم و هي تعترب قيم من قيم املواطنة الصاحلة  و األخالق احلسنة

مبرحلتني قبل االستقالل و بعده فنري أن املواطنة قبل االستقالل أي يف احلكم الفرنسي كانت فرنسا تدرس 
الفرنسية و إبعاد اللغة العربية و دراسة تاريخ فرنسا و جغرافيتها و إبعاد اجلزائر من احلسبان و اعتبارها جزء 

بعت يف ذلك إسرتاتيجية استعمارية تربوية علي حمو مقومات الشخصية الوطنية ال يتجزأ من فرنسا و ات
                                                                  :للجزائريني و ذلك بالرتكيز علي

عاهد التعليم إحالل الثقافة الفرنسية املسيحية حمل الثقافة العربية اإلسالمية و فرنسة التعليم و حماربة م -
، صفحة 0110نعمان، .بن)  دــــو تشويه التاريخ الوطين و منع اجلزائريني من دراسته يف املعاه"احلر"العريب
و بعد االستقالل سعت اجلزائر منذ استقالهلا إيل حتقيق تنمية شاملة، بتكريس جهودها للتنمية (011

االجتماعية، و تغيري املواطن اجلزائري و ترقيته  االجتماعية و السياسية و الثقافية و كان ذلك االقتصادية و 
، صفحة 0112الوطين، .التحرير.جبهة.حزب) ينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهدف حزب جبهة التحرير الوط

و من بني الوسائل اليت استعملتها الدولة يف تنمية أي  يف حتقيق األهداف املذكورة سابقا و املواطن  (25
الصاحل هي الرتبية يف املدارس حيث أن تلك األهداف تدخل يف مضامني مراحل التعليم املختلفة و من 
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    . و اليت سنتطرق هلا يف دراستنا  القادمة( التعليم االكمايل بوجه خاص)بينها مراحل التعليم األساسي 
                                                                                                                                                                                                           .و ميكن استخالص أهم األهداف املندرجة من منهاج الرتبية املدنية 

                                                                                         :تنمية المواطنة في الفرد-0

                                                  :الفرد إىل مخس قيم رئيسية هيتستند تنمية املواطنة يف  -0-0

                                                                                                                   : الصدق-0-0-0
أن يكون صادقا مع اآلخرين و مع نفسه لكي  و هو رئيسي يف موضوع الرتبية الوطنية، الفرد جيب   .

 .يكون مواطنا صاحلا

 :اإلحساس الصادق باآلخرين-0-0-0

أي عاطفة االهتمام باآلخرين وباملخلوقات احلية األخرى، و هبذا تتولد فيه رابطة تربطه بعامله و عوامل     
   .اآلخرين

                                                                                                                     : حترامإلا-0-0-0  
          و يشمل احرتام الذات و تقديرها و احرتام الناس اآلخرين، مبا يف ذلك مشاعرهم وأفكارهم  ,  

 .منجزات الوطن و مرافقه ومؤسساتهو معتقداهتم، و احرتام القوانني و األنظمة و 

                                                                                                               :المسؤولية-0-0-0
اعية و تشمل املسؤولية العامة و املسؤولية الشخصية املتعلقة بذات الفرد تتعلق املسؤولية فردية أو مج     ,

بالعمل، وكمثال على املسؤولية فإن املسؤولية الرئيسية للطالب أن يتعلم أقصى ما تسمح طاقته ليكون 
  .مواطنا صاحلا

                                                                                                                      :الشجاعة-0-0-0
القيمة مهمة للمواطنة الصاحلة، و اإلنسان قادر أن يتحرك ألبعد من أن يكون خريا، فإنه قادر هذه    , 

أن يكون عظيما وبالشجاعة يصل الناس لذلك، متكن الشجاعة للناس من فعل األشياء الصائبة حىت لو  
وا القوانني كان ذلك بطريقة غري مناسبة أو صعبة أو خطرة، و هناك قادة عظام امتلكوا الشجاعة فغري 

 ,Gary.hopking, 2002) .و غريوا وجه التاريخ اجلائزة و وضعوا قوانني جديدة فغريوا وجه البشرية
p. 21)      
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العناصر اليت جيب أن تتجذر يف الفرد ليكون مواطنا صاحلا واليت ( 0236)و يف جمال آخر يورد احلبيب 
                                                                                                   :قيم تتمثل يف مخسة

                                                                                                                    :االنتماء-0-0-0
                 . جيعل املواطن يفخر بوطنه و يعمل حبماس و إخالص لالرتقاء به وللدفاع عنهو هو شعور داخلي     ,

                                                                                                            :الحقوق-0-0-0
     توفرها الدولة ملواطنيها حبيث يتعلقوا هبا و ميارسوهناو تشري إىل االمتيازات اليت جيب أن تقدمها أو    ,

 :و هي

 .حرية التملك، حرية العمل، حرية االعتقاد، حرية الرأي: احلريات الشخصية و تشمل -  

 .صيانة امللكية و احلقوق اخلاصة -

 .التعلم و الرعاية الصحية -

 .توفري اخلدمات األساسية -

 .توفري احلياة الكرمية -

                                                                                                .املساواة أمام القانون -

                                                                                                      :الواجبات-0-0-0
  الواجبات من دولة ألخرى نظرا الختالف الفلسفات و القوانني و التشريعات بني الدولتلف هذه خت   ,

 :و فيما يلي بعض واجبات املواطن يف اجلزائر

 .احرتام النظام -

 .التصدي للشائعات احملرضة ضد النظام -

  .عدم خيانة الوطن -

 .لكاتاألمر باملعروف و النهي عن املنكر و احلفاظ على األمن و املمت -

 .السمع و الطاعة لرئيس اجلمهورية -
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 .الدفاع عن الوطن و املسامهة يف تنميته -

 .احملافظة على املرافق و املمتلكات العامة -

 . التكاتف مع أفراد اجملتمع -

إن من أبرز مسات املواطنة أن يكون املواطن مشاركا يف األعمال اجملتمعية بشىت : املشاركة اجملتمعية -
          .أبعادها

 :القيم العامة-0-0-0

  و متثل جمموعة األخالقيات اليت يفرتض أن يتحلى هبا املواطن و تشمل األمانة، اإلخالص        
و إذا كان احلال كذلك فإن  (16، صفحة 3115احلبيب، ) .و التناصح    الصدق، الصرب، التعاضد

بنظامها الرتبوي معنية بغرس هذه املواطنة و تنميتها يف أبنائها، ويتطلب ذلك أن تتبىن املناهج الدولة ممثلة 
الرتبوية رسالة واضحة تتمثل برتبية اإلنسان على املواطنة معرفة و تطبيقا، و غرس قيمها فيه، ويظهر ذلك 

اجات جمتمعهم و أن يعيشوا يف تطوير الشباب حبيث ينخرطوا يف العمل على تلبية حاجاهتم األساسية و ح
آمنني و يشعروا بالرعاية و االطمئنان و حتقيق ذواهتم م خالل شعورهم أهنم حمرتمون و مفيدون و يتمتعون 
  بقيم وطنهم و دعمه، و يلتزموا بقواعد اجملتمع و قوانينه، واعني، مدركني، مسامهني، منتجني، و مسؤولني

        مؤثرين بشكل واضح يف فعاليات احلياة اليومية بأمانة و باحرتام  ويلتزموا بقواعد اجملتمع و قوانينه، و
و لدعم ذلك كله يف التالميذ يفرتض أن تعتمد  .و بشجاعة و التزام بالقيم األساسية األخرى للمواطنة

ة ـــــولاملناهج إىل تعليم التالميذ تراثهم الثقايف و حقوقهم و واجباهتم و مسؤوليتهمو تعريفهم مبؤسسات الد
            (00، صفحة 3116فرحية، ) .و أشكال احلكم و السلطات و الفصل بينهما

                                                  :متطلبات منهاج التربية البدنية و الرياضية من القيم -0

  :الرياضية التربية منهاج و األخالقية القيم -0-0

جمموعة معايري و الفضائل و املثل ""حممد سعد زغلول و مكارم حلمي أبو هرجة"األخالق هي يف تعريف 
       "حظة مباشرةات فرضية ال ميكن أن نالحظها مالو اليت متثل تكوين اإلسالم العليا اليت جاء هبا

 (65، صفحة 3115زعلول، )

للرتبية البدنية و الرياضية دورا مهما يف اكتساب و تدعيم و تنمية القيم األخالقية و مادة أساسية  إن
 :و مروجا للحكم علي السلوك الذي يسلكه و يتمثل ذلك يف  لتدعيم ذلك
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                              .عكسأن هناك أثر للقيم األخالقية املكتسبة أثناء ممارسة األنشطة الرياضية علي املتعلمني و ال -
   علي وعي بأمهية اكتساب القيم األخالقية للمتعلمني  يكونواجيب إعداد معلمي الرتبية الرياضية و أن  -

و إعداد برامج لذلك يف كليات الرتبية البدنية و الرياضية  مع إحياء وزارة الرتبية و التعليم لدور منهاج 
 .إكساب و تنمية القيم و أن تكون لكل قيمة مستوي الرتبية الرياضية يف 

زيادة أو نقصان القيم يف املنهاج ليس مهما و لكن املهم هو قدرة املعلم علي تنظيم و إدارة املواقف  -
 .و تدعيم القيم و تطويرها الكفيلة بتنمية

   القيم األخالقية تثبت وجودها من خالل ألوان األنشطة الرياضية ألن مجيعها تقابل رغبات املتعلم  إن -
 .و تعد عامال هاما و مؤثرا يف سلوكه و تبعد األفراد عن العقد النفسية

 .القيم األخالقية تسمو بالفرد و ترفعه فوق املاديات احلسية  إن -

  .م ألن حتد  فيه عمليا و التلميذ يعرب عن شعوره باألنشطة امليدان هو املعمل احلقيقي للقي -

ضرورة قيام معلمني الرتبية البدنية و الرياضية بعمل تشكيالت متنوعة و استخدام أدوات رياضية ذو  -
كالنظافة، حتمل املسؤولية، االحرتام، حب العمل ) تثري دوافعهم و تنمي سلوكياهتم حىتألوان مبهجة 

   .(اخل...اجلماعي

و تتمثل تلك القيم فيما يلي و اليت جيب ملنهاج الرتبية البدنية و الرياضية  (06، صفحة 3115زعلول، ) 
 :االهتمام هبا 
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 ةاألمان                                                         

 ضبط النفس                                                                        
 االحرتام                                                      

 الطاعة                                                                         
  اإلخالص                                                     

 النظام                                                                          
 النظافة                                                      

 الشجاعة                                                                         
    الصدق                                                        

 قةالد                                                                          
 اإلميان                                                      

 املعاملة احلسنة                                                                       
 الثقة بالنفس                                                  

 التعاون                                                                           
    الصرب                                                        

 االعتماد علي النفس                                                                      
 حب اآلخرين                                                      

 عمل اخلري                                                                          
 اإلميان                                                          

 الواجب                                                                         
   الضمري                                                       

 املسؤولية                                                                         

  الفضيلة                                                      

 (00، صفحة 3115زعلول، ) .ميثل القيم األخالقية(:  12)كل رقمش

ا جتعل ألهن اإلسالميةاجملتمعات  ةيم مهمة جدا يف اجملتمعات و خاصو من ما سبق يتضح لنا أن هذه الق 
    .من املودة و االحرتام و التعاون  جزمو هلا  أمجل و هلا معين   احلياة أسهل 

                     

                                     

 القيماألخالقية
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 :التربية الرياضية منهاج و الجمالية القيم -0-0

رجال الرتبية أن يربز قيم اجلمال يف كل ما حييط باملتعلمني يف املؤسسات الرتبوية و أن ينمو  ىعل إن      
لذلك . االستجابة جلمال الطبيعة و تقديرها، و ذلك بإتاحة الفرص هبذا اخلصوص  ىلديهم القدرة عل

                                                                                                .جيب تقدمي احلكم اجلمايل بطريقة جتريبية داخل سياق ما 

 :مفهوم علم الجمال-0-0-0

القيم الفنية اليت حتكم التعبري الفين و تثري يف :"عن علم اجلمال فيقول "عصام البغدادي "يوضح      
جيعل اجلمال موضوعيًا كائناً يف  أحدمها: و انقسم الفالسفة فيه إىل اجتاهني. األفراد اإلحساس باجلمال

                                           (3115البغدادي، ) ".واآلخر جيعل مرهونا باإلدراك الذات يعند الشخص املدرك, الشيء اجلميل نفسه

  :الجمالو الرياضة  -0-0-0

تتطلب مجيع  اإلنساناحلركات الرياضية علي املستوي اجلمايل  تعد فن و لذا فان أشكال حركة     
و تلك ميثل فلسفة مجالية حيث أنه يوجد بعض الرياضات يعترب  إبداعهو طاقاته  و  اإلنسانحركات 

 .ات اجلماليةعنصر اجلمال أحد مقوماهتا األساسية، و يف الواقع فان األنشطة الرياضية تصنف تبعا للخرب 
                              (10، صفحة 3115زعلول، )

  :القيم الجمالية  -0-0-0

    :نقصد بالقيم اجلمالية هي القيم اجلمالية اليت جيب االهتمام هبا يف منهاج الرتبية الرياضية      
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 النظافة                                                   

 التوافق و االنسجام                                                                

 اجلمال إدراك                                          

 التباين                                                                 

 حب اجلمال                                               

 الوحدة و الرتابط                                                              

 احلركة                                                    

 التناسق                                                                   

 االتزان و التوازن                                          

 التكوين                                                                 

 االبتكار                                                

 اإليقاع                                                                  

 التنوع                                                    

 النظام                                                               

              الدقة                                              

(12، صفحة 3115زعلول، ) .ميثل القيم االجتماعية(:  55)شكل رقم  

 

الجمالية القيم  
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                                                                                :االجتماعية-القيم-0-0
كن تعريف القيم االجتماعية بأهنا تلك املعتقدات اليت نتمسك هبا بالنسبة لنوعية السلوك املفضل مي       

الغايات و  و معين الوجود و غاياهتا، و من هنا نذكر أن الثقافة تشكل مصدرا ملقاييس و املعايري و الوسائل
 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو توجيهاهتا و مراميه و اهلداف و أشكال التصرف املفضلة و تتنوع بسبب تعدد مصادرها

ن ــــــــــــمم األفرادغريه من  إيلو متثل القيم االجتماعية  انعكاسات اهتمام الفرد و ميله (3111الساعدي، ) 
يات أخري، و لذا فان اكغايات و ليسوا وسائل لغ  إليهمو النظر  اآلخرينسعادة  إيلمنطلق حبه و ميله 

كما تزداد و تنقص القيم االجتماعية . اإلثارةمن ميلك ذلك فانه يتميز بدون شك بالعطف و احلنان و 
                  .و هي قيم توثق الروابط   األسرية حسب زيادة و نقصان درجة القبول االجتماعي

(12، صفحة 3115زعلول، )  
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 وحدة اجلماعة                                                  
 التواضع                                                                         

 التسامح                                                         
 حب الناس                                                                    

 الدميقراطية                                                     
 الروح الرياضية                                                                     

 حب األسرة                                                      
 التعاون                                                                         

 الصداقة                                                            
 العطف                                                                      

 احلنان                                                           
 اإليثار                                                                      

 خدمة الغري                                                      
 (اخلربة)املهارة                                                                       

 التقوى                                                           
 الشجاعة                                                                       

 التسامح                                                        
 روح املنافسة                                                                       

 حب الوطن                                                       
 الشعور بالتقدير                                                                     

 األمانة                                                            
 احرتام النظم و القوانني                                                                     

 مساعدة الغري                                                     

      املساواة و العدل                                                                      

 (2555زعلول، ) .ميثل القيم االجتماعية(: 50)شكل رقم

 

 

 القيم االجتماعية
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                                                  :التربية الرياضية منهاج و االجتماعية القيم-0-0-0
أنه يساهم يف حتقيق  إذيتيح منهاج  الرتبية البدنية و الرياضية املدرسي قدرا من القيم االجتماعية       

حيث نالحظ أنه من خالل األنشطة الرياضية املوجهة توجيها علميا سليما تعطي للفرد فرصا . عدة قيم 
و معايريه االجتماعية فمن خالل أنشطة املنهاج الرياضي املدرسي يعتاد  واسعتا للتعرف علي قيم اجملتمع

فوق مصلحته الشخصية و الثقة  اآلخرينو االهتمام مبصاحل  املتعلم علي التعاون و كيفية التفاهم مع الغري
لذا فمناهج الرتبية البدنية و الرياضية . بالنفس و الروح الرياضية و كل ذلك قيم اجتماعية يكتسبها املتعلم

مدرس الرتبية البدنية و الرياضية الذي يتمتع  إىلنظرنا  إذاو .تلعب دورا هاما يف تنمية القيم بصفة عامة 
     : ىيم اجتماعية سليمة جند لديه القدرة علبق

                                                                 .تنفيذ التعليمات االجيابية بطريقة سليمة -

 .العالقة اجليدة و املتوازنة مع الرؤساء  -

 .السليمة  اإلنسانيةتكوين العالقات  -

 .البيئة احمللية  إدراك -

 .توجيه التالميذ التوجيه الرتبوي السليم  -

 .اكتشاف املواهب و توجيهها  -

 .حل املشكالت اليت قد تظهر  -

 .التكيف االجتماعي السليم  -

 .تعويد التالميذ علي التعاون بينهم  -

 .و التوجيه السليم للتالميذ  اإلرشاد -

 .النقد البناء الذي يتسم باملوضوعية  -

 .البناء و حماولة تصحيح اخلطاء تقبل النقد  -

 .املعلومات املهنية اجليدة  -

 . اإلبداعالقدرة علي اخللق و  -



 الفصل الثالث                                                                                     قيم المواطنة الصالحة

64 
 

 .البشاشة و سعة الصدر و التواضع و سعة األفق  -

 .بآرائهم  اإلدالءمساعدة التالميذ علي  -

 .االتزان االنفعايل املتوازن  -

 . اآلخرينالسلوك السليم مع  -

 .القوانني احرتام اللوائح و  -

 .القوة دون عداء  -

 .االتزان العاطفي و حسن التصرف يف املواقف اليت تقابله -

 (016، صفحة 3115زعلول، ) .يف تعامله مع اجلميع الدميقراطيةاألساليب  يستخدم-

 :التربية على المواطنة-0

للهوية و اخلصوصيات احلضارية تستلم وضعها يف حميطها اإلقليمي و الدويل  حمضنهي إن املواطنة        
           ودـــــــــــعلى جتارب اآلخرين فاالتفاق يؤدي إىل اجلم اإلطالععن طريق االنفتاح على كل األوطان و 

ة على الرتبية إن املتزن يؤدي إىل التطور و االزدهار و غاية املواطن التالحقو االضمحالل و االندماج و 
متكن اإلنسان من آليات التنمية الذاتية و االنفتاح على احمليط و من مزايا الرتبية على املواطنة أهنا تعيد 
التوازن بني ما هو حملي و ما هو كوين للتخفيف من وطأة قيم العوملة و ما ترتب عنها من اهنيار للحدود 

     ذلك من آثار سلبية، وذلك للمحافظة على اهلوية الوطنية  بني الثقافات احمللية و العاملية و ما صاحب
 (11، صفحة 3115احلبيب، ) .و اخلصوصية الثقافية بشكل يضمن االنتماء الذايت و احلضاري للمواطن

ترتكز الرتبية على املواطنة على عالقة اإلنسان مبجتمعه و بيئته و وطنه و أرضه و ينطلق هذا املفهوم من 
مبدأ أساس هو أن الفرد يعيش دائما ضمن مجاعة و ال يعيش منعزال يف أي مرحلة من مراحل حياته، ولذا 

        ه ـــــــــــــلعضوية يف مجاعة تتسق حياتميكن القول أن الرتبية الوطنية الذي حيد  يف الفرد الشعور بضرورة ا
و يرى احلامد أن الرتبية على املواطنة تتضمن  (31، صفحة 3115اجمليد، ) .و حياهتا لفائدهتا املتبادلة

 :تنمية جمموعة من الكفايات للتالميذ هي

 .القرارميارس النقد الذايت و يشارك يف اختاذ  .0
 .يتحلى باخللق الرفيع و يستعمل العقل يف احلوار و حيرتم آراء اآلخرين .3
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 .األمانة، املوضوعية و حب االكتشاف و املثابرة: يتمثل القيم العلمية مثل .2
 .و يتمسك حبقوقه، و يؤمن مببادئ العدالة االجتماعية يؤدي واجباته  .2
 .حلواريتحمل املسؤولية و ميارس األساليب العقالنية يف ا .5
 .يعمل بروح الفريق و ميارس العمل اجلماعي و التطوعي يف حياته .6
 .يؤمن بالوحدة الوطنية باعتبارها ضرورة حتمية للتقدم .0
 .ينتمي لوطنه اجلزائر و أمته العربية اإلسالمية .1

 .يهتم مبشكالت وطنه و حيمي إجنازاته و حيافظ على استقراره-1       

 .و يقدمها على مصلحته اخلاصة و يضحي من أجل املصاحل العامة يقدر املصلحة العامة-01      

  (20، صفحة 3115الشريدة، .العزيز.عبد.خالد) 

و من خالل كل هذا يرى الباحث أن الرتبية على املواطنة ما هي إال عملية تنمية للفرد ليكون مواطنا 
  ه ــــــــــــــــــيسهم بشكل فاعل يف بناء وطنه و يدافع عنه، و حيافظ على ممتلكاتحضاريا ذا شخصية متوازنة، 

كفلها له الدستور أو القانون و ينخرط يف العمل و يساهم يف   اليتو مصادره، و ميارس حقوقه وواجباته 
 .ه و قوانينهو حاجات جمتمعه، ملتزما بقواعد احلياة اليومية حبيث يعمل على تلبية حاجاته األساسية

  و يرى أن تنمية الرتبية على املواطنة عملية إعداد للفرد تتضمن تعريفه حبقوقه وواجباته جتاه وطنه وجمتمعه 
و كيف ميارس هذه احلقوق و الواجبات إىل جانب إعداده و تنميته مشوليا من خالل تزويده باملعارف 

ا منتجا يف وطنه ألقصى ما تسمح به طاقاته و املناهج واملهارات و القيم املواطنة الصاحلة اليت جتعله مسهم
و املدارس مبا تقدم من خربات مقصودة أو غري مقصودة للتالميذ، معنية بتنمية هذه القيم حبيث يستوعبها 
       و يفهمها التالميذ و ميتثلوهنا سلوكيا و ممارسة يف حياهتم اليومية لتظهر يف الوطن و املواطن حضارة 

 . عزة و رخاء و عطاء و

:أهداف التربية المدنية في المرحلة المتوسطة  -0  
:أهداف التربية المدنية للسنة األولي  -0-0  

يقوم عليها اجملتمع فيظل  اليت والقيم املبادئ أساس على وممارستها اإلنسان حقوق على التعرف -     
 النظام الدميقراطي

 معرفة مؤسسات الدولة وقوانينها-
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 قواعد احلياة االجتماعية و السياسية يف الوطنفهم  -

 تنمية اإلحساس باملسؤولية الفردية و اجلماعية لدى املتعلم-

 تعويد املتعلم على النقد و ممارسة االستدالل و األحكام املوضوعية يف احلوار-

 إكساب التلميذ الدافعية للمسامهة يف احلياة املدنية عن وعي و اقتناع -

 سري املؤسسات اإلقليمية والعامليةمعرفة آليات -

:أهداف التربية المدنية للسنة الثانية  -0-0  
.يعرف هويته ويعتز بانتمائه الوطين واحلضاري -   

بروح حيرتم النظام، وحيافظ عليه، ويتمتع  - .حيرص على توثيق الروابط األسرية والقيم االجتماعية -
 .االنضباط

وحيرص على .والتكنولوجي لألمة، وانعكاساته على الفرد واجملتمعيعي أمهية التطور العلمي  -
.االستزادة يف حتصيل املعارف  

.حيرص على إتقان العمل، ويؤمن به كأداة من أدوات التطور واالزدهار -  
.يتحمل املسؤولية جتاه نفسه وجتاه غريه   -  
.يتعرف على حقوق اإلنسان وحيرتمها -  
.، ويبادر إىل املسامهة فيهيدرك أمهية العمل اجلماعي -  
  .يستخدم األسلوب العلمي يف التفكري، ويبتعد عن اخلرافات والتعصب و االنفعال  -
.يطبق قواعد الصحة واألمن وحيافظ على البيئة -  
.يتعرف على املؤسسات الوطنية واإلقليمية و الدولية وخدماهتا  -  
:أهداف التربية المدنية للسنة الثالثة  -0-0  
إبراز عالقة املواطن ببعض املؤسسات العمومية و اخلدماتية، كالوالية وصندوق الضمان  -

.االجتماعي  
.احملافظة على األمالك العمومية واحرتام امللكيات اخلاصة -  
.ممارسة احلوار البناء والنقد املوضوعي يف قضايا احلياة، وتقبل الرأي املخالف -  
.ط يف اجلمعياتحتمل املسؤولية يف إطار االخنرا -  
.حتديد دور وسائل اإلعالم واالتصال يف التوعية والتثقيف، والتعامل اإلجيايب معها -  
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.حتديد العالقة بني املواطن والقانون، وااللتزام باحرتامه واللجوء إليه لفض النزاعات -  
.إبراز آثار التغذية الناقصة وختطيط الرواتب الغذائية السليمة-  
.خدام الطاقة وترشيد االستهالكتوظيف قواعد است-  
حتديد العالقة بني املواطن والقانون، وااللتزام باحرتامه واللجوء إليه لفض النزاعات-  

.إبراز آثار التغذية الناقصة وختطيط الرواتب الغذائية السليمة -  

وحسن متثيلها يف إبراز عالقة اجلزائر باجملتمع الدويل، من خالل بعض املنظمات الوطنية والعاملية،  -
.اخلارج  

:أهداف التربية المدنية للسنة الرابعة  -0-0  

      .حيدد انتماءاته احلضارية، وحيافظ على مقومات جمتمعه، وحيرتم الدستور الذي ينظمه -

.يعرف نظام احلكم يف اجلزائر، ومؤسسات الدولة، وحيدد دورها يف خدمة الفرد واجملتمع -  

ن، واحلريات األساسية للفرد،من خالل احرتام الوثائق الدولية، ونبذ يدافع عن حقوق اإلنسا -
.العنف واللجوء إىل الوسائل السلمية حلل املشاكل  

جيعل الدميقراطية إطارا ملمارسة حرية التفكري والتعبري، وعدم اإلقصاء، وحيرتم الرأي املخالف،  -
.ة والسياسيةويسهم يف بنائها يف إطار التنظيمات االجتماعية والنقابي  

.اكتساب العلم والتكنولوجيا، باعتبارمها العاملني األساسيني يف تقدم اجملتمعات يستزيد يف -  

   .يستخدم وسائل اإلعالم واالتصال،لتوسيع أفق املعرفة، وبناء العالقات بني األفراد واجملتمعات -
.واهليئات اإلقليمية والدوليةيربز عالقة اجلزائر باجملتمع الدويل، من خالل املنظمات  -  

 :في منهاج التربية المدنية( قيم المواطنة األساسية)عناصر المواطنة  -0

إن تنمية املواطنة من خالل مؤسسات متعددة حكومية و غري حكومية، لكن املسؤولية الرئيسية       
ال بد أن نعي عناصر  تتحملها املدرسة اليت تنطلق من رؤية فلسفية واضحة، و حىت ينجح ذلك العمل

 :املواطنة األساسية و هي كاآليت
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 :اإلحساس بالهوية-0-0

و هو العنصر األول من عناصر املواطنة و هذه اهلوية قد تكون واحدة أو قد تكون متعددة و يف هذه       
احلالة يعرف اجملتمع مبجتمع متعدد الثقافات، ومصادر اهلوية متعددة فهي إما حملية أو لغوية أو ثقافية أو 

مواطنة، و لكن هناك من جيادل بأن دينية و اهلوية الوطنية ال أحد يستطيع أن ينكر كوهنا مقوما أساسيا لل
هذه اهلوية وحدها ليست كافية ملواجهة حتديات القرن و تزايد االتصال و االعتماد املتبادل بني أجزاء العامل 

 . املختلفة

 :الحقوق-0-0

املواطن جيب أن يكون عضوا يف مجاعة معينة يف اجملتمع و هذه العضوية تساعده يف االستفادة من      
د اليت متنحها عضوية اجلماعة، ذلك أن حقوق املواطنة يف العامل العريب ميكن ترتيبها وفق تاريخ الفوائ

و هذه احلقوق اليت مت احلصول عليها تشري إىل أن املواطنة ال  اخل    ...احلصول على األمن االجتماعي
         مـــــــــــــــــة يف جمتمعاهتتكون سليمة بدون حصول األفراد على احلقوق املختلفة اليت تكسبهم عضوية كامل

 . االلتزاماتو بذلك تنظم العالقة بني الفرد و السلطة وفق إطار من احلقوق و 

 :المسؤوليات و الواجبات-0-0

طاعة : تقتضي املواطنة و احلقوق اليت حيصل عليها األفراد القيام مبجموعة من املسؤوليات مثل      
و احرتام اآلخرين و الدفاع عن الدولة و يذهب البعض إىل أن من مسؤوليات  القانون، دفع الضرائب

املواطنة املشاركة يف كثري من بالد العامل فالبعض يفرتض التوازن بني احلقوق و الواجبات، و لكن ليس 
ا منهج بالضرورة أن تتطابق املمارسة مع النظرية دائما، و هذه النقطة تعترب مرتكزا أساسا ينبغي أن يعاجله

 . تربية املواطنة

 :المشاركة في الشؤون المدنية -0-0

فمن مسؤوليات املواطنة و واجباهتا ضرورة تأدية دور كبري يف الشؤون املدنية و هذا ما يشري إىل        
إغريق القدماء الذين فرقوا بني املواطن الصاحل و املواطن الغري صاحل، و املواطن الصاحل هو الذي يعيش 

حسنة يف حياته اخلاصة فقط، و لكن يتعهد باملشاركة يف شؤون جمتمعه وآماله و طموحاته، ألن  بصورة
 .عدم املشاركة يفسح اجملال ملن هم ال حيملون تلك القيم النبيلة يف تسيري األمور العامة للدولة
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 :االنتماء-0-0

 .اإلسالمية  كذلكتنمية الشعور باجلماعة و     

 :الديمقراطية-0-0

 .الطرق  بشىتاحلث علي إظهار أراء الشعب و إرادته    

 :القانون-0-0

 .و هو دعوة إيل معرفة احلقوق و الواجبات و االلتزام بالنظام الذي يسري اجملتمع    

 :التفتح علي العالم-0-0

الثوابت إدراك مقومات املواطنة العاملية باعتبار العامل قرية صغرية يف إطار احلفاظ علي األصالة و      
 .الوطنية و مواكبة التطور العاملي 

 :المجتمع-0-0

تؤلف بينهم الروابط بني أفراده فهو جمموعة من األفراد  أيطاراحلث علي تنمية الشعور االجتماعي يف      
 .روابط يكفلها القانون

 :بعض المفاهيم المرتبطة بتربية المواطنة المستخلصة من منهاج التربية المدنية  -0

ترتبط تربية املواطنة كمفهوم بالعديد من املفاهيم اليت كثر احلديث عن بعضها اآلخر، فرتبية املواطنة يف    
         التارخيية، اجلغرافية، الثقافية، االقتصادية، االجتماعية: مفهومها الشامل تشمل العديد من اجلوانب

يم حقوق اإلنسان و الرتبية البيئية و الرتبية و لذلك فعالقة تربية املواطنة مبفاهيم تربية السالم و تعل
 :الدميقراطية، تقتضي التوضيح حىت ال حيد  اخللط و ميكن شرح ذلك كما يلي

 :التربية الكونية-0-0

       مشاكل البيئة : ظهرت لتنمية الوعي عند الطالب بعاملية املشاكل اليت تواجه كوكب األرض مثل    
الدراسات الكونية ودراسات : ن، و تظهر الرتبية الكونية حتت عدة مسات مثلو السكا و املصادر و الطاقة

و دراسات الصراع و يرتبط حمتوى الرتبية الكونية بالرتبية البدنية و الرياضية اليت هتدف إىل تنمية قيم  العامل
 .املواطنة الصاحلة من خالل منهاجها املوجه إىل التالميذ
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 :التربية من أجل السالم-0-0

ظهر من أجل التقليل من احلروب و الصراعات و مل يكن املصطلح ليبعد عن اجلدل و االختالف      
عندما رأت فيه كثري من الدول الصغرية أنه ال يهدف إىل نشر ثقافة السالم بقدر ما يهدف إىل نشر ثقافة 

 .االستسالم

 :تربية السالمإن املنهج ينبغي أن يرتكز على اجلوانب الثالثة التالية من أجل 

 .البيئة، نبذ العنف، العدالة، االحرتام، احلرية، املشاركة و الرفاهية اإلنسان:المعرفة حقوق اإلنسان -

 .التسامح، االحرتام و احرتام البيئة، الوقاية، اإلدراك:االتجاهات -

مشاعر  القدرة على التفاوض، القدرة على الضغط، تقييم املشاعر الشخصية و تقييم :المهارات -
 .    اآلخرين، حل الصراعات، االستماع و االتصال

 :التربية من أجل الديمقراطية-0-0

إهنا الرتبية اليت تقدم إىل األفراد من أجل تدريس و تشجيع منو املعرفة و  املهارات، و القيم الضرورية      
أهداف تربية املواطنة و ذلك يعود للعيش يف اجملتمع الدميقراطي و تدعم الرتبية من أجل الدميقراطية حتقيق 

إىل دور هذه الرتبية يف تنمية قيم التسامح و احلوار، و تقبل وجهات نظر اآلخرين، و طاعة قرارات األغلبية 
  و غريها من القيم و املهارات اليت ال بد أن يكتسبها املواطن لكي يستطيع التفاعل مع اآلخرين يف األسرة

 ... املدرسة

 :الخلقيةالتربية -0-0

من الواضح أن املواضيع املهمة يف حقوق الرتبية و الرتبية البدنية يقصد هبا تدريس القيم و االجتاهات      
  يف املدرسة و من تلك القيم قيم املواطنة الصاحلة اليت تدرس و متارس يف مناهج الرتبية البدنية و الرياضية 

 .و املواد األخرى

 : التربية السياسية-0-0

و هو ما يتم تدريسه و تعلمه عن السياسة يف املدرسة و يفرق بينها و بني مفهوم آخر هو التنشئة     
السياسية اليت يرى أهنا عملية تشكيل املعتقدات و السلوكيات و االجتاهات املدنية من قبل مجيع مؤسسات 

 .اجملتمع
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 :تربية حقوق اإلنسان-0-0

الكرامة و احلقوق و لقد جاءت الديانات السماوية باحلقوق ميثل تاريخ اإلنسان نضاال من أجل      
الربانية اليت تنظم احلياة اإلنسانية، و يعترب ما جاءت به هو بداية االهتمام حبقوق اإلنسان و إن تعليم 

و لكنه فهم للمواضيع و الظواهر اليت حتيط بنا من خالل التعلم  حقوق اإلنسان ليس جمرد تدريس مادة
 .عن حقوقنا

 :التربية من أجل التنمية المستدامة-0-0

يتم ربط الرتبية بالتنمية أي أن تكون الرتبية يف خدمة التنمية تريب اجليل اجلديد على املشاركة يف عملية     
التنمية من خالل تزويده باملعرفة و القيم و االجتاهات و إشراكه يف دراسة كثري من القضايا املؤثرة يف التنمية 

 .و الصراعات و احلروب مثل الفقر

ويكمن دور املدرسة و منهاجها يف الرتبية من أجل التنمية املستدامة من خالل إجياد التزام عند التالميذ 
ية املستدامة و تلك مبالتعرف على العالقة بني سبعة مفاهيم رئيسية تشكل عمود الرتبية من أجل التن

 :املفاهيم السبعة هي كالتايل

 .و تقدير التنوع اإلنساين الثقايف و االجتماعي و االقتصادي احرتام: التنوع -

 .فهم حاجاتنا األساسية و حاجات أجيال املستقبل :حاجات أجيال المستقبل و حقوقهم -

تعرف أمهية حتمل األفراد ملسؤولياهتم و العمل على جعل العامل مكانا أفضل  :المواطنة و التنظيم -
 .للعيش

           م قابلية املصادر الطبيعية للنفاذ و آثار ذلك على حياة الناس و التجارةفه :التغيير المستمر -
 .و الصناعة

 .التعرف على دور العدالة و املساواة الكونية كعناصر أساسية يف التنمية :جودة الحياة -

الشعوب و البيئة فهم االرتباط املتبادل بكافة املستويات احمللية و الكونية بني : االعتماد المتبادل -
 .االقتصادية
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 :التردد و الحيطة-0-0

فهم وجود عدد من املداخل املمكنة للتنمية املستدامة و إن املواقف تتغري باستمرار، وذلك يظهر      
 .احلاجة للمرونة و التعلم مدى احلياة

 :التربية المرتبطة بالقانون-0-0

من أجل املواطنة الصاحلة يف اجملتمع و هي تدريس التالميذ يف  هي الرتبية اليت تسعى إىل تربية التالميذ     
و القوانني و النظام القانوين، حبيث يشرتك الطالب بفاعلية يف التدريس إلعدادهم  مناهجها القواعد

للمواطنة املسؤولية و هي أيضا تدرسهم احلقوق القانونية و املسؤوليات، من خالل هذه الرتبية ينمو فهم 
للمبادئ و قيم املواطنة الصاحلة اليت يبىن عليها النظام القانوين وتنمو عندهم من خالل هذه الرتبية التالميذ 

 : ما يلي

         احلرية و العدالة )املعرفة بالقوانني من حيث عناصرها و وظائفها، وعملياهتا و أدوارها و مبادئها  -
 (و املساواة

 .قراطيةق املواطنة ومسؤولياهتا يف الدمياملعرفة باحلكومة و نظام احلكم و حقو  -

 .القانون و نظام العدالة و املواطنة واملسؤولية: االجتاهات االجيابية جتاه -

 :و من فوائد الرتبية املرتبطة بالقانون مايلي

 .مهارات حل املشكلة و النقد و التحليل حتسن -

 .يكون التالميذ مشاركني فعالني يف العملية الرتبوية-

 .تنمي معرفة التالميذ بالقانون و جعلهم مواطنني أكثر معرفة-

 .تقضي على اجلنوح و سلوك العنف-

 .تشجيع التخيل الشخصي عند التلميذ-

 .تشجيع التالميذ على احرتام القوانني و القواعد-
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 :التربية من أجل تربية الثقافات المتعددة-0-01

حتوالت يف : إحدا  حتوالت يف ثال  جماالت هيو هي عبارة عن مدخل تقدميي يهدف إىل      
 . و التعليم، و حتول يف اجملتمع النفس، حتول يف املدارس

 :التربية البيئية-0-00

عندما تزايد اخلطر اإلنساين على البيئة و هي  0103ظهر هذا املصطلح يف األجندة الرتبوية سنة       
ة بالبيئة الطبيعية و املشكالت و ميتلكون دافعية العمل حنو الرتبية اليت هتدف إىل إعداد مواطنني ذوي معرف

 .تنمية الوعي بالبيئة و التحديات اليت تواجهها -   :تطبيق تلك احللول و هتدف إىل

 .معرفة النظام البيئي و قضاياه و مفاهيمه-

 .اكتساب مهارات حل املشكالت البيئية-

  (331-305، الصفحات 3113صوليح، ) .املشاركة و السلوك البيئي اإلجيايب-

من خالل دراستنا لتاريخ املواطنة عرب التاريخ و تعريفات املواطنة و قيم املواطنة العامة و األساسية و قيم  إن
ي توفر منهاج املواطنة اليت جيب االهتمام هبا من خالل منهاج الرتبية البدنية و الرياضية ، و من خالل مد

مجيع القيم املواطنة يتوفر عليها منهاج  أنالرتبية املدنية و الرياضية علي قيم املواطنة من جهة أخري جند 
 .الرتبية املدنية و الرياضية 
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                                                                                                                            :خاتــمة
املواطنة انطالقا من تقييدها بالوطن و احنصارها يف األفراد الذين يسكنونه فإن معانيها و داللتها     .

د اجلغرافية لكل وطن فليس هلا صفة العموم و الشيوع، فاإلنسان و تنحصر يف احلدو  ختتلف من بلد آلخر
ال يعامل معاملة املواطن وال يتمتع حبقوق املواطنة إال داخل حدود دولة حيمل جنسيتها حىت لو عاش 
      أغلب حياته خارج حدودها و املواطنة الصاحلة تدخل املواطن يف اقرتاح و صياغة القرار، و يف تدبري 

و الرقابة عليها، و ذلك مبساواة  كل من الشأنني احمللي و العام، كما يف تقاسم السلطة و تداوهلا  و تسيري
إن، منهاج الرتبية البدنية و الرياضية جيب أن يهدف إىل .يف احلقوق و املسؤوليات مع املواطنني اآلخرين

الل املعرفة، و املهارات و القيم اكتساب التالميذ ثالثة عناصر تتمثل يف جوهر قيم املواطنة الصاحلة من خ
 .قيم املواطنة  واطن علىو االجتاهات و هذه العناصر هي جوهر تربية امل
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  :تمهيد
خيص موضوع املواطنة، سنحاول يف هذا اجلزء بعد حماولتنا لتغطية اجلوانب النظرية للبحث و كل ما        

اإلجراءات واخلطوات امليدانية وصف  أن حنيط بالبحث من اجلانب التطبيقي بدراسة ميدانية عن طريق
و جمتمع و عينة البحث  املستخدم يف هذا البحث  املتبعة يف تنفيذ وإخراج هذه الدراسة معرفني باملنهج

و أداة  االستبيان)وواصفني األداة املستعملة  املستخدمة يف ذلك و كل ما خيص اجملال الزماين و املكاين 
و ذلك باملرور مبراحل خطوات بناء االستمارة املتمثلة  وكيفية التأكد من صدقها وثباهتا ( مالحظة التدريس

      توزيع النسيب للعبارات على احملاور، باإلضافة إىل الثبات صدق احملكمني، ال ،الصدق الظاهري) : يف
مع تبيان (و التجزئة النصفية،و معامل ارتباط ألفا كرونباخ و الصدق باستعمال معمل ارتباط يرسون

 .اليت يتضمنها البحث إجراءات الدراسة واألساليب اإلحصائية املستعملة يف تفسري النتائج
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 :منهج البحث -0-0

إن استعمال منهج البحث خيتلف و اختيار منهج البحث خيتلف باختالف نوع الدراسة  إن       
باختالف املشكالت واملواضيع املطروحة للدراسة، ومن خالل املشكلة اليت بني أيدينا فإن املنهج املسحي 

و هو بتعريف العساف  احملتوىباالضافة اىل منهج حتليل يبدوا أكثر مالئمة حلل هذه املشكلة واملسح 
 أسلوب حملتوى هادف ومنظم كمي وصف إىل لوصولا أجل من تطبيقها يتم حبث طريقة عن عبارة"

 : التالية اخلصائص على يؤكد ألنه االتصال

 .معني هدف حتقيق حملاولة يتعداه وإمنا فقط التحليل لوحدة الكمي احلصر بغرض جيري ال احملتوى حتليل −
 . تأويله إىل اللجؤ دون فقط صراحةب كتبه أو اإلنسان قاله وما الظاهر وصف على يقتصر أنه −
 أو مكتوبة اتصال مادة أي على يطبقه أن للباحث ميكن ولكن غريه دون اتصال أسلوب حيدد مل أنه −

 (325، صفحة 0111العساف، ) .مصورة
قرائة  حتليل احملتوى هو أحد أساليب البحث العلمي و هو عملية يقوم هبا الفرد هتدف اىل"و بتعريف أخر 

 (3116رفعت، ) "حمتوى معني بقرأة متأنية ليعرف ما يتضمنه من معارف و مهارات و وجدانيات
 :هجية لتحليل المحتوىمنالخطوات ال-0-0
 :المبحوثة المحتويات تصنيف-0-0-0

 على األمثلة ومن دراستها املراد للمشكلة مباشر انعكاس إلنه احملتوى حتليل يف خطوة أهم يعد حيث    
 .علمية وكتب كتب أدبية إىل املدرسية املكتبات من اإلعارة دفاتر حمتويات تصنف .التصنيف

         : هي للتحليل يف أساسية وحدات مخس بريلسون عدد حيث : التحليل وحدات تحليل-0-0-0
 .الزمنية أو القياسية الوحدة ، املفردة ، الشخصية املوضوع، الكلمة

 .الرتبوية أو أوالسياسية الفكرية داللته له معني للفظ كمي حبصر الباحث يقوم كأن : فالكلمة
         و هو  اقتصاديا أو اجتماعًيا أو سياسًيا معينا مفهوًما تؤكد أكثر أو مجلة إما وهو : والموضوع

 . ((يف موضوع حبثنا ما سنستخدمه يف حتليل حمتوى مؤشرات الكفاءة القاعدية))
 تلك أكانت سواء معينة شخصية ترسم حمددة ومسات خلصائص الكمي احلصر اب يقصد :والشخصية

 .تمعاتجملا من جمتمع أو الناس من فئة أو بعينه شخًصا الشخصية
 .واألفكار املعاين نقل يف املصدر يستخدمها اليت الوحدة وهي : المفردة
 أو مقاطعه أو صفحاته عدد أو املقال لطول كمي حبصر الباحث يقوم كأن : الزمنية أو القياسية الوحدة

 . االعالم وسائل عرب فيه النقاش ملدة كمي حصر
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 كل حمتوى فيها ليفرغ الباحث يصممها اليت االستمارة وهي : التحليل استمارة تصميم -0-0-0
 التحليل استمارة وحتتوي احملتوى ذلك مبصدر ذلك بعد عالقته تنتهي حبيث ، تعدادها حال يف مصدر

و يف موضوعنا هذا عبارة عن  املالحظات – التحليل وحدات – احملتوى فئات   األولية البيانات ) على
 .(قيم املواطنة)
  اــــــــــــكميً  تفريًغا التحليل استمارات من املعلومات الباحث فيها ويفرغ :التفريغ جداول تصميم -0-0-0
و هي ممثلة يف موضوعنا هذا باستمارة حتليل  :الخاصة باالستمارة وثيقة كل محتوى تفريغ-0-0-0

 (.13)املناهج امللحق رقم 
 .والتحليلة منها الوصفية الالزمة االحصائية املعاجلات تطبيق :الخطوة السادسة-0-0-0
 (321، صفحة 0111العساف، ) .وتفسريها النتائج سرد :الخطوة السابعة -0-0-0

 :مجتمع البحث
أن عينة البحث هي " إن عينة البحث هي أساس عمل الباحث ويقول عبد العزيز فهمي هيكل     

ممثلة متثيل املعلومات عن عدد الوحدات اليت تسحب من اجملتمع األصلي ملوضوع الدراسة حبيث تكون 
متثل جمتمع البحث يف أساتذة التعليم املتوسط و تالميذ السنة الرابعة متوسطة حيث  ،لصفات هذا اجملتمع

        أستاذ 006و متثل يف ( 3102-3103، 3103-3100) نــوالية مستغامن للسنتني الدراسيتي
بعض أقسام السنة الرابعة  أستاذ و 005تلميذ حيث قام الباحث باختيار عينة متكونة من  02551و 

 .تلميذ 0511و كان عددهم  لبعض املتوسطات

 : عينة البحث

 .أساتذة الرتبية البدنية والرياضية للتعليم املتوسط 005مشلت  -

 .أقسام السنة الرابعة لبعض املتوسطاتمن  تلميذ 0511 -

    :اآلتيةو كل العينة ممثلة يف اجلداول . قسم من السنة الرابعة متوسطة 21 -
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 :املتوسطات التبعني هلا للجهة الشرقيةحسب  و التالميذ يوضح توزيع عينة األساتذة( 01) جدول رقم 

 عدد التالميذ   عدد األقسام عدد األساتذة  اسم المتوسطة البلدية
 السنة الرابعة

 
أوالد 
 بوغانم

 37 01 01 أوالد بوغانم الجديدة
 00 00 20 القادرشريف عبد 

 26 01 01 مرباح بالقاسم
 
 
 
 

 عشعاشة

 27 01 20 شريف سعود خضرة
 00 00 20 مكيوي علي واد بارود
 30 01 20 حمادوش عبد القادر

 00 00 01 محمد شريف
 00 00 02 اإلخوة علي

 60 02 02 هواري بومدين الشرايفية
 40 01 01 عشعاشة الجديدة

 43 01 02 النقماريةمحمد بوضياف 
 
 

 حجاج

 00 00 01 يزيد عبد القادر
 63 02 02 الساخي عبد القادر

 00 00 01 نهاري حجاج
 61 02 02 بن عبد المالك رمضان

 
سيدي 
 علي

 00 00 01 محمد بوضياف 
 28 01 02 محمد الجبلي
 40 01 02 قدور بالعربي

 00 00 02 موالي بن شريف
 بوقيرات 
 

 34 01 02 0511أوت 02
 35 01 01 0591ماي 20

 66 02 01 بغدادي بن عطية سيرات
 00 00 02 الملحقة الجديدة

 00 00 01 كعيبيش أحمد ماسرى
 33 01 02 كتروسي أحمد

 623 19 39 المجموع الكلي
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 :الوسطىيوضح توزيع عينة األساتذة و التالميذ حسب املتوسطات التبعني هلا للجهة ( 13 )جدول رقم 

عدد تالميذ السنة           عدد األقسام  عدد األساتذة  اسم المتوسطة البلدية
 الرابعة

 
 الصور

 31 01 02 عباسة محمد

 0 00 01 الحشاسطة

 54 02 01 قزقوز بن ذهيبة

 0 00 02 مغطيط عبد اهلل واد الخير

 27 01 01 واد الخير الجديدة

عين 
 تادلس

 29 01 02 شوكة أحمد

 0 00 01 حمايدية أحمد

 25 01 02 شمومة محمد

 0 00 01 مغنيني محمد بالعطار 
 
 

خير 
 الدين 

 33 01 02 عمور محمد
 30 01 02 أوالد البشير
 0 00 02 خالفي محمد

 25 01 02 مخطاري بن شاعة
 34 01 02 عمار محمد 

 0 00 01 بوخلفة بن قلة بودينار
 
 

حاسي 
 مماش

 0 00 02 الشارفقلوعة 
 33 01 02 برجي عمار 

 23 01 02 أوالد نورين بالقاسم
 63 02 02 عبد المجيد مزيان

 0 00 02 دوار الجديدة
 30 01 01 طريق القمم

 437 15 35 المجموع الكلي
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 :الغربيةيوضح توزيع عينة األساتذة و التالميذ حسب املتوسطات التبعني هلا للجهة ( 12) جدول رقم 

 تالميذ الرابعة                   عدد األقسام عدد األساتذة  اسم المتوسطة البلدية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مستغانم

 32 01 02 ان سينا

 0 00 02 زغلول القديمة

 33 01 02 زغلول الجديدة

 0 00 02 بلعيد توفيق

 57 02 01 قارة مصطفى

 0 00 01 حي الصوليص

 35 01 02 العربي التبسي

 0 00 01 غنيمي لحسن

 31 01 01 بن عيسى دربال
 0 00 02 بالحمري محمد

 64 02 02 0590جويلية 21
 0 00 01 حي المطمر

 28 01 02 الحرية
 0 00 02 جلول الناصر
 30 01 01 جبلي محمد

 0 00 02 بن سعدون منور
 0 00 01 بن برنو محمد
 0 00 01 صدور محمد

 0 00 02 صالب عبد القادر
 0 00 01 الورود

 30 01 01 طواهرية محمد 
 33 01 02 بن زرجب

 32 01 01 أوريعة الجديدة أوريعة
عين 
 النوصي

 0 00 02 عبادبية لحضر
 0 00 01 عين النوصي الجديدة

 35 01 02 دبي العيد
 440 14 41 المجموع الكلي
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 .جلميع اجلهاتتوزيع عينة األساتذة حسب املتوسطات التبعني هلا ل النسب املؤوية يوضح( 10) رقم  شكل

 
 .جلميع اجلهاتحسب املتوسطات التبعني هلا  التالميذتوزيع عينة ل النسب املؤوية يوضح( 11) رقم  شكل

 

 

34% 

30% 

36% 36% 

 عينة األساتذة حسب الجهة التابعين لها

 الجهةالغربية الجهةالوسطى الجهةالشرقية

42% 

29% 

29% 29% 

 عينة التالميذ حسب الجهة التابعين لها

 الجهةالغربية الجهةالوسطى الجهةالشرقية
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 : مجاالت البحث -0-0

 :المجال البشري -0-0-0

من و تالميذ  ،متثل اجملال البشري للبحث يف األساتذة الدائمني يف بعض متوسطات والية مستغامن     
 .أقسام السنة الرابعة لبعض املتوسطات

  :المجال المكاني -0-0-0

الذكر، و مت تصوير مذكورة يف اجلداول السابقة لقد مت توزيع االستبيان ببعض املتوسطات و هي     
 :املتوسطات التاليةحصص يف 01

 .مغطيط عبد اهلل بواد اخلريحصص يف متوسطة  2 -

 .واد اخلري اجلديدة حصص يف متوسطة  2 -

 .ان سينا يف متوسطة  حصتني -

  :المجال الزماني -0-0-0

 :زمنية خطواتمر حبثنا بعدة    

 : األولى الخطوة

قصد  ،لمجلس العلميلومسبقة عن البحث  أوليةمرحلة مشروع البحث ومت فيها تقدمي فكرة عامة     
 (3100-3101)وكان ذلك يف أول السنة الدراسية ، املوافقة

 : الثانية الخطوة
مت فيها مجع املادة اخلربية قصد تأسيس نظري للبحث يسمح لنا بتكوين فكرة عامة وموسعة تسمح لنا      

معيني يف خمتلف التخصصات أصحاب مبعاجلة جيدة للمشكلة، مع إجراء عدة مقابالت مع أساتذة جا
لبناء و   ،األداة و  خربة وكفاءة متميزة و مجع اخللفيات النظرية وضبط الفصول النظرية و بناء االستمارة

االستمارة قمنا مبراجعة املراجع اخلاصة بعلم االجتماع و األساتذة املختصني بعلم االجتماع و كتب الرتبية 
و أضيفت بعض القيم من الدراسات السابقة    االجتماعية للمتوسطة و مت استخراج قيم املواطنة املقررة 

 إجراء الدراسة االستطالعية لغرض مسح مث مت وجيه بن قاسم القاسم بين صعب من السعوديةدراسة مثل  
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و حتكيمها من طرف األساتذة ( استمارة حتليل املنهاج و استمارة التالميذ)و معرفة مدي صدق االستمارة 
  حبيث استخدمنا يف حتليل النتائج . املختصني و معرفة الكيفيات اليت تتم من خالهلا عملية توزيع للتالميذ

 (lekarte)ي يلو تفريغها املقياس الثالث
الدراسة و تصحيحها من طرف األساتذة و قد مت استخالص هذه  حتكيم إىل نامن خالل هذا فقد توصل

 .(لالستمارة و األداة) القيم و العبارات املناسبة ملوضوع دراستنا
 أنظر اجلدول املوايل: و بعد عرضها علي جمموعة من احملكمني 

لالستمارة حتليل املنهاج ، و استمارة املوجهة لتالميذ املرحلة املتوسطة السنة مت الوصول إيل الصيغة النهائية 
 .مالحظة التدريس أداة، و الرابعة

وكان  مت حتليل مناهج الرتبية البدنية و الرياضية  للسنوات األربع، مثمث بعد ذلك مت إجراء تقنني األداة، 
إيل غاية هناية الفصل الثاين للسنة الدراسية الثانية ( 3100-3101)ذلك يف هناية السنة الدراسية األوىل

(3100-3103.) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



منهجية البحث و اإلجراءات الميدانيةالفصل األول                                                                     
 

86 
 

 :األساتذة احملكمني أمساء و الدراجات العلمية و اجلامعة التابعني هلا يوضح ( 12) جدول رقم 

 اجلامعة التابع هلا العلميةالدرجة  التخصص االسم و اللقب الرقم

 جامعة مستغامن بروفيسار تربية بدنية و رياضية عطاء اهلل أمحد 10

 جامعة مستغامن دكتورة تربية بدنية و رياضية بن قالوز توايت 13

 جامعة مستغامن دكتورة تربية بدنية و رياضية أحسن أمحد 12

 جامعة مستغامن دكتورة تربية بدنية و رياضية بالكبيش قادة 12

 جامعة مستغامن دكتورة تربية بدنية و رياضية زيتوين عبد القادر 15

 جامعة مستغامن بروفيسار تربية بدنية و رياضية بو مسجد عبد القادر 16

 جامعة مستغامن دكتورة تربية بدنية و رياضية بن سي قدور احلبيب 10

 جامعة مستغامن دكتورة تربية بدنية و رياضية بن زيدان حوسني 11

 جامعة مستغامن بروفيسار تربية بدنية و رياضية رمعون حممد 11

 جامعة العراق بابل دكتورة تربية بدنية و رياضية حدود من جامعة سوسن 01

 جامعة تونس دكتورة تربية بدنية و رياضية بوبكر عبد الكرمي 00

 جامعة مستغامن دكتورة تربية بدنية و رياضية زرف حممد 03

 جامعة العراق بابل دكتورة تربية بدنية و رياضية عامر اخليكايف 02

 جامعة مستغامن دكتورة علم االجتماع قريد فتحي 02

 

  :الثالثة الخطوة

أي  مت يف هته املرحلة التنفيذ أي توزيع االستمارات على األساتذة و التالميذ يف أواخر السنة الدراسية    
 (.3103-3100)من السنة الدراسيةيف أواخر الفصل الثالث 



منهجية البحث و اإلجراءات الميدانيةالفصل األول                                                                     
 

87 
 

  :الرابعة الخطوة

مت تصوير بعض حصص ( 3102-3103)مث يف األخري و يف الفصل الثاين من السنة الدراسية      
 .(15،16)رقم  أنظر املالحقحتليلها  يف  و الرياضية مث حتليلها بطريقة تشبه أداة فالن دوز للرتبية البدنية

 :أدوات جمع البيانات-0
تعترب هذه الوسائل و األدوات العلمية يلجا إليها الباحث جلمع احلقائق واملعلومات حول موضوع       

الدراسة، لذلك فقد ختتلف أدوات البحث وفق طبيعة املوضوع وأهدافه، لذلك جيب على الباحث أن 
  أمانة املعطيات حيسن اختيار األداة املناسبة للحصول على نتائج هنائية تعكس دقة وموضوعية وصدق و

 :ويف دراستنا هذه استخدمنا األدوات التالية
 : (1)المالحظـــة (0

املالحظة بغية اكتشاف  تتفحصهوهي املشاهدة العينية املقصودة للظاهرة موضوع الدراسة وتدوين ما  
هذه املالحظة تتميز بدرجة عالية من الدقة ألهنا ال تعتمد على القدرة  ،أسباهبا وفهم قوانني حدوثها

البصرية، فاملالحظة املباشرة يضاف هلا عنصر هام يتمثل يف االنتماء إىل جمتمع الدراسة الذي تتم 
مالحظته، و موضوع حبثنا كانت املالحظة مباشرة يف بعض متوسطات والية  مستغامن، خالل فرتة الدراسة 

من شاهنا أن تأسس عندنا نوع  سنوات الدراسية يف املتوسطة و حضور بعض احلصص التطبيقية الىتيف ال
وتساعد على تسهيل مهمتنا يف احلصول على  ،جمتمع الدراسة أفرادمن احلكم والتعرف أكثر فأكثر على 

 .ز باملصداقية نوعا ماإجابات تتمي
 :المقابلة الشخصيـة ( 0

الباحث املقابلة الشخصية شبه املقننة مع بعض املبحوثني من األساتذة والتالميذ  استخدم الطالب      
هبدف احلصول على معطيات واقعية ميدانية تعيشها العينة هبدف بناء استبيان يكون صادق وملم بكل 

 :اجلانب اليت ختص قيم املواطنة
 .القيم األخالقية -
 .القيم االجتماعية -
 .لقانونيةالقيم االقتصادية و ا -

، لكي تسمح باحلصول على البيانات املطلوبة بأقل قدر من ( 2)الباحث أن تكون املقابلة حرة راعوقد 
 . وبأكرب قدر من التلقائية  التوجيه للمبحو 

                                                           
وعلـــي، .ســـليمان) وهـــي املشـــاهدة العيانيـــة املقصـــودة للظـــاهرة موضـــوع الدراســـة وتـــدوين مـــا تـــتمحص عنـــه هـــذه املالحظـــة بغيـــة اكتشـــاف أســـباهبا وفهـــم قـــوانني حـــدوثها( 1)

 (311، صفحة 0111
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 :ستمارة اال
 الطالب عبارة عن مقياس مت بناؤه من قبل: قام الطالب الباحث بتصميم استمارة تشتمل على     

اىل الدراسات السابقة و خاصتا  و ذلك بعد اللجوء )مقياس قيم املواطنة(الباحث وأطلقت عليه اسم 
و الدراسات النظرية من  وجيه بن قاسم القاسم بين صعب من السعوديةدراسة بوزيان راضية و دراسة

بالدكتور أيضا وكتب الرتبية االجتماعية للسنوات األربعة يف املستوى املتوسط و استعنا    اجلانب النظري
إىل معرفة مدى تطبيق  هذه االستمارة دفوهت  ، علم االجتماع من جامعة مستغامناملختص يف قريد فتحي 

 لقيم املواطنة يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية من وجهة نظر األستاذ ووجهة نظر التلميذ، ولقد راع
                :يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباحث عند بنائه هلذا املقياس الشروط األولية يف بناء املقاييس وه الطالب

 (251-221، الصفحات 0111وعلي، .سليمان)
 :الموضوعية ( أ ) 

  حيث قام الباحث بتوحيد إجراءات االختبار من حيث وضوح التعليمات، وحتديد زمن اإلجابة       
 :وطريقة التصحيح،  فقد متت صياغة تعليمات اإلجابة عن املقياس كما يلي

أمامك جمموعة من العبارات اليت تعرب عن بعض قيم املواطنة، واملطلوب منك اإلجابة على هذه العبارات 
بدرجة عالية، بدرجة )بعفوية كيف هو حتقيقها يف حصة درس الرتبية البدنية و الرياضية أجب 

 .متارسها  أومتوسطة،بدرجة منخفضة حسب مطابقة العبارة لوضعيتك اليت تعيشها 
، مع هامش لكن يتم اسرتجاع االستبيان يف نفس اليوم جلميع املبحوثني فلم يتم حتديدهن اإلجابة أما زم

أما مفاتيح التصحيح فقد قامت الباحثة بإعدادها مسبقا، وبالتايل ضمان . مرونة وفقا ملتطلبات املوقف
طاء ثالثة درجات توحيد طريقة التصحيح حيث مت حتديد الفقرات اليت كانت كلها اجيابية ومن مث إع

بدرجة )ودرجة واحدة لإلجابة ب ،(بدرجة متوسطة)ودرجتني لإلجابة  ،(بدرجة عالية)لإلجابة ب
 (.منخفضة

 : الشمــــول( ب) 
راع الباحث أن يشمل املقياس مجيع جوانب حمتوى البيانات األساسية الالزمة للدراسة، وان          

 .للمبحوثنييناسب مستويات عقلية متباينة 
 
 

                                                                                                                                                                          
ل يرتك للمشارك التعبري املقابلة احلرة هي مقابلة غري مقيدة بنظام عرض األسئلة حيث تقدم األسئلة وفق ما يناسب املوقف، وليست مقيدة باملوضوعات اليت تطرح ب2))

 (211، صفحة 0111وعلي، .سليمان). عن أفكاره حبرية
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 :التقنيــــن( ج) 
لكي تكون درجة املبحو  على املقياس هي تعبري حقيقي عن مهاراته واستعداداته لتطويرها، قام و         

الباحث بتطبيق املقياس على عينة كبرية من جمتمع الدراسة امليدانية، وذلك لتحديد اخلصائص السيكومرتية 
ى توفر شروط الصدق والثبات واملوضوعية واملعايري، وهذا ما سيتم اليت تدل على جودة االختبار، أي مد

 .توضيحه الحقا يف اخلطوات املوالية
 :الهدف من إعداد االستبيان

 .اإلجابة على تساؤالت البحث املطروحة -10
 .التحقق من صحة الفرضيات املوضوعة  -13
 .حتقيق أهداف البحث املرسومة  -12
 :االستبيان إعدادخطوات -0

 .للمصادر العلمية والدراسات السابقة واملشاهبة وكل ما له ارتباط ببحثناالرجوع  -10
  مناقشة جوانب مشكلة الدراسة عموما مع بعض األساتذة يف اجلامعة يف خمتلف التخصصات -13

 .وذلك قصد تكوين فكرة موسعة ووضع تصور عام للمعاجلة من شانه أن يسهل اجناز هدا العمل
صورته األولية مشتمال على احملاور والعبارات ألنواع الصدق والثبات قبل إعداد االستبيان يف  -12

 .توزيعها يف شكلها النهائي
    :الدراسة االستطالعية لالختبار -0 
 هي عبارة أولية يقوم هبا الباحث على عينة قبل قيامه ببحثه الختيار أساليب البحث وأدواته      
 (l ،010، صفحة 3111معجم علم النفس والرتبية)  

مبتوسطة واد اخلري  تلفة ، وخعلى بعض األساتذة ببعض املتوسطات امل وقد مت القيام بالدراسة االستطالعية
و ذلك هبدف  معرفة مدى مالئمة األسئلة من حيث مقصودها وأبعادها أي  .التالميذ لبعض اجلديدة 

استبيان إىل أساتذة التعليم املتوسط للرتبية البدنية و  03قد مت تقدمي . ذلك معقدة أو مفهومة إىل غري
-3100)تالميذ السنة الرابعة متوسط  وذلك يف بداية الفصل الثاين للسنة الدراسية 30الرياضية و

نعطيهم االستمارة اليوم مث بعد أسبوع نعطيهم نفس : مثال حيث أعطينا االستمارة للعينات( 3103
وكان اهلدف الرئيسي من هذه العملية هو اختبار أدوات  .ارة  مث إجراء الصدق و الثبات بأنواعهاالستم

 .البحث املالئمة اليت تسمح لنا بتحقيق األهداف املرجوة من الدراسة
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 :العينة االستطالعية يوضح ( 15) جدول رقم  

 السنة تالميذ عدد األساتذة  اسم المتوسطة البلدية
 الرابعة

 
 

 مستغانم
 

 

 00 02 ان سينا

 00 02 زغلول القديمة

 00 02 زغلول الجديدة

 00 02 بلعيد توفيق

 00 01 قارة مصطفى

 
 واد الخير

 00 02 مغطيط عبد اهلل
 00 01 واد الخير الجديدة

 00 00 المجموع الكلي

 

 :نواع الصدقأ

 : الظاهري:الصدق:أوال
وهو ميثل الشكل العام  املقاصة،يعتمد على منطقية حمتويات االختبار ومدى ارتباطها بالظاهرة      

لتحقيق الصدق الظاهري و  ،لالختبار أو مظهره اخلارجي من حيث مفرداته وموضوعيتها ووضوح تعليماهتا
حبا  والدراسات مت االعتماد على الدراسات السابقة واملشاهبة اخلاصة مبتغريات البحث وتعد هذه األ

هذه الدراسات ساعدتنا يف  وخصوصا اليت عنت قيم املواطنة و ستبانةإلامصدرا مهما من مصادر مادة 
مسح الكتب  و عام للبحث يتناسب مع العينة املبحوثة إطاراالنطالق بطريقة صحيحة من حيث وضع 

 .و مجيع العالقات االجتماعية  اليت هتتم بالقيم 
 (:المحكمين) صدق المحتوى: ثانيا

 :مت صدق احملكمني على ثالثة مراحل هي

 

 



منهجية البحث و اإلجراءات الميدانيةالفصل األول                                                                     
 

91 
 

 .حمكم ملعرفة مدى متثيل العبارات للمقياس( 02)على ( حماور اإلستبيان)عرض  (10

 .يوضح نسبة موافقة احملكمني على احملاور املعروضة واخلاصة باألساتذة:( 16)جدول رقم 
 القبول أو الرفض للرفض % ويةئالنسبة امل للقبول % ويةئالنسبة امل الرفض املوافقة املهارات الرقم
 مقبول 23,08 06،13 12 01 القيم األخالقية 10
 مقبول 15,39 12،60 13 00 القيم االجتماعية 13
 مرفوض 61,54 21،26 11 15 القيم االقتصادية 12
 مرفوض 76,93 32،10 01 12 القيم الثقافية 12
 مرفوض 53,85 26،05 15 16 القيم القانونية 15

 

 
 .الختيار احملاور النسب املؤوية يوضح( 11) رقم  شكل

وعلم النفس  ،يف جمال الرتبية البدنية والرياضية"  حمكم 03مت عرض االستبيان يف صورته األولية  على      
طلب حتكيم " واللغة العربية من أصحاب اخلربة يف التدريس اجلامعي وطلب منهم عن طريق  ،الرتبوي

حتديد مدى مشولية الفقرات اليت مت صياغتها ألبعاد املقياس يف ضوء املعايري والتعريفات  (3)"صالحية مقياس
للتطبيق  ءمتهاالومدى ، اإلجرائية، كما طلب منهم حتديد مدى صالحية كل عبارة لقياس تلك القيمة

على حصول معظم العبارات اخلاصة بكل قيمة على  وقد أسفرت نتائج التحكيم ،والتعليق كلما تطلب األمر

                                                           
 .حقالطلب، يرجى مراجعة املالملعرفة حمتويات هذا ( 3)

31% 

35% 

34% 34% 

 النسب المئوية للمحاور

 القيماالقتصاديةوالقانونية القيماالجتماعية القيماألخالقية
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  ، وتبني من خالل ذلك أن معظم عبارات املقياس جيدة(4)%05درجة اتفاق بني احملكمني تزيد عن 
 .وحتمل صدقاً ظاهرياً جلياً، ومالئمة للتطبيق على جمتمع الدراسة

وبعد  ،ولقد قمنا بتعديل بعض العبارات، بناء على مالحظات واقرتاحات بعض أعضاء جلنة التحكيم
إجراء التعديالت أعيدت صياغة الفقرات والتأكد من سالمتها لغوياً، وعرضها على أربعة حمكمني آخرين 

 .إلعطاء رأي هنائي بشأهنا وسنعرض خطوات اليت مت القيام هبا
 

 :بتحليل المناهج و باألساتذةاالستبيان الخاص   ( أ
 

على جمموعة من احملكمني املتمثلة يف خرباء ( املهارات)مت فيها عرض جمموعة من احملاور  :األولى الخطوة
 :ستبانة إلاالستفادة من خرباهتم يف بناء ا وخمتصني يف اجملال قصد

( %05)حمورين بنسب فاقت نالحظ ان مت املوافقة على  أعاله  و الشكل البياين  من خالل اجلدول
لكن (%35)مت اعتماد اثنني منهم و اليت تفوق( %51)وبتايل مت اعتمادها أما احملاور اليت كانت اقل من 

حىت وان هناك من يرى بأن له عالقة تأخذ حىت ولو كانت .بدجمهم معا و مل يتم اعتماد واحد فقط
 .بنسب قليلة

 :عرض نتائج التوزيع النسبي للعبارات
بعد اسرتجاع أراء جلنة التحكيم حول قبول ورفض احملاور، اليت مت تفريغها وتوزيع العبارات على احملاور      

 احملكمني   تكرار املوافقةجبمع األرقام املتحصل عليها من  و ذلك املقبولة حسب الوزن النسيب لكل حمور 
 23تقابل   05احملاور الثالثة أي  عبارة علي  05مث حساب توزيع ( 23)أي(6+5+00+01)و هي 

 :اخلاصة بكل حمور املتحصل عليها جلدول التايل يوضح عدد العباراتا و (س)للمحور األول يقابل  00و 
 

 :بالنسبة الستبيان حتليل املنهاج يوضح توزيع العبارات على احملاور احملكمة  حسب الوزن النسيب (  10)جدول رقم 

 القيم االقتصادية و القانونية القيم االجتماعية القيم األخالقية احملاور
 36 36 32 عدد العبارات

 

                                                           
 (250، صفحة 0111وعلي، .سليمان): ، للمزيد يرجى مراجعة(%05)ينبغي أال تقل درجة االتفاق على كل فقرة من الفقرات عن (  4)
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 .لتوزيع العبارات على احملاور النسب املؤوية يوضح( 01) رقم  شكل

عبارة وهو عدد ( 05)أن عدد العبارات الكلي بلغ  أعالهو الشكل البياين نالحظ من خالل اجلدول      
الغرض اليت وضعت ألجله وتستويف شروط الدراسة، ونالحظ عدم تساوي معترب يستطيع أن يعرب عن 

احملاور يف عدد العبارات نظرا للتوزيع النسيب للعبارات على احملاور حسب أمهية كل حمور من وجهة نظر 
 .احملكمني
 5:الثانية الخطوة

اخلاصة بكل حمور، حسب ( القيم)بعد حتديد احملاور املقبول لألداة مت إدراج جمموعة من العبارات     
حمكم ( 03)األمهية واالرتباط والعالقة مث عرضها على احملكمني مرة أخرى، ويف هذه املرة مت عرضها على 

( %05)اليت مل يتفق عليها احملكمني بنسبة تفوق ( القيم)فقط وسنعرض العبارات ( 01)مت اسرتجاعها 
 واجلدول التايل يوضح ذلك والعبارات اليت طلب فيها التعديل قمنا بتعديلها

 
 
 
 
 
 

                                                           
 ارجع إىل املالحق جتد االستبانة يف صورهتا األولية أي قبل حتكيمها (:5)

31% 

34% 

35% 35% 

 النسب المئوية لتوزيع العبارات على المحاور

 القيماالقتصاديةوالقانونية القيماالجتماعية القيماألخالقية
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 :يوضح نتائج القيم اليت مت حذفها من االستبيان :( 11)جدول رقم 
 النسبة املؤوية تكرار املوافقة القيم احملاور

 
 
 
 

 القيم األخالقية

 01 0 اإلحساس باملصلحة العامة
 40 04 الشخصية الوطنية
 40 04 احرتام اآلخرين
 70 07 ممارسة احلوار

 50 05 النظام و االستئذان عند الرغبة يف القيام بعمل ما
 40 04 التنافس احملمود

 30 03 اإلخالص
 70 07 حماربة األمية

 80 08 توظيف العلم يف حل املشكالت اليومية
 61 06 االنتماء و املشاركة يف احليات اجلماعية القيم االجتماعية

 21 04 تقبل التنوع
 30 03 االجيايب حنور اآلخرينالسلوك 

 70 07 احلفاظ على البيئة
 70 07 التحكم يف برنامج احلياة اليومية

 50 05 التعامل مع اآلخرين
 40 04 االبتعاد عن التعصب
 50 05 التحلي بروح املبادرة

 50 05 توثيق القيم االجتماعية
 21 03 استخالص القواعد املنظمة للحيات احلماية

 
القيم االقتصادية و 

 القانونية
 
 
 

 61 16 احلس املدين
 51 15 حقوق اإلنسان

 51 15 حرية التصرف القانوين
 21 12 حرية التعبري
 21 12 حق اإلقامة

 61 16 النظام املؤسسايت
 21 12 على النظام املؤسسايت اإلطالع

 51 15 التمييز بني الثقافات و التنوع
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 :أعالهتابع للجدول 

 30 03 التمتع باحلقوق و أداء الواجبات 
 21 12 احرتام القوانني

حيث أهنا تعترب املرحلة  ،يوضح اجلدول أعاله عرض القيم اليت مل تلقى اتفاق كبري من قبل احملكمني       
الثانية من صدق احملكمني ببعد توزيع العبارات حسب احملاور اخلاصة هبا، ومت تعديل القيم اليت طلب 
تعديلها و دمج بعض القيم، واجلدول التايل يوضح توزيع القيم النهائية الستبيان حتليل املنهاج و األساتذة 

 :بعد صدق احملكمني
 

 :دد القيم لكل حمور بعد عرضها على احملكمنييوضح ع( 11)جدول رقم 
 القيم االقتصادية و القانونية القيم االجتماعية القيم األخالقية املهارات

 06 06 02 عدد العبارات
 

 
 .لألساتذة عرضها على احملكمنيإعادة  بعد لتوزيع العبارات على احملاور  النسب املؤوية يوضح( 00) رقم  شكل

  التوزيع النهائي للقيم اخلاصة باحملاور حسب رأي احملكمني أعالهو الشكل البياين نالحظ من اجلدول      
قيمة وهو التوزيع النهائي للقيم اخلاصة باحملاور ( 26)قيمة أصبحت ( 05)فبعدما كانت يف البداية 

 . حسب صدق احملكمني

30% 

35% 

35% 35% 

 النسب المئوية لتوويع العبارات على المحاور

 القيماالقتصاديةوالقانونية القيماالجتماعية القيماألخالقية
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 :عرض نتائج االستبيان اخلاص بالتالميذ( ب
بالنسبة الستمارة التالميذ فهي مستخلصة من استمارة حتليل املنهاج و األساتذة بالنسبة للمحاور أما       

أما العبارات فربجمت مع أساتذة خمتصني يف األدب العريب و علم االجتماع هلا عالقة مع القيم السابقة 
حق مث مت عرضها على بعض لالستمارة السابقة حيث أن يف بعض القيم متثلها عبارتني أو ثالثة أنظر املال

 :احملكمني و كانت نتائج العربات كتايل
  :حمور بالنسبة الستبيان التالميذ بعد صدق احملكمني حسب كل  يوضح توزيع العربات(  01)جدول رقم 

 القيم االقتصادية و القانونية القيم االجتماعية القيم األخالقية املهارات

 06 32 33 عدد العبارات
 

 
 .للتالميذ عرضها على احملكمنيإعادة  بعد لتوزيع العبارات على احملاور  النسب املؤوية يوضح( 03) رقم  شكل

  التوزيع النهائي للقيم اخلاصة باحملاور حسب رأي احملكمني أعالهو الشكل البياين نالحظ من اجلدول     
عبارة وهو التوزيع النهائي للقيم ( 63)قيمة يف شكل عبارات  أصبحت ( 26)فبعدما كانت يف البداية 

 .  صدق احملكمني أساتذة األدب العريب و اخلاصة باحملاور حسب
 

35% 

39% 

26% 26% 

 النسب المئوية لتوويع العبارات على المحاور

 القيماالقتصاديةوالقانونية القيماالجتماعية القيماألخالقية
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قمنا حبساب قيمة معامل االرتباط  بريسون عن طريق إجياد    (:صدق االتساق الداخلي)صدق البناء 
معامل االرتباط بني درجة كل عبارة واجملموع الكلى للمحور الذي متثله، قصد معرفة قيمة ارتباط كل عبارة 

 .باحملور من اجل حذفها أو تركها

              ذي وضع من أجلهاملدى الذي يؤدي الغرض ال"صدق االختبار نعين بصدق االختبار : الصدق الذايت
  (األساتذة )ومن أجل صدق االختبار هذه الدراسة استعمل صدق احملكمني (015، صفحة 0115صبحي، )

والصدق الداخلي، و جرى التحقق من صدق االستبيان الداخلي لإلستبانة بتطبيقها على عينة استطالعية 
أستاذ من جمتمع الدراسة، وقد مت حساب اجلذر ألرتبيعي ملعامل الثبات  ( 03) تلميذ( 30)بلغ حجمها 

 :كـما هو موضح يف اجلدول التايل

 يوضح نتائج معامل االرتباط بريسون حلساب الصدق اخلاص مبحاور استبيان األساتذة(  00)جدول رقم 

 نوع الداللة (ج)ر  درجة مستوى ن الثبات الوسائل الرقم

  0,85 القيم األخالقية 10
03 

 
1.15 

 
01 

 
0.684 

 
دال 

 إحصائيا
 0,94 القيم االجتماعية 13
 0,89 القيم االقتصادية و القانونية 12

 

 :يوضح نتائج معامل االرتباط بريسون حلساب الصدق اخلاص مبحاور استبيان التالميذ(  03)جدول رقم 

 نوع الداللة (ج)ر  درجة مستوى ن الثبات الوسائل الرقم
  1,15 القيم األخالقية 10

21 
 

1.15 
 
20 

 
1,21 

 
دال 

 إحصائيا
 1,12 القيم االجتماعية 13

 1,11 القيم االقتصادية و القانونية 12

نالحظ من خالل اجلدولني أعاله أن قيم معامالت الصدق اخلاصة مبحاور استبيان األساتذة وحماور 
 .جاءت مرتفعة مما يعرب على صدق االستبيان يف قياسه ملا وضع ألجله التالميذاستبيان 
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 : ثبات االختبار

بأنه "ويعرفه كذلك "مدى استقرار ظاهرة معينة يف مناسبات خمتلفة "يعرفه مقدم عبد احلفيظ على أنه     
                نـــــــــــــــــــــــــــــــمدى دقة أو استقرار نتائجها فيها لو طبق على عينة من األفراد يف مناسبتني خمتلفتي

وهو من أهم الركائز األساسية ألي اختبار حيث يفرتض أن يعطي  .(011، صفحة 0111احلفيظ، )
اهلادي، ) االختبار نفس النتائج تقريبا إذا أعيد استخدامه مرة أخرى على نفس األفراد يف نفس الظروف

 .(001، صفحة 0111

 :معامل االرتباط بيرسون: عرض الثبات بطريقة اختبار إعادة االختبار -10

وتعترب هذه الطريقة من أبسط الطرق : Test-retest Methodطريقة إعادة التطبيق: ثالثاً       
وتتلخص هذه الطريقة يف تطبيق االستبيان على جمموعة من وأسهلها يف تعيني معامل ثبات االختبار، 

لتحصل   األفراد مث يعاد التطبيق مرة أخرى على نفس اجملموعة، وحيسب معامل االرتباط بني التطبيقني
 .على معامل ثبات درجات االختبار

 :مبحاور استبيان األساتذةمعامل االرتباط بريسون اخلاص الثبات بطريقة إعادة  يوضح نتائج  :(02)جدول رقم 

 نوع الداللة (ج)ر  درجة مستوى ن الثبات الوسائل الرقم

  0,92 القيم األخالقية 10
03 

 
1.15 

 
01 

 
0.684 

 
دال 

 إحصائيا
 0,97 القيم االجتماعية 13
 0,94 القيم االقتصادية و القانونية 12

االرتباط اخلاصة بكل حماور استبيان األساتذة  نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن قيم معامالت    
اجلدولية اليت تبلغ ( ر)وهي اكرب من , (0,94، 0,97، 0,92)جاءت دالة وبقيم كبرية حيث بلغت 

، مما يدل على انه هناك ارتباط طردي قوي (00)ودرجة حرية ( 1.15)عند مستوى داللة ( 1.612)
 .يعكس ثبات االستبيان
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 :معامل االرتباط بريسون اخلاص مبحاور استبيان للتالميذالثبات بطريقة إعادة  يوضح نتائج (  02)جدول رقم 

 نوع الداللة (ج)ر  درجة مستوى ن الثبات الوسائل الرقم

  1,10 القيم األخالقية 10
21 

 
1.15 

 
20 

 
0.49 

 
دال 

 إحصائيا
 1,10 القيم االجتماعية 13
 1,12 القانونيةالقيم االقتصادية و  12

نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن قيم معامالت االرتباط اخلاصة بكل حماور استبيان األساتذة    
اجلدولية اليت تبلغ ( ر)، وهي اكرب من (0,97،1,10،1,12)جاءت دالة وبقيم كبرية حيث بلغت 

هناك ارتباط طردي قوي ، مما يدل على انه (31)ودرجة حرية ( 1.15)عند مستوى داللة ( 1.21)
 .يعكس ثبات االستبيان

 :عرض الثبات بطريقة التجزئة النصفية -10

طريقة حساب الثبات بالتجزئة النصفية وهذه الطريقة تعتمد على تقسيم مفردات املقياس إىل        
: وعتنيأو نصفني مث جيري ربط الدرجات يف كال النصفني، وغالبًا ما يتم تقسيم املفردات إىل جمم قسمني،

 (312، صفحة 0112سعد، )

 .تجزئة النصفية الستبيان األساتذةيوضح قيم معامالت االرتباط بطريقة ال :(05) رقم جدول 

عدد  الثبات الوسائل اإلحصائية الرقم
 العبارات

درجة 
 احلرية

ر  
 اجلدولية

 الداللة مستوى
 العوامل

  0,50 13 14 0,83 القيم األخالقية 10
1.15 

 
دال 

 إحصائيا
 0,45 15 16 0,93 القيم االجتماعية 13

 0,45 15 16 0,98 القيم االقتصادية و القانونية 12

نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن قيم االرتباط املتحصل عليها مرتفعة جدا وهي دالة إحصائيا، مما      
االستبيان، ومت حسابه بطريقة التجزئة النصفية اليت تعتمد على تقسيم نتائج العبارات إىل يؤكد قوة ثبات 

ذلك استخدام معادلة سبريمان  زوجية وفردية مث حساب معامل االرتباط اخلاص بكل واحدة منها، وبعد
 .براون
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 .يوضح قيم معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية الستبيان التالميذ :( 06)جدول رقم 

عدد  الثبات الوسائل اإلحصائية الرقم
 العبارات

درجة 
 احلرية

ر  
 اجلدولية

 الداللة مستوى
 العوامل

  0,37 30 33 0,97 القيم األخالقية 10
1.15 

 
دال 

 إحصائيا
 0,35 32 32 0,98 القيم االجتماعية 13

 0,45 05 06 0,92 القيم االقتصادية و القانونية 12

نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن قيم االرتباط املتحصل عليها مرتفعة جدا وهي دالة إحصائيا، مما     
يؤكد قوة ثبات االستبيان، ومت حسابه بطريقة التجزئة النصفية اليت تعتمد على تقسيم نتائج العبارات إىل 

ذلك استخدام معادلة سبريمان  وفردية مث حساب معامل االرتباط اخلاص بكل واحدة منها، وبعد زوجية
 .براون

 :عرض الثبات بمعامل ألفا كرونباخ -10

وتعتمد فكرة  :Internal Consisteneyطريقة االتساق الداخلي أو التجانس الداخلي : ثانياً        
البنود مع بعضها البعض داخل االستبيان وكذلك ارتباط كل  هذه الطريقة على مدى ارتباط الوحدات أو

وهو :0150يسمى عادة مبعامل ألفا الذي اقرتحه كرونباخ وهو ما.أو حمور مع االستبيان ككل فقرة 
وهو الذي يستخدمه أغلب الباحثني من  الثبات الذي يشري إىل قوة االرتباط بني الفقرات يف اإلستبانة،

ث يذكر أن معامل ألفا الذي اقرتحه كرونباخ ميثل مدى ارتباط العبارات مع خالل احلاسب اآليل ،حي
                         .لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكك   وكذلك ارتباط كل عبارة مع اإلستبانة بعضها البعض داخل اإلستبانة،

 (310، صفحة 0112سعد، )
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 :كل قيمة على حدى يوضح نتائج معامالت االرتباط مبعادلة ألفا كرونباخ حملاور استبيان األساتذة :(00) جدول رقم 

عدد  الثبات الوسائل اإلحصائية الرقم
 العينة

درجة 
 احلرية

ر  
 اجلدولية

 الداللة مستوى
 القيم األخالقية

 دال إحصائيا 0,05 0,49 09 11 0,670 الذاتاحترام  10
 دال إحصائيا 0,516 احترام الغير 10

 دال إحصائيا 0,620 نبذ العنف 10
 دال إحصائيا 01 األمانة 10

10 
        اإلحساس بالمسؤولية الفردية

 و االعتماد علي النفس
 دال إحصائيا 0,524

10 
االبتعاد عني تقبل الرأي األخر و 
 التعصب

 دال إحصائيا 01

 دال إحصائيا 0,559 الطموح المستقبلي 10
 دال إحصائيا 01 الطاعة و اإلخالص 10

10 
التحكم في الذات و عدم االنفعال 

 و مالحظة التصرفات
 دال إحصائيا 0,690

 دال إحصائيا 0,619 الصدق 01
 إحصائيادال  0,663 التواضع 00
 دال إحصائيا 0,632 الحماس المقبول 00
 دال إحصائيا 0,748 الشجاعة 00
 دال إحصائيا 0,810 االلتزام بالروح الرياضية 00

من خالل اجلزء األول من اجلدول أعاله جند أن ثبات كل قيمة من استمارة األساتذة دال احصائيا         
 .داللتها صدق القيم وو هذا دال على 
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 :(00)رقمللجدول  للجزء األول تابع

عدد  الثبات الوسائل اإلحصائية الرقم
 العينة

درجة 
 الحرية

 الداللة مستوى ر  الجدولية

 القيم االجتماعية

 دال إحصائيا 0,05 0,49 09 11 0,56 التضامن و التعاون 00
 دال إحصائيا 0,666 االتصال و التواصل 00

 دال إحصائيا 01 اإلحساس بالمسؤولية نحوي الجماعة 00
 دال إحصائيا 0,516 الصداقة 00

00 
المواقف االيجابية و حسن اختيار 

 المواقف المالئمة
 دال إحصائيا 0,633

 دال إحصائيا 01 نبذ التميز و التفرقة بين أفراد المجتمع 01
 إحصائيادال  0,725 العدل و المساواة 00
 دال إحصائيا 0,748 التسامح 00
 دال إحصائيا 0,846 المبادرة 00
 دال إحصائيا 0,733 إتاحة الفرص 00

تعويد المتعلم علي النقد و ممارسة  00
  واالستدالل و األحكام الموضوعية 

 دال إحصائيا 0,516

توثيق القيم االجتماعية و الروابط  00
 األسرية

 دال إحصائيا 0,748

توظيف المكتسبات السلوكية في   00
 الحياة اليومية

 دال إحصائيا 0,721

 دال إحصائيا 01 اكتساب السلوك السوي في المجتمع 00
 دال إحصائيا 0,760 تحقيق عامل الصحة و النظافة 00
 دال إحصائيا 0,536 تحقيق عامل األمن و السالمة 01

من خالل اجلزء الثاين من اجلدول أعاله جند أن ثبات كل قيمة من استمارة األساتذة دال احصائيا        
 .و هذا دال على صدق القيم و داللتها
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 :(00)رقمللجدول  تابع

عدد  الثبات الوسائل اإلحصائية الرقم
 العينة

درجة 
 احلرية

 الداللة مستوى ر  اجلدولية
 القيم االقتصادية

 دال إحصائيا 0,05 0,49 09 11 0,663 التوافق و االنسجام الحركي 00

00 
   تحقيق مبدأ التدريس بالكفاءات 

 و االستقاللية في التعلم
 دال إحصائيا 0,663

00 
توفير الوسائل المناسبة في عملية 

 التعلم والتطبيق الميداني
 دال إحصائيا 0,652

 دال إحصائيا 0,833 النظامية التدرج في التعليم و 00

00 
المحافظة علي الممتلكات و احترام 

 الملكيات الخاصة
 دال إحصائيا 0,792

 دال إحصائيا 0,893 ترشيد االستهالك 00
 دال إحصائيا 0,851 توظيف قواعد استخدام الطاقة 00
 دال إحصائيا 01 الحرص علي إتقان العمل 00

و التكنولوجي  التطور العلمي مواكبة 00
 و الحضاري

 دال إحصائيا 0,931

 دال إحصائيا 0,794 الموضوعية 01
 دال إحصائيا 0,804 حرية التعبير و إبداء الرأي 00
 دال إحصائيا 0,828 حب االكتشاف و الفضول 00

 المحافظة علي التراث الطبيعي و 00
 الثقافي

 إحصائيادال  0,623

 دال إحصائيا 0,690 اإلبداع 00
 دال إحصائيا 01 الشخصية و الهوية الوطنية 00
 دال إحصائيا 01 الحياة الديمقراطية و نظامها 00

من خالل اجلزء الثالث من اجلدول أعاله جند أن ثبات كل قيمة من استمارة األساتذة دال        
 .احصائيا و هذا دال على صدق القيم و داللتها

 

 



منهجية البحث و اإلجراءات الميدانيةالفصل األول                                                                     
 

104 
 

 :يوضح نتائج معامالت االرتباط مبعادلة ألفا كرونباخ حملاور استبيان األساتذة :(01) جدول رقم 

 الداللة (ج)ر  درجة مستوى ن الثبات الوسائل الرقم

  0,930 القيم األخالقية 10
11 

 
1.15 

 
10 

 
0,49 

 

 
 0,929 القيم االجتماعية 13 دال

 0,891 القيم االقتصادية و القانونية 12

من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن معامالت االرتباط احملسوبة مبعادلة ألفا كرونباخ اليت تقيس         
التابعة هلا، جاءت مرتفعة ومعربة عن قوة االرتباط والعالقة بني العبارات ( احملور)بالسمة عالقة العبارات 

 وانتماءها لكل حمور خاص هبا
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 .كل قيمة على حدى  يوضح نتائج معامالت االرتباط مبعادلة ألفا كرونباخ حملاور استبيان التالميذ :(01) رقم جدول 

 الرقم
عدد  الثبات الوسائل اإلحصائية

 العينة
درجة 
 الحرية

ر  
 الجدولية

 الداللة مستوى

 األخالقية القيم 

10 
النشاطات و التمارين التي يقدمها لك أستاذ التربية البدنية و الرياضية تجعلك 

 .فعلهاى تحترم نفسك و تشعر أنك قادر عل
0,809 15 13 0,49 0,005 

 

 دال 

02 

والرياضية هناك احترام متبادل بين التالميذ فيما  في حصة درس التربية البدنية
 .بينهم 

 دال 0,909

أثناء حصة درس التربية البدنية والرياضية هناك احترام متبادل بين التالميذ و 
 .األستاذ

 دال 0,600

04 

في حصة درس التربية البدنية و الرياضية ليس هنالك عنف بين التالميذ فيما بينهم 
 . حتى في اللعب

 دال 0,814

في حصة درس التربية البدنية و الرياضية ليس هنالك عنف بين التالميذ و 
 .  االستاذ

 دال 01

05 

الرياضية تجعلك أمين التمارين التي تقومون بها في حصة درس التربية البدنية و 
 .انجازها ىعل

 دال 0,780

األمانة في انجاز التمارين حتى بدون  ىأستاذ التربية البدنية و الرياضية يحثكم عل
 .مراقبة

 دال 0,806

 
في حصة درس التربية البدنية و الرياضية تتلقون تمارين تحسسكم بالمسؤولية و 

 .النفس ىوذلك باالعتماد علواجب عليكم أدائها بدون أي مراقبة 
 دال 0,903

06 
أثناء حصة درس التربية البدنية و الرياضية تحترمون رأي زميلكم في االبتداء عن 

 رأيه عليكم 
 دال 0,828

07 

التمارين التي تقومون بها في حصة درس التربية البدنية و الرياضية تجعلكم 
 .تفكرون في المستقبل

 دال 0,823

أستاذ التربية البدنية و الرياضية يحدثكم و يحثكم الي المستقبل  و العمل له مثال 
 .كاألبطال و أن هذا ليس صعبا و ليس مستحيال

 دال 0,869



منهجية البحث و اإلجراءات الميدانيةالفصل األول                                                                     
 

106 
 

 :(01)رقمللجدول للجزء األول  تابع 

08 

أستاذ التربية البدنية و الرياضية يأمركم باستئذانه عند القيام بأي عمل مثال عند 
 .للمرحاض  أو شرب الماء الذهاب

 دال     0,891

 دال 0,956 .التالميذ يستأذنون األستاذ عند القيام بأي عمل ما

 دال 0,954 .هناك انضباط و صرامة في حصة التربية البدنية و الرياضية

09 

أستاذ التربية البدنية و الرياضية يتحكم في ذاته و انفعاالته عندما يغضب من 
 .تالمذته  ألنهم لم يطيعونه أو ما شبه ذلك

 دال 0,866

أستاذ التربية البدنية و الرياضية حريص علي مالحظة تصرفات تالمذته و يحثهم 
 .ذلكى عل

 دال 0,934

10 
عندما  يخطئ أحدكم أو يقوم بأي عمل خاطئ و يسألكم األستاذ عليه يجيبه 

 .بصراحة
 دال 0,694

 دال 0,600 .التربية البدنية و الرياضية متواضعأستاذ  11

 دال 01 .التواضعبأستاذ التربية البدنية و الرياضية يوصيكم و يحثكم  

12 
التمارين التي تقومون بها في حصة التربية البدنية و الرياضية تجعلكم متحمسين 

 .للقيام بها ثانيتا
 دال 0,736

13 
بها في حصة درس التربية البدنية و الرياضية تجعلك التمارين التي تقومون 

 ن كانت إو  ىتتخذون قرارات تتطلب منكم الشجاعة و عدم الخوف لفعلها حت
 دال 0,907

 دال 0,755 .هنالك التزام بالروح الرياضية في حصة درس التربية البدنية و الرياضية 14

معامالت االرتباط احملسوبة مبعادلة ألفا كرونباخ اليت تقيس من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن         
جاءت مرتفعة ومعربة عن قوة االرتباط والعالقة بني العبارات  ،التابعة هلا( احملور)عالقة العبارات بالسمة 

 .للمحور األول خاص به قيمةوانتماءها لكل 
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 الرقم
عدد  الثبات الوسائل اإلحصائية

 العينة
درجة 
 الحرية

 ر 
 الجدولية

 الداللة مستوى

  االجتماعية  القيم

15 

 ىأثناء  حصة درس التربية البدنية و الرياضية إذا كان أحد زمالئك غير قادر عل
 .أداء حركة معينة تساعده في ذلك أو في أحد األمور األخرى

0,755 15 13 0,49 0,005 

 

 دال

مساعدة أصدقائكم عند ما ال  أستاذ التربية البدنية و الرياضية يوصيكم بي
 .يستطيعون القيام بحركة معينة أو في أحد األمور األخرى

 دال 0,837

 دال 0,872 .أثناء حصة درس التربية البدنية و الرياضية تتعاونون في انجاز التمارين و الفوز 

16 
تجعلكم تتحاورون التمارين التي تتلقونها من طرف أستاذ التربية البدنية و الرياضية 

 .فيما بينكم و تتواصلون أكثر
 دال 0,684

17 
أثناء حصة التربية البدنية و الرياضية هنالك تمارين تجعلك تحس بأنك فرد ال 

 .يتجزءا من الجماعة و المطلوب منك بذل كل قواك للفوز
 دال 01

18 
الرياضية تجعلك تتخذ صديق و التمارين التي يقدمها لكم أستاذ التربية البدنية و 

 .تختاره  تتشاركون مع بعضكم 
 دال 0,826

19 

في حصة التربية البدنية والرياضية التمارين التي يقدمها لك االستاذ تجعلك تتخذ 
 .مواقف ايجابية أنت وزمالئك في المحن

 دال 0,799

 دال 0,607 .ترضيكم و حتى هوأستاذ التربية البدنية و الرياضية يتخذ قرارات ايجابية 

20 

في حصة درس التربية البدنية و الرياضية  ليس هنالك تفرقة بين التالميذ من حيث 
 الخ...لون البشرة و قوي و ضعيف

 دال 0,784

 دال 0,840 .أستاذ التربية البدنية و الرياضية  ال يميز بين التالميذ

 دال 0,823 .الرياضية يعامل كل تلميذ بالمثلأستاذ التربية البدنية و  21

22 

أثناء حصة التربية البدنية و الرياضية عندما تخطئ أنت أو أحد زمالئك مع غيره 
 .من التالميذ يتسامحون فيما بينهم

 دال 0,889

 دال 0,740 .هنالك دخل لألستاذ في ذلك فيما بين التالميذ
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 :(01)رقمللجدول للجزء الثاين تابع 

23 
المبادرة مع زمالئهم و  ىفي حصة التربية البدنية و الرياضية يتسابق التالميذ عل

 .خاصتا عندما يطلب منهم األستاذ ذلك
 دال     0,680

24 
أستاذ التربية البدنية و الرياضية أثناء الحصة يتيح لكم الفرص لإلظهار مواهبكم و 

  قدراتكم
 دال 01

25 

التربية البدنية و الرياضية يعطيكم الكلمة لنقد التمارين و النشاطات أو أستاذ 
جميع األعمال التي يقوم بها و إصدار أحكام و االستدالل و مناقشتها و إيجاد 

 .الحلول معا

 دال 0,626

التمارين التي تقومون به في حصة التربية البدنية و الرياضية لها عالقة بالعلوم  التي 
 .تدرسونها

 دال 0,706

26 
أستاذ التربية البدنية و الرياضية يلح و يصر و يذكركم بطاعة الوالدين و أولياء 

  .األمر
 دال 0,830

27 
في حصة التربية البدنية والرياضية التمارين التي يقدمها لك األستاذ تجعلك تتخذ 

 .مواقف ايجابية أنت وزمالئك في المحن
 دال 0,776

 دال 0,890 .أستاذ التربية البدنية و الرياضية يتخذ قرارات ايجابية ترضيكم و حتى هو 

28 
التمارين التي تقومون بها في حصة التربية البدنية و الرياضية تجعلك تكتسب 

 سلوك سوي في مجتمعك
 دال 01

29 

نظافتها و  أستاذ التربية البدنية و الرياضية يسألكم و يراقب لكم مالبسكم و
 .يسألكم عن صحتكم أن كنتم بصحة جيدة قبل ممارسة الرياضة في كل حصة

 دال 0,852

 دال 0,769 .المحيط الذي تمارسون فيه الرياضة نظيف

30 
في حصة التربية البدنية و الرياضية تؤدون تمارين ليست خطيرة تهدد سالمتكم و 

 .صحتكم
 دال 0,750

خالل اجلدول أعاله نالحظ أن معامالت االرتباط احملسوبة مبعادلة ألفا كرونباخ اليت تقيس من         
جاءت مرتفعة ومعربة عن قوة االرتباط والعالقة بني العبارات  ،التابعة هلا( احملور)عالقة العبارات بالسمة 

 .للمحور الثاين خاص به قيمةوانتماءها لكل 
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 :(01)رقمتابع للجدول 

 الرقم
عدد  الثبات الوسائل اإلحصائية

 العينة
درجة 
 الحرية

ر  
 الجدولية

 الداللة مستوى

 القيم االقتصادية

31 
التمارين التي تقومون بها في حصة درس التربية البدنية و الرياضية تجعلكم 

 .رشيقين و لكم التوافق الحركي و االنسجام الحركي وكل ما يخص اللياقة البدنية
0,788 15 13 0,49 0,005 

 

 دال

32 
أستاذ التربية البدنية و الرياضية يستخدم عدة طرق لتدريس مثال يعطيكم تمارين 

 .يقوم بها تلميذين لوحدهم أو مجموعة من التالميذ لوحدهم بحرية
 دال 01

 دال 0,850 .التمارين التي تقومون بها تحسسكم بمدي التقدم التكنلوجي و التطور العلمي 33

34 
أستاذ التربية البدنية و الرياضية يعطيكم مهارات سهلة  في بداية كل نشاط 

 .تمارسونه ثم يزيد صعوبتها
 دال 0,938

 دال 0,679  الممتلكات و احترام الملكيات الخاصة ىالمحافظة عل 35

36 
و بعد  أستاذ التربية البدنية و الرياضية يحدثكم عن الطعام المناسب استهالكه قبل

 .الرياضة
 دال 0,907

37 
التمارين و األنشطة التي تمارسونها في حصة التربية البدنية و الرياضية تجعلكم 

 .كامل الحصة و لألستاذة دخل في ذلكى  تقسمون جهدكم عل
 دال 764, 0

38 
التمارين التي تقومون بها في  حصة درس التربية البدنية و الرياضية لما لها من 

 .تشويق تجعلك تتقنها و إن لم تستطع تحاول ذلك
 دال 0,812

39 
التمارين التي تتلقونها في حصة التربية البدنية و الرياضية واضحة و هادفة و 

 .موضوعية أكثر
 دال 0,700

40 
الوسائل التي تأدون بها التمارين الرياضية متطورة و كافية ألداء تلك التمارين 

 .بشكل جيد
 دال 0,946

41 
التمارين التي  ىأستاذ التربية البدنية و الرياضية يترك لكم حرية التعبير و التعليق عل

 .يقدمها لكم و يأخذ أرائكم  بعين االعتبار
 دال 0,840
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 :(01)رقمللجدول للجزء الثالث تابع 

42 
في حصة التربية  األنشطة و التمارين التي تقومون بها  و التي يقدمها لكم األستاذ

البدنية و الرياضية جديدة في كل مرة باستمرار مما تجعلكم فضوليين أكثر و 
 محاولة فهمها و أدائها أكثر

 دال     0,806

43 
أحيانا أستاذ التربية البدنية و الرياضية يعطيكم تمارين تقومون بها تذكركم و 

 .ألعاب شعبيةتحسسكم بتراثكم الوطني و هو يقولها كمالحظة مثال 
 دال 0,951

00 
أستاذ التربية البدنية و الرياضية بعد إعطائكم التمارين يطلب منكم اإلبداع فيها و 

 .زيادتها صبغة جمالية
 دال 0,644

00 
درس التربية البدنية و الرياضية   التمارين و النشاطات التي تقوم بها في حصة
 .هي هويتك تجعلك  و تحسسك بأنك جزائري األصل و

 دال 0,881

 دال 0,909 هل في حصة التربية البدنية و الرياضية تحسون بالديمقراطية بكامل مفهومها 00

من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن معامالت االرتباط احملسوبة مبعادلة ألفا كرونباخ اليت تقيس         
جاءت مرتفعة ومعربة عن قوة االرتباط والعالقة بني العبارات  ،التابعة هلا( احملور)عالقة العبارات بالسمة 

 .للمحور األول خاص به قيمةوانتماءها لكل 

 :يوضح نتائج معامالت االرتباط مبعادلة ألفا كرونباخ حملاور استبيان التالميذ :(20)جدول رقم 

 الداللة (ج)ر  درجة مستوى ن الثبات الوسائل الرقم

  0,901 القيم األخالقية 10
15 

 
1.15 

 
13 

 
0,49 

 

 
 0,874 القيم االجتماعية 13 دال

 0,852 القيم االقتصادية و القانونية 12

من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن معامالت االرتباط احملسوبة مبعادلة ألفا كرونباخ اليت تقيس         
جاءت مرتفعة ومعربة عن قوة االرتباط والعالقة بني العبارات  ،التابعة هلا( احملور)عالقة العبارات بالسمة 

 .وانتماءها لكل حمور خاص هبا
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 :الوسائل اإلحصائية المستعملة

يقول أبو صاحل وآخرون أن علم اإلحصاء هو ذلك العلم الذي يبحث يف مجيع البيانات وتنظيمها 
وملعاجلة النتائج املتحصل , (012، صفحة 0110سعد، ) .وعرضها وحتليلها واختاذ القرارات، بناءا عليها

من اجل احلصول على نتائج ، ( spss)عليها  استخدمنا الربنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية 
 :االختبارات التالية

 املتوسط احلسايب-

 االحنراف املعياري-

 النسبة املؤوية-

 التوزيع النسيب للعباراتالنسب املؤوية حلساب  -

 معامل ارتباط بريسون للثبات-

 معامل االرتباط بريسون حلساب االتساق الداخلي-

 معامل ارتباط ألفا كرونباخ-

 معامل ارتباط التجزئة النصفية مبعادلة سبريمان براون-

 (tukey)اقل فرق دال للمتوسطات توكي 

 .3كا-

 .(متوسطة، منخفضةعالية، )املدى حلساب مستويات الدراجات -
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 :خاتمة
ميكن اعتبار هذا الفصل الذي تناولنا فيه منهجية البحث، من بني أهم الفصول اليت ضمتها دراستنا هذه  
ألنه حيتوي على أهم العناصر األساسية اليت قادتنا إىل احتواء أهم املتغريات والعوامل اليت كان باإلمكان أن 

إن هذا الفصل يعترب مبثابة الدليل أو املرشد الذي ساعدنا على ختطي كل .الدراسةتعيق السري احلسن هلذه 
كما تناولنا فيه .الصعوبات، وبالتايل الوصول إىل حتقيق أهداف البحث بطريقة منهجية وعلمية صحيحة 

اخل من ... أهم العناصر اليت هتم دراستنا بشكل كبري، منها متغريات البحث، املنهج املتبع، أدوات البيانات
 .العناصر اليت يعتمد عليها أي باحث يف اجلانب التطبيقي لدراسته
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 :مهيدت

 رضــــــــــــــــــــبالع له عالقة  ما وكل ، للمعطيات الوصفية اإلحصائية املعاجلة إىل الفصل هذا يف سنتطرق      
و ذلك بعرض النتائج املتحصل عليها من حتليلنا مناهج السنوات األربعة للمستوى  النتائج والتحليل

 حصص رو التالميذ و النتائج املتحصل عليها من حتليل عش املتوسط و نتائج تفريغ استمارة األساتذة
 ذلك وبعد ،  (صةللرتبية البدنية و الرياضية بطريقة تشبه طريقة أدات فالندوز لتحليل التفاعل اللفظي للح

مث مناقشة فرضياتنا أي صحتها أو عدم صحتها و االستعانة بالدراسات  حمور لكل واملناقشة حليلتب قمنا
 خبامتة وخنرج  العامة االستنتاجات إىل نتوصل و يف األخري السابقة و اجلانب النظري لتفسريها أكثر 

 .املستقبلية االقرتاحات والفرضيات من مجلة مع البحث
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 :عرض و مناقشة النتائج-0
   يف منهاج الرتبية البدنية متوسطةقيم املواطنة متوفرة بنسبة )و اليت تنص على  من خالل الفرضية األويل         

 و من خالل ما نريد الوصول إليه من أهداف استخدمنا الوسائل اإلحصائية املتمثلة (رحلة املتوسطةاملو الرياضية  يف 
و تفريغها  و األساتذة بعد حتليل املناهج املقررة يف التعليم املتوسط و توزيع االستمارات اخلاصة بالتالميذيف النسبة املئوية 

        للنتائج املتحصل عليها باستخدام النسب املئوية و املتوسط احلسايب  اإلحصائيةو بعد املعاجلة  وفق املقياس احملدد
 :اآلتيةالنتائج  إىلمت التوصل  3و االحنراف املعياري و كذا استخدام كا

 :لكل قيمة على حدى تكرار القيم  ملناهج التعليم املتوسط و نسبها املئوية ميثل: (30)جدول رقم

 الرقم
 مـــــــــــــــــــــــالقي

 األخالقيـــــة

 عدد تكرار القيمة في مؤشرات الوحدات التعليمة

السنة األولى 
 متوسطة

السنة الثانية 
 متوسطة

السنة الثالثة 
 متوسطة

السنة الرابعة 
 متوسطة

 ارتكر 
 القيمة

نسبتها 
 المؤوية

ر اتكر 
 القيمة

نسبتها 
 المؤوية

ر اتكر 
 القيمة

نسبتها 
 المؤوية

ر اتكر 
 القيمة

نسبتها 
 المؤوية

 22,9 20 49,15 29 88,5 31 60,60 40 احترام الذات 10

 32,1 28 15,25 10 37,1 13 30,30 20 احترام الغير 10

 12,6 11 3,38 10 42,8 15 15,15 10 نبذ العنف 10

 2,29 10 20,33 12 5,71 10 9,09 10 األمانة 10

10 
        اإلحساس بالمسؤولية الفردية

 56,3 49 28,81 17 51,4 18 43,93 29 و االعتماد علي النفس

10 
االبتعاد عني تقبل الرأي األخر و 
 24,1 21 1,69 10 2,85 10 21,21 14 التعصب

 16,0 14 30,50 18 51,4 18 12,12 10 الطموح المستقبلي 10

 13,7 12 5,084 10 10 11 13,63 10 الطاعة و اإلخالص 10

10 
التحكم في الذات و عدم االنفعال 

 11,4 10 1,694 10 34,2 12 53,03 35 و مالحظة التصرفات
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 :(30)رقمللجدول  للجزء األول تابع

 10 10 1,694 10 10 11 7,57 10 الصدق 01

 16,0 14 18,64 11 22,8 10 18,18 12 التواضع 00

 26,4 23 15,25 10 25,7 10 19,69 13 الحماس المقبول 00

 14,9 13 8,474 10 11,4 10 19,67 13 الشجاعة 00

 12,6 11 10,16 10 11,4 10 6,060 10 االلتزام بالروح الرياضية 00

يف احملور األول  و جدنا أن املناهجبعد حتليل  و  (30)ول رقمااجلد اجلزء األول من  من خالل       
فهو يف اجلزء الثاين أما احملور الثاين منخفضة ي نسبة ـــــــو ه متوسط حساب كل السنوات مل يفق املتوسط 

:للجدول

 الرقم
 مـــــــــــــــــــــــالقي

 االجتماعيـــة

 عدد تكرار القيمة في مؤشرات الوحدات التعليمة

األولى السنة 
 متوسطة

السنة الثانية 
 متوسطة

السنة الثالثة 
 متوسطة

السنة الرابعة 
 متوسطة

 ارتكر 
 القيمة

نسبتها 
 المؤوية

ر اتكر 
 القيمة

نسبتها 
 المؤوية

ر اتكر 
 القيمة

نسبتها 
 المؤوية

ر اتكر 
 القيمة

نسبتها 
 المؤوية

 25,2 22 22,03 13 37,1 13 24,24 16 التضامن و التعاون 00

 24,1 21 22,03 13 28,5 10 21,21 14 االتصال و التواصل 00

00 
اإلحساس بالمسؤولية نحوي 

 21,8 19 18,64 11 20 10 21,21 14 الجماعة

 25,2 22 20,33 12 25,7 10 22,72 15 الصداقة 00

00 
المواقف االيجابية و حسن اختيار 

 97,7 85 77,96 46 134 47 87,87 58 المواقف المالئمة
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 :(30)رقمللجدول للجزء الثاين تابع 

01 
نبذ التميز و التفرقة بين أفراد 

 19,5 17 10,16 06 37,1 13 22,72 15 المجتمع

 1,14 10 00 00 34,2 12 9,090 10 العدل و المساواة 00

 1,14 10 00 00 10 10 7,575 10 التسامح 00

 4,59 10 6,77 04 54,2 19 9,090 10 المبادرة 00

 54,0 47 54,23 32 85,7 30 28,78 19 إتاحة الفرص 00

00 
قد و ممارسة تعويد المتعلم علي الن

 و األحكام الموضوعية واالستدالل 
 82,7 72 35,59 21 102 36 80,30 53 و توظيف العلم في ذلك

00 
توثيق القيم االجتماعية و الروابط 

 25,2 22 16,94 10 25,7 10 24,24 16 األسرية

00 
توظيف المكتسبات السلوكية في  

 43,6 38 81,35 48 77,1 27 78,78 52 الحياة اليومية

00 
اكتساب السلوك السوي في 

 17,1 10 30,30 20 المجتمع
 

00 40,6 22 25,2 

 2,29 10 8,47 05 8,57 10 16,66 11 تحقيق عامل الصحة و النظافة 00

 10 10 8,47 05 10 10 18,18 12 تحقيق عامل األمن و السالمة 01

مناهج السنوات األربعة للمستوى بعد حتليل  و  (30)ول رقمااجلد من  الثايناجلزء  من خالل           
    مجيع متوسطات حساهبا مل يفق املتوسطو جدنا أن يف احملور الثاين  (الرتبية البدنية و الرياضية)املتوسط 

 :الثالـــــــــــــث  فهواجلزء الثالث للجدولأما احملور  منخفضةو هي نسبة 
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 (:30)تابع للجدول رقم

 الرقم
 مـــــــــــــــــــــــالقي

 االقتصادية و القانونية

 عدد تكرار القيمة في مؤشرات الوحدات التعليمة

السنة األولى 
 متوسطة

السنة الثانية 
 متوسطة

السنة الثالثة 
 متوسطة

السنة الرابعة 
 متوسطة

 ارتكر 
 القيمة

نسبتها 
 المؤوية

ر اتكر 
 القيمة

نسبتها 
 المؤوية

ر اتكر 
 القيمة

نسبتها 
 المؤوية

ر اتكر 
 القيمة

نسبتها 
 المؤوية

 25,2 22 37,2 22 37,1 13 34,84 23 التوافق و االنسجام الحركي 00

00 
   تحقيق مبدأ التدريس بالكفاءات 

 79,3 69 86,4 51 51,4 18 62,12 41 و االستقاللية في التعلم

00 
توفير الوسائل المناسبة في عملية 

 10 10 1,69 01 11,4 10 3,030 10 التعلم والتطبيق الميداني

 47,1 41 5,08 03 8,57 10 31,81 21 التدرج في التعليم و النظامية 00

00 
المحافظة علي الممتلكات و احترام 

 2,29 10 00 00 34,2 12 6,060 10 الملكيات الخاصة

 19,5 17 00 00 37,1 13 33,33 22 ترشيد االستهالك 00

 56,3 49 33,8 20 151 53 62,12 41 توظيف قواعد استخدام الطاقة 00

 21,8 19 66,1 39 10 10 25,75 17 الحرص علي إتقان العمل 00

و التكنولوجي  مواكبة التطور العلمي 00
 10 10 1,69 01 5,71 10 10 10 و الحضاري

 85,0 74 42,3 25 114 40 45,45 30 الموضوعية 01

 25,2 22 13,5 8 80 28 42,42 28 حرية التعبير و إبداء الرأي 00

 33,3 29 00 00 65,7 23 22,72 15 حب االكتشاف و الفضول 00
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 (:30)تابع للجزء الثالث للجدول رقم

 10 10 00 00 10 10 10 10 الثقافي المحافظة علي التراث الطبيعي و 00

 27,5 24 72,8 43 45,7 16 59,09 39 اإلبداع  00

 37,9 33 45,7 27 42,8 15 65,15 43 الشخصية و الهوية الوطنية 00

 55,1 48 62,7 37  105 37 62,12 41 الحياة الديمقراطية و نظامها 00

األربعة للمستوى  مناهج السنواتبعد حتليل  و  (30)ول رقمااجلد من  الثالثاجلزء  من خالل           
    مجيع متوسطات حساهبا مل يفق املتوسط الثالثو جدنا أن يف احملور  (الرتبية البدنية و الرياضية)املتوسط 

 .منخفضةو هي نسبة 
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 :متوسطات تكرار القيم  ملناهج التعليم املتوسط و نسبها املئوية يشمل كل: (33)جدول رقم
  

 المناهج

 

 القيم متوسط تكرار

عدد مؤشرات 

 الهدف التعليمي

 في المناهج

 النسب المئوية

 %لتكرار القيم

النسبة المئوية 

لمؤشرات 

 %القيم

احملور  حماور االستمارة

 األول

احملور 

 الثاين

احملور 

 الثالث

احملور  

 األول

احملور 

 الثاين

احملور 

 الثالث

 

 

 

 

 

011 

منهاج السنة 

 األويل

22,93 

 

20,75 

 

15,57 

 

66 23,59 

 

31,43 

 

34,75 

 

منهاج السنة 

 الثانية

0,25 10,25 10,68 25 30 29,28 30,53 

منهاج السنة 

 الثالثة

1,62 15,62 17,31 51 06,22 26,47 29,34 

منهاج السنة 

 الرابعة

06,35 24,93 28,06 10 01,20 28,66 32,25 

 011 31,26 28,51 01,15 63 19,52 17,66 03,00 املتوسط
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 .ناهج التعليم املتوسط يف املتكرار القيم  النسب املئوية لميثل : (02)رقم شكل

منت مؤشرات الكفائة القاعدية  من خاللو الشكل أعاله، و من ( 31-01)اول رقممن خالل اجلد
جند أن يف مجيع مناهج املتوسطة للرتبية البدنية و الرياضية متوسط  ملناهج السنوات األربعة للمتوسطة  

و هناك ما هو أقل من  %51تفوق  ، أي التكرار قيمها ال يبلغ نصف ما هو موجود من مؤشرات 
أي أن مناهج الرتبية البدنية و الرياضية يف املستوي املتوسطة لديها نسب قليلة جدا أو غري غنية  35%

دراسة بوزيان راضية ك و هو ما ال يتفق مع الدراسات السابقة أي مل يركز علي التوجيه القيم بقيم املواطنة 
العالقة بني املؤسسة التعليمية و املواطنة وثيقة الصلة انطالقا من تنمية الشعور أن )حيث استنتجت 

وجيه بن و أيضا دراسة  ،  مناهج املؤسسة التعليمية غنية بقيم املواطنة إذا باالنتماء و املشاركة االجيابية
اليت ( الرتبية الوطنية)قيم تنمية املواطنةحيث وجد هذا األخري أن  قاسم القاسم بين صعب من السعودية

مع قيم تنمية املواطنة اليت  تتوافق يقدمها منهج الرتبية البدنية يف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية،
  (.للصفوف من رابع إىل الثالث الثانوي بنني)ملعتمدة يف التعليم العامتقدمها كتب الرتبية الوطنية ا

املواطنة اليت  ينمي روح منهج الرتبية البدنية يف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية، ويالحظ أن  
و هو ما (.بننيللصفوف من رابع إىل الثالث الثانوي )تقدمها كتب الرتبية الوطنية املعتمدة يف التعليم العام

، و اليت تليه  أي أن األساس الفلسفي ألن املنهاج عند بنائها مل توجه قيمي ال حيقق الفرضية األويل
بإدخاله األهداف املرغوب فيها من املنظومة مل يستخدم كما ينبغي يف تصميم املناهج  األسس األخرى

 .الرتبويةوضوح األهداف من  بالرغمأي املواطنة الصاحلة   الرتبوية
 

23,59 
21 

16,34 
19,37 

31,43 
29,28 

26,47 
28,66 

34,75 

30,53 29,34 
32,25 

 منهاجالسنةالرابعة منهاجالسنةالثالثة منهاجالسنةالثانية منهاجالسنةاألولى

 النسب المؤوية لتكرار القيم في المناهج

 المحورالثالث المحورالثاني المحوراألول
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 :يف األيت(مستوى متوسط)القاعدية ملناهج السنوات األربعة متثلت القيم يف مؤشرات الكفاءة 

 :السنة األولى -0-0

 :الفصل األول

 : النشاط الجماعي

تقبل الرأي األخر و االبتعاد ، نبذ العنف، احرتام الغري) لرغبة يف تقاسم اللعب مع اآلخرينا -10          
  اإلحساس باملسؤولية حنوي اجلماعة، االتصال و التواصل، التضامن و التعاون التواضع، عين التعصب

توثيق ، نبذ التميز و التفرقة بني أفراد اجملتمع، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، الصداقة
يق مبدأ التدريس بالكفاءات حتق، اكتساب السلوك السوي يف اجملتمع، القيم االجتماعية و الروابط األسرية

  حرية التعبري و إبداء الرأي، و احلضاري مواكبة التطور العلمي و التكنولوجي، و االستقاللية يف التعلم
 (.احلياة الدميقراطية و نظامها

         تقبل الرأي األخر ، األمانة، نبذ العنف، احرتام الغري) ل الثقة بني عناصر الفريق الواحدتباد -13
    التحكم يف الذات و عدم االنفعال و مالحظة التصرفات ، الطاعة و اإلخالص  االبتعاد عين التعصب و

   املواقف االجيابية ، الصداقة، اإلحساس باملسؤولية حنوي اجلماعة  التضامن و التعاون، الصدق، و الصرب
توثيق ، املبادرة، العدل و املساواة، تمعنبذ التميز و التفرقة بني أفراد اجمل، حسن اختيار املواقف املالئمة و

اكتساب السلوك ، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، القيم االجتماعية و الروابط األسرية
   (.و نظامها احلياة الدميقراطية، الشخصية و اهلوية الوطنية، احلرص علي إتقان العمل، السوي يف اجملتمع

تقبل ، نبذ العنف، احرتام الغري، احرتام الذات) فريق أو فوج أو جمموعة عمل قبول االنضمام إىل -12
التحكم يف الذات و عدم االنفعال و مالحظة ، الطاعة و اإلخالص، و االبتعاد عين التعصب الرأي األخر

املواقف ، الصداقة، اإلحساس باملسؤولية حنوي اجلماعة، االتصال و التواصل التواضع  التصرفات و الصرب
توثيق القيم ، إتاحة الفرص، نبذ التميز و التفرقة بني أفراد اجملتمع، االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة

احلياة ، حرية التعبري و إبداء الرأي، اكتساب السلوك السوي يف اجملتمع، االجتماعية و الروابط األسرية
 (.الدميقراطية و نظامها

   اإلحساس باملسؤولية الفردية، احرتام الغري، احرتام الذات) تصرفاته بالنسبة لآلخرينة تكييف حماول -12
التحكم يف ، الطاعة و اإلخالص، تقبل الرأي األخر و االبتعاد عين التعصب، النفسلى و االعتماد ع
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    التضامن ، الشجاعة، احلماس املقبول، التواضع، الذات و عدم االنفعال و مالحظة التصرفات و الصرب
املواقف االجيابية و حسن ، الصداقة، اإلحساس باملسؤولية حنوي اجلماعة، االتصال و التواصل، و التعاون

النقد و ممارسة  ىتعويد املتعلم عل، نبذ التميز و التفرقة بني أفراد اجملتمع، اختيار املواقف املالئمة
 و الروابط األسرية  توثيق القيم االجتماعية، لكواالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذ

  حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية
 (.احلياة الدميقراطية و نظامها، الشخصية و اهلوية الوطنية، اإلبداع

  تقبل الرأي األخر و االبتعاد عين التعصب، الغري احرتام، احرتام الذات) اإلصغاء وفهم اآلخرين -15
  الصدق، التحكم يف الذات و عدم االنفعال و مالحظة التصرفات و الصرب  و اإلخالص الطاعة

اإلحساس باملسؤولية حنوي ، االتصال و التواصل، التضامن و التعاون، اإللتزام بالروح الرياضية، التواضع
  نبذ التميز و التفرقة بني أفراد اجملتمع، و حسن اختيار املواقف املالئم جيابيةاملواقف اال، الصداقة، اجلماعة

النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف  ىتعويد املتعلم عل، العدل و املساواة
اكتساب ، احلياة اليوميةتوظيف املكتسبات السلوكية يف  ، توثيق القيم االجتماعية و الروابط األسرية، ذلك

احلياة ، الشخصية و اهلوية الوطنية اإلبداع، كتشاف و الفضولإل حب ا، السلوك السوي يف اجملتمع
 (.الدميقراطية و نظامها

اإلحساس ، احرتام الغري، احرتام الذات) التغلب على اخلجل وضمان املشاركة االجتماعية النشيطة -16
      التحكم يف الذات و عدم االنفعال و مالحظة التصرفات ، النفسلى عو االعتماد  باملسؤولية الفردية

املواقف االجيابية و حسن اختيار ، الصداقة، االتصال و التواصل، و التعاون التضامن، الشجاعة، و الصرب
النقد و ممارسة  ىتعويد املتعلم عل، املبادرة، نبذ التميز و التفرقة بني أفراد اجملتمع، املواقف املالئمة

  توثيق القيم االجتماعية و الروابط األسرية، واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك
   الشخصية ، حرية التعبري و إبداء الرأي، التوافق و االنسجام احلركي، اكتساب السلوك السوي يف اجملتمع

 .(احلياة الدميقراطية و نظامها، و اهلوية الوطنية

تقبل الرأي األخر ، األمانة، نبذ العنف، احرتام الغري) ورشات العمل  –اللعب  –الفريق : تنظيم   -10
  التحكم يف الذات و عدم االنفعال و مالحظة التصرفات ، الطاعة و اإلخالص، و االبتعاد عين التعصب

اإلحساس باملسؤولية حنوي ، االتصال و التواصل، التضامن و التعاون  الشجاعة، التواضع، و الصرب
نبذ التميز و التفرقة بني أفراد ، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، الصداقة، اجلماعة
النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ى تعويد املتعلم عل، املبادرة، اجملتمع
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التوافق و االنسجام   اكتساب السلوك السوي يف اجملتمع، الروابط األسريةتوثيق القيم االجتماعية و ، ذلك
 (.احلياة الدميقراطية و نظامها، اإلبداع، احلرص علي إتقان العمل، ستهالكإلترشيد ا، احلركي

و االعتماد  اإلحساس باملسؤولية الفردية، األمانة) فهم  القوانني وعالقتها بالعمل والشعور باملسؤولية -11
إتاحة ، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، اإلحساس باملسؤولية حنوي اجلماعة النفسلى ع

  النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك ىتعويد املتعلم عل، الفرص
  بالكفاءات و االستقاللية يف التعلمحتقيق مبدأ التدريس ، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية

  مواكبة التطور العلمي و التكنولوجي و احلضاري  احلرص علي إتقان العمل، التدرج يف التعليم و النظامية
 (.الشخصية و اهلوية الوطنية، اإلبداع، كتشاف و الفضولإل حب ا

االنفعال و مالحظة التصرفات  التحكم يف الذات و عدم) ؤثرات اخلارجية من وسائل وأفرادتقدير امل-11
        النقد ىتعويد املتعلم عل، إتاحة الفرص، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة و الصرب

توظيف املكتسبات السلوكية يف  ، و توظيف العلم يف ذلك و األحكام املوضوعية و ممارسة واالستدالل
حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف  يف اجملتمعاكتساب السلوك السوي ، احلياة اليومية

مواكبة التطور العلمي و التكنولوجي ، توظيف قواعد استخدام الطاقة، التدرج يف التعليم و النظامية، التعلم
 (اإلبداع، كتشاف و الفضولإل حب ا، و احلضاري

        اإلحساس باملسؤولية الفردية، الذاتاحرتام ) ضبط التمركزات و التنقالت –ارات تقدير املس-01
تعويد املتعلم ، إتاحة الفرص، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة النفسلى و االعتماد ع

توظيف املكتسبات ، و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك النقد و ممارسة واالستداللى عل
توظيف قواعد استخدام ، ستهالكإلترشيد ا، التدرج يف التعليمو النظامية، السلوكية يف  احلياة اليومية

    كتشاف إل حب ا، حرية التعبري و إبداء الرأي، مواكبة التطور العلمي و التكنولوجي و احلضاري، الطاقة
 (.و نظامها احلياة الدميقراطية، اإلبداع، الشخصية و اهلوية الوطنية، اإلبداع، و الفضول

اإلحساس ، األمانة، احرتام الغري، احرتام الذات) حماولة ضمان مواصلة اجلهد الفردي واجلماعي -00
املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف ، التضامن و التعاون، النفسلى و االعتماد ع باملسؤولية الفردية

  و توظيف العلم يف ذلك املوضوعيةو ممارسة واالستدالل و األحكام    النقد  ىتعويد املتعلم عل، املالئمة
     التدرج يف التعليم ، اكتساب السلوك السوي يف اجملتمع  توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية

مواكبة التطور ، احلرص علي إتقان العمل  ستهالكإلترشيد ا، توظيف قواعد استخدام الطاقة، و النظامية
 (.الشخصية و اهلوية الوطنية، اإلبداع ،العلمي و التكنولوجي و احلضاري
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 : النشاط االفردي

لى و االعتماد ع اإلحساس باملسؤولية الفردية )...التسارع  –الوترية  –التحكم يف اإليقاع  -03       
    املواقف االجيابية، الشجاعة، التحكم يف الذات و عدم االنفعال و مالحظة التصرفات و الصرب  النفس

النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام  ىتعويد املتعلم عل، إتاحة الفرص  و حسن اختيار املواقف املالئمة
التوافق و االنسجام ، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك

ترشيد ، التدرج يف التعليم و النظامية، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم  احلركي
            مواكبة التطور العلمي   احلرص علي إتقان العمل، توظيف قواعد استخدام الطاقة  ستهالكإلا

 (.اإلبداع، حرية التعبري و إبداء الرأي، و احلضاري يــــو التكنولوج

تعويد املتعلم ، حسن اختيار املواقف املالئمةاملواقف االجيابية و ) وضعية مرحية للجسم أثناء العمل -02
     حتقيق عامل الصحة، و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك النقد ىعل

توظيف ، ستهالكإلترشيد ا، حتقيق عامل األمن و السالمة، و السالمة حتقيق عامل األمن، و النظافة
 (.قواعد استخدام الطاقة

           الــــــــــــــــــــــــــــــالتحكم يف الذات و عدم االنفع ،احرتام الذات) ن اإلرتكازات واالقتصاد يف اجلهدزاإت -02
تعويد ، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، احلماس املقبول، و الصرب و مالحظة التصرفات

توظيف ، النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك ىاملتعلم عل
  حتقيق عامل األمن و السالمة، حتقيق عامل الصحة و النظافة، املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية

   رج يف التعليم التد، و االستقاللية يف التعلم حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات، التوافق و االنسجام احلركي
 (.و إبداء الرأي حرية التعبري، توظيف قواعد استخدام الطاقة، ستهالكإلترشيد ا، و النظامية

    اإلحساس باملسؤولية الفردية، احرتام الذات) ام مواجهة حاجز طبيعي أو اصطناعيعدم الرتدد أم -05
  الشجاعة، مالحظة التصرفات و الصربالتحكم يف الذات و عدم االنفعال و ، النفسلى و االعتماد ع

النقد و ممارسة  ىتعويد املتعلم عل، إتاحة الفرص، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة
توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة ، واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك

  حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، معاكتساب السلوك السوي يف اجملت، اليومية
 (.و نظامها احلياة الدميقراطية، الشخصية و اهلوية الوطنية، اإلبداع، حرية التعبري و إبداء الرأي
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التحكم يف الذات و عدم االنفعال و مالحظة ) إستقامةاجلسم والتنسيق بني األطراف عند املواجهة -06
املواقف االجيابية و حسن اختيار ، النفسلى و االعتماد ع اإلحساس باملسؤولية الفردية، الصربو  التصرفات

      النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  ىتعويد املتعلم عل، إتاحة الفرص، املواقف املالئمة
  لتوافق و االنسجام احلركيا، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، و توظيف العلم يف ذلك

توظيف قواعد استخدام ، ستهالكإلترشيد ا، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم
 (.اإلبداع، حرية التعبري و إبداء الرأي، مواكبة التطور العلمي و التكنولوجي و احلضاري، الطاقة

تعويد ، النفسلى و االعتماد ع اإلحساس باملسؤولية الفردية) والفيزيولوجية معرفة املؤثرات البدنية -00
حتقيق عامل ، و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك النقد ىاملتعلم عل

حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف ، حتقيق عامل األمن و السالمة، الصحة و النظافة
مواكبة التطور ، توظيف قواعد استخدام الطاقة  ستهالكإلترشيد ا، التعليم و النظاميةالتدرج يف ، التعلم

 (.اإلبداع، كتشاف و الفضولإل حب ا، العلمي و التكنولوجي و احلضاري

  النفسلى و االعتماد ع اإلحساس باملسؤولية الفردية) تصرف اإلجيايب أمام حاجزالمواصلة اجلهد  و  -01
املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف ، الشجاعة، احلماس املقبول، الطموح املستقبلي  احرتام الذات

النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف  ىتعويد املتعلم عل، إتاحة الفرص، املالئمة
حتقيق مبدأ ، احلركيالتوافق و االنسجام ، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، العلم يف ذلك

توظيف ، ستهالكإلترشيد ا، و النظامية    التدرج يف التعليم ، التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم
الشخصية و اهلوية ، اإلبداع   حرية التعبري و إبداء الرأي، احلرص علي إتقان العمل، قواعد استخدام الطاقة

 .(احلياة الدميقراطية و نظامها، الوطنية

     املواقف االجيابية ، الشجاعة، احرتام الذات) ية سليمة ومؤمنة للجسم يف الفضاءاستعمال وضع -01
النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام  ىتعويد املتعلم عل، إتاحة الفرص، و حسن اختيار املواقف املالئمة

حتقيق عامل الصحة ، احلياة اليوميةتوظيف املكتسبات السلوكية يف  ، املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك
     حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات ، التوافق و االنسجام احلركي حتقيق عامل األمن و السالمة، و النظافة

 (. توظيف قواعد استخدام الطاقة  التدرج يف التعليم و النظامية، و االستقاللية يف التعلم

     اإلحساس باملسؤولية الفردية، احرتام الذات) احلركات يف الفضاءهودات وترتيب حماولة تنظيم اجمل -31
      النقد  ىتعويد املتعلم عل، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، النفسلى و االعتماد ع

توظيف املكتسبات السلوكية يف  ، و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك
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  التوافق و االنسجام احلركي، حتقيق عامل األمن و السالمة  حتقيق عامل الصحة و النظافة، احلياة اليومية
  ستهالكإلترشيد ا، التدرج يف التعليم و النظامية  حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم

حرية التعبري و إبداء ، و احلضاري مواكبة التطور العلمي و التكنولوجي ،توظيف قواعد استخدام الطاقة
 (. الشخصية و اهلوية الوطنية، اإلبداع، الرأي

    اإلحساس باملسؤولية الفردية ،احرتام الذات) اجلسم والفضاء وبني اجلسم والزمنإنشاء عالقة بني  -30
  الشجاعة، االنفعال و مالحظة التصرفات و الصربالتحكم يف الذات و عدم ، النفسلى و االعتماد ع

النقد و ممارسة  ىتعويد املتعلم عل، إتاحة الفرص، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة
توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة ، واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك

التدرج يف ، و االستقاللية يف التعلم حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات، م احلركيالتوافق و االنسجا، اليومية
             مواكبة التطور العلمي ، توظيف قواعد استخدام الطاقة، ستهالكإلترشيد ا، التعليم و النظامية

   الشخصية ، اإلبداع، كتشاف و الفضولإل حب ا، حرية التعبري و إبداء الرأي، و التكنولوجي و احلضاري
 ( احلياة الدميقراطية و نظامها،  و اهلوية الوطنية

لى و االعتماد ع اإلحساس باملسؤولية الفردية)حسابات زمنية فضائية وإدراك املسافات و املسارات -33
املواقف ، التحكم يف الذات و عدم االنفعال و مالحظة التصرفات و الصرب، الطموح املستقبلي، النفس

   النقد و ممارسة واالستدالل  ىتعويد املتعلم عل، إتاحة الفرص، حسن اختيار املواقف املالئمةاالجيابية و 
حتقيق ، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية  و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك
توظيف قواعد استخدام ، ميةالتدرج يف التعليم و النظا، مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم

الشخصية ،  اإلبداع   حرية التعبري و إبداء الرأي، مواكبة التطور العلمي و التكنولوجي و احلضاري، الطاقة
 ( و اهلوية الوطنية

 :الفصل الثاني

 : النشاط الجماعي

  باملسؤولية الفرديةاإلحساس ) .التحكم يف الوسائل أثناء التنقل وتقدير خمتلف املسارات -32       
املواقف االجيابية ،  التحكم يف الذات و عدم االنفعال و مالحظة التصرفات و الصرب،النفسلى االعتماد ع

النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام  ىتعويد املتعلم عل،  إتاحة الفرص  و حسن اختيار املواقف املالئمة
حتقيق مبدأ ،  املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليوميةتوظيف ،  املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك
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توفري الوسائل املناسبة يف عملية ، التوافق و االنسجام احلركي،  التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم
توظيف قواعد استخدام   املمتلكات و احرتام امللكيات اخلاصةى احملافظة عل، التعلم والتطبيق امليداين

حب ،مواكبة التطور العلمي و التكنولوجي و احلضاري، التواضع، احلرص علي إتقان العمل،  الطاقة
 (احلياة الدميقراطية و نظامها، اإلبداع، كتشاف و الفضولإل ا

           اإلحساس باملسؤولية الفردية، احرتام الذات ).البحث عن احلل املناسب ملواجهة املشاكل -32
     التحكم يف الذات و عدم االنفعال و مالحظة التصرفات ، الطموح املستقبلي النفسلى و االعتماد ع

     النقد  ىتعويد املتعلم عل،  إتاحة الفرص، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة،  و الصرب
السلوكية يف  توظيف املكتسبات ،  و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك

          مواكبة التطور العلمي ،  حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم،  احلياة اليومية
احلياة ،  الشخصية و اهلوية الوطنية،  اإلبداع،  كتشاف و الفضولإل حب ا،  و التكنولوجي و احلضاري

 ( الدميقراطية و نظامها

اإلحساس باملسؤولية ،  احرتام الذات) .ية وضمان تنقل هادف وسليمالتمركز املناسب للوضع -35
   املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، احلماس املقبول،  النفسلى و االعتماد ع الفردية

توظيف ،  النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك ىتعويد املتعلم عل
ترشيد ،  حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم،  املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية

 (  اإلبداع،  إتقان العمل ىاحلرص عل،  توظيف قواعد استخدام الطاقة،  ستهالكإلا

االجيابية و حسن املواقف ،  احرتام الذات) .االستجابة السريعة للموقف واستثمار الفضاءات احلرة -36
النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام  ىتعويد املتعلم عل،  إتاحة الفرص،  اختيار املواقف املالئمة

حتقيق مبدأ التدريس ،  توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية  املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك
توظيف ،  ل املناسبة يف عملية التعلم والتطبيق امليداينتوفري الوسائ،  بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم

   حرية التعبري و إبداء الرأي،  و احلضاري مواكبة التطور العلمي و التكنولوجي،  قواعد استخدام الطاقة
 ( احلياة الدميقراطية و نظامها،  اإلبداع

         اإلحساس باملسؤولية الفردية،  احرتام الذات) .معرفة القوانني وتوظيفها يف التنظيم والتسيري -30
تعويد ،  املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة ، الطموح املستقبلي   النفسلى و االعتماد ع 

توظيف ،  و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك النقد و ممارسة واالستدالل ىاملتعلم عل
التدرج ،  حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم،  ميةاملكتسبات السلوكية يف  احلياة اليو 
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مواكبة التطور العلمي ،  احلرص علي إتقان العمل،  توظيف قواعد استخدام الطاقة،  يف التعليم و النظامية
 الشخصية   الشخصية و اهلوية الوطنية،  اإلبداع، كتشاف و الفضولإل حب ا ،و التكنولوجي و احلضاري

 ( و اهلوية الوطنية

   احرتام الغري) .جتنب املشاركة السلبية والتكتالت العشوائية حول الوسيلة التحفيزية كالكرة مثال  -31
  التضامن و التعاون، احلماس املقبول،  التحكم يف الذات و عدم االنفعال و مالحظة التصرفات و الصرب

النقد و ممارسة  ىتعويد املتعلم عل،  فرص، إتاحة ال، ئمةاملواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املال
توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة ، و توظيف العلم يف ذلك واالستدالل و األحكام املوضوعية

   حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم،  اكتساب السلوك السوي يف اجملتمع، اليومية
حرية التعبري و إبداء ،  مواكبة التطور العلمي و التكنولوجي و احلضاري،  استخدام الطاقةتوظيف قواعد 

 (  الشخصية و اهلوية الوطنية،  الشخصية و اهلوية الوطنية،  الرأي

       التحكم يف الذات و عدم االنفعال )عدم الرتدد عند تنفيذ فعل وإهناء مهمة خوفا من النتيجة -31
 ىتعويد املتعلم عل،  املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة،   التصرفات و الصربو مالحظة 

توظيف املكتسبات السلوكية ،  النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك
 (  يف  احلياة اليومية

لى و االعتماد ع اإلحساس باملسؤولية الفردية،  احرتام الذات) .بصري عند التنفيذ / توافق حركي  -21
املواقف االجيابية و حسن ،  التحكم يف الذات و عدم االنفعال و مالحظة التصرفات و الصرب   النفس

النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام  ىتعويد املتعلم عل،  إتاحة الفرص   اختيار املواقف املالئمة
حتقيق مبدأ ،  توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية،  املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك

احلرص   توظيف قواعد استخدام الطاقة   ستهالكإلترشيد ا،  التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم
الشخصية و اهلوية ،  الشخصية و اهلوية الوطنية،  اإلبداع،  إبداء الرأي حرية التعبري و،  علي إتقان العمل

 (  الوطنية

اإلحساس ،  احرتام الغري،  احرتام الذات) .تعلم كيفية تسخري املهارات الفردية لفائدة اجلماعة -20
التحكم يف الذات ،  تقبل الرأي األخر و االبتعاد عين التعصب،  النفسلى و االعتماد ع باملسؤولية الفردية

  االتصال و التواصل،  التضامن و التعاون ، التواضع،  و عدم االنفعال و مالحظة التصرفات و الصرب
نبذ ،  املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة   الصداقة،  اإلحساس باملسؤولية حنوي اجلماعة

النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام  ىتعويد املتعلم عل،  املبادرة،  التميز و التفرقة بني أفراد اجملتمع
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توظيف املكتسبات   توثيق القيم االجتماعية و الروابط األسرية،  املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك
و االستقاللية  حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات،  التوافق و االنسجام احلركي،  السلوكية يف  احلياة اليومية

         احلياة الدميقراطية، الشخصية و اهلوية الوطنية  ، اإلبداع،  كتشاف و الفضولإل حب ا،  يف التعلم
 (  و نظامها

و االعتماد  اإلحساس باملسؤولية الفردية،  األمانة،  احرتام الذات) .تنظيم العمل وانسجام األفعال -23
توظيف املكتسبات ،  اختيار املواقف املالئمةاملواقف االجيابية و حسن ،  الطموح املستقبلي  النفسلى ع

حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية ،  التوافق و االنسجام احلركي   السلوكية يف  احلياة اليومية
مواكبة ،  توظيف قواعد استخدام الطاقة،  ستهالكإلترشيد ا   التدرج يف التعليم و النظامية،  يف التعلم

        احلياة الدميقراطية،  الشخصية و اهلوية الوطنية   اإلبداع،  التكنولوجي و احلضاريالتطور العلمي و 
 ( و نظامها

 : النشاط االفردي

اإلحساس باملسؤولية ،  احرتام الذات)استقاللية عمل األطراف وحماولة التحكم يف التنقالت -22       
املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف ،  املقبولاحلماس ،  األمانة،  النفسلى و االعتماد ع الفردية
النقد و ممارسة واالستدالل  ىتعويد املتعلم عل،  املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة،  املالئمة

   التوافق ،  توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك
   ستهالكإلترشيد ا،  و االستقاللية يف التعلم اءاتـــــــــحتقيق مبدأ التدريس بالكف،  النسجام احلركيو ا

 (  احلياة الدميقراطية و نظامها  اإلبداع،   حرية التعبري و إبداء الرأي،  توظيف قواعد استخدام الطاقة

التحكم يف الذات و عدم ،  الذاتاحرتام ) .حتويل خمتلف اجتاهات السرعة ومسارات آلة العمل -22
املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف ،  احلماس املقبول،  و مالحظة التصرفات و الصرب االنفعال
  النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك ىتعويد املتعلم عل،  املالئمة

حتقيق مبدأ التدريس ،  التوافق و االنسجام احلركي،  اليومية توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة
   اإلبداع،  احلرص علي إتقان العمل،  توظيف قواعد استخدام الطاقة،  بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم

 (   الشخصية و اهلوية الوطنية

التحكم يف الذات و عدم ،  احرتام الذات) . التحكم يف خمتلف وضعيات اجلسم وخاصة املنخفضة -25
املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف ،  احلماس املقبول،  و مالحظة التصرفات و الصرب االنفعال
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   النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك ىتعويد املتعلم عل،  املالئمة
حتقيق مبدأ التدريس ،  التوافق و االنسجام احلركي،  ةتوظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومي

   اإلبداع،  احلرص علي إتقان العمل،  توظيف قواعد استخدام الطاقة،  بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم
 (   الشخصية و اهلوية الوطنية

الذات و عدم االنفعال  التحكم يف،  احرتام الذات) .إشراك كل اآللية احلركية لتحقيق احلركة النهائية -26
التوافق و االنسجام ،  توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية،  و مالحظة التصرفات و الصرب

 (  توظيف قواعد استخدام الطاقة،  حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم،  احلركي

   ظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليوميةتو ،  احرتام الذات) .ترتيب واسرتسال احلركات  -20
    املواقف االجيابية،  حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم،  التوافق و االنسجام احلركي

     النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية   ىتعويد املتعلم عل و حسن اختيار املواقف املالئمة
توظيف قواعد استخدام ،  ستهالكإلترشيد ا،  و النظامية التدرج يف التعليم،  العلم يف ذلكو توظيف 

  (  إتقان العمل ىاحلرص عل،  الطاقة

التحكم يف الذات و عدم االنفعال ،  احرتام الذات) .دعم اإلرتكازات بفضل التوازن وسرعة التنفيذ -21
 ىتعويد املتعلم عل،  االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمةاملواقف ،  و مالحظة التصرفات و الصرب

   التوافق و االنسجام احلركي،  و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك النقد و ممارسة واالستدالل
   اإلبداع،  توظيف قواعد استخدام الطاقة،  و االستقاللية يف التعلم حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات

 (  صية و اهلوية الوطنيةالشخ

و االعتماد  اإلحساس باملسؤولية الفردية،  احرتام الذات) .حتويل السرعة األفقية إىل سرعة عمودية -21
املواقف االجيابية و حسن ،  التحكم يف الذات و عدم االنفعال و مالحظة التصرفات و الصرب النفسلى ع

حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف ،  االنسجام احلركيالتوافق و    اختيار املواقف املالئمة
 ( الشخصية و اهلوية الوطنية،  اإلبداع  توظيف قواعد استخدام الطاقة،  التعلم

اإلحساس باملسؤولية ،  احرتام الذات) .أخذ القرار النهائي يف بناء حركة معربة وتأمني طرق حتقيقها -21
   التحكم يف الذات و عدم االنفعال و مالحظة التصرفات و الصرب،  النفسلى و االعتماد ع الفردية

         النقد و ممارسة واالستدالل  ىتعويد املتعلم عل،  حسن اختيار املواقف املالئمة املواقف االجيابية و
التوافق ،  وميةتوظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة الي   و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك
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  ستهالكإلترشيد ا،  و االستقاللية يف التعلم حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات،  و االنسجام احلركي
حرية التعبري و إبداء ،  و احلضاري مواكبة التطور العلمي و التكنولوجي،  توظيف قواعد استخدام الطاقة

 (  لدميقراطية و نظامهااحلياة ا،  الشخصية و اهلوية الوطنية،  اإلبداع،  الرأي

اإلحساس باملسؤولية ،  احرتام الذات)إجناز أشكال يف الفضاء وحتوالت جسمية هلا بعد مجايل -20
  املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة،  الطموح املستقبلي،  النفسلى و االعتماد ع الفردية

توظيف ،  النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك ىتعويد املتعلم عل
حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات ،  و االنسجام احلركي     التوافق،  املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية

 ىاحلرص عل،  لطاقةتوظيف قواعد استخدام ا،  التدرج يف التعليم و النظامية،  و االستقاللية يف التعلم
         احلياة الدميقراطية الشخصية و اهلوية الوطنية،  اإلبداع،  حرية التعبري و إبداء الرأي،  إتقان العمل

 (  و نظامها

و االعتماد  اإلحساس باملسؤولية الفردية،  احرتام الذات) .هيكلة حركية متزنة يف املكان والزمان -23
ى املتعلم عل، تعويد،  املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة،  املستقبليالطموح    النفسلى ع

توظيف املكتسبات السلوكية ،  و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك النقد و ممارسة واالستدالل
   االستقاللية يف التعلمحتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و ،  التوافق و االنسجام احلركي،  يف  احلياة اليومية

  حرية التعبري ،  إتقان العمل ىاحلرص عل،  توظيف قواعد استخدام الطاقة،  التدرج يف التعليم و النظامية
 (  احلياة الدميقراطية و نظامها،  الشخصية و اهلوية الوطنية،  اإلبداع،  و إبداء الرأي

   توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية) .إشراك مجيع وظائف اجلسم يف عملية اإلجناز -22
 (  توظيف قواعد استخدام الطاقة،  التوافق و االنسجام احلركي

         اإلحساس باملسؤولية الفردية،  احرتام الذات) اختاذ املسائل األمنية خالل العمل واإلجناز -22
تعويد ،  و حسن اختيار املواقف املالئمةاملواقف االجيابية ، احلماس املقبول النفسلى و االعتماد ع

توظيف ،  و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك داللـ ـــالنقد و ممارسة واالست ىاملتعلم عل
   حتقيق عامل األمن و السالمة،  حتقيق عامل الصحة و النظافة،  املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية

  مواكبة التطور العلمي و التكنولوجي و احلضاري،  قواعد استخدام الطاقةتوظيف ،  ستهالكإلترشيد ا
  .(احلياة الدميقراطية و نظامها،  الشخصية و اهلوية الوطنية
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 :الفصل الثالث

 : النشاط الجماعي

 تقبل الرأي األخر،  نبذ العنف،  احرتام الغري) .فهم املوقف واالستجابة برد فعل إجيايب -25            
اإلحساس باملسؤولية حنوي ،  االتصال و التواصل،  التضامن و التعاون،  التواضع و االبتعاد عين التعصب

نبذ التميز و التفرقة بني أفراد ،  و حسن اختيار املواقف املالئمة  املواقف االجيابية ،  الصداقة  اجلماعة
حتقيق مبدأ ،  اكتساب السلوك السوي يف اجملتمع  توثيق القيم االجتماعية و الروابط األسرية   اجملتمع

حرية ،  و التكنولوجي و احلضاري مواكبة التطور العلمي،  التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم
 ( احلياة الدميقراطية و نظامها،  و إبداء الرأي التعبري

تقبل الرأي ،  األمانة،  نبذ العنف،  احرتام الغري) .تنظيم العمل اجلماعي بفضل التعاون والتضامن -26
التحكم يف الذات و عدم االنفعال و مالحظة ،  الطاعة و اإلخالص،  األخر و االبتعاد عين التعصب

املواقف  الصداقة،  اإلحساس باملسؤولية حنوي اجلماعة،  التضامن و التعاون  الصدق،  التصرفات و الصرب
   العدل و املساواة،  نبذ التميز و التفرقة بني أفراد اجملتمع   ةاالجيابية و حسن اختيار املواقف املالئم

   توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية،  توثيق القيم االجتماعية و الروابط األسرية،  املبادرة
احلياة ،  و اهلوية الوطنية الشخصية،  إتقان العمل ىاحلرص عل،  اكتساب السلوك السوي يف اجملتمع

 (الدميقراطية و نظامها

     اإلحساس باملسؤولية الفردية، احرتام الذات) احلر واستغالله ملواجهة الضغوطاتاحتالل الفضاء  -20
املواقف ، التحكم يف الذات و عدم االنفعال و مالحظة التصرفات و الصرب، النفسلى و االعتماد ع

النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام  ىاملتعلم علتعويد ، االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة
حتقيق مبدأ التدريس ، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك

  اإلبداع، توظيف قواعد استخدام الطاقة  ستهالكإلترشيد ا، بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم
 (.احلياة الدميقراطية و نظامها، يةالشخصية و اهلوية الوطن

التحكم ، نبذ العنف، احرتام الغري، احرتام الذات) اخلصم  اجلماعية يف حدود القانونعرقلة خطة  -21
  اإللتزام بالروح الرياضية، احلماس املقبول، يف الذات و عدم االنفعال و مالحظة التصرفات و الصرب

املواقف االجيابية ، الصداقة، اإلحساس باملسؤولية حنوي اجلماعة، و التواصل االتصال، التضامن و التعاون
تعويد   التسامح، العدل و املساواة، و التفرقة بني أفراد اجملتمع نبذ التميز، و حسن اختيار املواقف املالئمة
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القيم توثيق ، النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك ىاملتعلم عل
اكتساب السلوك السوي يف ، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، االجتماعية و الروابط األسرية

   حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات ، حتقيق عامل األمن و السالمة، حتقيق عامل الصحة و النظافة، اجملتمع
توظيف قواعد استخدام ، م امللكيات اخلاصةاملمتلكات و احرتاى احملافظة عل، و االستقاللية يف التعلم

احلياة ، الشخصية و اهلوية الوطنية، اإلبداع، مواكبة التطور العلمي و التكنولوجي و احلضاري، الطاقة
 (.و نظامها الدميقراطية

تقبل الرأي ، نبذ العنف، احرتام الغري، احرتام الذات) يطرأ عنها من فوز أو فشلتقبل املواجهة وما  -21
التحكم يف الذات و عدم االنفعال و مالحظة ، الطاعة و اإلخالص، األخر و االبتعاد عين التعصب

        املواقف االجيابية ، اإللتزام بالروح الرياضية، الشجاعة، احلماس املقبول، التواضع، التصرفات و الصرب
  القيم االجتماعية و الروابط األسريةتوثيق   التسامح  العدل و املساواة، و حسن اختيار املواقف املالئمة

و اهلوية  الشخصية، و احلضاري مواكبة التطور العلمي و التكنولوجي، اكتساب السلوك السوي يف اجملتمع
 (.احلياة الدميقراطية و نظامها، الوطنية

حسن  املواقف االجيابية و، الطموح املستقبلي، احرتام الذات) تقلد مسؤوليات التسيري والتنظيم -51
النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام  ىتعويد املتعلم عل، إتاحة الفرص، اختيار املواقف املالئمة

حتقيق مبدأ التدريس ، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية  املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك
 (حلياة الدميقراطية و نظامهاا، و اهلوية الوطنية الشخصية، بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم

  نبذ العنف، احرتام الغري، احرتام الذات) التسامح ومقاومة رد الفعل السليباإلقتداء بروح  -50
     الطاعة، تقبل الرأي األخر و االبتعاد عين التعصب، النفسلى و االعتماد ع اإلحساس باملسؤولية الفردية

  التواضع، الصدق، االنفعال و مالحظة التصرفات و الصربو عدم  التحكم يف الذات، و اإلخالص
  العدل و املساواة، و حسن اختيار املواقف املالئمة املواقف االجيابية، اإللتزام بالروح الرياضية، الشجاعة
 النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك ىتعويد املتعلم عل، التسامح
         حتقيق عامل األمن  اكتساب السلوك السوي يف اجملتمع، القيم االجتماعية و الروابط األسريةتوثيق 

احلياة ، الشخصية و اهلوية الوطنية، املمتلكات و احرتام امللكيات اخلاصةى احملافظة عل، و السالمة
 (.الدميقراطية و نظامها

     تقبل الرأي األخر ، نبذ العنف، احرتام الغري، احرتام الذات) خلق الفرص اليت تسمح باالندماج -53
اإلحساس باملسؤولية ، االتصال و التواصل، التضامن و التعاون، احلماس املقبول، و االبتعاد عين التعصب
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نبذ التميز و التفرقة بني أفراد ، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة  الصداقة، حنوي اجلماعة
النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف  ىتعويد املتعلم عل، املبادرة ،التسامح ،اجملتمع

حرية ، اكتساب السلوك السوي يف اجملتمع، توثيق القيم االجتماعية و الروابط األسرية، العلم يف ذلك
 (. الدميقراطية و نظامهااحلياة ، الشخصية و اهلوية الوطنية، اإلبداع، التعبري و إبداء الرأي

  تقبل الرأي األخر و االبتعاد عين التعصب) يم الزمالء بدون عقدة وال خلفياتالنقد الداين وتقي -52
    النقد و ممارسة واالستدالل  ىتعويد املتعلم عل، اإلحساس باملسؤولية حنوي اجلماعة، الصدق  الشجاعة

حرية ، مواكبة التطور العلمي و التكنولوجي و احلضاري، و توظيف العلم يف ذلك و األحكام املوضوعية
 (. احلياة الدميقراطية و نظامها، و اهلوية الوطنية الشخصية، التعبري و إبداء الرأي

تقبل ، نبذ العنف، احرتام الغري، احرتام الذات) إلصغاء إىل اآلخرين بدون استهتاراإلدالء بالرأي وا -52
التحكم يف الذات و عدم االنفعال و مالحظة ، الطاعة و اإلخالص، التعصب و االبتعاد عين الرأي األخر

املواقف االجيابية ، الصداقة، االتصال و التواصل، التضامن و التعاون، التواضع، الصدق التصرفات و الصرب
تعويد ، تسامحال، العدل و املساواة، نبذ التميز و التفرقة بني أفراد اجملتمع  و حسن اختيار املواقف املالئمة

توظيف ، و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك النقد و ممارسة واالستدالل ىاملتعلم عل
           حتقيق عامل الصحة، اكتساب السلوك السوي يف اجملتمع، املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية

حرية ، بالكفاءات و االستقاللية يف التعلمحتقيق مبدأ التدريس ، حتقيق عامل األمن و السالمة، و النظافة
 (.احلياة الدميقراطية و نظامها، الشخصية و اهلوية الوطنية، التعبري و إبداء الرأي

  احرتام الغري، احرتام الذات) واالقرتاحات املفيدة اإلدالء بكل صراحة عن شعوره وتقدمي النصائح -55
التحكم يف الذات و عدم ، الطاعة و اإلخالص، التعصب تقبل الرأي األخر و االبتعاد عين، نبذ العنف

  االتصال و التواصل، التضامن و التعاون، التواضع، الصدق، و الصرب االنفعال و مالحظة التصرفات
   العدل ، نبذ التميز و التفرقة بني أفراد اجملتمع، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، الصداقة

النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم  ىتعويد املتعلم عل، التسامح، و املساواة
توثيق القيم ، اكتساب السلوك السوي يف اجملتمع، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، يف ذلك

      حرية التعبري ، االستقاللية يف التعلمحتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و ، االجتماعية و الروابط األسرية
 (.احلياة الدميقراطية و نظامها، الشخصية و اهلوية الوطنية، و إبداء الرأي

         تقبل الرأي األخر، نبذ العنف، احرتام الغري، احرتام الذات) التحكم يف االنفعاالت السلبية -56
  التواضع، االنفعال و مالحظة التصرفات و الصربالتحكم يف الذات و عدم ، و االبتعاد عين التعصب
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اكتساب السلوك ، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، اإللتزام بالروح الرياضية، الشجاعة
 مواكبة التطور العلمي و التكنولوجي و احلضاري، و السالمة    حتقيق عامل األمن، السوي يف اجملتمع

 (.احلياة الدميقراطية و نظامها، الوطنيةالشخصية و اهلوية 

 : النشاط االفردي

     التحكم يف الذات ، احرتام الذات) بالوسيلة املستعملة كاجللة مثال إدراك عالقة اجلسم -50        
تعويد ، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، و عدم االنفعال و مالحظة التصرفات و الصرب

توظيف ، و توظيف العلم يف ذلك و األحكام املوضوعية النقد و ممارسة واالستدالل ىاملتعلم عل
حرية ، توظيف قواعد استخدام الطاقة، و النظامية التدرج يف التعليم، املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية

        احلياة الدميقراطية، اهلوية الوطنيةالشخصية و ، اإلبداع، كتشاف و الفضولإل حب ا، و إبداء الرأي التعبري 
 .(و نظامها

املواقف االجيابية و حسن اختيار ، الشجاعة) دة وال تردد أمام الزمالء واخلصمالتصرف بدون عق -51
          حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات ، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية املواقف املالئمة

   الشخصية ، اإلبداع، حرية التعبري و إبداء الرأي، توظيف قواعد استخدام الطاقة، االستقاللية يف التعلمو 
 (.احلياة الدميقراطية و نظامها، و اهلوية الوطنية

و االعتماد  اإلحساس باملسؤولية الفردية، احرتام الغري، احرتام الذات) السعي بالتحلي باملظهر املثايل -51
  التحكم يف الذات و عدم االنفعال و مالحظة التصرفات و الصرب، الطموح املستقبلي  النفسلى ع

        النقد  ىتعويد املتعلم عل، إتاحة الفرص، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، الصدق
املكتسبات السلوكية يف  توظيف ، و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك

  حرية التعبري و إبداء الرأي، توظيف قواعد استخدام الطاقة، حتقيق عامل الصحة و النظافة، احلياة اليومية
 (.احلياة الدميقراطية و نظامها، الشخصية و اهلوية الوطنية

لى و االعتماد ع الفرديةاإلحساس باملسؤولية ) ري وجتهيز مكان العمل و املنافسةالتمكن من حتض -61
النقد و ممارسة  ىتعويد املتعلم عل، املبادرة، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، النفس

توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة ،  و توظيف العلم يف ذلك واالستدالل و األحكام املوضوعية
    حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات ، امل األمن و السالمةحتقيق ع، حتقيق عامل الصحة و النظافة، اليومية

  احلرص علي إتقان العمل، املمتلكات و احرتام امللكيات اخلاصةى احملافظة عل، و االستقاللية يف التعلم



 الفصل الثاني                                                                              عرض و مناقشة نتائج البحث

134 
 

   احلياة الدميقراطية ، الشخصية و اهلوية الوطنية،  اإلبداع ،مواكبة التطور العلمي و التكنولوجي و احلضاري
 (.نظامهاو 

تقبل الرأي ، نبذ العنف، احرتام الغري، احرتام الذات) (العمل ) الزميل  أثناء التعلم  مراقبة وتصحيح -60
التحكم يف الذات و عدم االنفعال و مالحظة ، الطاعة و اإلخالص، و االبتعاد عين التعصب األخر

املواقف ، الصداقة  ، و التواصل االتصال، التضامن و التعاون، التواضع، الصدق  التصرفات و الصرب
  العدل و املساواة، نبذ التميز و التفرقة بني أفراد اجملتمع  االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة

  و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك النقد و ممارسة واالستدالل ىتعويد املتعلم عل،  التسامح
اكتساب  ،توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، الروابط األسريةتوثيق القيم االجتماعية و 

و اهلوية  الشخصية حرية التعبري و إبداء الرأي، حتقيق عامل األمن و السالمة،  السلوك السوي يف اجملتمع  
 (.احلياة الدميقراطية و نظامها، الوطنية

    االتصال ، التضامن و التعاون، الشجاعة، احرتام الغري) دعم و محاية الزمالء أثناء العملمساندة و  -63
املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف ، الصداقة، اإلحساس باملسؤولية حنوي اجلماعة و التواصل

النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام  ىتعويد املتعلم عل ،نبذ التميز و التفرقة بني أفراد اجملتمع، املالئمة
توظيف املكتسبات ، توثيق القيم االجتماعية و الروابط األسرية،  ية  و توظيف العلم يف ذلكاملوضوع

          حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات، اكتساب السلوك السوي يف اجملتمع، السلوكية يف  احلياة اليومية
 (.مهااحلياة الدميقراطية و نظا، احلرص علي إتقان العمل، و االستقاللية يف التعلم

 استعمال الوسائل كالثقل ومدى تأثريها على  لعلمية املطابقة للحركة الشاملةإدراك أمهية املفاهيم ا -62
املواقف االجيابية و حسن اختيار  )...مركز الثقل -املسار -التوجيه -الشدة -القوة -السرعة- احلجم

النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف  ىتعويد املتعلم عل، املواقف املالئمة
  توظيف قواعد استخدام الطاقة، ستهالكإلترشيد ا، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، ذلك

  كتشاف و الفضولإل حب ا، حرية التعبري و إبداء الرأي، مواكبة التطور العلمي و التكنولوجي و احلضاري
 (.احلياة الدميقراطية و نظامها، الشخصية و اهلوية الوطنية،  اإلبداع

لى و االعتماد ع اإلحساس باملسؤولية الفردية) إدراك اخلطورة النامجة عن حركة مشوهة أو عشوائية -62
    النقد و ممارسة واالستدالل ىتعويد املتعلم عل، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، النفس

حتقيق ، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك
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توظيف قواعد استخدام ، ستهالكإلترشيد ا، و السالمة حتقيق عامل األمن، عامل الصحة و النظافة
 (.كتشاف و الفضولإل حب ا، حلضاريمواكبة التطور العلمي و التكنولوجي و ا، الطاقة

  املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة) لى احلواد  وكيفية التدخل األويلالتعرف ع -65
توظيف ، النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك ىتعويد املتعلم عل

  حتقيق عامل األمن و السالمة، حتقيق عامل الصحة و النظافة، املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية
 (.الشخصية و اهلوية الوطنية

  املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة) التعرف على قوانني الطبيعة وآثارها على اجلسم -66
عية  و توظيف العلم يف تعويد املتعلم علي النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضو   إتاحة الفرص

حتقيق عامل ، اكتساب السلوك السوي يف اجملتمع، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، ذلك
              مواكبة التطور العلمي، توظيف قواعد استخدام الطاقة   ستهالكإلترشيد ا، الصحة و النظافة

 (.الشخصية و اهلوية الوطنية اإلبداع،  كتشاف و الفضولإل حب ا ،و التكنولوجي و احلضاري

 :السنة الثانية-0-0

 :الفصل األول

 : النشاط الجماعي

  (هجوم معاكس مثال)رد الفعل السريع فرديا أو مجاعيا بعد إخفاق اخلصم يف خطته  -10      
           املواقف االحيابية و حسنت اختيار املواقف االجيابية، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات   التواصل و االتصال)

و االستقاللية يف التعلم، الطموح املستقبلي، التواضع، احلماس املقبول، الشجاعة، توثيق القيم االجتماعية 
   احليات اليومية، حب االكتشاف و الروابط األسرية، ترشيد االستهالك، توظيف املكتسبات السلوكية يف 

 .(و الفضول، احليات الدمقراطية و نظامها

املواقف االجيابية و حسن ) (كالتنطيط بالكرة مثال)العمل ار أحسن للمهارات احلركية ووسائلاستثم -13
 توظيف قواعد استخدام، ستهالكإلترشيد ا، الطموح املستقبلي، إتاحة الفرص، اختيار املواقف املالئمة

توفري ، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم ،و الفضول افــكتشإل حب ا، الطاقة
 . (احلياة الدميقراطية و نظامها،  املبادرة، الوسائل املناسبة يف عملية التعلم والتطبيق امليداين
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        التوافق) (جتنب األخطاء)اختيار التصرفات املناسبة للموقف بعد تنظيم  خطة أو نظام عمل -12
     نبذ التميز، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، االتصال و التواصل  و االنسجام احلركي

  العدل و املساواة، االستقاللية يف التعلمحتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و ، و التفرقة بني أفراد اجملتمع
   توثيق القيم االجتماعية ، الشجاعة، احلماس املقبول  التواضع، الطموح املستقبلي، إتاحة الفرص، املبادرة

املمتلكات و احرتام لى احملافظة ع  توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، و الروابط األسرية
 .(احلياة الدميقراطية و نظامها، وظيف قواعد استخدام الطاقةت، امللكيات اخلاصة

املواقف االجيابية و حسن ، نبذ العنف) تسيري خطة أو عمل على أكمل وجه  تنظيم،  حتكيم، -12
توفري الوسائل املناسبة ، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، اختيار املواقف املالئمة

       النقد  ىتعويد املتعلم عل، إتاحة الفرص، املبادرة، العدل و املساواة، التعلم والتطبيق امليداينيف عملية 
توثيق القيم االجتماعية و الروابط ، ة  و توظيف العلم يف ذلكــــو ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعي

  املوضوعية، توظيف قواعد استخدام الطاقة املمتلكات و احرتام امللكيات اخلاصةى احملافظة عل، األسرية
 .(احلياة الدميقراطية و نظامها

احرتام  احرتام الذات، التوافق و االنسجام احلركي) وتسيريه لعب أدوار قيادية يف تنظيم جمموعة عمل -12
       االجيابيةاملواقف ، التسامح، الصداقة، اإلحساس باملسؤولية حنوي اجلماعة، االتصال و التواصل الغري

توفري الوسائل املناسبة يف عملية ، نبذ التميز و التفرقة بني أفراد اجملتمع  و حسن اختيار املواقف املالئمة
توثيق القيم االجتماعية و الروابط ، اإللتزام بالروح الرياضية، التواضع  املبادرة، التعلم والتطبيق امليداين

املمتلكات و احرتام امللكيات ى احملافظة عل، يف  احلياة اليومية توظيف املكتسبات السلوكية، األسرية
 .(ة و نظامهاــاحلياة الدميقراطي، حتقيق عامل األمن و السالمة، توظيف قواعد استخدام الطاقة، اخلاصة

املواقف االجيابية و حسن ، نبذ العنف) تأدية مهمة واستعمال وسائل العملارتكاب أقل أخطاء عند -15
اإلحساس باملسؤولية ، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، املواقف املالئمة اختيار
  احلماس املقبول، الطاعة و اإلخالص، إتاحة الفرص، العدل و املساواة  و االعتماد علي النفس الفردية
توظيف قواعد استخدام ، تهالكسإلترشيد ا، املمتلكات و احرتام امللكيات اخلاصةى احملافظة عل، املبادرة
 .(و نظامها احلياة الدميقراطية ،كتشاف و الفضولإل حب ا، الطاقة

 : النشاط االفردي

املواقف ، التوافق و االنسجام احلركي) (االسرتخاء)مقاومة الضغوطات الداخلية واخلارجية  -16       
التحكم يف الذات و عدم ، إتاحة الفرص، العدل و املساواة، و حسن اختيار املواقف املالئمة  االجيابية
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        حتقيق عامل الصحة ، اكتساب السلوك السوي يف اجملتمع، التواضع و الصرب و مالحظة التصرفات االنفعال
 .(كتشاف و الفضولإل حب ا، و النظافة

  احرتام الغري، احرتام الذات، التوافق و االنسجام احلركي) تسيري منتظم للتصرف ملواجهة املوقف -10
حتقيق مبدأ التدريس ، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، و التعاون نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتضام

التحكم ، الطموح املستقبلي، إتاحة الفرص، العدل و املساواة، األمانة بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم
اإللتزام بالروح ، احلماس املقبول، التواضع، ات و الصربـــــــاالنفعال و مالحظة التصرفيف الذات و عدم 

حب ، توظيف قواعد استخدام الطاقة  املمتلكات و احرتام امللكيات اخلاصةى احملافظة عل، الرياضية
 .(احلياة الدميقراطية و نظامها، كتشاف و الفضولإل ا

املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف ) (االقرتاب مثال كخطوات)ارتكاب أقل أخطاء ممكنة -11
توثيق القيم ، الطموح املستقبلي، املبادرة، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، املالئمة

  ستهالكإلترشيد ا، املمتلكات و احرتام امللكيات اخلاصةى احملافظة عل  االجتماعية و الروابط األسرية
 .(احلياة الدميقراطية و نظامها، كتشاف و الفضولإل حب ا، توظيف قواعد استخدام الطاقة

املواقف االجيابية و حسن اختيار ، نبذ العنف) على النتيجة إدراك أمهية تأثري  ارتكاب األخطاء -11
الطموح ، إتاحة الفرص، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم  املواقف املالئمة

توثيق القيم االجتماعية و الروابط ، التدرج يف التعليم و النظامية التواضع ،الطاعة و اإلخالص، املستقبلي
احلياة ، توظيف قواعد استخدام الطاقة، املمتلكات و احرتام امللكيات اخلاصةى احملافظة عل، األسرية

 .(الدميقراطية و نظامها

  املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة) لزائدةا و حماولة معاجلة التصرفات العشوائية -01 
  التواضع، الطموح املستقبلي، إتاحة الفرصم، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعل

توظيف ، االجتماعية و الروابط األسريةتوثيق القيم ، و احرتام امللكيات اخلاصة املمتلكاتى احملافظة عل
 (احلياة الدميقراطية و نظامها، قواعد استخدام الطاقة

حتقيق ، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة) وترتيب اجلهد يف الزمان واملكان توزيع -00 
  الطموح املستقبلي، الفرص إتاحة، العدل و املساواة، مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم

توظيف ، املمتلكات و احرتام امللكيات اخلاصةى احملافظة عل، و الروابط األسرية توثيق القيم االجتماعية
 .(احلياة الدميقراطية و نظامها، كتشاف و الفضولإل حب ا، قواعد استخدام الطاقة
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املواقف االجيابية و حسن )( سيولة وانسجام  حركي مميز)ترتيب حركي مناسب لطبيعة املوقف  -03
توفري الوسائل املناسبة ، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، اختيار املواقف املالئمة

توثيق القيم ، احلماس املقبول، قبليالطموح املست، إتاحة الفرص، املبادرة، يف عملية التعلم والتطبيق امليداين
  ستهالكإلترشيد ا، املمتلكات و احرتام امللكيات اخلاصةى احملافظة عل، االجتماعية و الروابط األسرية
 .(احلياة الدميقراطية و نظامها، و الفضول افـــــكتشإل حب ا، توظيف قواعد استخدام الطاقة

 :الفصل الثاني 

 : النشاط الجماعي

           االتصال، احرتام الغري) (كالكرة أو حاملها) تفادي التكتالت حول وسيلة العمل-02        
  العدل و املساواة، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة الصداقة  نبذ العنف، و التواصل

حتقيق عامل ، الفضولكتشاف و إل حب ا، الشجاعة  احلماس املقبول، التواضع، إتاحة الفرص، املبادرة
 .(احلياة الدميقراطية و نظامها  األمن و السالمة

        املواقف االجيابية ، الصداقة، االتصال و التواصل) (احتالل املنطقة)االنتشار يف منطقة النفوذ -02
األحكام تعويد املتعلم علي النقد و ممارسة واالستدالل و ، إتاحة الفرص، و حسن اختيار املواقف املالئمة

 .(احلياة الدميقراطية و نظامها، الشجاعة، احلماس املقبول  املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك

حتقيق مبدأ ، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة) (مركز نفوذ)حتالل املكان املناسبا -05
  املناسبة يف عملية التعلم والتطبيق امليداينتوفري الوسائل ، التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم

 .(احلياة الدميقراطية و نظامها، توظيف قواعد استخدام الطاقة  إتاحة الفرص، املبادرة

   التضامن ، احرتام الغري، التوافق و االنسجام احلركي) (الرتكيز) عدم التسرع  للرد أو ملواجهة املوقف -06
  تقبل الرأي األخر و االبتعاد عين التعصب، و حسن اختيار املواقف املالئمةاملواقف االجيابية   و التعاون

  الشجاعة، احلماس املقبول، التواضع، و عدم االنفعال و مالحظة التصرفات و الصرب التحكم يف الذات
      احلياة الدميقراطية ، املوضوعية، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، اإللتزام بالروح الرياضية

 .(و نظامها

         التضامن، االتصال و التواصل) لب السند واملساعدة لبناء خطة أو للتخلص من املضايقةط -00
نبذ التميز و التفرقة بني أفراد ، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة  الصداقة، و التعاون 

  الطموح املستقبلي، العدل و املساواة، بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم حتقيق مبدأ التدريس، اجملتمع
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احلياة الدميقراطية ، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية توظيف قواعد استخدام الطاقة، التواضع
 .(و نظامها

  الصداقة، االتصال و التواصل، التضامن و التعاون ،  احرتام الغري) توجيه الزمالء ملواجهة موقف -01
  و اإلخالص الطاعة، تقبل الرأي األخر و االبتعاد عين التعصب، و التفرقة بني أفراد اجملتمع نبذ التميز

حتقيق عامل ، توظيف قواعد استخدام الطاقة، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، التواضع
 .(نظامها احلياة الدميقراطية و، األمن و السالمة

 احرتام الذات، التوافق و االنسجام احلركي)و الطموح  توجيه اللعب أو العمل حسب الرغبة -01
  حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات ، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة   التضامن و التعاون

  إتاحة الفرص، املبادرة، التعلم والتطبيق امليداينتوفري الوسائل املناسبة يف عملية ، و االستقاللية يف التعلم
 .(احلياة الدميقراطية و نظامها

 : النشاط الفردي

املواقف االجيابية و حسن اختيار ) والنتيجة  تقدير زمن العمل وحجمه وأثره على اجلسم-31        
  االجتماعية و الروابط األسريةتوثيق القيم ، احلماس املقبول، إتاحة الفرص  املبادرة، املواقف املالئمة

حتقيق عامل ، اكتساب السلوك السوي يف اجملتمع، املمتلكات و احرتام امللكيات اخلاصةى احملافظة عل
      كتشاف إل حب ا، املوضوعية، توظيف قواعد استخدام الطاقة، ستهالكإلترشيد ا، و النظافة الصحة

 .(و الفضول

املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف ) اجلهد  واجلسم والنتيجةثرها على تقدير املسافات وأ-30
توفري الوسائل املناسبة يف عملية التعلم ، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، املالئمة

ثيق القيم االجتماعية تو ، الطموح املستقبلي، إتاحة الفرص، و املساواة  دل ــــــــالع  املبادرة، والتطبيق امليداين
اكتساب السلوك السوي يف ، و احرتام امللكيات اخلاصة     ات ـــــــــاملمتلكى احملافظة عل، و الروابط األسرية

  املوضوعية، توظيف قواعد استخدام الطاقة ستهالكإلترشيد ا، حتقيق عامل الصحة و النظافة، اجملتمع
 .(الدميقراطية و نظامهااحلياة ، كتشاف و الفضولإل حب ا

  املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة) مال صحيح لوسائل العمل والفضاءاتاستع -33
    اإلحساس باملسؤولية الفردية، العدل و املساواة، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم

توثيق القيم االجتماعية و الروابط ، احلماس املقبول، الفرصإتاحة   املبادرة  النفسلى و االعتماد ع
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حب ، حتقيق عامل الصحة و النظافة، املمتلكات و احرتام امللكيات اخلاصةى احملافظة عل، األسرية
 .(احلياة الدميقراطية و نظامها، كتشاف و الفضولإل ا

املهارات  السرعة اإليقاع،:  تصحيح ذايت للتصرفات وتعديلها ملواجهة مستجدات املوقف من حيث-32
نبذ ، احرتام الذات، التوافق و االنسجام احلركي) كات وتنظيمها يف الزمان والفضاءر احلر ـــــــــــتسيي الفنية

حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية ، و حسن اختيار املواقف املالئمة املواقف االجيابية، العنف
إتاحة ، املبادرة، العدل و املساواة، املناسبة يف عملية التعلم والتطبيق امليداينتوفري الوسائل ، يف التعلم

املمتلكات و احرتام ى احملافظة عل توثيق القيم االجتماعية و الروابط األسرية، الطموح املستقبلي، الفرص
احلياة ، الفضولكتشاف و إل حب ا، ستهالكإلترشيد ا، توظيف قواعد استخدام الطاقة، امللكيات اخلاصة

 .(الدميقراطية و نظامها

حتقيق ، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، احرتام الذات) حتقيق منتوج بأدىن أخطاء -32
توثيق القيم االجتماعية و الروابط ، العدل و املساواة، مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم

احلياة ، كتشاف و الفضولإل حب ا، املمتلكات و احرتام امللكيات اخلاصةى احملافظة عل، األسرية
 .(الدميقراطية و نظامها

املواقف االجيابية ، نبذ العنف، احرتام الذات، التوافق و االنسجام احلركي) عقالنية استعمال الوسائل-35
     عدم االنفعال يف الذات و التحكم، إتاحة الفرص، العدل و املساواة، و حسن اختيار املواقف املالئمة

  توثيق القيم االجتماعية و الروابط األسرية، احلماس املقبول، التواضع  و الصرب و مالحظة التصرفات
 .(احلياة الدميقراطية و نظامها ، املبادرة ،اف و الفضولـــــــــكتشإل حب ا، حتقيق عامل الصحة و النظافة

 :الفصل الثالث 

 : النشاط الجماعي

احرتام ) الفهم واالمتثال خلطة عمل مشرتكة وتقاسم  األدوار حسب املهمة املطلوبة-36             
اإلحساس ، التضامن و التعاون، االتصال و التواصل، احرتام الذات و االنسجام احلركي التوافق، الغري

نبذ ، اختيار املواقف املالئمةاملواقف االجيابية و حسن   الصداقة  نبذ العنف، باملسؤولية حنوي اجلماعة
  احلماس املقبول، الطاعة و اإلخالص، املبادرة التسامح العدل و املساواة، التميز و التفرقة بني أفراد اجملتمع

املمتلكات و احرتام امللكيات ى احملافظة عل توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، التواضع
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           احلياة الدميقراطية، حتقيق عامل األمن و السالمة، اإلبداع، اف و الفضولــــــــــــــــــــــــــــــــكتشإل حب ا، اخلاصة
 .(و نظامها

املواقف ، الصداقة، التضامن و التعاون ، االتصال و التواصل) توظيف القوانني املوالية خطة العمل  -30
إتاحة ، مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلمحتقيق ، و حسن اختيار املواقف املالئمة االجيابية
احلياة ، كتشاف و الفضولإل حب ا، توثيق القيم االجتماعية و الروابط األسرية، الطموح املستقبلي، الفرص

 .(الدميقراطية و نظامها

      االتصال ،  التضامن و التعاون ،الصداقة، نبذ العنف) مشرتك تنظيم إجيايب للتصرفات يف إطار-31
توفري ، نبذ التميز و التفرقة بني أفراد اجملتمع، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، و التواصل

حتقيق عامل ، كتشاف و الفضولإل حب ا ،التواضع، الوسائل املناسبة يف عملية التعلم والتطبيق امليداين
 .(نظامهااحلياة الدميقراطية و ، األمن و السالمة

نبذ ، احرتام الذات، التوافق و االنسجام احلركي) واالنفعال  عند مواجهة موقف صعبعدم الرتدد  -31
حتقيق مبدأ التدريس ، العدل و املساواة، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة العنف

  التدرج يف التعليم و النظامية، املقبولاحلماس ، التواضع، إتاحة الفرص بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم
كتشاف إل حب ا، املمتلكات و احرتام امللكيات اخلاصةى احملافظة عل  اكتساب السلوك السوي يف اجملتمع

 .(احلياة الدميقراطية و نظامها، و الفضول

احرتام ، الذات احرتام، التوافق و االنسجام احلركي) واملنظم طبقا لقانون مجاعي مميز لعب دور املسري -21
   املواقف االجيابية ، الصداقة، نبذ العنف، اإلحساس باملسؤولية حنوي اجلماعة، االتصال و التواصل  الغري

حتقيق مبدأ ، نبذ التميز و التفرقة بني أفراد اجملتمع، التضامن و التعاون  و حسن اختيار املواقف املالئمة
و االعتماد  اإلحساس باملسؤولية الفردية، العدل و املساواة، التعلمالتدريس بالكفاءات و االستقاللية يف 

حتقيق ، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية  الشجاعة، التواضع املبادرة، التسامح، النفسلى ع
 .(ة و نظامهاـــاحلياة الدميقراطي، توظيف قواعد استخدام الطاقة، عامل األمن و السالمة

  التوافق و االنسجام احلركي) ةالعنصر األساسي يف خطة مفادها حتقيق أفضل نتيجة ممكن لعب دور -23
حتقيق مبدأ التدريس ، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، الصداقة، نبذ العنف احرتام الذات

     املمتلكات ى احملافظة عل، احلماس املقبول، إتاحة الفرص، املبادرة، و االستقاللية يف التعلم بالكفاءات
 .(احلياة الدميقراطية و نظامها، توظيف قواعد استخدام الطاقة و احرتام امللكيات اخلاص
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 : النشاط الفردي

املواقف ) (تسلسل تقنيات حركية)مميزة هلا مبنية على عناصر( مهارات فنية)استعمال تصرفات-22       
إتاحة ، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، املالئمةاالجيابية و حسن اختيار املواقف 

  كتشاف و الفضولإل حب ا،   توثيق القيم االجتماعية و الروابط األسرية  الطموح املستقبلي، الفرص
 .(ة و نظامهاـــــــــــاحلياة الدميقراطي، توظيف قواعد استخدام الطاقة

املواقف ، التوافق و االنسجام احلركي) (كالطريان)وضعيات غري طبيعية يف التحكم يف اجلسم  -22
املمتلكات و احرتام امللكيات ى احملافظة عل، إتاحة الفرص، االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة

 .(احلياة الدميقراطية و نظامها، ستهالكإلترشيد ا، اخلاصة

 القواعد األمنية انسجام والتسلسل مع احملافظة علىتراكيب حركية صحيحة يف حاالت تقتضي  -25
توثيق القيم ، الطموح املستقبلي، إتاحة الفرص، و حسن اختيار املواقف املالئمة املواقف االجيابية)

  ستهالكإلترشيد ا، املمتلكات و احرتام امللكيات اخلاصةى احملافظة عل، االجتماعية و الروابط األسرية
 .(و نظامها ة ــــاحلياة الدميقراطي، الطاقة توظيف قواعد استخدام

 :السنة الثالثة-0-0

 :الفصل األول

 :النشاط الجماعي

احرتام ) تأكيد املكانة ضمن اجلماعة بفضل لعب أدوار هلا عالقة بالنشاط البدين والرياضي-10        
           و عدم االنفعال و االعتماد على النفس، التحكم يف الذات اإلحساس باملسؤولية الفردية الذات

االتصال و التواصل، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف  و مالحظة التصرفات و الصرب، التواضع
و املساواة، املبادرة، إتاحة الفرص، توظيف  املالئمة، نبذ التميز و التفرقة بني أفراد اجملتمع، العدل

       لتوافق و االنسجام احلركي، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءاتاملكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، ا
لم والتطبيق امليداين، احملافظة على املمتلكات ــــتوفري الوسائل املناسبة يف عملية التع  و االستقاللية يف التعلم

احلياة   الرأي و احرتام امللكيات اخلاصة، توظيف قواعد استخدام الطاقة، املوضوعية، حرية التعبري و إبداء
   .(و نظامها الدميقراطية
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  احرتام الذات ...)جتنب االرتباك والتهرب أمام تأدية الواجب مثل اخلوف، التخوف، ال أعرف اخل -13
و االعتماد على النفس، احلماس املقبو، املواقف االجيابية و حسن  اإلحساس باملسؤولية الفردية نبذ العنف 

املبادرة، إتاحة الفرص، توثيق القيم االجتماعية و الروابط األسرية، توظيف قواعد   اختيار املواقف املالئمة
 (.استخدام الطاقة، املوضوعية، حرية التعبري و إبداء الرأي، اإلبداع ، احلياة الدميقراطية و نظامها

س باملسؤولية احرتام الذاتاإلحسا)تنمية وتطوير القدرات البدنية، املعرفية، النفسية واالجتماعية  -12
و االعتماد على النفس، الطموح املستقبلي، التوافق و االنسجام احلركي، توظيف قواعد استخدام  الفردية

 (.  و إبداء الرأي الطاقة، املوضوعية، حرية التعبري

 املوضوعية  ،رصــــالطموح املستقبلي، التواضع، إتاحة الف)استعمال القوة يف القذف، التصويب اخل -12
 (.ة التعبري و إبداء الرأي، احلياة الدميقراطية و نظامهاحري

  و االعتماد على النفس احرتام الغري، اإلحساس باملسؤولية الفردية)التأثري السليم على اخلصم  -15
و عدم االنفعال و مالحظة التصرفات و الصرب، احلماس املقبول، اإللتزام بالروح  التحكم يف الذات

      باملسؤولية حنوي اجلماعة، نبذ التميز و التفرقة بني أفراد اجملتمع، املواقف االجيابيةالرياضية، اإلحساس 
   و حسن اختيار املواقف املالئمة، توظيف قواعد استخدام الطاقة، املوضوعية، احلياة الدميقراطية و نظامها

 (. حرية التعبري و إبداء الرأي

التحكم يف الذات و عدم االنفعال و مالحظة )وحتوالته تكييف التصرفات بالنسبة للنشاط  -16
  التواضع، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، املبادرة، إتاحة الفرص التصرفات و الصرب

تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، حتقيق مبدأ 
   توفري الوسائل املناسبة يف عملية التعلم والتطبيق امليداين لكفاءات و االستقاللية يف التعلمالتدريس با

و الفضول، اإلبداع ، حرية التعبري و إبداء    توظيف قواعد استخدام الطاقة، املوضوعية، حب اإلكتشاف 
 (.الرأي، احلياة الدميقراطية و نظامها

  نبذ العنف،  التضامن و التعاون، االتصال و التواصل)اجلميع  البحث على النتيجة بفضل مشاركة -10
املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، نبذ التميز و التفرقة بني أفراد اجملتمع،  توظيف   الصداقة

  ةاملكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، حتقيق عامل األمن و السالمة، توظيف قواعد استخدام الطاق
 (. اإلبداع ، حرية التعبري و إبداء الرأي  املوضوعية، احلياة الدميقراطية و نظامها
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و االعتماد على  احرتام الذات،اإلحساس باملسؤولية الفردية) النفوذ يف إطار قانوين حمدود -11
   التحكم يف الذات و عدم االنفعال و مالحظة التصرفات و الصرب، املواقف االجيابية   النفس،احرتام الغري

           العدل و املساواة، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و حسن اختيار املواقف املالئمة
     ضوعية، حرية التعبري و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، التوافق و االنسجام احلركي، املو 

 (. و إبداء الرأي، احلياة الدميقراطية و نظامها

     نبذ العنف، الطموح املستقبلي، التضامن ) تنظيم خطة العمل وتسيريها طبقا ملميزات كل نشاط -11
   التميز  و التعاون، االتصال و التواصل،  الصداقة، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، نبذ

و املساواة، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام  و التفرقة بني أفراد اجملتمع، العدل
       املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، توثيق القيم االجتماعية و الروابط األسرية، حتقيق عامل األمن 

املوضوعية، اإلبداع ، حرية التعبري و إبداء   ام الطاقةو السالمة، ترشيد اإلستهالك، توظيف قواعد استخد
 (.الرأي، الشخصية و اهلوية الوطنية

و االعتماد على النفس، الطموح  احرتام الذات، اإلحساس باملسؤولية الفردية) اندفاع حركي سليم -01 
املقبول، املواقف التحكم يف الذات و عدم االنفعال و مالحظة التصرفات و الصرب، احلماس  املستقبلي

االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، إتاحة الفرص، توثيق القيم االجتماعية و الروابط األسرية، حتقيق 
حرية التعبري  مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، توظيف قواعد استخدام الطاقة، املوضوعية،

 (.ية، حب اإلكتشاف و الفضولو إبداء الرأي، الشخصية و اهلوية الوطن

      احرتام الذات، اإلحساس باملسؤولية الفردية) حتويل مربح خلطة اللعب من مسعى إىل مسعى آلخر -00
و االعتماد على النفس، الطموح املستقبلي، احلماس املقبول، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف 

           تاحة الفرص، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستداللإ  املالئمة، العدل و املساواة، املبادرة
و االنسجام احلركي، حتقيق مبدأ التدريس     و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، التوافق 

توظيف قواعد استخدام   بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، حرية التعبري و إبداء الرأي،  املوضوعية
 (.طاقةال

 :النشاط الفردي

احرتام الذات، اإلحساس ) حتسني املكتسبات القاعدية وتوظيفها يف مواقف مركبة وصعبة نسبيا-03      
و االعتماد على النفس، نبذ العنف ، الطموح املستقبلي، املواقف االجيابية و حسن  باملسؤولية الفردية
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املبادرة، إتاحة الفرص، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة و املساواة،   اختيار املواقف املالئمة، العدل
و توظيف العلم يف ذلك، التوافق و االنسجام احلركي، حتقيق مبدأ  واالستدالل و األحكام املوضوعية

و احرتام امللكيات اخلاصة، توظيف  التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، احملافظة على املمتلكات 
و الفضول، حرية التعبري  ، حب اإلكتشافدام الطاقة، املوضوعية، احلياة الدميقراطية و نظامهاقواعد استخ

 (.و إبداء الرأي

املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف ) االنسجام بني احلركة وإيقاعها خالل التنقل ومن الثبات -02 
تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف   املبادرة املالئمة

ذلك، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، احملافظة على املمتلكات و احرتام 
   ة، حرية التعبري احلياة الدميقراطية و نظامها، املوضوعي  امللكيات اخلاصة، توظيف قواعد استخدام الطاقة

 (. و إبداء الرأي، حب اإلكتشاف و الفضول

الطموح املستقبلي، اكتساب السلوك السوي يف اجملتمع، احملافظة على ) تنمية القوة احلركية الفاعلة -02
       و احرتام امللكيات اخلاصة، توظيف قواعد استخدام الطاقة، املوضوعية، احلياة الدميقراطية املمتلكات

 (. نظامها، حرية التعبري و إبداء الرأيو 

الطموح املستقبلي، املواقف االجيابية و حسن ) تنمية االستجابة ردا على مؤشر أو مؤشر خارجي -05
       اختيار املواقف املالئمة، املبادرة، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية

اكتساب السلوك السوي يف اجملتمع، توظيف قواعد استخدام الطاقة، حرية و توظيف العلم يف ذلك، 
  (.املوضوعية   التعبري و إبداء الرأي، الشخصية و اهلوية الوطنية

و االعتماد على النفس، إتاحة الفرص، اكتساب  اإلحساس باملسؤولية الفردية) تنمية سرعة التنفيذ -06
   د استخدام الطاقة، ترشيد اإلستهالك، املوضوعية،  حرية التعبري السلوك السوي يف اجملتمع، توظيف قواع
 (. و إبداء الرأي، احلياة الدميقراطية و نظامها

الطموح املستقبلي، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف ) تنظيم وتسيري احلركة ملسعى مميز -00
إتاحة الفرص، توثيق القيم االجتماعية و الروابط األسرية، اكتساب السلوك السوي يف   املالئمة، املبادرة

    اجملتمع، توظيف قواعد استخدام الطاقة، املوضوعية، الشخصية و اهلوية الوطنية، اإلبداع ، حرية التعبري 
 (. و إبداء الرأي
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احرتام ) ميزة خاصة من النشاطالرغبة يف حتقيق أحسن نتيجة باستعمال أفضل أسلوب موايل مل -01
  الطموح املستقبلي، التحكم يف الذات و عدم االنفعال و مالحظة التصرفات و الصرب  نبذ العنف الغري، 

احلماس املقبول،  املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، العدل و املساواة، املبادرة، تعويد 
املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، حتقيق مبدأ 

الطاقة، املوضوعية، احلياة الدميقراطية التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، توظيف قواعد استخدام 
 (.و نظامها، اإلبداع ، حرية التعبري و إبداء الرأي

    التحكم يف الذات ) التحكم يف التوازن احلركي املوايل لشدة العمل وصعوبته ملواجهة مشكل مميز -01 
ية و حسن اختيار املواقف و مالحظة التصرفات و الصرب، احلماس املقبول، املواقف االجياب و عدم االنفعال

  املالئمة، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك
 (. اإلبداع ، حرية التعبري و إبداء الرأي ، احلياة الدميقراطية و نظامهااملوضوعية

االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، تعويد احرتام الذات، املواقف ) التحكم يف سرعة التنقل -31
املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، توظيف 

 (.املوضوعية، احلياة الدميقراطية و نظامها، حرية التعبري و إبداء الرأي املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية

    احرتام الذات، اإلحساس باملسؤولية الفردية) االندفاع والتغلب على التخوف والرتددحتسني قدرة  -30
و االعتماد على النفس، نبذ العنف ، الطموح املستقبلي، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف 

             اءات املالئمة، املبادرة، إتاحة الفرص، التوافق و االنسجام احلركي، حتقيق مبدأ التدريس بالكف
 (. توظيف قواعد استخدام الطاقة  و االستقاللية يف التعلم، حرية التعبري و إبداء الرأي، املوضوعية

  املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة) تعلم أحسن لتقنيات وحركات مميزة للنشاط -33
 (.و اهلوية الوطنيةتوظيف قواعد استخدام الطاقة، الشخصية  ترشيد اإلستهالك

 :الفصل الثاني

 :النشاط الجماعي

احرتام الذات، التحكم يف الذات و عدم ) الوعي بأمهية املكتسبات عند الرغبة يف حل املشكل -32      
االنفعال و مالحظة التصرفات و الصرب، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، توثيق القيم 
       االجتماعية و الروابط األسرية، توظيف قواعد استخدام الطاقة، مواكبة التطور العلمي و التكنولوجي 

 (.اإلبداع، حرية التعبري و إبداء الرأي  ياة الدميقراطية و نظامهاو احلضاري، املوضوعية، احل
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احرتام الذات، نبذ العنف، األمانة، اإلحساس ) توظيف الدقة والعمل هبا للتوصل إىل النجاح -32
      و االعتماد على النفس، التحكم يف الذات و عدم االنفعال و مالحظة التصرفات  باملسؤولية الفردية

، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، املبادرة، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة و الصرب
             و توظيف العلم يف ذلك، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات  واالستدالل و األحكام املوضوعية

 (.و االستقاللية يف التعلم، اإلبداع ، توظيف قواعد استخدام الطاقة

  احرتام الذات) التأثري اإلجيايب على نشاط اجلماعة بفضل املردود الشخصي والنجاح يف املهمة -35
   التضامن و التعاون، النفسلى و االعتماد ع اإلحساس باملسؤولية الفردية، نبذ العنف ،احرتام الغري

حتقيق مبدأ ، و املساواةالعدل ، نبذ التميز و التفرقة بني أفراد اجملتمع، الصداقة، االتصال و التواصل
ترشيد ، املمتلكات و احرتام امللكيات اخلاصةى احملافظة عل، التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم

    احلياة الدميقراطية ، و إبداء الرأي  حرية التعبري ، املوضوعية، توظيف قواعد استخدام الطاقة، ستهالكإلا
 (.و نظامها

احرتام الذات، املواقف االجيابية و حسن اختيار ) وتقليص من ضياع الوقت االستجابة السريعة -36
تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف  املواقف املالئمة

    ذلك، ترشيد اإلستهلك، توظيف قواعد استخدام الطاقة، احلياة الدميقراطية و نظامها، حب اإلكتشاف 
 (. و الفضول

  احرتام الذات، التواضع) إعطاء مؤشرات واضحة للزمالء وخلق شكوك للمواجهة يف حدود القانون -30
و التعاون، االتصال و التواصل، اإلحساس باملسؤولية حنوي اجلماعة، الصداقة، املواقف االجيابية  امنــــــالتض

  و حسن اختيار املواقف املالئمة، نبذ التميز و التفرقة بني أفراد اجملتمع، العدل و املساواة، إتاحة الفرص
 حتقيق عامل األمن و السالمة، توظيف قواعد استخدام الطاقة، املوضوعية، احلياة الدميقراطية و نظامها

 (.حرية التعبري و إبداء الرأي

املواقف ) احتالل فضاء العمل والتنقل الصائب والتفوق على املواجهة طبقا للنظام الساري املفعول -31
           مة، املبادرة، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستداللاالجيابية و حسن اختيار املواقف املالئ

 و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم
ام ترشيد اإلستهالك، توظيف قواعد استخد  توفري الوسائل املناسبة يف عملية التعلم والتطبيق امليداين

 (. الطاقة، املوضوعية، احلياة الدميقراطية و نظامها،  حرية التعبري و إبداء الرأي
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      احرتام الذات، احرتام الغري، األمانة، اإلحساس باملسؤولية الفردية) تأدية الواجب واحرتام اخلصم -31
االجيابية و حسن اختيار و االعتماد على النفس،  التواضع، اإلحساس باملسؤولية حنوي اجلماعة، املواقف 

حتقيق   و املساواة، إتاحة الفرص، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية املواقف املالئمة، العدل
و االستقاللية يف  عامل الصحة و النظافة، حتقيق عامل األمن و السالمة، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات

احلياة الدميقراطية و نظامها، املوضوعية، حرية التعبري و إبداء التعلم،  توظيف قواعد استخدام الطاقة، 
 (.الرأي

 :النشاط الفردي

  حتقيق عامل الصحة و النظافة، حتقيق عامل األمن ) تأمني مكان العمل وجتنب املخاطرة-21          
 (.احلياة الدميقراطية و نظامها، حرية التعبري و إبداء الرأي  املوضوعية  و السالمة

  و االعتماد على النفس احرتام الذات، نبذ العنف ، اإلحساس باملسؤولية الفردية) تصحيح ذايت -20
  املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، املبادرة، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل 

          قيق مبدأ التدريس بالكفاءاتو األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك،  إتاحة الفرص، حت
ات و احرتام امللكيات اخلاصة، توظيف قواعد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو االستقاللية يف التعلم، احملافظة على املمتلك

     استخدام الطاقة، احلياة الدميقراطية و نظامها، املوضوعية، حرية التعبري و إبداء الرأي، حب اإلكتشاف 
 (.و الفضول

التضامن و التعاون، االتصال و التواصل، اإلحساس ) السند واملساعدة خالل العمل املشرتك -23 
باملسؤولية حنوي اجلماعة، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، نبذ التميز و التفرقة بني أفراد 

  وكية يف  احلياة اليومية، حتقيق عامل األمن و السالمةتوظيف املكتسبات السل  اجملتمع،  العدل و املساواة
 (.  املوضوعية، احلياة الدميقراطية و نظامها

احرتام الذات، احرتام الغري، نبذ ) مراقبة العمل الفردي بالنسبة ملهمة مشرتكة والتوصل إىل النجاح - 22
  النفس، التضامن و التعاون، االتصال و التواصلو االعتماد على  اإلحساس باملسؤولية الفردية فــــــــــالعن

اإلحساس باملسؤولية حنوي اجلماعة، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، نبذ التميز و التفرقة 
املبادرة، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام   بني أفراد اجملتمع، العدل و املساواة

ية  و توظيف العلم يف ذلك، توثيق القيم االجتماعية و الروابط األسرية، توظيف املكتسبات املوضوع
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          السلوكية يف  احلياة اليومية، ترشيد اإلستهالك، توظيف قواعد استخدام الطاقة، احلياة الدميقراطية 
 (.و نظامها

احرتام الذات، نبذ )ط كيفة للنشابناء حيز زمين وفضائي وعالقته باجلسم بفضل التحوالت امل -22 
  ، الطموح املستقبلي، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، املبادرة، إتاحة الفرصالعنف 

تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، توظيف 
        مية، ترشيد اإلستهالك، توظيف قواعد استخدام الطاقة، التوافق املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليو 

و االنسجام احلركي، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، املوضوعية، احلياة الدميقراطية 
 (. و نظامها

العنف ، التحكم يف الذات احرتام الذات، نبذ ) مراقبة اإليقاع وتقدير نسيب لزمان ومكان املمارسة -25
و عدم االنفعال و مالحظة التصرفات و الصرب، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، العدل 
و املساواة، املبادرة، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم 

  احلياة اليومية، ترشيد اإلستهالك، توظيف قواعد استخدام يف ذلك، توظيف املكتسبات السلوكية يف
 (.الطاقة، املوضوعية، احلياة الدميقراطية و نظامها

احرتام الذات، احرتام ) مراقبة العمل الفردي بالنسبة للعمل اجلماعي يف املواقف اليت تقتضي ذلك -26
و حسن اختيار املواقف املالئمة، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة املواقف االجيابية  ةــــــــــــــــــــــــالغري، األمان

توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة  و توظيف العلم يف ذلك، ة ــــــــــــــــواالستدالل و األحكام املوضوعي
اإلكتشاف اليومية، ترشيد اإلستهالك، توظيف قواعد استخدام الطاقة، احلياة الدميقراطية و نظامها، حب 

 (.و الفضول

التواضع، احلماس ) حتقيق النتيجة بفضل تصرف مالئم ألي وضعية كانت مع حتدي سليم للمواجهة -20
       اإللتزام بالروح الرياضية، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  ولـــاملقب

ترشيد اإلستهالك، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، حتقيق   كـــــــــــــــــــو توظيف العلم يف ذل
عامل األمن و السالمة، توظيف قواعد استخدام الطاقة، املوضوعية، احلياة الدميقراطية و نظامها، حب 

 (.اإلكتشاف و الفضول
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 :الفصل الثالث

 :النشاط الجماعي

  احرتام الذات، احرتام الغري، نبذ العنف ) (قائد فريق)هجوميتسيري خطة عمل دفاعي أو  -21       
        و االعتماد على النفس، التواضع، احلماس املقبول، الشجاعة، التضامن اإلحساس باملسؤولية الفردية

لتميز و التفرقة بني أفراد و حسن اختيار املواقف املالئمة، نبذ ا ةــــــــــــــــــــــــــو التعاون، الصداقة، املواقف االجيابي
اجملتمع، إتاحة الفرص، املبادرة، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، حتقيق مبدأ التدريس 
بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، توفري الوسائل املناسبة يف عملية التعلم والتطبيق امليداين، ترشيد 

 (.قة، التوافق و االنسجام احلركي، احلياة الدميقراطية و نظامهااإلستهالك، توظيف قواعد استخدام الطا

متييز الوضع أو املوقف بالنسبة للخطة اجلماعية املستعملة والتحكم يف وسائل العمل أثناء التحول  -21
تعويد املتعلم على النقد و ممارسة املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، ) يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلماع

واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، إتاحة الفرص، توظيف املكتسبات السلوكية 
  يف  احلياة اليومية، احملافظة على املمتلكات و احرتام امللكيات اخلاصة، توظيف قواعد استخدام الطاقة

 (.احلياة الدميقراطية و نظامها

  احرتام الذات، احرتام الغري (أخذ القرارات اليت تستدعي الذكاء التكتيكي وسط جمموعة عمل -21
  اإلحساس باملسؤولية حنوي اجلماعة، الصداقة، نبذ التميز و التفرقة بني أفراد اجملتمع التضامن و التعاون

    التوافق و االنسجام احلركي، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، التدرج يف التعليم 
و النظامية، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف 

بات السلوكية يف  احلياة اليومية، ترشيد ذلك، املبادرة، الطموح املستقبلي، إتاحة الفرص، توظيف املكتس
املوضوعية، احلياة الدميقراطية  ولــــــــــــــاإلستهالك، توظيف قواعد استخدام الطاقة، حب اإلكتشاف و الفض

 (.و نظامها

 احرتام الذات، نبذ العنف ، الطموح املستقبلي) القدرة على املقاومة النشيطة وحتدي الصعاب -20
ة و حسن اختيار املواقف املالئمة، إتاحة الفرص، توظيف املكتسبات السلوكية يف  ــــــــــــــــــــابياملواقف االجي

احلياة اليومية، املبادرة، اإللتزام بالروح الرياضية، توظيف قواعد استخدام الطاقة، الشخصية و اهلوية 
 (.الوطنية
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  احرتام الذات، احرتام الغري) اتبناء تصرفات شخصية جديدة بعد حسن استعمال املكتسب -23
و حسن اختيار املواقف املالئمة، املبادرة، إتاحة الفرص، تعويد املتعلم على النقد  ة ـــــــــــــــــــــــــــــاملواقف االجيابي

و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، توظيف املكتسبات السلوكية يف  
    الشخصية و اهلوية الوطنية، املوضوعية، حب اإلكتشاف   اليومية، توظيف قواعد استخدام الطاقة احلياة

 (.و الفضول

  احرتام الذات، احرتام الغري، احلماس املقبول، اإللتزام بالروح الرياضية) جتنب االرجتال والعشوائية -22
سن اختيار املواقف املالئمة، تقبل الرأي األخر اإلحساس باملسؤولية حنوي اجلماعة، املواقف االجيابية و ح

التحكم يف الذات و عدم االنفعال و مالحظة التصرفات و الصرب، حتقيق عامل  و االبتعاد عين التعصب
 (.األمن و السالمة، توظيف قواعد استخدام الطاقة، املوضوعية، احلياة الدميقراطية و نظامها

االتصال و التواصل، الصداقة، املواقف االجيابية و حسن اختيار ) االحتفاظ بالكرة ونيل اهلدف -22
        نبذ التميز و التفرقة بني أفراد اجملتمع، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل املواقف املالئمة

وظيف و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، ت
 (.قواعد استخدام الطاقة، حب اإلكتشاف و الفضول

و االعتماد  نبذ العنف، اإلحساس باملسؤولية الفردية) الوصول بدون خماطرة وبأقل أخطاء للهدف -25
التواضع، احلماس املقبول، التضامن و التعاون، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف   ســـــــــــــعلى النف
    ة و النظافة، توظيف قواعد استخدام الطاقة، املوضوعية، احلياة الدميقراطية ـــــــ، حتقيق عامل الصحاملالئمة

 (.و نظامها

           احرتام الغري، التضامن و التعاون، االتصال) محاية مجاعية صحيحة ملنطقة النفوذ والزمالء -26
اختيار املواقف املالئمة، نبذ التميز و التفرقة بني أفراد املواقف االجيابية و حسن  ةــــو التواصل، الصداق

اجملتمع، العدل و املساواة، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف 
العلم يف ذلك، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، ترشيد اإلستهالك، توظيف قواعد استخدام 

 (.قة، حب اإلكتشاف و الفضولالطا

        احلماس املقبول، اإللتزام بالروح الرياضية، املواقف االجيابية) قوة االقتحام والتوغل بأقل أخطاء -20
      و حسن اختيار املواقف املالئمة، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية 
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  ظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، توظيف قواعد استخدام الطاقةو توظيف العلم يف ذلك، تو 
 (.و نظامها   حب اإلكتشاف و الفضول، احلياة الدميقراطية

  احرتام الغري، نبذ العنف ، التواضع، التضامن و التعاون) تركيب مجاعي موحد والتقدم إىل أحسن -21
ال و التواصل، اإلحساس باملسؤولية حنوي اجلماعة، املواقف االجيابية و حسن اختيار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالتص

و التفرقة بني أفراد اجملتمع، املبادرة، إتاحة الفرص، تعويد املتعلم  ز ــــــــــــاملواقف املالئمة، الصداقة، نبذ التمي
الستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، توظيف املكتسبات على النقد و ممارسة وا

السلوكية يف  احلياة اليومية، حتقيق عامل األمن و السالمة، توظيف قواعد استخدام الطاقة، احلياة 
 (.الدميقراطية و نظامها

 :النشاط الفردي

املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف  احرتام الذات، الطموح املستقبلي،) تقدير الصعوبة -21        
املالئمة، إتاحة الفرص، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف 
العلم يف ذلك، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، ترشيد اإلستهالك، توظيف قواعد استخدام 

 (.الوطنية الطاقة، الشخصية و اهلوية

الطموح املستقبلي، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، تعويد ) تصور نسبة النجاح -51
املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، التدرج يف التعليم 

 (.قراطية و نظامهاو النظامية، توظيف قواعد استخدام الطاقة، احلياة الدمي

 
االعتماد على و  باملسؤولية الفرديةاحرتام الغري، اإلحساس ) استقاللية ذاتية والتقليل من األخطاء -50

     إتاحة الفرص، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  النفس، الشجاعة
و االنسجام احلركي، توظيف قواعد استخدام الطاقة، حب  ق ــــــــــــــــــــــو توظيف العلم يف ذلك، التواف

 (.ة و نظامهاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلكتشاف و الفضول، املوضوعية، احلياة الدميقراطي

لنقد و ممارسة الشخصية و اهلوية الوطنية، تعويد املتعلم على ا) أسلوب حركي صحيح، مميز ومنتج -53
و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة  داللــــــــــــــــــــــــــواالست

 (.اف و الفضول، اإلبداع ، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمةـــــــاليومية، حب اإلكتش
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        احرتام الذات، التحكم يف الذات و عدم االنفعال) ومعاجلة األخطاءتسوية احلركات والتنقالت  -52
و مالحظة التصرفات و الصرب، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، تعويد املتعلم على النقد 

ك، إتاحة الفرص، توظيف دالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلـــــــــــــــــــــــــــو ممارسة واالست
     و االنسجام احلركي، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات  قـــــــالتواف  املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية

 الشخصية و اهلوية الوطنية، املوضوعية  و االستقاللية يف التعلم، اإلبداع، توظيف قواعد استخدام الطاقة
 (.ب اإلكتشاف و الفضولحرية التعبري و إبداء الرأي، ح

إتاحة   املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة) حتويل االجتاهات والتقرب أحسن للمسعى -52
  الفرص، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك

توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، التوافق و االنسجام احلركي، اإلبداع ، توظيف قواعد 
 (.الشخصية و اهلوية الوطنية  استخدام الطاقة، حب اإلكتشاف و الفضول

احرتام الذات، اإلحساس باملسؤولية ) توظيف احلسابات البصرية واحلس وتقدير الفضاء واملسارات -55
و االعتماد على النفس، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، إتاحة   ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيالفرد

د و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ـــــــــــــــــــــــــــــــــالفرص، تعويد املتعلم على النق
ثيق القيم االجتماعية و الروابط األسرية، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، توظيف ذلك، تو 

 (.قواعد استخدام الطاقة، حب اإلكتشاف و الفضول، الشخصية و اهلوية الوطنية

  احرتام الذات، الطموح املستقبلي) الرفع من اجلهد واكتساب أحسن قوة لتحقيق نتيجة أفضل -56
       و حسن اختيار املواقف املالئمة، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل ةـــــــــــــــــــاملواقف االجيابي

و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، حتقيق 
      علم، توظيف قواعد استخدام الطاقة، حب اإلكتشاف مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف الت

 (.الشخصية و اهلوية الوطنية و الفضول، اإلبداع ،

  احرتام الذات) تسوية وترتيب تسلسل حركي يف فضاء مميز ومعاجلة األخطاء باملساعدة ويدوهنا -50
            التحكم يف الذات و عدم االنفعال و مالحظة التصرفات و الصرب، اإلحساس باملسؤولية الفردية

  و االعتماد على النفس، الشجاعة، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، إتاحة الفرص
توظيف العلم يف ذلك، توظيف  تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و

       املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، التوافق و االنسجام احلركي، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات 
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  اإلبداع   و االستقاللية يف التعلم، التدرج يف التعليم و النظامية، اكتساب السلوك السوي يف اجملتمع
 (.اإلكتشاف و الفضول، الشخصية و اهلوية الوطنية توظيف قواعد استخدام الطاقة، حب

  و االعتماد على النفس، الطموح املستقبلي اإلحساس باملسؤولية الفردية)ضمان صحة احلركات  -51
توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام 
  املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، توظيف قواعد استخدام الطاقة، الشخصية و اهلوية الوطنية، اإلبداع 

 (.حب اإلكتشاف و الفضول

احرتام الذات، املواقف ) عمل هبا من أجل حتقيق أفضل نتيجةتثمني املراحل احلركية للنشاط وال -51
     االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، إتاحة الفرص، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل

و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، توظيف 
  و الفضول و التكنولوجي و احلضاري، حب اإلكتشاف استخدام الطاقة، مواكبة التطور العلمي  قواعد

 (.اإلبداع ، الشخصية و اهلوية الوطنية

 :الرابعةالسنة -0-0

 :الفصل األول

 :النشاط الجماعي

    احرتام الغري، التواضع، التضامن )فهم مفصل لضرورة العمل اجلماعي يف تنظيمه وتسيريه  -10        
االتصـــــال و التواصل، اإلحساس باملسؤولية حنوي اجلماعة، الصداقة، املواقف االجيابية و حسن   و التعاون

اختيار املواقف املالئمة، نبذ التميـــز و التفرقة بني أفراد اجملتمع، املبادرة، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة 
 ل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، توثيق القيم االجتماعية و الروابط األسريةواالستدال

توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، اكتساب السلوك السوي يف اجملتمع، حتقيق مبدأ التدريس 
 (.بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، احلياة الدميقراطية و نظامها

احرتام الغري، نبذ العنف ، تقبل ) باط اجلماعي باحرتام القواعد والقوانني املسرية لكل نشاطاالنض -13
        ر و االبتعاد عين التعصب، الطاعة و اإلخالص، التواضع، التضامن و التعاون، االتصالـالرأي األخ

ف املالئمة، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة ة و حسن اختيار املواقــــــــــــــــــــــــو التواصل، املواقف االجيابي
احلرص على إتقان   اليومية، توثيق القيم االجتماعية و الروابط األسرية، اكتساب السلوك السوي يف اجملتمع

 (.العمل، املوضوعية، احلياة الدميقراطية و نظامها
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حرتام الغري، نبذ العنف ، تقبل الرأي األخر و االبتعاد عين ) التحكم يف االنفعاالت أمام اإلخفاق -12
       الطاعة و اإلخالص، التواضع، احلماس املقبول، اإللتزام بالروح الرياضية، املواقف االجيابية   التعصب

ية، توظيف ة و الروابط األسر ـــــــــــــــــو حسن اختيار املواقف املالئمة، التسامح، توثيق القيم االجتماعي
          اكتساب السلوك السوي يف اجملتمع، حتقيق عامل األمن    املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية

 (.و نظامها ةـــــــــو السالمة، الشخصية و اهلوية الوطنية، احلياة الدميقراطي

 واقف املالئمة، إتاحة الفرصاملواقف االجيابية و حسن اختيار امل) االستغالل العقالين مليدان العمل -12
تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، توظيف 
املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، توظيف 

 (.املوضوعية، الشخصية و اهلوية الوطنية، اإلبداع  قواعد استخدام الطاقة، ترشيد اإلستهالك

احرتام الغري، تقبل الرأي األخر و االبتعاد عين التعصب، التضامن ) إهناء صائب خلطة عمل مجاعي -15
االتصال و التواصل، اإلحساس باملسؤولية حنوي اجلماعة، الصداقة، املواقف االجيابية و حسن   و التعاون

الئمة، نبذ التميز و التفرقة بني أفراد اجملتمع، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة اختيار املواقف امل
  واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، توثيق القيم االجتماعية و الروابط األسرية

يق مبدأ التدريس توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، اكتساب السلوك السوي يف اجملتمع، حتق
احلياة الدميقراطية  بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، توظيف قواعد استخدام الطاقة، املوضوعية، اإلبداع

 (.و نظامها

احرتام الغري، تقبل ) الوصول إىل الغاية اجلماعية بوضع الرتتيبات الفنية والقانونية للنشاط املستهدف -16
  التعصب، الطموح املستقبلي، الطاعة و اإلخالص، التضامن و التعاونر و االبتعاد عين ـالرأي األخ

املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، نبذ التميز و التفرقة بني   االتصال و التواصل، الصداقة
لم يف أفراد اجملتمع، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف الع

ذلك، توثيق القيم االجتماعية و الروابط األسرية، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، اكتساب 
السلوك السوي يف اجملتمع، التوافق و االنسجام احلركي، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف 

       ة ـــــــــــــــــــــــــــاحلياة الدميقراطي  خدام الطاقة، املوضوعيةالتعلم، التدرج يف التعليم و النظامية، توظيف قواعد است
 (.و نظامها

األمانة، اإلحساس )  التحكم يف وسائل العمل اخلاصة شعورا بالفرتات اليت مير هبا النشاط وتغرياته -10
      و مالحظة التصرفات و االعتماد على النفس، التحكم يف الذات و عدم االنفعال  باملسؤولية الفردية
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     املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، تعويد املتعلم على النقد   و الصرب، احلماس املقبول
و توظيف العلم يف ذلك، توظيف املكتسبات السلوكية يف     و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية 

  احلركي، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلماحلياة اليومية، التوافق و االنسجام 
  توظيف قواعد استخدام الطاقة  احملافظة على املمتلكات و احرتام امللكيات اخلاصة، ترشيد اإلستهالك

 (.املوضوعية، الشخصية و اهلوية الوطنية

الغري، نبذ العنف ، تقبل الرأي  احرتام) فهم مسعى التنافس وتنظيم منافسة بتقاسم األدوار فيها -11
 األخر و االبتعاد عين التعصب، الطاعة و اإلخالص، التواضع، احلماس املقبول، اإللتزام بالروح الرياضية

  املواقف االجيابية  و التواصل، اإلحساس باملسؤولية حنوي اجلماعة، الصداقة التضامن و التعاون، االتصال
و التفرقة بني أفراد اجملتمع، إتاحة الفرص، تعويد املتعلم    ، نبذ التميز و حسن اختيار املواقف املالئمة

على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، توثيق القيم االجتماعية 
  جملتمعتوظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، اكتساب السلوك السوي يف ا  و الروابط األسرية

             اءاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءات و االستقاللية يف التعلم، حتقيق مبدأ التدريس بالكفــــــــــــــــــحتقيق مبدأ التدريس بالكف
 (.راطية و نظامهاـــو االستقاللية يف التعلم، املوضوعية، احلياة الدميق

و االعتماد  اإلحساس باملسؤولية الفردية) التقنيات الرياضية يف هتذيب الذكاء والتفكريفهم مسعى  -11
ية و حسن اختيار املواقف املالئمة، العدل و املساواة، تعويد ـــــاحلماس املقبول، املواقف االجياب على النفس

لم يف ذلك، توظيف و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف الع املتعلم على النقد
       التوافق و االنسجام احلركي، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات   املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية

  و االستقاللية يف التعلم، توظيف قواعد استخدام الطاقة، املوضوعية، حب اإلكتشاف و الفضول، اإلبداع 
 (.الشخصية و اهلوية الوطنية

  و االعتماد على النفس اإلحساس باملسؤولية الفردية) املالحظة وأمهيتها ودور املالحظفهم مسعى  -01
املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، إتاحة الفرص، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة 

احلياة  السلوكية يفدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، توظيف املكتسبات ــــــــــواالست
  اليومية، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، التدرج يف التعليم و النظامية، املوضوعية

 (.و اهلوية الوطنية، احلياة الدميقراطية و نظامها حب اإلكتشاف و الفضول، الشخصية

  و االعتماد على النفس املسؤولية الفرديةاإلحساس ب)فهم العالقة بني التنظيم، التسيري والنتيجة -00
و حسن اختيار املواقف املالئمة، إتاحة الفرص، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة  املواقف االجيابية
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دالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة ـــــواالست
  و االستقاللية يف التعلم، التدرج يف التعليم و النظامية، املوضوعية س بالكفاءاتاليومية، حتقيق مبدأ التدري

 (.حب اإلكتشاف و الفضول، الشخصية و اهلوية الوطنية، احلياة الدميقراطية و نظامها

     احرتام الغري، نبذ العنف ، تقبل الرأي األخر ) بناء عمل مجاعي منسجم بالنسبة ملسعى مشرتك -03
  امن و التعاون، االتصال و التواصلــــــــــاالبتعاد عين التعصب، الطاعة و اإلخالص، التواضع، التضو 

الصداقة، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، نبذ   اإلحساس باملسؤولية حنوي اجلماعة
لنقد و ممارسة واالستدالل و األحكام التميز و التفرقة بني أفراد اجملتمع، املبادرة، تعويد املتعلم على ا

املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، توثيق القيم االجتماعية و الروابط األسرية، توظيف املكتسبات 
           احلياة اليومية، اكتساب السلوك السوي يف اجملتمع، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات السلوكية يف

 (.قواعد استخدام الطاقة، املوضوعية، احلياة الدميقراطية و نظامهاو االستقاللية يف التعلم، توظيف 

 :النشاط الفردي

املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، إتاحة ) إدراك العالقة بني النشاط واحمليط -02        
  توظيف العلم يف ذلكتعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و  الفرص

توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، التوافق و االنسجام احلركي، حتقيق مبدأ التدريس 
 (.م و النظامية، املوضوعية، الشخصية و اهلوية الوطنيةـو االستقاللية يف التعلم، التدرج يف التعلي بالكفاءات

رتام الغري، نبذ العنف ، اإلحساس باملسؤولية اح) التحكم يف االنفعاالت أمام اإلخفاق -02
  و االعتماد على النفس، تقبل الرأي األخر و االبتعاد عين التعصب، الطاعة و اإلخالص ةــــــــــــــــــــــالفردي

  التحكم يف الذات و عدم االنفعال و مالحظة التصرفات و الصرب، التواضع، احلماس املقبول، الشجاعة
   اإللتزام بالروح الرياضية، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، املوضوعية، احلياة الدميقراطية 

 (.و نظامها، الشخصية و اهلوية الوطنية

احرتام الغري، نبذ العنف ، اإلحساس باملسؤولية )التغلب على االرتباك والرتدد أمام املواجهة -05
  و االعتماد على النفس، تقبل الرأي األخر و االبتعاد عين التعصب، الطاعة و اإلخالص ةــــــــــــــــــــــالفردي

اإللتزام بالروح الرياضية، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف   التواضع، احلماس املقبول، الشجاعة
 (.الوطنيةالشخصية و اهلوية  املالئمة، املوضوعية، احلياة الدميقراطية و نظامها
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و االعتماد على  احرتام الذات، اإلحساس باملسؤولية الفردية) إجناح العملية وحتقيق أفضل مردود -06
    النفس، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل 

املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، حتقيق و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، توظيف 
  التدرج يف التعليم و النظامية، ترشيد اإلستهالك  مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم

اإلبداع ، الشخصية و اهلوية   توظيف قواعد استخدام الطاقة، املوضوعية، حب اإلكتشاف و الفضول
 (.الوطنية

املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، توظيف املكتسبات ) يف تنفيذ احلركةالتعبري اجليد  -00
اءات و االستقاللية يف ـــــــالسلوكية يف  احلياة اليومية، التوافق و االنسجام احلركي، حتقيق مبدأ التدريس بالكف

التدرج يف التعليم و النظامية، توظيف قواعد استخدام الطاقة، املوضوعية، حرية التعبري و إبداء   التعلم
 (.الرأي، اإلبداع ، الشخصية و اهلوية الوطنية

احرتام الغري، نبذ العنف ، تقبل الرأي األخر ) جلب اهتمام الغري بفضل تصرفات صحيحة وصائبة -01
اإلخالص، التواضع، احلماس املقبول، اإللتزام بالروح الرياضية، التضامن  و االبتعاد عين التعصب، الطاعة و

و التواصل، اإلحساس باملسؤولية حنوي اجلماعة، املواقف االجيابية و حسن اختيار  و التعاون، االتصال
د و ممارسة ــــــــاملواقف املالئمة، نبذ التميز و التفرقة بني أفراد اجملتمع، إتاحة الفرص، تعويد املتعلم على النق

 واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، توثيق القيم االجتماعية و الروابط األسرية
توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، اكتساب السلوك السوي يف اجملتمع، حتقيق مبدأ التدريس 

 (.احلياة الدميقراطية و نظامها اءات و االستقاللية يف التعلم، املوضوعية،ـبالكف

احرتام الغري، نبذ العنف ، تقبل الرأي ) فهم مسعى التنافس وتنظيم منافسة وتقاسم األدوار فيها -01
  األخر و االبتعاد عين التعصب، الطاعة و اإلخالص، التواضع، احلماس املقبول، اإللتزام بالروح الرياضية

املواقف االجيابية   التواصل، اإلحساس باملسؤولية حنوي اجلماعة، الصداقةو   التضامن و التعاون، االتصال
و التفرقة بني أفراد اجملتمع، إتاحة الفرص، تعويد املتعلم    و حسن اختيار املواقف املالئمة، نبذ التميز 

الجتماعية على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، توثيق القيم ا
  توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، اكتساب السلوك السوي يف اجملتمع  و الروابط األسرية

 (.و نظامها اءات و االستقاللية يف التعلم، املوضوعية، احلياة الدميقراطيةـــــحتقيق مبدأ التدريس بالكف

اإلحساس باملسؤولية )النتيجة أو رقم قياسيفهم مسعى الفنيات الرياضية وفائدهتا يف حتقيق  -31
و االعتماد على النفس، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، إتاحة الفرص، تعويد  الفردية
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و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، توظيف  املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل
املوضوعية  ، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم  اليوميةاحلياة  املكتسبات السلوكية يف

 (.الشخصية و اهلوية الوطنية، احلياة الدميقراطية و نظامها  اف و الفضولــــــحب اإلكتش

و االعتماد  اإلحساس باملسؤولية الفردية)فهم أمهية املالحظة ودور املراقب خالل العمل واملنافسة -30
   املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، إتاحة الفرص، تعويد املتعلم على النقد   النفس على

و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، توظيف املكتسبات السلوكية يف   و ممارسة واالستدالل
     احلياة اليومية، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، املوضوعية، حب اإلكتشاف 

 (.الشخصية و اهلوية الوطنية، احلياة الدميقراطية و نظامها  و الفضول

اإلحساس   احرتام الغري، نبذ العنف) وال تردد وبدون ارتباك أمام حتدي املوقف التصرف بدون عقدة -33
          اعةــــــو االعتماد على النفس، تقبل الرأي األخر و االبتعاد عين التعصب، الط ةـــــــــباملسؤولية الفردي

و اإلخالص، التحكم يف الذات و عدم االنفعال و مالحظة التصرفات و الصرب، التواضع، احلماس 
  املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، املوضوعية املقبول، الشجاعة، اإللتزام بالروح الرياضية

 (.احلياة الدميقراطية و نظامها، الشخصية و اهلوية الوطنية

احرتام الغري، نبذ العنف ، اإلحساس باملسؤولية )ون انفعال سليب أمام حتدي املوقفتصرف بد -32
  و االعتماد على النفس، تقبل الرأي األخر و االبتعاد عين التعصب، الطاعة و اإلخالص ةــــــــالفردي

  الشجاعةالتحكم يف الذات و عدم االنفعال و مالحظة التصرفات و الصرب، التواضع، احلماس املقبول، 
   و حسن اختيار املواقف املالئمة، املوضوعية، احلياة الدميقراطية  اإللتزام بالروح الرياضية، املواقف االجيابية 

 (.و نظامها، الشخصية و اهلوية الوطنية

  و االعتماد على النفس اإلحساس باملسؤولية الفردية) إدراك املساعي األمنية املتعلقة بالنشاط -32
          و حسن اختيار املواقف املالئمة، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل املواقف االجيابية

      و توظيف العلم يف ذلك، حتقيق عامل الصحة و النظافة، حتقيق عامل األمن  و األحكام املوضوعية
 (.لشخصية و اهلوية الوطنيةا و السالمة، احملافظة على املمتلكات و احرتام امللكيات اخلاصة

  و االعتماد على النفس اإلحساس باملسؤولية الفردية) ترتيب التصرفات احلركية بالنسبة للجهد -35
تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام  و حسن اختيار املواقف املالئمة املواقف االجيابية

ف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، التوافق و االنسجام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، توظي
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و االستقاللية يف التعلم، التدرج يف التعليم و النظامية، ترشيد  احلركي، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات
   (.الشخصية و اهلوية الوطنية اإلستهالك، توظيف قواعد استخدام الطاقة، اإلبداع 

اإلحساس باملسؤولية ) الطبيعية إىل حركات مقننة هلا عالقة بالنشاطحتويل األشكال  -36
و االعتماد على النفس، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، تعويد املتعلم  ةــرديـــــــــــــــــــــــــــــــالف

ذلك، توظيف املكتسبات  على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف
السلوكية يف  احلياة اليومية، التوافق و االنسجام احلركي، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف 

  اإلبداع ، التعلم، التدرج يف التعليم و النظامية، ترشيد اإلستهالك، توظيف قواعد استخدام الطاقة
 (.  الشخصية و اهلوية الوطنية

 :نيالفصل الثا

 :النشاط الجماعي

الطموح املستقبلي، احلماس املقبول، اإللتزام بالروح ) إجناح العمل وتذوق فرحة االنتصار -30      
امن و التعاون، االتصال و التواصل، اإلحساس باملسؤولية حنوي اجلماعة، الصداقة، املواقف ــــالتض الرياضية

  إتاحة الفرص، توثيق القيم االجتماعية و الروابط األسريةاالجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، 
اكتساب السلوك السوي يف اجملتمع، حتقيق مبدأ التدريس  توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية

 (.بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، احلياة الدميقراطيةو نظامها

 

  و االعتماد على النفس اإلحساس باملسؤولية الفردية) والعملتغيري احلركة بالنسبة لشكل اخلطة  -31
تعويد املتعلم على النقد و ممارسة  املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة  الطموح املستقبلي

و توظيف العلم يف ذلك، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة    واالستدالل و األحكام املوضوعية  
، التوافق و االنسجام احلركي، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، التدرج يف اليومية

    الشخصية   ، اإلبداع واعد استخدام الطاقة، املوضوعيةالتعليم و النظامية، ترشيد اإلستهالك، توظيف ق
 (.و اهلوية الوطنية

  األخر و االبتعاد عين التعصب، التضامن و التعاون احرتام الغري، تقبل الرأي) إهناء خطة هجومية -31
ال و التواصل، اإلحساس باملسؤولية حنوي اجلماعة، الصداقة، املواقف االجيابية و حسن اختيار ــاالتص

     ز و التفرقة بني أفراد اجملتمع، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل ــــاملواقف املالئمة، نبذ التمي
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توظيف   توثيق القيم االجتماعية و الروابط األسرية و توظيف العلم يف ذلك األحكام املوضوعيةو 
املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، اكتساب السلوك السوي يف اجملتمع، حتقيق مبدأ التدريس 

    اعاحلياة الدميقراطيةبالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، توظيف قواعد استخدام الطاقة، املوضوعية، اإلبد
 (.و نظامها

  احرتام الغري، تقبل الرأي األخر و االبتعاد عين التعصب، التضامن و التعاون) تنظيم الصد واملواجهة -21
ال و التواصل، اإلحساس باملسؤولية حنوي اجلماعة، الصداقة، املواقف االجيابية و حسن اختيار ـــاالتص

     ز و التفرقة بني أفراد اجملتمع، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل ــــاملواقف املالئمة، نبذ التمي
توثيق القيم االجتماعية و الروابط األسرية، توظيف  و توظيف العلم يف ذلك يةـــو األحكام املوضوع

أ التدريس املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، اكتساب السلوك السوي يف اجملتمع، حتقيق مبد
احلياة الدميقراطية  بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، توظيف قواعد استخدام الطاقة، املوضوعية، اإلبداع

 (.و نظامها

ال و التواصل، اإلحساس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالتص  احرتام الغري، التضامن و التعاون)تنظيم خطة دفاعية -20
ز و التفرقة ــــجلماعة، الصداقة، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، نبذ التميباملسؤولية حنوي ا

بني أفراد اجملتمع، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف 
سلوكية يف  احلياة اليومية، اكتساب توثيق القيم االجتماعية و الروابط األسرية، توظيف املكتسبات ال ذلك

السلوك السوي يف اجملتمع، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، توظيف قواعد 
 (.احلياة الدميقراطية و نظامها  استخدام الطاقة، املوضوعية، اإلبداع 

و االعتماد على  اإلحساس باملسؤولية الفردية) تصحيح ذايت لألخطاء املرتكبة خالل عمل مجاعي -23
النفس، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، إتاحة الفرص، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة 

دالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة ـــــواالست
ق و االنسجام احلركي، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، التدرج يف اليومية، التواف

التعليم و النظامية، ترشيد اإلستهالك، احلرص على إتقان العمل، املوضوعية، اإلبداع ، الشخصية و اهلوية 
 (.ة و نظامهاـــــــــــــــــــــــــــــــــالوطنية، احلياة الدميقراطي

 و االعتماد على النفس ، اإلحساس باملسؤولية الفردية) التحكم يف مجيع األدوار املميزة للنشاط -22
احلماس املقبول، الشجاعة، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، إتاحة  الطموح املستقبلي

  عية  و توظيف العلم يف ذلكو ممارسة واالستدالل و األحكام املوضو  الفرص، تعويد املتعلم على النقد
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التوافق و االنسجام احلركي، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات  توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية
  املوضوعية  توظيف قواعد استخدام الطاقة  م و النظاميةـــــــــــــو االستقاللية يف التعلم، التدرج يف التعلي

 (.اإلبداع ، الشخصية و اهلوية الوطنية

 و االعتماد على النفس، احلماس املقبول اإلحساس باملسؤولية الفردية) الرد السريع لنية املواجهة -22
      الشجاعة، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، إتاحة الفرص، تعويد املتعلم على النقد 

األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، توظيف املكتسبات السلوكية يف  و ممارسة واالستدالل و 
احلياة اليومية، التوافق و االنسجام احلركي، توظيف قواعد استخدام الطاقة، املوضوعية، حرية التعبري و إبداء 

 (.الرأي

و االعتماد على  اإلحساس باملسؤولية الفردية) الرد السريع وبناء خطة معاكسة خلطة املواجهة -25
تعويد  النفس، احلماس املقبول، الشجاعة، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، إتاحة الفرص

املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، توظيف 
  قواعد استخدام الطاقةق و االنسجام احلركي، توظيف ـــــــــــــــــــاملكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، التواف

 (.املوضوعية

  و االعتماد على النفس، احلماس املقبول اإلحساس باملسؤولية الفردية)إجناح حركة هنائية صائبة -26
      الشجاعة، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، إتاحة الفرص، تعويد املتعلم على النقد

و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، توظيف املكتسبات السلوكية يف  
  إتقان العمل  ىاحلرص عل،الطاقة احلياة اليومية، التوافق و االنسجام احلركي، توظيف قواعد استخدام 

 (.املوضوعية

و االعتماد على النفس، احلماس  اإلحساس باملسؤولية الفردية)الدقة يف إهناء حركة فردية ومجاعية -20
املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، إتاحة الفرص، تعويد املتعلم على   الشجاعة  املقبول

دالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، توظيف املكتسبات السلوكية ـــــتالنقد و ممارسة واالس
  إتقان العمل  ىاحلرص عل،يف  احلياة اليومية، التوافق و االنسجام احلركي، توظيف قواعد استخدام الطاقة

 (.املوضوعية، حرية التعبري و إبداء الرأي

ة ـــــــاملواقف االجيابي  و االعتماد على النفس باملسؤولية الفرديةاإلحساس ) فهم أمهية الدعم واملساندة -21
        دالل ــــــــــــــــو حسن اختيار املواقف املالئمة، إتاحة الفرص، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالست
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اليومية، حتقيق  و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة
التدرج يف التعليم و النظامية، املوضوعية، حب  اءات و االستقاللية يف التعلمـــمبدأ التدريس بالكف

 (.و نظامها اف و الفضول، الشخصية و اهلوية الوطنية، احلياة الدميقراطيةـــــــــاإلكتش

  و االعتماد على النفس اإلحساس باملسؤولية الفردية) التحرر من املضايقة واالبتعاد عن اخلطر -21
املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، إتاحة الفرص، تعويد املتعلم على النقد  احلماس املقبول

دالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، توظيف املكتسبات السلوكية يف  ـــو ممارسة واالست
  اليومية، التوافق و االنسجام احلركي، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلماحلياة 

 (.خدام الطاقة، املوضوعية، اإلبداعتوظيف قواعد است

و االعتماد  األمانة، اإلحساس باملسؤولية الفردية) إجناز حوصلة عمل تقين واإلدالء به أمام الزمالء -21
 أي األخر و االبتعاد عين التعصب، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمةتقبل الر   على النفس

           اءات ــــــــــــــــــــــــــتإتاحة الفرص، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، حتقيق مبدأ التدريس بالكف
م و النظامية، توظيف قواعد استخدام الطاقة، احلرص على ـــــــــــــــــــــــــــــو االستقاللية يف التعلم، التدرج يف التعلي

الشخصية و اهلوية الوطنية، احلياة الدميقراطية   إتقان العمل، املوضوعية، حرية التعبري و إبداء الرأي، اإلبداع
 (.و نظامها

و االعتماد  اإلحساس باملسؤولية الفردية)لمقارنة النتائج القبلية بالنتائج احملصل عليها بعد فرتة عم -20
     املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، إتاحة الفرص، تعويد املتعلم على النقد  على النفس

    و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات  و ممارسة واالستدالل
التدرج يف التعليم و النظامية، توظيف قواعد استخدام الطاقة، احلرص على إتقان  تعلمو االستقاللية يف ال

 (.العمل، املوضوعية، احلياة الدميقراطية و نظامها

   ال ـــــــــــــــــــــــــــــاالتص  امن و التعاونـــــــــــــــــــــــــاحرتام الغري، التض)بناء تكتيكي مناسب خلطة عمل وتسيري  -23
اإلحساس باملسؤولية حنوي اجلماعة، الصداقة، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف   و التواصل

ز و التفرقة بني أفراد اجملتمع، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام ــــاملالئمة، نبذ التمي
توثيق القيم االجتماعية و الروابط األسرية، توظيف املكتسبات  لم يف ذلكو توظيف الع املوضوعية

         السلوكية يف  احلياة اليومية، اكتساب السلوك السوي يف اجملتمع، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات 
 (.الدميقراطية و نظامهااحلياة  و االستقاللية يف التعلم، توظيف قواعد استخدام الطاقة، املوضوعية، اإلبداع
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الطموح املستقبلي، احلماس املقبول، اإللتزام بالروح ) العالقات التضامنية اهلادفة لالنتصار والفوز 22
  امن و التعاون، االتصال و التواصل، اإلحساس باملسؤولية حنوي اجلماعة، الصداقةــــــــــــــــــــــــــــــــالتض  الرياضية

بية و حسن اختيار املواقف املالئمة، إتاحة الفرص، توثيق القيم االجتماعية و الروابط املواقف االجيا
اكتساب السلوك السوي يف اجملتمع، حتقيق مبدأ  األسرية، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية

 (.و نظامها التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، احلياة الدميقراطية

 :الفردي النشاط

و االعتماد على  اإلحساس باملسؤولية الفردية) بناء نسق حركي مبختلف األشكال والصعوبات -22     
    النفس، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل

املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، حتقيق و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، توظيف 
  التدرج يف التعليم و النظامية، ترشيد اإلستهالك  اءات و االستقاللية يف التعلمـــــــــــــمبدأ التدريس بالكف

حب اإلكتشافو الفضول، اإلبداع ، الشخصية و اهلوية ، توظيف قواعد استخدام الطاقة، املوضوعية
 (.الوطنية

  و االعتماد على النفس اإلحساس باملسؤولية الفردية) تنظيم اإليقاع وتسويته بالنسبة للموقف -25
        و حسن اختيار املواقف املالئمة، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل  املواقف االجيابية

وكية يف  احلياة اليومية، حتقيق ة  و توظيف العلم يف ذلك، توظيف املكتسبات السلــــو األحكام املوضوعيؤ 
  التدرج يف التعليم و النظامية، ترشيد اإلستهالك  مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم

 (.حب اإلكتشاف و الفضول ، تخدام الطاقة، املوضوعيةتوظيف قواعد اس

اإلحساس   الغري، نبذ العنف احرتام) التوغل يف خمتلف األوساط الطبيعية واالصطناعية بدون ترد د -26
            اعةــــــو االعتماد على النفس، تقبل الرأي األخر و االبتعاد عين التعصب، الط ةـــباملسؤولية الفردي

املواقف االجيابية و حسن  و اإلخالص، التواضع، احلماس املقبول، الشجاعة، اإللتزام بالروح الرياضية
 (.املوضوعية، احلياة الدميقراطية و نظامها، الشخصية و اهلوية الوطنيةاختيار املواقف املالئمة، 

و االعتماد  اإلحساس باملسؤولية الفردية) وضع معامل مرئية تساعد يف تأدية املهمة وتصحيح الفعل -20
     د املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، إتاحة الفرص، تعويد املتعلم على النق  على النفس

و توظيف العلم يف ذلك، توظيف املكتسبات السلوكية يف   دالل و األحكام املوضوعيةـــــو ممارسة واالست
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احلياة اليومية، التوافق و االنسجام احلركي، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، التدرج 
 (.، املوضوعيةيف التعليم و النظامية، توظيف قواعد استخدام الطاقة

  احرتام الغري، تقبل الرأي األخر و االبتعاد عين التعصب، التواضع) العمل بواسطة الدعم واملساندة -21
امن و التعاون، االتصال و التواصل، اإلحساس باملسؤولية حنوي اجلماعة، الصداقة، املواقف االجيابية ــــالتض

التفرقة بني أفراد اجملتمع، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة  و حسن اختيار املواقف املالئمة، نبذ التميز و
  ةو توظيف العلم يف ذلك، توثيق القيم االجتماعية و الروابط األسريةـــــــــــــــــــــواالستدالل و األحكام املوضوعي

      درج يف التعليماكتساب السلوك السوي يف اجملتمع، الت  توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية
 (.ة و نظامهاــــو النظامية، توظيف قواعد استخدام الطاقة، احلياة الدميقراطي

  احرتام الغري، نبذ العنف) التصرف بدون تردد وبدون انفعال سليب أمام املوقف أو احلاجز -21
اإلخالص، التحكم يف الذات و عدم اعة و ـــــو االعتماد على النفس، الط ةـــــاإلحساس باملسؤولية الفردي

  اإللتزام بالروح الرياضية  االنفعال و مالحظة التصرفات و الصرب، التواضع، احلماس املقبول، الشجاعة
 (.  املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، املوضوعية، احلياة الدميقراطية و نظامها

و االعتماد على  اإلحساس باملسؤولية الفردية) اخلاصة بفرتات العملالعمل وفق الرتتيبات األمنية  -51
النفس، التحكم يف الذات و عدم االنفعال و مالحظة التصرفات و الصرب، احلماس املقبول، املواقف 
    االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، إتاحة الفرص، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل

توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليومية، حتقيق   ألحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلكو ا
ق و االنسجام احلركي، حتقيق مبدأ ــــــــــــعامل الصحة و النظافة، حتقيق عامل األمن و السالمة، التواف

قواعد استخدام الطاقة، احلياة  التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، ترشيد اإلستهالك، توظيف
 (.الدميقراطية و نظامها

و االعتماد على النفس، املواقف  اإلحساس باملسؤولية الفردية)تصحيح ذايت لألخطاء خالل تأدية  -50
    داللـــــو حسن اختيار املواقف املالئمة، إتاحة الفرص، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالست االجيابية

    التوافق حكام املوضوعية و توظيف العلم يف ذلك، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة اليوميةو األ
           و االنسجام احلركي، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، التدرج يف التعليم

 (.ةو نظامهاــاملوضوعية، اإلبداع احلياة الدميقراطي  و النظامية، ترشيد اإلستهالك، احلرص على إتقان العمل
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ال و التواصل، اإلحساس ـــــــــــــــــــــــــــــاالتص  احرتام الغري، التضامن و التعاون) تنفيذ حركة هنائية صحيحة -53
ز و التفرقة ــــالتميباملسؤولية حنوي اجلماعة، الصداقة، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، نبذ 

ة  و توظيف العلم ـــــــــــــــــبني أفراد اجملتمع، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعي
اكتساب السلوك السوي يف اجملتمع، حتقيق مبدأ   و الروابط األسرية، توثيق القيم االجتماعية يف ذلك

 (.ام الطاقة، املوضوعيةتوظيف قواعد استخد التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم

ة ـــو االعتماد على النفس، املواقف االجيابي اإلحساس باملسؤولية الفردية) تغيري تلقائي لشكل احلركة -52
    و حسن اختيار املواقف املالئمة، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  

      التدرج يف التعليم  و توظيف العلم يف ذلك، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم
 (.، املوضوعية، حب اإلكتشاف و الفضولو النظامية، ترشيد اإلستهالك، توظيف قواعد استخدام الطاقة

و االعتماد على النفس، املواقف  اإلحساس باملسؤولية الفردية)  التوافق يف تنظيم وتسيري منافسة -52
االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام 

التدرج يف   حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم  املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك
التعليم و النظامية، ترشيد اإلستهالك، توظيف قواعد استخدام الطاقة، املوضوعية، حرية التعبري و إبداء 

 (.حب اإلكتشاف و الفضول  الرأي

اإلحساس ، ال و التواصلـــــــــاالتص  التعاوناحرتام الغري، التضامن و ) إجناح العملية وحتسني املردود -55
ز و التفرقة ــــباملسؤولية حنوي اجلماعة، الصداقة، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، نبذ التمي

توظيف العلم ة  و ــــــــــــــيـــبني أفراد اجملتمع، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوع
و الروابط األسرية، اكتساب السلوك السوي يف اجملتمع، حتقيق مبدأ  توثيق القيم االجتماعية يف ذلك

التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، توظيف قواعد استخدام الطاقة، املوضوعية، احلياة الدميقراطية 
 (.و نظامها

و االعتماد على  املستقبلي، اإلحساس باملسؤولية الفرديةالطموح ) الرغبة يف االنتصار والتفوق -56
النفس، احلماس املقبول، الشجاعة، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  

اءات و االستقاللية يف ــــــــــو توظيف العلم يف ذلك، التوافق و االنسجام احلركي، حتقيق مبدأ التدريس بالكف
          لتعلم، توظيف قواعد استخدام الطاقة، احلرص على إتقان العمل، املوضوعية، احلياة الدميقراطية ا

 (.و نظامها
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 :الفصل الثالث

 :النشاط الجماعي

  و التواصل الـــاالتص  احرتام الغري، التضامن و التعاون) تسيري خطة وتنظيمها بأقل إخفاق -50       
اإلحساس باملسؤولية حنوي اجلماعة، الصداقة، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، نبذ 

ة  ـــــــــــــــــز و التفرقة بني أفراد اجملتمع، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعيــــالتمي
  ماعية و الروابط األسرية، اكتساب السلوك السوي يف اجملتمعتوثيق القيم االجت و توظيف العلم يف ذلك

احلياة   حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، توظيف قواعد استخدام الطاقة، املوضوعية
 (.الدميقراطية و نظامها

باملسؤولية اإلحساس ) تكييف التصرفات بالنسبة للموقف مع العودة إىل التعلمات القبلية -51
  و االعتماد على النفس، التحكم يف الذات و عدم االنفعال و مالحظة التصرفات و الصرب ةــــــــــالفردي

املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، إتاحة الفرص، تعويد املتعلم على النقد   احلماس املقبول
يف العلم يف ذلك، التوافق و االنسجام احلركي، حتقيق دالل و األحكام املوضوعيةو توظـو ممارسة واالست

مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، التدرج يف التعليم و النظامية، توظيف قواعد استخدام 
 (.الطاقة، املوضوعية، الشخصية و اهلوية الوطنية

و االعتماد على النفس، التحكم  ديةاإلحساس باملسؤولية الفر )حتديد النقائص اخلاصة مبراحل التعلم -51
ذات و عدم االنفعال و مالحظة التصرفات و الصرب، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف ـــــــــــــــــيف ال

املالئمة، إتاحة الفرص، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف 
  مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، التدرج يف التعليم و النظاميةالعلم يف ذلك، حتقيق 

  املوضوعية، حب اإلكتشاف و الفضول  توظيف قواعد استخدام الطاقة، احلرص على إتقان العمل
 (.الشخصية و اهلوية الوطنية

احرتام الغري، تقبل الرأي األخر و االبتعاد عين  ) املسامهة يف تصحيح طريقة العمل والزمالء -61
و التعاون، االتصال و التواصل، اإلحساس باملسؤولية حنوي اجلماعة، املواقف  ب، التضامنــــــــالتعص

املبادرة، إتاحة الفرص، توظيف املكتسبات السلوكية يف  احلياة  االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة
 (.مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلماليومية، حتقيق 
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ة و حسن ـــــــاحرتام الذات، املواقف االجيابي) فهم مسعى التقنيات الرياضية يف هتذيب العقل واجلسم -60
دالل و األحكام ـاختيار املواقف املالئمة، إتاحة الفرص، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالست

اءات و االستقاللية يف التعلم، التدرج ــــــــــــــتوظيف العلم يف ذلك، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاملوضوعية  و 
اة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف و الفضول، الشخصية و اهلوية الوطنية، احليــيف التعليم و النظامية، املوضوعية، حب اإلكتش

 (.الدميقراطية و نظامها

  احلماس املقبول) املواجهة استجابة سريعة معاكسة خلطة املعارضة بأقل أخطاء وإخفاق ممكن -63
       إتاحة الفرص، تعويد املتعلم على النقد  الشجاعة، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة

  ق و االنسجام احلركيـــــــــــــــــــو ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، التواف
 (.وضوعيةتوظيف قواعد استخدام الطاقة، امل

 احرتام الغري، تقبل الرأي األخر و االبتعاد عين التعصب) اختيار الزميل املناسب إلجناح خطة -62
امن و التعاون، االتصال و التواصل، الصداقة، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف ـــــــــــالتواضع، التض

      املالئمة، املبادرة، إتاحة الفرص، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية 
ية، اكتساب السلوك السوي يف ة و الروابط األسر ـــــــــــو توظيف العلم يف ذلك، توثيق القيم االجتماعي

الشخصية و اهلوية الوطنية، احلياة   اجملتمع، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم
 (.ة و نظامهاــــــــــــالدميقراطي

  احرتام الذات) فهم عالقة نشاطات املادة بنشاطات املواد التعليمية األخرى وتوظيف معلوماهتا -62
ة و حسن اختيار املواقف املالئمة، إتاحة الفرص، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة ـــــــف االجيابياملواق

       اءاتــــــــــــــدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، حتقيق مبدأ التدريس بالكفــــــــــــــــواالست
الشخصية  اف و الفضولــ، حب اإلكتش املوضوعية  و االستقاللية يف التعلم، التدرج يف التعليم و النظامية

 (.و اهلوية الوطنية، احلياة الدميقراطية و نظامها

ة و حسن ـــــــاحرتام الذات، املواقف االجيابي) التمكن من الفهم التلقائي خلطة املعارضة والتصدي هلا -65
دالل و األحكام ــــــــــــــــملواقف املالئمة، إتاحة الفرص، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستاختيار ا

اءات و االستقاللية يف التعلم، التدرج ــــــــــــــاملوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، حتقيق مبدأ التدريس بالكف
     اف و الفضول، الشخصيةــإبداء الرأي، حب اإلكتش يف التعليم و النظامية، املوضوعية، حرية التعبري و

 (.و اهلوية الوطنية، احلياة الدميقراطية و نظامها
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 ة و حسن اختيار املواقف املالئمةـــــــاحرتام الذات، املواقف االجيابي)  تقدير سرعة التحرك اجلماعي -66
دالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ــــــــــــــــتعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالست  إتاحة الفرص

املوضوعية،  اءات و االستقاللية يف التعلم، التدرج يف التعليم و النظاميةــــــــــــــذلك، حتقيق مبدأ التدريس بالكف
 (.اف و الفضول، احلياة الدميقراطية و نظامهاــحب اإلكتش

  احرتام الغري، تقبل الرأي األخر و االبتعاد عين التعصب) بأقل أخطاءالتوصل إىل نتيجة صائبة  -60
ال و التواصل، اإلحساس باملسؤولية حنوي اجلماعة، الصداقة، املواقف ـــــــــــــــــــــــــــــاالتص  التضامن و التعاون

   اد اجملتمع، تعويد املتعلم على النقد ز و التفرقة بني أفر ــــاالجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، نبذ التمي
        توثيق القيم االجتماعية  ة  و توظيف العلم يف ذلكـــــــــــــــــو ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعي

و الروابط األسرية، اكتساب السلوك السوي يف اجملتمع، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف 
 (.ظيف قواعد استخدام الطاقة، املوضوعية احلياة الدميقراطية و نظامهاالتعلم، تو 

املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف )  التكيف مع كل الوضعيات الصعبة منها واملعقدة -61
  املالئمة، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك

 (.حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءاتو االستقاللية يف التعلم، املوضوعية،

ة و حسن اختيار ـــــــاحرتام الذات، املواقف االجيابي) فهم أمهية النشاطات التقليدية يف الرتبية والتعلم -61
       م املوضوعيةدالل و األحكاــإتاحة الفرص، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالست املواقف املالئمة

  ليم اءات و االستقاللية يف التعلم، التدرج يف التعــــــــــــــو توظيف العلم يف ذلك، حتقيق مبدأ التدريس بالكف
       و الفضول، الشخصية و اهلوية الوطنية، احلياة الدميقراطية  افــحب اإلكتش و النظامية، املوضوعية،

 (.و نظامها

          احرتام الذات، اإلحساس باملسؤولية الفردية) احلركي/الطبيعي على النمو النفسيفهم األثر  -01
ة و حسن اختيار املواقف املالئمة، إتاحة الفرص، تعويد املتعلم ـــــــاملواقف االجيابي  و االعتماد على النفس

ذلك، حتقيق مبدأ التدريس و توظيف العلم يف  دالل و األحكام املوضوعيةـعلى النقد و ممارسة واالست
  اف و الفضولــحب اإلكتشالتعليم و النظامية، املوضوعية، بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، التدرج يف

 (.احلياة الدميقراطية و نظامها

  املالئمةة و حسن اختيار املواقف ـــــــاحرتام الذات، املواقف االجيابي) حتقيق فعالية يف اإلجناز والنجاح -00
دالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ــــــــــــــــتعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالست  إتاحة الفرص
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  اءات و االستقاللية يف التعلم، التدرج يف التعليم و النظاميةــــــــــــــذلك، حتقيق مبدأ التدريس بالكف
 (.، احلياة الدميقراطيةو نظامها الرأي، حب اإلكتشاف و الفضولاملوضوعية، حرية التعبري و إبداء 

 :النشاط الفردي

املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف ) فين صحيح موايل لفرتات العمل/ ترتيب حركي -03       
  ذلكتعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف  املالئمة

 (.و االستقاللية يف التعلم، املوضوعية، حرية التعبري و إبداء الرأي حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات

           احرتام الذات، اإلحساس باملسؤولية الفردية) الوصول إىل الغاية الفردية بفضل املكتسبات -02
سن اختيار املواقف املالئمة، إتاحة الطموح املستقبلي، املواقف االجيابية و ح و االعتماد على النفس

  الفرص، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك
التدرج يف التعليم و النظامية، توظيف قواعد   حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم

       العمل، املوضوعية، حرية التعبري و إبداء الرأي، حب اإلكتشافاستخدام الطاقة، احلرص على إتقان 
 (.و الفضول، احلياة الدميقراطية و نظامها

و االعتماد على النفس، الطموح  احرتام الذات، اإلحساس باملسؤولية الفردية) تصحيح ذايت -02
      املستقبلي، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، إتاحة الفرص، تعويد املتعلم على النقد 

اءات ـــــــــــــــبالكفو ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، حتقيق مبدأ التدريس 
و النظامية، توظيف قواعد استخدام الطاقة، احلرص على إتقان  و االستقاللية يف التعلم، التدرج يف التعليم

 (.املوضوعية، حرية التعبري و إبداء الرأي، حب اإلكتشاف و الفضول، احلياة الدميقراطية و نظامها  العمل

املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف ) حركة ذات بعد مجايلدقة، مرونة ورشاقة يف تأدية  -05
 املالئمة، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك

  (و االستقاللية يف التعلم، املوضوعية، حرية التعبري و إبداء الرأي، اإلبداع حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات

 (.احلياة الدميقراطية و نظامها ،حرية التعبري و إبداء الرأي) التلقائية يف تنظيم وتسيري منافسة -06

  احرتام الذات) فهم عالقة نشاطات املادة بنشاطات املواد التعليمة األخرى وتوظيف معلوماهتا -00
  ة و حسن اختيار املواقف املالئمةـــــــاملواقف االجيابي  و االعتماد على النفس اإلحساس باملسؤولية الفردية

و توظيف العلم يف  إتاحة الفرص، تعويد املتعلم على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية
  ذلك، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، التدرج يف التعليم و النظامية، املوضوعية
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    و الفضول، الشخصية و اهلوية الوطنية، احلياة الدميقراطية  افــلرأي، حب اإلكتشحرية التعبري و إبداء ا
 (.و نظامها

و االعتماد  احرتام الذات، اإلحساس باملسؤولية الفردية) فهم املسعى العلمي يف تأدية عمل مميز -01
   الفرص، تعويد املتعلم على النقد ة و حسن اختيار املواقف املالئمة، إتاحة ـــــــاملواقف االجيابي  على النفس

     و توظيف العلم يف ذلك، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات دالل و األحكام املوضوعيةــــــــو ممارسة واالست
و االستقاللية يف التعلم، التدرج يف التعليم و النظامية، املوضوعية، حرية التعبري و إبداء الرأي، حب 

 (.الشخصية و اهلوية الوطنية، احلياة الدميقراطية و نظامهااف و الفضول، ــاإلكتش

و االعتماد  احرتام الذات، اإلحساس باملسؤولية الفردية) تقدير البعد اجلمايل للحركة  خالل تأديتها -01
الطموح املستقبلي، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، إتاحة الفرص، تعويد  على النفس

م على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، حتقيق مبدأ املتعل
التدرج يف التعليم و النظامية، توظيف قواعد استخدام   التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم

   تشاف و الفضولالطاقة، احلرص على إتقان العمل، املوضوعية، حرية التعبري و إبداء الرأي، حب اإلك
 (.احلياة الدميقراطية و نظامها

  و االعتماد على النفس احرتام الذات، اإلحساس باملسؤولية الفردية)تقدير البعد النفعي للحركة -11
املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، إتاحة الفرص، تعويد املتعلم على   الطموح املستقبلي

دالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، حتقيق مبدأ التدريس ـــــــــــــستالنقد و ممارسة واال
بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، التدرج يف التعليم و النظامية، توظيف قواعد استخدام الطاقة، احلرص 

ل، احلياة الدميقراطية حب اإلكتشاف و الفضو   على إتقان العمل، املوضوعية، حرية التعبري و إبداء الرأي
 (.و نظامها

و االعتماد على  احرتام الذات، اإلحساس باملسؤولية الفردية)تقدير املسافات والتعامل مع أبعادها -10
النفس، الطموح املستقبلي، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، إتاحة الفرص، تعويد املتعلم 

واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، حتقيق مبدأ التدريس على النقد و ممارسة 
بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، التدرج يف التعليم و النظامية، توظيف قواعد استخدام الطاقة، احلرص 

   الدميقراطيةحب اإلكتشاف و الفضول، احلياة  على إتقان العمل، املوضوعية، حرية التعبري و إبداء الرأي
 (.و نظامها
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و االعتماد على  احرتام الذات، اإلحساس باملسؤولية الفردية)تقدير املسارات والتعامل مع أشكاهلا -13
النفس، الطموح املستقبلي، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، إتاحة الفرص، تعويد املتعلم 

حكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، حتقيق مبدأ التدريس على النقد و ممارسة واالستدالل و األ
بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، التدرج يف التعليم و النظامية، توظيف قواعد استخدام الطاقة، احلرص 

حب اإلكتشاف و الفضول، احلياة الدميقراطية   على إتقان العمل، املوضوعية، حرية التعبري و إبداء الرأي
 (.ظامهاو ن

و االعتماد على  احرتام الذات، اإلحساس باملسؤولية الفردية) تقدير األحجام والتعامل مع أوزاهنا -12
النفس، الطموح املستقبلي، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، إتاحة الفرص، تعويد املتعلم 

توظيف العلم يف ذلك، حتقيق مبدأ التدريس  على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و
بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، التدرج يف التعليم و النظامية، توظيف قواعد استخدام الطاقة، احلرص 

   ، احلياة الدميقراطيةحب اإلكتشاف و الفضول اء الرأيعلى إتقان العمل، املوضوعية، حرية التعبري و إبد
 (.و نظامها

و االعتماد على  احرتام الذات، اإلحساس باملسؤولية الفردية) ر السرعة والتعامل مع أنواعهاتقدي -12
النفس، الطموح املستقبلي، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، إتاحة الفرص، تعويد املتعلم 

لك، حتقيق مبدأ التدريس على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذ
بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، التدرج يف التعليم و النظامية، توظيف قواعد استخدام الطاقة، احلرص 

حب اإلكتشاف و الفضول، احلياة الدميقراطية   على إتقان العمل، املوضوعية، حرية التعبري و إبداء الرأي
 (.و نظامها

  و االعتماد على النفس احرتام الذات، اإلحساس باملسؤولية الفردية) التعامل مع االجتاهات -15
املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، إتاحة الفرص، تعويد املتعلم على  الطموح املستقبلي

 دالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، حتقيق مبدأ التدريســــــــالنقد و ممارسة واالست
بالكفاءات و االستقاللية يف التعلم، التدرج يف التعليم و النظامية، توظيف قواعد استخدام الطاقة، احلرص 

  حب اإلكتشاف و الفضول، احلياة الدميقراطية  على إتقان العمل، املوضوعية، حرية التعبري و إبداء الرأي
 (.و نظامها

و االعتماد على  لذات، اإلحساس باملسؤولية الفرديةاحرتام ا) التعامل اجليد مع الفضاءات املميزة -16
النفس، الطموح املستقبلي، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، إتاحة الفرص، تعويد املتعلم 
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على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، حتقيق مبدأ التدريس 
ستقاللية يف التعلم، التدرج يف التعليم و النظامية، توظيف قواعد استخدام الطاقة، احلرص بالكفاءات و اال

حب اإلكتشاف و الفضول، احلياة الدميقراطية   على إتقان العمل، املوضوعية، حرية التعبري و إبداء الرأي
 (.و نظامها

و االعتماد على  باملسؤولية الفرديةاحرتام الذات، اإلحساس ) ترتيب معامل للعمل والتعامل معها -10
النفس، الطموح املستقبلي، املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة، إتاحة الفرص، تعويد املتعلم 
على النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام املوضوعية  و توظيف العلم يف ذلك، حتقيق مبدأ التدريس 

تعلم، التدرج يف التعليم و النظامية، توظيف قواعد استخدام الطاقة، احلرص بالكفاءات و االستقاللية يف ال
، احلياة الدميقراطية  حب اإلكتشاف و الفضول على إتقان العمل، املوضوعية، حرية التعبري و إبداء الرأي

 (.و نظامها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثاني                                                                              عرض و مناقشة نتائج البحث

174 
 

        :الفرضية الثانية
على  حصة درس الرتبية البدنية و الرياضية حتتوي)من خالل الفرضية الثانية و اليت تنص على           

     مواقف تربوية تعليمية ختدم تنمية قيم املواطنة بنسب متفاوتة، تظهر فيها القيم األخالقية بنسب كبرية 
عية فتظهر يف األنشطة اجلماعية أما القيم االجتما" احرتام الذات"و خاصتا يف األنشطة الفردية مثل قيمة 

رحلة امليف يف مجيع األنشطة بنسبة متوسطة ، و االقتصاديـــــة و القانونية "التضامن و التعاون"بكثرة مثل 
و من خالل ما نريد الوصول إليه من أهداف استخدمنا الوسائل اإلحصائية املتمثلة يف النسبة ( املتوسطة

و بعد املعاجلة  و تفريغها وفق املقياس احملدد ( و األساتذة بالتالميذ)خلاصة بعد توزيع االستمارات ااملئوية 
و كذا  و االحنراف املعياري للنتائج املتحصل عليها باستخدام النسب املئويةو املتوسط احلسايب اإلحصائية

 :اآلتيةالنتائج  إىلمت التوصل  3استخدام كا
 األستاذاملئوية  للمحاور الثالثة لالستمارة  نسبهاو  املستويات احملددةيف  تكرار القيم ميثل  (:32)اجلدول رقم

 الرقم
 الدرجات                              

 األخالقية القيم

 تنمى بدرجة منخفضة تنمى بدرجة متوسطة تنمى بدرجة عالية

 القيمة تكرار
النسبة 
 المئوية

 تكرار
 القيمة

النسبة 
 المئوية

 تكرار
 القيمة

النسبة 
 المئوية

 القيم األخالقية

 1,730 02 13,00 15 85,20 98 احترام الذات 10

 6,086 07 11,30 13 82,60 95 احترام الغير 10

 28,69 33 31,30 36 40 46 نبذ العنف  03

 0,869 01 29,56 34 69,50 80 األمانة 04

و االعتماد علي  اإلحساس بالمسؤولية الفردية 05
 22,60 26 40,86 47 36,50 42 النفس

 28,69 33 31,30 36 40 46 تقبل الرأي األخر و االبتعاد عني التعصب 06

 27,82 32 43,47 50 28,69 33 الطموح المستقبلي 07

 0,869 01 13,91 16 86,08 99 الطاعة و اإلخالص 08

التحكم في الذات و عدم االنفعال و مالحظة  09
 3,478 04 39,13 45 57,39 66 التصرفات و الصبر
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 :(32)رقمللجدول  للجزء األول تابع

 2,608 03 33,91 39 63,47 73 الصدق 10

 15,65 18 28,69 33 55,65 64 التواضع 11

 19,13 22 37,39 43 43,47 50 الحماس المقبول 12

 26,95 31 38,26 44 34,78 40 الشجاعة 13

 00 00 38,26 44 61,73 71 لتزام بالروح الرياضيةإلا 14

بعد حتليل و تفريغ االستمارة اخلاصة باألساتذة    و  (32)ول رقمااجلد اجلزء األول من من خالل       
احرتام ،احرتام الذاتو جدنا أن يف احملور األول متوسط حساب كل القيم فاق املتوسط و خاصتا القيم 

هي نسبة معتربة أما احملور الثاين فهو يف  باملئة و05حيث فاقتالصدق،الطاعة و اإلخالص،األمانة،الغري
:اجلزء الثاين للجدول

 (:32)تابع للجدول رقم

 الرقم
 الدرجات                              

 االجتماعية القيم

 تنمى بدرجة منخفضة تنمى بدرجة متوسطة تنمى بدرجة عالية

 القيمة تكرار
النسبة 
 المئوية

 تكرار
 القيمة

النسبة 
 المئوية

 تكرار
 القيمة

النسبة 
 المئوية

 االجتماعيةالقيم 

 36,52 42 27,82 32 35,65 41 التضامن و التعاون 15

 30,43 35 26,95 31 42,60 49 االتصال و التواصل 16

 69,56 80 21,73 25 8,695 10 اإلحساس بالمسؤولية نحوي الجماعة 17

 25,21 29 30,43 35 44,34 51 الصداقة 18

المواقف االيجابية و حسن اختيار المواقف  19
 60 69 19,13 22 20,86 24 المالئمة

 4,34 05 15,65 18 80 92 نبذ التميز و التفرقة بين أفراد المجتمع 20

 00 00 6,082 07 93,91 108 العدل و المساواة 21
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 (:32)تابع للجزء الثاين للجدول رقم

 13,04 15 22,60 26 64,34 74 التسامح 22

 3,478 04 23,47 27 73,04 84 المبادرة 23

 44,34 51 28,69 33 26,95 31 إتاحة الفرص 24

تعويد المتعلم علي النقد و ممارسة واالستدالل و  25
 88,69 102 7,826 09 3,478 04 األحكام الموضوعية  و توظيف العلم في ذلك

 21,73 25 41,73 48 36,52 42 توثيق القيم االجتماعية و الروابط األسرية 26

 66,95 77 20 23 13,04 15 توظيف المكتسبات السلوكية في  الحياة اليومية 27

 33,04 38 27,82 32 39,13 45 اكتساب السلوك السوي في المجتمع 28

 41,73 48 33,91 39 24,34 28 تحقيق عامل الصحة و النظافة 29

 7,826 09 14,78 17 77,39 89 تحقيق عامل األمن و السالمة 30

بعد حتليل و تفريغ االستمارة اخلاصة باألساتذة    و  (32)ول رقمااجلد من  الثايناجلزء  من خالل       
     ة ــــــــالتعاون، و الصداقفاق املتوسط و خاصتا  أغلب القيممتوسط حساب  الثاينو جدنا أن يف احملور 

:للجدول األخريفهو يف اجلزء  الثالثو هي نسبة معتربة أما احملور و القيم األسرية

 (:32)تابع للجدول رقم

 الرقم
 الدرجات                              

 االقتصادية و القانونية القيم

 تنمى بدرجة منخفضة تنمى بدرجة متوسطة تنمى بدرجة عالية

 القيمة تكرار
النسبة 
 المئوية

 تكرار
 القيمة

النسبة 
 المئوية

 تكرار
 القيمة

النسبة 
 المئوية

 االقتصادية و القانونيةالقيم 

 00 00 12,17 14 87,82 101 التوافق و االنسجام الحركي 31

تحقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية في  32
 74,78 86 12,17 14 13,04 15 التعلم

 52,17 60 38,26 44 9,565 11 توفير الوسائل المناسبة في عملية التعلم والتطبيق  33
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 (:32)تابع للجزء الثالث للجدول رقم

 00 00 30,43 35 69,56 80 التدرج في التعليم و النظامية 34

المحافظة عليالممتلكات و احترام الملكيات  35
 51,30 59 29,56 34 19,13 22 الخاصة

 80,86 93 14,78 17 4,347 05 ستهالكإلترشيد ا 36

 80,86 93 14,78 17 4,347 05 توظيف قواعد استخدام الطاقة 37

 00 00 5,217 06 94,78 109 إتقان العمل ىالحرص عل 38

 69,56 80 11,30 13 19,13 22 الموضوعية 39

 93,91 108 6,086 07 00 00 مواكبة التطور العلمي و التكنولوجي و الحضاري 40

 57,39 66 32,17 37 10,43 12 حرية التعبير و إبداء الرأي 41

 41,73 48 49,56 57 8,695 10 كتشاف و الفضولإل حب ا 42

 65,21 75 29,56 34 5,217 06 المحافظة علي التراث الطبيعي و الثقافي 43

 93,04 107 2,608 03 4,347 05 اإلبداع  44

 8,695 10 13,91 16 77,39 89 الشخصية و الهوية الوطنية 45

 2,608 03 20,86 24 76,52 88 الحياة الديمقراطية و نظامها 00

ليل و تفريغ االستمارة اخلاصة باألساتذة   بعد حت و  (32)ول رقمااجلد من الثالثاجلزء  من خالل       
 احلياة: مرتفع جدا يف بعض القيم مثل و جدنا أن يف احملور الثاين متوسط حساب متذبذب و لكن

              م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتدرج يف التعلي،إتقان العمل ىاحلرص عل،الشخصية و اهلوية الوطنية،الدميقراطية و نظامها
 (التوافق و االنسجام احلركي،و النظامية
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 :ألستاذاللمحاور الثالثة لالستمارة  3التكرارات املشاهدة و النسب املئوية و كا كليشمل  : (32)مجدول رق 
 اإلجابة احملاور

 بالدرجات

التكرارات  حتديد املستويات

 املشاهدة

التكرار  النسبة املئوية

 املتوقع

مستوي 

 الداللة

درجة 

 احلورية

3كا  

 اجلدولية

3كا  

 احملسوبة

 احملور األول

 القيم األخالقية

23إىل  22من  عالية  84 73,04  

 

 

 

38,33 

 

 

 

 

 

 

1,10 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

1،30 

 

94,14 

 

23 إىل 32من  متوسطة  31 26,95 

32 إىل 02من  منخفضة  00 00 

 احملور الثاين

 القيم االجتماعية

  18,26 21  21 إىل 21من  عالية

20 إىل 30من  متوسطة 127,0  94 81,73 

 00 00  36 إىل 06من  منخفضة

 احملور الثالث

القيم االقتصادية و 

 القانونية

  09,56 11  21 إىل 21من  عالية

20 إىل 30من  متوسطة 52,23  73 63,47 

 26,95 31  36 إىل 06من  منخفضة

 100% 115 جمموع كل حمور
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 .األستاذالنسب املئوية للمحاور الثالثة لالستمارة ميثل : (02)رقم شكل

لقياس  لألساتذةأعاله بعد تفريغ االستمارة املوجهة  و الشكل من خالل النتائج املدونة يف اجلدول       
  الية مستغامن بو   اتتوسطاملمدي تنمية منهاج الرتبية البدنية و الرياضية لقيم املواطنة الصاحلة لدي تالميذ 

أن منهاج الرتبية البدنية و الرياضية ينمي  أستاذ يف احملور األول 12فأجاب  005و الذي بلغ عددهم 
        الذين أجابوا  أن منهاج الرتبية البدنية  األساتذة، أما %  02,12قيم املواطنة بدرجة عالية بنسبة  

، و لداللة  %36,15تلميذ بنسبة  20و الرياضية ينمي قيم املواطنة الصاحلة بنسبة متوسطة فعددهم 
 3حيث بلغت قيمة كا  3استخدم الطالب الباحث اختبار حسن املطابقة كا اإلجاباتالفروق بني 

درجة ) 1،10عند مستوي الداللة  1،30اجلدولية اليت بلغت   3هي أكرب من كا و 12,02احملسوبة 
أن هنالك فروق ذات داللة  و منه يستنتج الطالب الباحث( % 10و درجة الشك  % 11الثقة 

منهاج الرتبية  أناليت تقول على  اإلجاباتلصاحل  والية مستغامن أساتذة املتوسطة إجاباتبني  إحصائية
واطنة الصاحلة ، و الدليل على ذلك أن أعلى نسبة كانت للم القيم األخالقيةالبدنية و الرياضية ينمي 

  .عاليةيم بنسبة نهاج ينمي هذه القاملأن  أجابواالذين 02,12%
نهاج الرتبية البدنية و الرياضية ينمي قيم املواطنة بدرجة عالية املأن أستاذا  30أما احملور الثاين فأجاب 

الذين أجابوا  أن منهاج الرتبية البدنية و الرياضية ينمي قيم املواطنة  األساتذة، أما %01,36بنسبة  
استخدم  اإلجابات، و لداللة الفروق بني %10,02بنسبة  أستاذ 12الصاحلة بنسبة متوسطة فعددهم 

  3هي أكرب من كا030,10احملسوبة  3حيث بلغت قيمة كا  3الطالب الباحث اختبار حسن املطابقة كا
    ( % 10و درجة الشك  % 11درجة الثقة ) 1،10عند مستوي الداللة  1،30اجلدولية اليت بلغت 

73,04 

18,26 

9,56 

26,95 

81,26 

63,47 

0 0 

29,34 

 المحورالثالث المحورالثاني المحوراألول

 النسب المئوية لتحليل استمارة األساتذة

 بنسبةمنخفضة بنسبةمتوسطة بنسبةعالية
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توسط لصاحل امل األساتذة إجاباتبني  إحصائيةنالك فروق ذات داللة و منه يستنتج الطالب الباحث أن ه
منهاج الرتبية البدنية و الرياضية ينمي قيم املواطنة الصاحلة ، و الدليل على  أناليت تقول على  اإلجابات

 .أن منهاج ينمي هذه القيم بنسبة متوسطة أجابواالذين  %10,02ذلك أن أعلى نسبة كانت 
أن منهاج الرتبية  أستاذ 00حيث أجاب ( القيم االقتصادية و القانونية)و أخريا بالنسبة للمحور  الثالث 

الذين أجابوا  أن  األساتذة، أما %11,56و الرياضية ينمي قيم املواطنة بدرجة عالية بنسبة   البدنية
بنسبة  أستاذ 02متوسطة فعددهم و الرياضية ينمي قيم املواطنة الصاحلة بنسبة  منهاج الرتبية البدنية

أجابوا أن منهاج الرتبية البدنية و الرياضية ينمي قيم املواطنة الصاحلة بنسبة  أستاذ 20، و 62,20%
استخدم الطالب الباحث اختبار حسن املطابقة   اإلجابات، و لداللة الفروق بني %36,15منخفضة 

عند  1،30اجلدولية اليت بلغت   3ن كاو هي أكرب م53,32احملسوبة  3حيث بلغت قيمة كا  3كا
 .( % 10و درجة الشك  % 11درجة الثقة ) 1،10مستوي الداللة 

توسط لصاحل امل  األساتذة إجاباتبني  إحصائيةومنه يستنتج الطالب الباحث أن هنالك فروق ذات داللة 
 .منهاج الرتبية البدنية و الرياضية ينمي قيم املواطنة الصاحلة  أناليت تقول على  اإلجابات

تطبق هي األخرى بشكل متوسط يف حصة الرتبية  و القانونية أن القيم االقتصادية أيضا و منه نستنتج 
، و مما سبق حند أن قيم املواطنة يف حصة درس الرتبية البدنية و الرياضية تطبق أثناء  البدنية و الرياضية

و اليت بنسبة عالية إذا ما قورنت % 05نشاط بقيم تفوق املتوسط و خاصة القيم األخالقية اليت تفوق ال
 .بالدراسات السابقة 

فنجد أهنم متفقني لكن القيم األخالقية يف الرتبية البدنية و الرياضية أكثر ، و ذلك ملا فيها من تنظيمات 
 .أكثر و لنوعية نشاطاهتا و نشاطات كثرية تسهم يف تدعيم القيم األخالقية
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 .التالميذاملئوية  للمحاور الثالثة لالستمارة  نسبهاو  يف املستويات احملددة تكرار القيم ميثل  (:35)اجلدول رقم

 الرقم
                                                       درجات                   ال                                                              

 القيم

 عالية بدرجة
 

 متوسطة بدرجة

 

 منخفضةبدرجة 

تكرار 
 القيمة

النسبة 
 المئوية

تكرار 
 القيمة

النسبة 
 المئوية

تكرار 
 القيمة

النسبة 
 المئوية

10 
الرياضية تجعلك النشاطات و التمارين التي يقدمها لك أستاذ التربية البدنية و 

 20,1 302 29,53 443 3 ,50 755 .فعلهاى تحترم نفسك و تشعر أنك قادر عل

02 

في حصة درس التربية البدنية والرياضية هناك احترام متبادل بين التالميذ فيما 
 12,13 182 36,93 554 50,90 764 .بينهم 

      متبادل بين التالميذأثناء حصة درس التربية البدنية والرياضية هناك احترام 
 12,33 185 37 555 50,66 760 .و األستاذ

04 

في حصة درس التربية البدنية و الرياضية ليس هنالك عنف بين التالميذ فيما 
 14,66 220 52 780 33,33 500 . بينهم حتى في اللعب

       في حصة درس التربية البدنية و الرياضية ليس هنالك عنف بين التالميذ 
 34,33 515 33,33 500 32,33 485 .  و االستاذ

05 

التمارين التي تقومون بها في حصة درس التربية البدنية و الرياضية تجعلك أمين 
 9,733 146 41,41 621 48,86 733 .انجازها ىعل

األمانة في انجاز التمارين حتى  ىأستاذ التربية البدنية و الرياضية يحثكم عل
 5,333 80 38,4 576 56,26 844 .بدون مراقبة

في حصة درس التربية البدنية و الرياضية تتلقون تمارين تحسسكم بالمسؤولية 
 53,13 797 33,33 500 13,53 203 .النفس ىو واجب عليكم أدائها بدون أي مراقبة وذلك باالعتماد عل

أثناء حصة درس التربية البدنية و الرياضية تحترمون رأي زميلكم في االبتداء  06
 68,26 1024 22 330 9,733 146 عن رأيه عليكم 

07 

التمارين التي تقومون بها في حصة درس التربية البدنية و الرياضية تجعلكم 
 48,86 733 29,53 443 21,6 324 .تفكرون في المستقبل

البدنية و الرياضية يحدثكم و يحثكم الي المستقبل  و العمل له أستاذ التربية 
 43,73 656 31,2 468 25,06 376 .مثال كاألبطال و أن هذا ليس صعبا و ليس مستحيال

08 
أستاذ التربية البدنية و الرياضية يأمركم باستئذانه عند القيام بأي عمل مثال عند 

 5,733 86 37,93 569 56,33 845 .الذهاب للمرحاض  أو شرب الماء
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 (:35)تابع للجزء األول للجدول رقم

 
 6,133 92 38,06 571 55,81 837 .التالميذ يستأذنون األستاذ عند القيام بأي عمل ما

 3,611 54 36,93 554 59,46 892 .هناك انضباط و صرامة في حصة التربية البدنية و الرياضية

09 

يتحكم في ذاته و انفعاالته عندما يغضب من أستاذ التربية البدنية و الرياضية 
 24,61 369 38,61 579 36,81 552 .تالمذته  ألنهم لم يطيعونه أو ما شبه ذلك

أستاذ التربية البدنية و الرياضية حريص علي مالحظة تصرفات تالمذته و 
 28,93 434 33,33 500 37,73 566 .ذلكى يحثهم عل

10 
بأي عمل خاطئ و يسألكم األستاذ عليه يجيبه عندما  يخطئ أحدكم أو يقوم 

 5,211 78 33,93 509 60,86 913 .بصراحة

11 
 21,66 325 30,2 453 48,13 722 .أستاذ التربية البدنية و الرياضية متواضع

 8,666 130 37,66 565 53,66 805 .التواضعبأستاذ التربية البدنية و الرياضية يوصيكم و يحثكم 

التي تقومون بها في حصة التربية البدنية و الرياضية تجعلكم التمارين  12
 27,33 410 31,86 478 40,81 612 .متحمسين للقيام بها ثانيتا

التمارين التي تقومون بها في حصة درس التربية البدنية و الرياضية تجعلك تتخذون  13
 13,93 209 22,2 333 63,86 958 .ناجحة ن كانت غيرإو  ىقرارات تتطلب منكم الشجاعة و عدم الخوف لفعلها حت

 19,61 294 32,2 483 48,2 723 .هنالك التزام بالروح الرياضية في حصة درس التربية البدنية و الرياضية 14

    تالميذالبعد حتليل و تفريغ االستمارة اخلاصة ب و  (35)ول رقمااجلد اجلزء األول من من خالل       
أما احملور الثاين فهو يف اجلزء  أما متوسطها كان ثابتا تتكن ثاب ملالقيم  أنو جدنا أن يف احملور األول 

 :الثاين للجدول
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 (:35)تابع للجدول رقم

 الرقم
                                                       درجات                   ال                                                              

 القيم

 بدرجة عالية
 

 متوسطة بدرجة

 

 منخفضةبدرجة 

تكرار 
 القيمة

النسبة 
 المئوية

تكرار 
 القيمة

النسبة 
 المئوية

تكرار 
 القيمة

النسبة 
 المئوية

 القيم االجتماعية

15 

 ىكان أحد زمالئك غير قادر علأثناء  حصة درس التربية البدنية و الرياضية إذا  
 22,81 342 31,26 469 45,93 689 .أداء حركة معينة تساعده في ذلك أو في أحد األمور األخرى

أستاذ التربية البدنية و الرياضية يوصيكم بي مساعدة أصدقائكم عند ما ال 
 23,81 357 29,46 442 46,73 701 .يستطيعون القيام بحركة معينة أو في أحد األمور األخرى

 23,41 351 25,66 385 50,93 764 ونون في انجاز التمارين و الفوز أثناء حصة درس التربية البدنية و الرياضية تتعا

التمارين التي تتلقونها من طرف أستاذ التربية البدنية و الرياضية تجعلكم  16
 23,21 348 25,66 385 51,13 767 .تتحاورون فيما بينكم و تتواصلون أكثر

أثناء حصة التربية البدنية و الرياضية هنالك تمارين تجعلك تحس بأنك فرد ال  17
 27 405 29,33 440 43,66 655 .يتجزءا من الجماعة و المطلوب منك بذل كل قواك للفوز

التمارين التي يقدمها لكم أستاذ التربية البدنية و الرياضية تجعلك تتخذ صديق  18
 23,33 350 32,46 487 44,2 663 .مع بعضكم  و تختاره  تتشاركون

19 

في حصة التربية البدنية والرياضية التمارين التي يقدمها لك االستاذ تجعلك 
 19,41 291 47,26 709 33,33 500 .تتخذ مواقف ايجابية أنت وزمالئك في المحن

 30,21 453 54,13 812 15,66 235 .هوأستاذ التربية البدنية و الرياضية يتخذ قرارات ايجابية ترضيكم و حتى 

20 

في حصة درس التربية البدنية و الرياضية  ليس هنالك تفرقة بين التالميذ من 
 45,73 686 31,2 468 23,06 346 الخ...حيث لون البشرة و قوي و ضعيف

 12,21 183 39,53 593 48,26 724 .أستاذ التربية البدنية و الرياضية  ال يميز بين التالميذ

 4,533 68 41,53 623 53,93 809 .أستاذ التربية البدنية و الرياضية يعامل كل تلميذ بالمثل 21

22 

أثناء حصة التربية البدنية و الرياضية عندما تخطئ أنت أو أحد زمالئك مع 
 16,61 249 48,93 734 34,46 517 .غيره من التالميذ يتسامحون فيما بينهم

 0,866 13 35,33 530 63,8 957 .في ذلك فيما بين التالميذهنالك دخل لألستاذ 
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 (:35)تابع للجزء الثاين للجدول رقم

 المبادرة مع زمالئهم  ىفي حصة التربية البدنية و الرياضية يتسابق التالميذ عل 23
 01 01 29,93 449 70,06 1051 .و خاصتا عندما يطلب منهم األستاذ ذلك

و الرياضية أثناء الحصة يتيح لكم الفرص لإلظهار  أستاذ التربية البدنية 24
 61,46 922 29,6 444 8,933 134  مواهبكم و قدراتكم

25 

أستاذ التربية البدنية و الرياضية يعطيكم الكلمة لنقد التمارين و النشاطات أو جميع 
 56,41 846 20 300 23,6 354 .معااألعمال التي يقوم بها و إصدار أحكام و االستدالل و مناقشتها و إيجاد الحلول 

التمارين التي تقومون به في حصة التربية البدنية و الرياضية لها عالقة بالعلوم  
 88,46 1327 9,266 139 2,266 34 .التي تدرسونها

أستاذ التربية البدنية و الرياضية يلح و يصر و يذكركم بطاعة الوالدين و أولياء  26
 8,866 133 36,13 542 55 825  .األمر

27 

في حصة التربية البدنية والرياضية التمارين التي يقدمها لك األستاذ تجعلك 
 23,73 356 42,13 632 34,13 512 .تتخذ مواقف ايجابية أنت وزمالئك في المحن

 48,26 724 36 540 15,73 236 .أستاذ التربية البدنية و الرياضية يتخذ قرارات ايجابية ترضيكم و حتى هو

التمارين التي تقومون بها في حصة التربية البدنية و الرياضية تجعلك تكتسب  28
 47,26 709 32,73 491 13,33 200 سلوك سوي في مجتمعك

و يسألكم  أستاذ التربية البدنية و الرياضية يسألكم و يراقب لكم مالبسكم و نظافتها  29
 10,07 151 52 780 37,93 569 .الرياضة في كل حصةعن صحتكم أن كنتم بصحة جيدة قبل ممارسة 

 33,06 496 38,2 573 28,73 431 .المحيط الذي تمارسون فيه الرياضة نظيف 

في حصة التربية البدنية و الرياضية تؤدون تمارين ليست خطيرة تهدد سالمتكم  30
 22,13 332 33,21 498 44,66 670 .و صحتكم

     بالتالميذبعد حتليل و تفريغ االستمارة اخلاصة  و  (35)ول رقمااجلد من  الثايناجلزء  من خالل       
 األخريفهو يف اجلزء  الثالثو هي نسبة معتربة أما احملور  متوسط همتوسط حساب الثاينو جدنا أن يف احملور 

 :للجدول
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 (:35)تابع للجدول رقم

 الرقم
                                                       درجات                   ال                                                              

 القيم

 بدرجة عالية
 

 متوسطة بدرجة

 

 منخفضةبدرجة 

تكرار 
 القيمة

النسبة 
 المئوية

تكرار 
 القيمة

النسبة 
 المئوية

تكرار 
 القيمة

النسبة 
 المئوية

 القيم االقتصادية و القانونية

    التمارين التي تقومون بها في حصة درس التربية البدنية و الرياضية تجعلكم رشيقين  31
 7,066 106 33,33 500 59,6 894 .و لكم التوافق الحركي و االنسجام الحركي وكل ما يخص اللياقة البدنية

32 
البدنية و الرياضية يستخدم عدة طرق لتدريس مثال يعطيكم أستاذ التربية 

 57,13 857 27,33 410 15,533 233 .تمارين يقوم بها تلميذين لوحدهم أو مجموعة من التالميذ لوحدهم بحرية

 86,81 1302 11,8 177 1,4 21 .التمارين التي تقومون بها تحسسكم بمدي التقدم التكنلوجي و التطور العلمي 33

أستاذ التربية البدنية و الرياضية يعطيكم مهارات سهلة  في بداية كل نشاط  34
 13,93 209 33,73 506 52,33 785 .تمارسونه ثم يزيد صعوبتها

 33,33 500 43,66 655 23 345  الممتلكات و احترام الملكيات الخاصة ىالمحافظة عل 35

36 
    الطعام المناسب استهالكه قبلأستاذ التربية البدنية و الرياضية يحدثكم عن 

 64,41 966 28,93 434 6,666 100 .و بعد الرياضة

التمارين و األنشطة التي تمارسونها في حصة التربية البدنية و الرياضية تجعلكم  37
 13,53 203 40 600 46,466 697 .كامل الحصة و لألستاذة دخل في ذلكى  تقسمون جهدكم عل

تقومون بها في  حصة درس التربية البدنية و الرياضية لما لها من التمارين التي  38
 10 01 13 195 87,21 1308 .تشويق تجعلك تتقنها و إن لم تستطع تحاول ذلك

     التمارين التي تتلقونها في حصة التربية البدنية و الرياضية واضحة و هادفة  39
 33,33 500 33,33 500 33,33 500 .و موضوعية أكثر

الوسائل التي تأدون بها التمارين الرياضية متطورة و كافية ألداء تلك التمارين  40
 42,266 634 28,46 427 29,26 439 .بشكل جيد

41 

التمارين  ىأستاذ التربية البدنية و الرياضية يترك لكم حرية التعبير و التعليق عل
 .التي يقدمها لكم و يأخذ أرائكم  بعين االعتبار

 136 9,066 238 15,86 1126 75,06 
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 (:35)تابع للجزء الثالث للجدول رقم

42 
األنشطة و التمارين التي تقومون بها  و التي يقدمها لكم األستاذ في حصة التربية 

و الرياضية جديدة في كل مرة باستمرار مما تجعلكم فضوليين أكثر و محاولة  البدنية 
 27,86 418 40,4 606 31,73 476 فهمها و أدائها أكثر

       أحيانا أستاذ التربية البدنية و الرياضية يعطيكم تمارين تقومون بها تذكركم  43
 93,46 1402 15 75 1,533 23 .و تحسسكم بتراثكم الوطني و هو يقولها كمالحظة مثال ألعاب شعبية

اإلبداع فيها أستاذ التربية البدنية و الرياضية بعد إعطائكم التمارين يطلب منكم  00
 19,86 298 46,8 702 33,33 500 .و زيادتها صبغة جمالية

درس التربية البدنية و الرياضية   التمارين و النشاطات التي تقوم بها في حصة 00
 31,86 478 34,2 513 33,93 509 .و تحسسك بأنك جزائري األصل و هي هويتك تجعلك

 1,411 21 32,33 485 66,26 994 تحسون بالديمقراطية بكامل مفهومهاهل في حصة التربية البدنية و الرياضية  00

     بالتالميذبعد حتليل و تفريغ االستمارة اخلاصة  و (35)ول رقمااجلد من الثالثاجلزء  من خالل       
 التفصيل يف اجلدول املواليكو هي نسبة معتربة أما  متوسط همتوسط حساب الثاينو جدنا أن يف احملور 
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 :للمحاور الثالثة لالستمارة املقدمة للتالميذ 3التكرارات املشاهدة و النسب املئوية و كا يشمل كل: (36)مجدول رق

 اإلجابة احملاور

 بالدرجات

التكرارات  حتديد املستويات

 املشاهدة

التكرار  النسبة املئوية

 املتوقع

مستوي 

 الداللة

درجة 

 احلورية

3كا  

 اجلدولية

3كا  

 احملسوبة

 احملور األول

 القيم األخالقية

66إىل  53من  عالية  563 37,47  

 

 

 

500 

 

 

 

 

 

 

1,10 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

1،30 

 

577,0 

 

50 إىل 20من  متوسطة  845 56,31 

26 إىل 33من  منخفضة  93 6,21 

 احملور الثاين

 القيم االجتماعية

  37,58 564  61 إىل 52من  عالية

52 إىل 21من  متوسطة 330,3  750 50 

 12,42 186  21 إىل 32من  منخفضة

 احملور الثالث

القيم االقتصادية و 

 القانونية

  24,94 374  21 إىل 21من  عالية

20 إىل 30من  متوسطة 81,48  655 43,68 

 31,36 471  36 إىل 06من  منخفضة

 100% 1500 جمموع كل حمور
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 .التالميذميثل النسب املئوية للمحاور الثالثة لالستمارة : (05)رقم شكل

أعاله بعد تفريغ االستمارة املوجهة للتالميذ لقياس مدي  و الشكل من خالل النتائج املدونة يف اجلدولف
تنمية منهاج الرتبية البدنية و الرياضية لقيم املواطنة الصاحلة لدي تالميذ السنة الرابعة متوسط لتالميذ بعض 

    تلميذ أن منهاج الرتبية البدنية  563فأجاب  0511و الذي بلغ عددهم   مبتوسطات والية مستغامن 
، أما التالميذ الذين أجابوا  أن منهاج %  20،20اضية ينمي قيم املواطنة بدرجة عالية بنسبة  و الري

تلميذ بنسبة  125الرتبية البدنية و الرياضية ينمي قيم املواطنة الصاحلة بنسبة متوسطة فعددهم 
ة الصاحلة بنسبة أجابوا أن منهاج الرتبية البدنية و الرياضية ينمي قيم املواطن اتلميذ 12، و 56،20%

  3استخدم الطالب الباحث اختبار حسن املطابقة كا اإلجابات، و لداللة الفروق بني %6،30منخفضة 
عند مستوي  1،30اليت بلغت  ةاجلد ولي  3و هي أكرب من كا500,12احملسوبة  3حيث بلغت قيمة كا

و منه يستنتج الطالب الباحث أن هنالك ( % 10و درجة الشك  % 11درجة الثقة ) 1،10الداللة 
 أناليت تقول على  اإلجاباتالتالميذ السنة رابعة متوسط لصاحل  إجاباتبني  إحصائيةفروق ذات داللة 

منهاج الرتبية البدنية و الرياضية ينمي قيم املواطنة الصاحلة ، و الدليل على ذلك أن أعلى نسبة كانت 
 .ج ينمي هذه القيم بنسبة متوسطةنها املأن  أجابواالذين % 56،20

تلميذ أن منهاج الرتبية البدنية و الرياضية ينمي قيم املواطنة بدرجة عالية  562أما احملور الثاين فأجاب 
، أما التالميذ الذين أجابوا  أن منهاج الرتبية البدنية و الرياضية ينمي قيم املواطنة %20،51بنسبة  

تلميذ أجابوا أن منهاج الرتبية البدنية  016، و %51تلميذ بنسبة  051الصاحلة بنسبة متوسطة فعددهم 
 .%03،23و الرياضية ينمي قيم املواطنة الصاحلة بنسبة منخفضة 

37,47 37,58 

24,94 

56,31 

50 

43,68 

6,21 

12,42 

26,95 

 المحورالثالث المحورالثاني المحوراألول

 النسب المئوية لتحليل استمارة التالميذ

 بنسبةمنخفضة بنسبةمتوسطة بنسبةعالية
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حيث بلغت قيمة    3استخدم الطالب الباحث اختبار حسن املطابقة كا اإلجاباتو لداللة الفروق بني  
 1،10عند مستوي الداللة  1،30اليت بلغت  ةولياجلد   3و هي أكرب من كا221,21احملسوبة  3كا
و منه يستنتج الطالب الباحث أن هنالك فروق ذات داللة ( % 10و درجة الشك  % 11درجة الثقة )

منهاج الرتبية البدنية  أناليت تقول على  اإلجاباتالتالميذ السنة رابعة متوسط لصاحل  إجاباتبني  إحصائية
أن  أجابواالذين  %51ة الصاحلة ، و الدليل على ذلك أن أعلى نسبة كانت و الرياضية ينمي قيم املواطن

 .منهاج ينمي هذه القيم بنسبة متوسطة
تلميذ أن منهاج الرتبية  202حيث أجاب ( القيم االقتصادية و القانونية)و أخريا بالنسبة للمحور  الثالث 

، أما التالميذ الذين أجابوا  أن منهاج %32،12و الرياضية ينمي قيم املواطنة بدرجة عالية بنسبة   البدنية
تلميذ بنسبة  655و الرياضية ينمي قيم املواطنة الصاحلة بنسبة متوسطة فعددهم  الرتبية البدنية

تلميذ أجابوا أن منهاج الرتبية البدنية و الرياضية ينمي قيم املواطنة الصاحلة بنسبة  200، و 22،61%
استخدم الطالب الباحث اختبار حسن املطابقة   اإلجابات، و لداللة الفروق بني %20،26منخفضة 

عند  1،30اجلدولية اليت بلغت   3و هي أكرب من كا50،65احملسوبة  3حيث بلغت قيمة كا  3كا
 (% 10و درجة الشك  % 11درجة الثقة ) 1،10مستوي الداللة 

التالميذ السنة رابعة  إجاباتبني  إحصائيةلة ستنتج الطالب الباحث أن هنالك فروق ذات دالاو منه 
 .الصاحلة  منهاج الرتبية البدنية و الرياضية ينمي قيم املواطنة  أن :اليت تقول  اإلجاباتمتوسط لصاحل 

    تطبق هي األخرى بشكل متوسط يف حصة الرتبية البدنية و القانونية و منه نستنتج أن القيم االقتصادية 
و هي ما تتفق مع دراسة بوزيان راضية يف مجيع حماور القيم و ختتلف مع حتليل نتائج       .و الرياضية

بنسبة متوسطة و ذلك ألن نظرة  استمارة األساتذة يف حمور القيم األخالقية حيث أجاب التالميذ 
أكثر أو األساتذة و التالميذ للحصة من اجلانب األخالقي خمتلفة و لعدم فهم التالميذ ألبعاد احلصة 

بالرغم من أن مجيع التعاريف عن النمو العقلي للمراهق تتفق يف أن مثال  ، فقط لتفكريهم لنوع النشاط
تتميز فرتة املراهقة بنمو القدرات العقلية "  عبد الرمحن حممد عيسوي عن منو املراهق عقلياتعريف 

ونضجها، فإذا كان النمو احلركي يف الطفل يسري من العام إىل اخلاص، إذ ينطبق هذا املبدأ على النمو 
العقلي فتسري احلياة العقلية من البسيط إىل املعقد، أي من جمرد اإلدراك احلسي واحلركي إىل إدراك العالقات 

وكذلك تنضج ، ردة، ففي مرحلة املراهقة ينمو الذكاء العام وتسمى القدرة العقلية العامة املعقدة واملعاين اجمل
االستعدادات والقدرات اخلاصة، وتزداد قدرة املراهق على القيام بكثري من العمليات العقلية العليا كالتفكري 

 (300، صفحة 0115عيسوي، ) . "والتعلم والتذكر والتخيل
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 :كل قيمة على حدى  أثناء احلصةميثل متوسطات تكرار القيم و نسبها املئوية  (30)رقم جدول

 القيم

 لمحور األول ونسبها المئوية عدد تكرار القيمة في الحصص

 01الحصة 10الحصة 10الحصة 10الحصة 10الحصة 10الحصة 10الحصة 10الحصة 10الحصة 10الحصة

 تكرار

 القيمة
 %نسبة

 تكرار

 القيمة
 %نسبة

 تكرار

 القيمة
 %نسبة

 تكرار

 القيمة
 %نسبة

 تكرار

 القيمة
 %نسبة

 تكرار

 القيمة
 %نسبة

 تكرار

 القيمة
 %نسبة

 تكرار

 القيمة
 %نسبة

 تكرار

 القيمة
 %نسبة

 تكرار

 القيمة
 %نسبة

10 600 100 590 98 600 100 542 90 592 98 597 99 590 98 600 100 600 100 600 100 

10 600 100 590 98 600 100 492 82 592 98  597 99 590 98 600 100 544 90 600 100 

10 25 10 298 49 336 56 235 39 38 16 45 10 298 49 336 56 273 45 46 10 

10 600 100 600 100 600 100 579 96 592 00 597 99 600 100 600 100 600 100 600 100 

10 600 100 600 100 600 100 579 96 592 98 597 99 600 100 600 100 600 100 60 10 

10 423 70 10 10 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 10 21 3,5 11 10 

10 198 33 317 52 283 47 290 48 198 33 223 37 317 52 283 47 334 55 204 34 

10 600 100 590 98 600 100 492 82 592 98 597 99 590 98 600 100 502 83 600 100 
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 (:30)األول للجدول رقمتابع للجزء 

10 600 100 600 100 600 100 579 96 592 98 597 99 600 100 600 100 600 100 600 100 

01 600 100 600 100 600 100 579 96 592 98 597 99 600 100 600 100 600 100 600 100 

00 600 100 600 100 600 100 533 88 592 98 597 99 600 100 600 100 600 100 600 100 

00 305 50 510 85 445 74  466 77 275 45 281 46 510 85 445 74 456 76 312 52 

00 600 100 600 100 600 100 543 90 592 98 597 99 600 100 600 100 600 100 600 100 

00 229 38 600 100 345 57 522 87 250 41 294 49 600 100 345 57 600 100 276 46 

ي ـــــــو ه% 01,21بنسبة  261,12بعد حتليل الفيديوهات و جدنا أن يف احملور األول بلغ متوسط حسابه  و  (30)ول رقمااجلد اجلزء األول من  من خالل       
 اجلزء الثاين فهو يفأما احملور الثاين يمة األمانة ألن األستاذ يؤدي دوره كما ينبغي قو خاصتا قيمة احرتام الذات و قيمة احرتام الغري و   %05نسبة عالية جدا تفوق 

 :لجدولل
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 القيم

 لمحور القيم االجتماعية ونسبها المئوية عدد تكرار القيمة في الحصص

 01الحصة 10الحصة 10الحصة 10الحصة 10الحصة 10الحصة 10الحصة 10الحصة 10الحصة 10الحصة

 تكرار

 القيمة
 %نسبة

 تكرار

 القيمة
 %نسبة

 تكرار

 القيمة
 %نسبة

 تكرار

 القيمة
 %نسبة

 تكرار

 القيمة
 %نسبة

 تكرار

 القيمة
 %نسبة

 تكرار

 القيمة
 %نسبة

 تكرار

 القيمة
 %نسبة

 تكرار

 القيمة
 %نسبة

 تكرار

 القيمة
 %نسبة

00 151 25  372 62 574 95 74 12  166 27 171 28 292 48 216 36 109 18 222 37 

00 312 52 442 73 600 100 463 77 324 54 377 62 442 73 600 100 466 77 345 57 

00 581 96 600 100 600 100 579  592 98 597  600 100 600 100 600 100 600 100 

00 342 57 372 62 331 55 197 32 355 59 380 63 342 57 331 55 255 42 411 68 

00 487 81 461 76 600 100 483 80 487 81 533 88 461 76 600 100 554 92 521 86 

01 581 96 600 100 600 100 579 96 592 98 597 99 600 100 600 100 600 100 600 100 

00 581 96 600 100 600 100 512 85 592 98 597 99 600 100 600 100 577 96 600 100 

00 39 6,5 590 98 0 0 0 0 59 10 72 12 590 98 0 0 25 4,1 63 10 

00 161 26 62 10 331 55 0 0 174 29 187 31 0 0 124 20 12 2 212 35 
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 (:30)تابع للجزء الثاين للجدول رقم

00 291 48 544 90 333 55 403 67 297 49 324 54 504 84 333 55 403 67 344 57 

00 15 2,5 415 69 265 44 74 12 18 13 50 10 135 22 41 10 81 13 35 10 

00 581 96 511 85 600 100 464 77 592 98 597 99 511 85 600 100 498 83 600 100 

00 581 96 600 100 600 100 543 90 592 98 597 99 600 100 600 100 600 100 600 100 

00 487 81 600 100 600 100 487 81 500 83 509 84 600 100 600 100 537 89 514 85 

00 10 10 503 83 30 15 10 10 10 10 10 10 12 01 10 10 15 2,5 10 10 

01 581 96 600 100 600 100 523 87 592 98 597 99 600 100 600 100 600 100 600 100 

و هي نسبة %66,51بنسبة  211,51بعد حتليل الفيديوهات و جدنا أن يف احملور الثاين بلغ متوسط حسابه  و  (30)ول رقمااجلد من  الثايناجلزء  من خالل       
ث  ـــــــــــــالثالأما احملور  حيثوهم على ذلكألن األستاذ  توثيق القيم االجتماعية و الروابط األسرية، الصداقة ، االتصال و التواصلو خاصتا قيم التعاون و التضامن ،  متوسطة

 :فهواجلزء الثالث للجدول
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 القيم

 و القانونية االقتصاديةلمحور القيم  ونسبها المئوية عدد تكرار القيمة في الحصص

 01الحصة 10الحصة 10الحصة 10الحصة 10الحصة 10الحصة 10الحصة 10الحصة 10الحصة 10الحصة

 تكرار

 القيمة
 %نسبة

 تكرار

 القيمة
 %نسبة

 تكرار

 القيمة
 %نسبة

 تكرار

 القيمة
 %نسبة

 تكرار

 القيمة
 %نسبة

 تكرار

 القيمة
 %نسبة

 تكرار

 القيمة
 %نسبة

 تكرار

 القيمة
 %نسبة

 تكرار

 القيمة
 %نسبة

 تكرار

 القيمة
 %نسبة

00 236 39 464 77 445 74 406 67 246 41 245 40 464 77 445 74 424 70 243 40 

00 289 48 392 65 345 57 339 56 301 50 299 49 392 65 345 57 368 61 300 50 

00 336 56 524 87 314 52 579 96 346 57 336 56 524 87 314 52 489 81 343 57 

00 581 96 484 80 600 100 559 93 592 98 597 99 484 80 600 100 569 94 600 100 

00 581 96 560 93 600 100 513 85 592 98 597 99 560 93 600 100 546 91 589 98 

00 178 29 182 30 426 71 231 38 185 30 183 30 182 30 426 71 262 43 178 29 

00 487 81 524 87 400 66 484 80 493 82 526 87 524 87 400 66 519 86 487 81 

00 581 96 496 82 560 93 579 96 592 98 597 99 496 82 560 93 322 53 600 100 

00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 32 15 10 10 
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 (:30)تابع للجزء الثالث للجدول رقم

01 487 81 600 100 600 100 535 89 508 84 501 83 600 100 600 100 567 94 500 83 

00 00 00 90 15 00 00 74 12 00 00 34 05 122 20 00 00 78 13 21 3,5 

00 249 41 227 37 252 42 97 16 252 42 249 41 227 37 252 42 184 30 267 44 

00 00 00 10 01 00 00 36 06 00 00 00 00 10 01 00 00 00 00 00 00 

00 290 48 220 36 133 22 250 41 312 52 313 52 220 36 133 22 274 45 294 49 

00 487 81 600 100 600 100 506 84 495 82 509 84 600 100 600 100 600 100 499 83 

00 487 81 600 100 600 100 506 84 495 82 509 84 600 100 600 100 600 100 600 100 

و هي %51,22بنسبة  256,16بعد حتليل الفيديوهات و جدنا أن يف احملور الثالث بلغ متوسط حسابه  و  (30)ول رقمااجلد اجلزء الثالث من  من خالل       
أما التفصيل أكثر يف  احلياة الدميقراطية و نظامها ،الشخصية و اهلوية الوطنية، حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف التعلمنسبة متوسطة  و خاصتا قيم 

 :اجلدول املوايل
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 :أثناء احلصة متوسطات تكرار القيم  و نسبها املئويةيشمل كل :  (31)جدول رقم

 في حصة التربية  متوسط تكرار القيم المناهج 
 البدنيةو الرياضية

أقصى عدد 
ممكن 

 تكراره للقيم 

 في حصة  %القيمالنسب المئويةلتكرار 
 التربية البدنيةو الرياضية

النسبة 
المئوية 

 لمؤشرات ل
القيم  حماور االستمارة

 األخالقية

القيم 

 االجتماعية

    القيم االقتصادية

 و القنونية

 
 

600 
 

القيم 

 األخالقية

القيم 

 االجتماعية

    القيم االقتصادية

 و القنونية

 
 

100 
 

 

نسبة تكرار ذكر 
مؤشرات  القيم يف 

 اهلدف التعليمي
 (للمنهاج)

469,84 399,50 356,06 78,30 66,58 59,34 

  

 
 .لتحليل حصص الرتبية البدنية و الرياضيةميثل النسب املئوية للمحاور الثالثة : (06)رقم شكل

بعد حتليل الفيديوهات و جدنا أن يف احملور األول بلغ  و  (26-35)ول رقمامن خالل اجلد         
أما احملور الثاين  %05و هي نسبة عالية جدا تفوق % 01,21بنسبة  261,12متوسط حسابه 
أي أن  %51,22بنسبة  256,16و يف احملور الثالث  %66,51بنسبة  211,51فمتوسطه كان 

تفوق املتوسط و خاصة يف املستوي املتوسطة لديها نسب  أثناء احلصة مناهج الرتبية البدنية و الرياضية

78,3 

66,58 

59,34 

 المحاور

 النسب المئوية لتحليل تصوير الحصص

 المحورالثالث المحورالثاني المحوراألول
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يف حتقيق قيم املواطنة الصاحلة و هو ما يتفق مع حتليل إجابة استمارة  %05األخالقية اليت تتجاوز  القيم
ذلك ألن التالميذ يف تعاملهم مع  ،األساتذةو ختتلف مع حتليل استمارة التالميذ يف القيم األخالقية 

و إذا قارنا بع كل تلميذ وحده، بعضهم أثناء احلصة تقل نسبة القيم األخالقية و ألن األستاذ ال يستطيع تت
حمور القيم األخالقية بدراسة بوزيان راضية جند أن حصة الرتبية البدنية و الرياضية أكثر حتقيق للقيم 

 .من املواد األخرى   و االجتماعية ،و القيم األخرى األخالقية
   الرتبية البدنية " إذا رجعنا إيل تعريف الرتبية البدنية و الرياضية و عالقتها بالرتبية العامة حسب الشوبكي ف

بل إن  ،و الرياضة ال هتدف إىل تكوين الفرد من الناحية اجلسمانية فقط، وليس هو غرضها األساسي
        احيه اجلسمانية واخللقية والعقلية أغراضها أمسى من هذا، فهي تكون الفرد تكوينًا متزنًا من مجيع نو 

جتماعية والنفسية ، وهذا فضاًل عما يكتسبه الفرد من معلومات تتعلق بالصحة من حيث النظافة إلا و
والسلوك الصحي كما تزداد املعلومات العامة للفرد وذلك باحتكاكه واختالطه مع جمتمعات خارجية خمتلفة 

 . (3111أبوعودة، ) " ياً والتفاعل معها اجتماعياً وثقاف
جند أن مثال  (اختالف نظرة األساتذة و التالميذ عن قيم املواطنة )النتيجة املتحصل عليها يف السابق ف 

اليت وضعها األستاذ ،تلميذ بعيد تكرار " النظامية"بعض التالميذ ال حيرتمون تنظيم الصفوف خرق لقيمة 
و قيمة " الطاعة اخلالص"و خرق لقيمة " العدل و املساواة"تسديد الكرات أكثر من زمالئه خرق لقيمة 

  م االجتماعية و االقتصادية و القانونية باإلضافة إىل عدة قيم من هذا القبيل  أما عن القي" احرتام الغري"
" التضامن و التعاون"فمثال عند ممارسة نشاط مجاعي ككرة اليد حتقيق لعدة قيم أولتها و هي األساسية 

للتفاهم  علي خطة ما أو أخذ " االتصال و التواصل"و يف إحراز الفوز " توثيق القيم االجتماعية" أي
املواقف " " نبذ التفرقة بني أفراد اجملتمع "، "الصداقة " ،" وي اجلماعةاإلحساس باملسؤولية حن"األماكن 

يف املقابلة مثال اختيار الزميل املناسب عند للعب و الذي يف " االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة
   "األربع و هو حتقيق لبعض أهداف الرتبية املدنية يف املستوى املتوسط للسنوات  املكان املناسب للتسديد

تعويد املتعلم على النقد و ممارسة االستدالل -،تنمية اإلحساس باملسؤولية الفردية و اجلماعية لدى املتعلم-
 .اخل من قيم أثناء النشاط...و األحكام املوضوعية يف احلوار
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 :ستنتاجاتالا-0
 .بنسب منخفضةمناهج الرتبية البدنية و الرياضية اجلديدة حتتوي علي قيم املواطنة -0
و خاصتا القيم  متوسطة تفوق حصة الرتبية البدنية و الرياضية تطبق فيها قيم املواطنة العامة بنسبة-3

 .من وجهة نظر األساتذة (% 05)تفوق األخالقية
تالميذ السنة الرابعة حول مدي تنمية حصة الرتبية البدنية و الرياضية لقيم  إجاباتهنالك فروق بني -2

 .املواطنة لصاحل التالميذ الذين أجابوا بنسبة متوسطة
 .مع تطبيق حصة الرتبية البدنية و الرياضية ةعمل منسجمتمناهج الرتبية البدنية و الرياضية ال -2
 :مناقشة فرضيات البحث -0

ستنتاجات من خالل التحليل ومناقشة النتائج مت مقارنتها إلبعد أن استخلص الطالب الباحث ا        
 : آليتبفرضيات البحث كانت كا

                                                                                         :   الفرضية األولى
يف منهاج الرتبية البدنية و الرياضية  يف  متوسطةقيم املواطنة متوفرة بنسبة  واليت نفرض فيها أن          

على  ثلمت اليت(  31، 01)ول رقم او إلثبات هذه الفرضية تبني لنا من خالل اجلد ،رحلة املتوسطةامل
متوسطات تكرار القيم  ملناهج  ،لكل قيمة على حدى تكرار القيم  ملناهج التعليم املتوسط و نسبها املئوية) التواىل

      استمارة قيم املواطنة املستخلصة من كتب الرتبية االجتماعيةاملوجودة يف  (التعليم املتوسط و نسبها املئوية
ملناهج التعليم املتوسط ( و كتب أخرى يف االختصاص مع األخذ بعني االعتبار فلسفة تربية الوطن اجلزائري

متوسط تكرار قيمها ال يبلغ نصف ما هو موجود من  حيث نلحظ أن مجيع هاو تقنين و نسبها املئوية
.مؤشرات

 ىو هذه النتيجة اليت توصلنا إليها  ال تتماشى مع ما توصل إليه الباحثون السابقون يف دراساهتم و عل 
وثيقة الصلة  العالقة بني املؤسسة التعليمية و املواطنةأن )سبيل املثال دراسة بوزيان راضية حيث استنتجت 

     إذا مناهج املؤسسة التعليمية غنية بقيم املواطنة  انطالقا من تنمية الشعور باالنتماء و املشاركة االجيابية
قيم تنمية حيث وجد هذا األخري أن  وجيه بن قاسم القاسم بين صعب من السعوديةو أيضا دراسة 

البدنية يف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية، تتوافق اليت يقدمها منهج الرتبية ( الرتبية الوطنية)املواطنة
للصفوف من رابع إىل )مع قيم تنمية املواطنة اليت تقدمها كتب الرتبية الوطنية املعتمدة يف التعليم العام

 .(الثالث الثانوي بنني



 الفصل الثاني                                                                              عرض و مناقشة نتائج البحث

199 
 

املواطنة اليت تقدمها كتب الرتبية منهج الرتبية البدنية يف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية، تنمية ف
ال حيقق الفرضية األويل ألن  ،(للصفوف من رابع إىل الثالث الثانوي بنني)الوطنية املعتمدة يف التعليم العام

املنهاج عند بنائها مل توجه قيمي، عند تصميمه أو اقرتاحه حيث إذا رجعنا إيل اخللفيات النظرية جند أن 
اجتماعي ، فلسفي ، ثقايف ، سيكولوجي نفسي حيث أن علي أربع أسس عند تصميم املناهج نعتمد 

   تطبيق النظريات  "فيما خيص األساس الفلسفي جند أن الفلسفة يف الرتبية يعرفها توفيق أمحد مرعي بأهنا 
و األفكار الفلسفية املتصلة باحلياة يف ميدان الرتبية و تنظيمها يف منهاج خاص من أجل حتقيق األهداف 

 . (002، صفحة 3111احليلة، .حممود.حممد.و.مرعي.أمحد)" الرتبوية املرغوب فيها

اجلانب النظري نشتقها من مخس  الذي ميس قة  األهداف من املنظور املنهجي من خالل التعريف السابف 
طبيعة -فلسفة الرتبية، ج-، ب (33، صفحة 3110الدعليج، ) فلسفة اجملتمع و حاجاته-أ) مصادر

 املتخصصون يف مادة الدراسة-، د (006، صفحة 3110الضباعات، .أبو) املتعلم و عملية التعلم
                      جمموعة القيم اليت يتبناها اجملتمع-ه (001، صفحة 0111املفيت، )
و حاجاته يقول فلسفة اجملتمع في ف: أو بصيغة أخرى  ،(  (000، صفحة 3110الضباعات، .أبو)

لكل جمتمع من اجملتمعات فلسفة خاصة به مبا تتضمنه من "  :الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز الدعيلج أن
و منط احلياة فيه ،و أساليب التقنية  ،مبادئ و االجتاهات مبواصفات معينة لتحقيق أهدافه و حاجاته

 . (33، صفحة 3110الدعليج، ) ".مةاملستخد

احلياة احلاضر خارج املدرسة، مبعنا أن يكون " فلسفة الرتبية يقول زكريا إمساعيل أبو الضبعات  يف شأنو 
، صفحة 3110الضباعات، .أبو) " اهلدف مشتق من البيئة نفسها، و هو أول من أشار إيل هذا املصدر 

و الثاين جند أن فلسفة الرتبية تشتق من فلسفة اجملتمع و يقول أيضا أبو  من التعريف األول (006
    املتعلمون أنفسهم، و يقصد بذلك ميوهلم و مراحل منوهم " الضبعات يف طبيعة املتعلم و عملية التعلم 

يف مرحلة املراهقة تكون  إذ (006صفحة  ،3110الضباعات، .أبو) "و حاجاهتم األساسية 
تقبل االعتماد املتبادل كحقيقة واقعية وهذا  " اجلسماين.العلي.عبد مراحل النمو االحتياجات حسب 

  التعاون: فبإتباعنا هذه احلجات و أخذها بعني االعتبار حتقيق لبعض القيم مثل) سيتتبع العمل مع الغري 
احرتام )، تقبلهم ألنفسهم (االعتماد على النفس)، سعيهم على االستقالل الذايت (االتصال و التواصل

، اهتمامهم (تقبل الرأي األخر واحرتام الغري )تقبلهم للغري وتطلعهم إىل تقبل الغري هلم    (الذات
حتقيق لقيم )ر هبي وممارسته ،حاجتهم إىل االنتماء االجتماعي والشعو (حتمل املسؤولية)مبسؤوليات توكلهم 

إذا احتياجات املراهق تتفق مع حتقيق لقيم املواطنة  (225، صفحة 0112اجلسماين، ) ( "اجتماعية
 .باإلضافة إىل االحتياجات البيولوجية و النفسية األساسية 
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أن املتخصصون يف املواد " و املتخصصون يف مادة الدراسة  يقول حلمي أمحد الوكيل، و حممد أمني املفيت  
 ىلالدراسية املختلفة ميكنهم االقرتاح و املشاركة يف حتديد األهداف و ذلك كل يف جمال ختصصه وصوال إ

مجموعة القيم اليت يتبناها اجملتمع  يقول زكريا ف (001، صفحة 0111املفيت، ) "وضع األهداف الرتبوية
ميكن إضافته و هو مبعين أن ال تتعارض األهداف مع  اجديد اتعترب أساس، " إمساعيل أبو الضبعات 

 . (000، صفحة 3110الضباعات، .أبو)   "فلسفة اجملتمع اليت ارتضاها لنفسه 

و منه نستخلص أن اهلدف الرتبوي هو مجيع التغيريات واالجنازات و السلوكيات اليت تسعي إيل حتقيقها 
عند التعلم بالرجوع إيل مصادر اشتقاقها ، و غايات اهلدف يف الرتبية البدنية و الرياضية هو كل التغريات 

اخل بواسطة ...رفية و االنفعالية اليت ميكن أن حتد  يف املتعلم  من مجيع اجملاالت احلس حركية و املع
تشتق من "أنشطتها البدنية و الرياضية، و األهداف أنواع منها سلوكية أي حسب حمسن علي عطية 

   (31، صفحة 3111عطية، ) "و تصاغ بعبارات سلوكية ميكن مالحظتها و قياسها، األهداف اخلاصة 
  قيمالتمثلة يف املو املواطنة الصاحلة  و من بني األهداف املرغوب فيها يف الوطن اجلزائري هو املواطن الصاحل

يف  و –نفسي ال سيكولوجيال– جتماعيإلانب ااجل –بدين الانب اجل-:جوانب أمهها تمثل يف ت سلوكوال
 ."و ينشطوا أنفسهم من أجل أن يتعارفوا ونلعبفراد يإن األ":أمني أنور خويل يقول . التنمية املعرفية مقام 

 . (062، صفحة 0110خويل، )

 الصداقة االتصال و التواصل،)مثال  تعارف تنتج قيم أخرىبالألن حنقق بعض القيم  وانبتباعنا هلاته اجلابف
و هي قيم اجتماعية أما عن اجلانب البدين    الغري،احرتام ،  توثيق القيم االجتماعية و الروابط األسرية، 

 .(التوافق و االنسجام احلركي)فنجد أن النشاط يولد عنه القوة و الرشاقة و بذلك حنن حنقق قيم منها 

أما عن اجلانب النفسي فيعرب هدف التنمية النفسية . اجلانب االجتماعي، و البدين إذا فهنا حتقيق هلدفني
خلربات واخلصائص االنفعالية الطبية املقبولة و اليت ميكن أن تكتسبها برامج الرتبية عن خمتلف القيم وا

حبيث يتخلص اإلنسان ، البدنية والرياضية ويساهم هدف التنمية النفسية عرب أنشطة هو اللعب و احلركة 
ال و هو و من استخالصنا ملفهوم املنهاج احلديث أ    من التوتر و الضغوطات النفسية، و مما سبق 

مجيع اخلربات املخططة اليت تتيحها املدرسة و توجه هبا تالميذها اليت تساعدهم علي جمموع " بتعريف توان
تستهدف مساعدته  اخلربات االجيابية الرتبوية، الثقافية، الرياضية، الفنية و العلمية اليت تتاح للمتعلم و اليت

 ويف هذا الصددالنمو اجلسمي )املتمثل يف (15، صفحة 0110توان، ) "على النمو الشامل املتكامل
متتاز مرحلة املراهقة بسرعة النمو اجلسمي واكتمال النضج، حيث  "عيسوي .حممد.الرمحن.عبد :يقول 

يزداد الطول والوزن وتنمو العضالت واألطراف، وال يتخذ النمو معدال واحدا يف السرعة يف مجيع جوانب 
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يتأخر النمو " :  النمو احلركي  السيد.الباهي.فؤاديقول و ،  (301، صفحة 0115عيسوي، ) "اجلسم
لذلك يشعر املراهق بآالم النمو اجلسمي، لتوتر العظام   العضلي يف بعض نواحه عن النمو العظمي الطويل

العلي النمو العقلي بقول عبد ويف شأن   (320، صفحة 0110السيد، ) "املتصلة بالعظام النامية املتطورة
 .إن اخليال والتفكري االستداليل اللذين يصاحبان الطفولة يبلغان أشدمها يف مرحلة املراهقة" :اجلسماين هو

توظيفهما يف ميداين التحصيل وتكوين االجتاهات و دور املراهقة يتسرع املراهق ليعي بعض فيمكن القول ب 
       "كاحلق والعدالة والفضيلة، فجدر توجيههاملفاهيم اجملردة ليتشبع بقيم بعض املفاهيم اجملردة  

      ته املميزات لتحقيق مبتغياتنا حتصيل او حنن جيب أن نستغل ه (001، صفحة 0112اجلسماين، )
أما عن النمو  ،و من بني هذه التحصيالت حتقيق لقيم املواطنة و ذكرها يف املناهج ،و تكوين االجتاهات 

املراهق يتأثر بالبيئة االجتماعية واألسرية اليت تعيش  ":عيسوي.حممد.الرمحن.عبد فيه االجتماعي فيقول
فيها، فيما يوجد من ثقافة وتقاليد وعادات وعرف واجتاهات وميول، يؤثر يف املراهق ويوجه سلوكه وجيعل 

و من السابق بلوغ  ((302، صفحة 0115عيسوي، ) .عملية تكيفه مع نفسه ومع احمليطني عملية سهلة
جند أن املفهوم احلديث للمنهاج يتفق مع " أي تبعا ملراحل منوهمو ذلك تبعا لقدراهتم ، العملية املرغوبة 

و يف املنهاج عدم ذكر بنود ختص التاريخ و التوعية الرياضية مما ال ، األهداف املرجوة من املنظومة الرتبوية 
حيقق للجانب املعريف و أغلب األهداف هي غري متوفرة أي مل تذكر بطريقة مباشرة أو غري مباشرة كما يلزم 
يف املناهج املقصودة  أي أن األساس الفلسفي مل يستخدم كما ينبغي يف تصميم املناهج بإدخاله األهداف 

 .املرغوب فيها من املنظومة الرتبوية السابقة الذكر 

بالرغم من أن وضوح األهداف الرتبوية و اليت ساعد علي اختيار الوسائل أي يف حمتوى املنهاج أي عند ف 
هنالك سبع معايري مهمة  " هشام احلسن، وشفيق القايد : وضع معايري اختيار احملتوي اليت تنص بقول

ة املنهج حلاجات مارتباط احملتوي باألهداف، صدق احملتوي و أمهيته، مالء - :الختيار احملتوي و هي
قدرات التالميذ، اخلاص بنهج املمة حمتوي ء، مال(ملا سبق ذكره من احتياجات النمو) التالميذ و ميوهلم

ني مشول و عمق لواقع الثقايف واالجتماعي للتالميذ، التوازن بل امراعاة الفروق الفردية بني التالميذ، مساير و 
أي يتفق  (و مراحل منو املراهق السابقة الذكر حيث أن هذه املعايري تتفق مع األهداف املسطرة)احملتوي 

، صفحة 0111والقايد، .شفيق) " (النمو الشامل املتكامل هلذه املرحلة)قول توان املنهاج احلديث 
ومراحل مثل تنظيم    و اليت تعني املدرس علي أداء رسالته بعد أن تنظم هذا األخري بتنظيم معتمد  (051

تراكم التعلم واستمراره  و تكامله، الربط بني العلوم "  :احلمي أمحد الوكيل، حممد أمني مفيت يف كتاهبم
مثل التاريخ : ي إيل جمال واحد و نقصد هنا الربط بني جمموعة من املقررات اليت تنتم:املختلفة للعلوم 

و الرتبية الوطنية يف مقرر مثل املواد االجتماعية، التوازن بني الرتتيب املنطقي و الرتتيب     ،اجلغرافيا



 الفصل الثاني                                                                              عرض و مناقشة نتائج البحث

202 
 

أساليب التدريس املناسبة )النفسي، متركز احملتوي حول بؤرة معينة، استخدام أكثر من طريقة للتعلم 
         أي حسب ما قال هشام احلسن، وشفيق القايد يف بعض بنوده للمراهقة و التالميذ املتعامل معهم

، 0111والقايد، .شفيق) .مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ -مة حمتوي املنهج لقدرات التالميذ ءمال-
   "،االستمرار يف تنظيم احملتوى((051صفحة 

  (056-011، الصفحات 0111املفيت، ) 

تساعد علي اختيار  -أهنا تساعد علي وضوح الغايات بتوجيه اجلهود-:لعدة أمور من أمهها  ميكن إرجاعه
اليت عند اختيارنا ( األنشطة التعليمية)طريقة التدريس)و الطريقة و الوسيلة و املقصود بالوسيلة هنا احملتوي

  صلتها مبحتوي املادة التعليمية: " يللتاجيب مراعاة عدة معايري و اليت هي  مبفهوم حمسن علي عطية كاهلا 
و احتوائها علي ما يثري املوضوع، استنادها إيل الفلسفة الرتبوية اليت        صلتها باملوضوع املراد تعليمه 

  هتم، و مراحل منوهم، و عاداهتم و قيمهمو قدرا       يستند إليها املنهج، مراعاهتا خصائص املتعلمني
           مراعاة مستوي املعلم و تأهيله، صلتها بأهداف املنهج و أهداف املوضوع، مراعاهتا لنظم التعليم

بأنه ميكن بواسطتها أن يوصف  -و ((010، صفحة 3111عطية، ) "و اإلمكانيات الالزمة لتنفيذها
تعد القيم من قبل الفلسفة املثالية " "مرعي و آخرون" فلسفة و أن موقف الفلسفة املثالية من القيم حسب

فقيم احلق و اجلمال و اخلري هي ذاهتا علي مر الزمن، و هي ال ختتلف كذلك باختالف . أمرا مطلقا 
           "و الكون ء من العلمو األجيال، ذلك لكوهنا ليست من صنع اإلنسان، و إمنا هي جز  اجملتمعات

 :ألن من بني شروط األهداف الرتبوية اجليدة هي . (55، صفحة 0112أخرون، .و.توفيق.مرعي) 

 : (015، صفحة 0116أخرون، .و.الشافعي) 

  أن تكون األهداف الرتبوية متماشية مع فلسفة اجملتمع -

اجلانب السيكولوجي النفسي للمراهق حيث يقول )أن يراعي يف حتديد األهداف الرتبوية طبيعة املتعلم  -
  املراهقون مييلون إىل حدة الطبع والكآبة "نور من حيث جانبه السيكولوجي النفسي .عصاميف املراهق 

 ( (30، صفحة 3112نور، ) ".وشدة احلساسية وكثرة النقد واملبالغة، والشعور بالذات    واحلرية

 ىينبغي أن ال  ننسأ ثقافتنا عل -(طبيعة اجملتمع)أن نراعي طبيعة العالقة بني املؤسسة الرتبوية و البيئة  -
      القوي االجتماعية املؤثرة يف وضع املنهاجو بتعمقنا يف األساس االجتماعي هو  اعتبار أهنا هي الرتا 

، و القيم و املبادئ اليت (األصول و العادات و الدين)و تنفيذه و تستمد هذه من الرتا  الثقايف للمجتمع 
كتب الرتبية من  تسوده، و االحتياجات و املشكالت اليت هتدف إيل حلها حيث هي مستخلصة 
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االجتماعية و كتب الرتبية اإلسالمية و هي غري موجودة بنسب عالية حىت و لو بنسب متوسطة يف تصميم 
يف كتاهبم منهاج " حممد سعد زغلول، و مكارم حامي أبو هرجة"املناهج و هو ما يتطابق مع اقرتاحات 

متطلبات منهاج الرتبية البدنية " العوملة الرتبية الرياضية املدرسية موجهة قيميا يف مواجهة انعكاسات عصر 
     جيب إعداد معلمي الرتبية الرياضية: الرياضية الرتبية منهاج و األخالقية القيم-0: )و الرياضية من القيم

علي وعي بأمهية اكتساب القيم األخالقية للمتعلمني و إعداد برامج لذلك يف كليات الرتبية  يكونواو أن 
  ة  مع إحياء وزارة الرتبية و التعليم لدور منهاج الرتبية الرياضية يف إكساب و تنمية القيم البدنية و الرياضي

، 3115وزغلول، .هرجة .أبو) ( (.و القيم موجودة يف اجلانب النظري و أن تكون لكل قيمة مستوي
احلركات الرياضية علي املستوي اجلمايل  تعد : الرتبية الرياضية منهاج و اجلمالية القيم -3 (05صفحة 

ن أشكال حركة اإلنسان تتطلب مجيع حركات اإلنسان و طاقاته  و إبداعه و تلك ميثل إو لذا ف .فن
عترب عنصر اجلمال أحد مقوماهتا األساسية، و يف الواقع ت  اليت الرياضاتوجد بعض تفلسفة مجالية حيث  

         (10، صفحة 3115وزغلول، .هرجة .أبو) .لرياضية تصنف تبعا للخربات اجلماليةن األنشطة اإف
الرتبية  منهاج و االجتماعية القيم -2ا قيم اقتصادية للجهد هنمال املذكورة تصب يف أو أغلب قيم اجل

" جند أن حسب حممد سعد زغلول، و مكارم حامي أبو هرجة  من املفروض أن يكون املنهاج : الرياضية
أنه يساهم يف حتقيق عدة قيم  إذيتيح منهاج  الرتبية البدنية و الرياضية املدرسي قدرا من القيم االجتماعية 

حيث نالحظ أنه من خالل األنشطة الرياضية املوجهة توجيها علميا سليما تعطي للفرد فرصا واسعتا . 
للتعرف علي قيم اجملتمع و معايريه االجتماعية فمن خالل أنشطة املنهاج الرياضي املدرسي يعتاد املتعلم 

فوق مصلحته الشخصية و الثقة  اآلخرينو االهتمام مبصاحل  و كيفية التفاهم مع الغري    علي التعاون 
 .بالنفس و الروح الرياضية و كل ذلك قيم اجتماعية يكتسبها املتعلم

، وزغلول.هرجة .أبو) "لذا فمناهج الرتبية البدنية و الرياضية تلعب دورا هاما يف تنمية القيم بصفة عامة 
أي أن املناهج عند تصميمها مل يرعي فيها األسس كما ينبغي و خاصتا األسس  (012، صفحة 3115
      إذ يقول يف هذا الصدد حممد صابر سليم و آخرون يف كتاهبم  بناء املناهج  يف إدخال القيم الفلسفية

، صفحة 3116أخرون، .و.سليم) "من الطبيعي أن تستند مناهج التعليم إيل فلسفة تربوية" و ختطيطها 
عادات و تقاليد و خصوصياته "ثقافة اجملتمع  و األساس االجتماعية اليت يدخل ضمن مكوناهتا  (23

  املراهقون و املراهق بتعريف)الثقافية،األرض اليت نعيش فيها، األنظمة االجتماعية، األفراد املتعامل معهم
تعترب املراهقة نقطة انعطاف يف حياة اإلنسان، أي أن ما يبلغه من تقدم وما  " إبراهيم كاظم العضماوي

 .و احلداثة  حيققه من مزايا يف النمو البدين والعاطفي يرفعه من مستوى الطفولة الوسطى إىل مرحلة النضج
اليت تربط بيناها ( فلسفة اجملتمع، و يف األخري قيم اجملتمع "( (220، صفحة 0113العضماوي، )
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يؤكد أيضا هيلجارد أن السيكولوجيني ، سلوكيات تكون حمملة بالقيم  أما األساس السيكولوجي النفسي 
 .رفون كثريا عن التعلميع

كثري من املشاكل الرتبويون الكثري عن مشاكل التعلم، و إذا اجتمعا الطرفان يستطيعان حل ال فكما يعر   
الرتبوية، و ما ذكره هيلجارد  و ما أراده ليس اللقاء علي اهلامش ملناقشة بعض قضايا التعلم و التعليم فقط 
      بل التعاون املستمر و الدائم علي املدى البعيد، و قبل كل لقاء جيب أن يسأل كل من السيكولوجي

و ما    رتبوية اليت ميكن حلها عن طريق األحبا  املشرتكةما نوع املشكالت ال:و الرتبوي األسئلة التالية 
         هي الطرق املناسبة هلذا احلل

 .(10، صفحة 3110الضباعات، .أبو) 

    و ملا كان اجلانب النفسي مهم جدا جند أن يف جتربة بعض األخصائيني حول أمهية االستكشاف الذايت  
مدرسة من مدارس لندن حسب  51و التفاعل بني املعلم و التالميذ داخل حجرة الدراسة و ذلك علي 

العامل كايل أن استفادة التالميذ من التعلم مل تكن كما هو متوقع هلا، نتيجة عدم التزام املعلمني و التالميذ 
عتبار املعلم هو املصدر الة بإجياد نوع من العالقات التفاعلية داخل حجرة الدراسة من جهة، و نتيج

و هي النظرة القدمية للمنهاج  (kally.A.V., 2000, p. 71)  .الوحيد للمعلومات من جهة أخرى
و يل ضرورة ارتباط هذه و ليست اجلديدة إذا األسس مرتبطة يبعضها و حتقيق لقيمة االتصال و التواصل 

سعد زغلول "و  "أيب هرجه مكام حلمي"األسس يف بناء املناهج و تصميمها و تكميلها لبعضها فحسب 
تعد الوسيلة اليت متكن بوساطتها حتقيق ما يرجوه النظام التعليمي يف أي : "أن املناهج الدراسية" حممد

     إذ مناهج الرتبية البدنية (23، صفحة 3111مازن، ) "مرحلة من مراحله، من أهداف تعليمية و تربوية
اجلانب النظري متفق مع الدراسات السابقة، و من بني  إذاو الرياضية مل توجه قيمي باألسس و املكونات 

أبو حطب و سيد فؤاد يتم هبا مراجعة و تقييم املناهج التقومي بأنواعه حيث أنه هو حسب  األهداف اليت
التقومي هو إصدار حكم على مدى حتقيق األهداف املنشودة على النحو الذي حتدد به تلك "  :عثمان

األهداف، و يتضمن ذلك دراسة اآلثار اليت حتددها بعض العوامل والظروف يف تسيري الوصول إىل تلك 
 . (20، صفحة 0111ابراهيم، ) ".األهداف أو تعطيلها

  املالحظة املباشرة ألنشطة التالميذ،  األسئلة و املناقشات)و بتمثل التقومي يف من املخطط اجلانب النظري 
و معرفة املستوي حسب املبتغي ( ختبارات التحريرية بأنواعها، البحو  و التقاريرإلالشفهية ، ا االختبارات

          و يف األخري مث تصحيحه بالطرق السابقة الذكر األسس ، ( مثال قياس القيم املستعملة و املذكورة
                                                                                                                     .      او األهداف و غريه
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:ةالفرضية الثاني

على مواقف تربوية تعليمية ختدم  حصة درس الرتبية البدنية و الرياضية حتتوي )أن ض رت اليت نف و        
تنمية قيم املواطنة بنسب متفاوتة، تظهر فيها القيم األخالقية بنسب كبرية  و خاصتا يف األنشطة الفردية 

          التضامن "أما القيم االجتماعية فتظهر يف األنشطة اجلماعية بكثرة مثل " احرتام الذات"مثل قيمة 
و للتحقق من  رحلة املتوسطةامليف يف مجيع األنشطة بنسبة متوسطة ــة و القانونية و االقتصاديـــــ" و التعاون

قد أثبتت النتائج املستخلصة من و ( ثال  وسائل أي أدوات للبحث)هذه الفرضية قمنا بثال  مراحل 
 نسبهاو  يف املستويات احملددة تكرار القيم )التوايل  ىاليت متثل عل( 30،33،32،32،35،36)اجلداول رقم 

للمحاور الثالثة  3التكرارات املشاهدة و النسب املئويةو كا، األستاذاملئوية  للمحاور الثالثة لالستمارة 
 التالميذ املئوية  للمحاور الثالثة لالستمارة  نسبهاو  يف املستويات احملددة تكرار القيم  لالستمارة املقدمة لألساتذة ،

متوسطات تكرار  للمحاور الثالثة لالستمارة املقدمة للتالميذ ، 3وية و كاالتكرارات املشاهدة و النسب املئ
 (متوسطات تكرار القيم  و نسبها املئوية أثناء احلصة كل قيمة على حدى،  أثناء احلصةالقيم و نسبها املئوية 

جند أهنا تتفق يف أن عند حتليل استمارة  الستةصحة هذه الفرضية حيث من خالل مقارنة اجلداول 
     و النتائج املتحصل عليها من التحليل السينمائي وجدنا أن احملورين الثاين  و استمارة التالميذ األساتذة

املكونة لقيم املواطنة تطبق يف حصة الرتبية (  القيم االجتماعية، و القيم االقتصادية و القانونية)و الثالث 
املؤسسات التعليمية اجلزائرية أن ) لرياضية بنسبة متوسطة و هو ما يتفق مع دراسة بوزيان راضية البدنية و ا

و هو ما حيقق تساهم بشكل متوسط الفعالية يف إرساء دعائم املواطنة ( املدرسة االكمالية كنموذج)
م األخالقية تطبق يف حصة األساتذة أجابوا أن القي: الفرضية الثانية لكن يف حتليلنا للمحور األول جند أن 

الرتبية البدنية و الرياضية بنسبة عالية و حتليلنا للحصة أظهر لنا أن قيم املواطنة تطبق بنسبة عالية هي 
األخرى أما التالميذ فأجابوا بنسبة متوسطة و ذلك ألن نظرة األساتذة و التالميذ للحصة من اجلانب 

فقط بالرغم من أن  اد احلصة أكثر أو لتفكريهم لنوع النشاطاألخالقي خمتلفة و لعدم فهم التالميذ ألبع
عبد الرمحن حممد عيسوي عن منو املراهق مجيع التعاريف عن النمو العقلي للمراهق تتفق يف أن مثال تعريف 

فإذا كان النمو احلركي يف الطفل يسري من   تتميز فرتة املراهقة بنمو القدرات العقلية ونضجها" :  عقليا
العام إىل اخلاص، إذ ينطبق هذا املبدأ على النمو العقلي فتسري احلياة العقلية من البسيط إىل املعقد، أي من 
جمرد اإلدراك احلسي واحلركي إىل إدراك العالقات املعقدة واملعاين اجملردة، ففي مرحلة املراهقة ينمو الذكاء 

ى القدرة العقلية العامة وكذلك تنضج االستعدادات والقدرات اخلاصة، وتزداد قدرة املراهق على العام وتسم
، صفحة 0115عيسوي، ) "والتعلم القيام بكثري من العمليات العقلية العليا كالتفكري والتذكر والتخيل

300) . 
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إن املراهقني غالبا ما يكونوا مهتمني بشكل كبري مبفاهيم من احلقيقة والعدل " و يؤكد أيضا بياجي 
و مل يفهموا املعين  أي أهنم مازالوا يف النمو ، (223-220، الصفحات 3112حممد، )   ".واملساواة

     تعاملهم مع بعضهم أثناء احلصة تقل نسبة القيم األخالقيةو ذلك أيضا ألن التالميذ يف ، اجليد للحصة
 .و ألن األستاذ ال يستطيع تتبع كل تلميذ وحده

و إذا قارنا حمور القيم األخالقية بدراسة بوزيان راضية جند أن حصة الرتبية البدنية و الرياضية أكثر حتقيق 
و ذلك إذا رجعنا إيل تعريف الرتبية  ، اد األخرى من املو  و االجتماعية ،و القيم األخرى للقيم األخالقية

الرتبية البدنية و الرياضة ال هتدف إىل " البدنية و الرياضية و عالقتها بالرتبية العامة حسب الشوبكي 
تكوين الفرد من الناحية اجلسمانية فقط، وليس هو غرضها األساسي بل إن أغراضها أمسى من هذا، فهي 

زنًا من مجيع نواحيه اجلسمانية واخللقية والعقلية واالجتماعية والنفسية ، وهذا فضاًل تكون الفرد تكوينًا مت
عما يكتسبه الفرد من معلومات تتعلق بالصحة من حيث النظافة والسلوك الصحي كما تزداد املعلومات 

 " وثقافياً  العامة للفرد وذلك باحتكاكه واختالطه مع جمتمعات خارجية خمتلفة والتفاعل معها اجتماعياً 
حسن السيد  و أيضا حتقيق ألغراض الرتبية البدنية و الرياضية املعرفة  بالعناوين بتعريف (3111أبوعودة، )

تنمية املهارات العضلية العصبية، التنمية ) أبو عبده يف كتابه أسس تدريس الرتبية احلركية و البدنية 
 (60، صفحة 3113أبوعبده، ) .( العضوية، االدراك احلس حركي،التنمية االجتماعية،االنفعالية

يف  جند أن" القيم األخالقية"ها مع ما هو موجود من قيم املواطنة املوجودة يف االستمارة احيث إذا قارن
فعند ممارسة نشاط فردي كرمي اجللة و يقوم األستاذ " احرتام الغري"احلصة حتقيق لعدة قيم من بينها مثال 

          ، و العدل" نبذ العنف"هنا مع حتقيقه قيميت " حيرتم غريه"برتتيب الفوج و كل حيرتم دوره فالتلميذ 
، عندما نضعه يف موقف لرمي اجللة بعد "النظامية "و  ملدرسه" الطاعة و اإلخالص"أيضا و " و املساواة

حتقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية يف " أداء املهارة أمامه يقوم التلميذ بتنفيذ املهارة لوحده
حرية "  ،  "الشجاعة"و  "اإلحساس باملسؤولية الفردية و االعتماد علي النفس"و هنا حتقيق لقيمة " التعلم

       باإلضافة إيل عدة قيم أخالقية "إبداع "و رمبا يكون هناك  ، و لو بأداء املهارة" إبداء الرأي التعبري و
    ترتكز الرتبية على املواطنة على عالقة اإلنسان مبجتمعه " :عن املواطنة اجمليد.اهلل.عبديتفق مع قول و هو ما 

أساس هو أن الفرد يعيش دائما ضمن مجاعة و ال و بيئته و وطنه و أرضه و ينطلق هذا املفهوم من مبدأ 
 .يعيش منعزال يف أي مرحلة من مراحل حياته

د  يف الفرد الشعور بضرورة العضوية يف مجاعة تتسق حياته و حياهتا حت يتنية البدن الرتبية البأميكن القول 
اليت  على املواطنة حتث  أن الرتبية  أيضا و يرى احلامد،  (31، صفحة 3115اجمليد، ) ."لفائدهتا املتبادلة
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يتحلى ، ميارس النقد الذايت و يشارك يف اختاذ القرار: تتضمن تنمية جمموعة من الكفايات للتالميذ هي
            األمانة: يتمثل القيم العلمية مثل، باخللق الرفيع و يستعمل العقل يف احلوار و حيرتم آراء اآلخرين

و يتمسك حبقوقه، و يؤمن مببادئ    يؤدي واجباته واجباته ، ، املوضوعية و حب االكتشاف و املثابرة
يعمل بروح الفريق و ميارس ، يتحمل املسؤولية و ميارس األساليب العقالنية يف احلوار، العدالة االجتماعية

ينتمي لوطنه ، ة باعتبارها ضرورة حتمية للتقدميؤمن بالوحدة الوطني، العمل اجلماعي و التطوعي يف حياته
و هي متفقة  يهتم مبشكالت وطنه و حيمي إجنازاته و حيافظ على استقراره، اجلزائر و أمته العربية اإلسالمية

اختالف نظرة األساتذة و التالميذ عن قيم )و النتيجة املتحصل عليها يف السابق  مع تنفيذ أبعاد احلصة
اليت وضعها " النظامية"د أن بعض التالميذ ال حيرتمون تنظيم الصفوف خرق لقيمة جنمثال  (املواطنة 

و خرق لقيمة " العدل و املساواة"األستاذ ،تلميذ بعيد تكرار تسديد الكرات أكثر من زمالئه خرق لقيمة 
    االجتماعية  باإلضافة إىل عدة قيم من هذا القبيل  أما عن القيم" احرتام الغري"و قيمة " الطاعة اخلالص"

و االقتصادية و القانونية فمثال عند ممارسة نشاط مجاعي ككرة اليد حتقيق لعدة قيم أولتها و هي األساسية 
للتفاهم  " االتصال و التواصل"و يف إحراز الفوز ، " توثيق القيم االجتماعية" أي" التضامن و التعاون"

نبذ التفرقة بني أفراد "، "الصداقة " ،" اإلحساس باملسؤولية حنوي اجلماعة"علي خطة ما أو أخذ األماكن 
يف املقابلة مثال اختيار الزميل املناسب ، و " و حسن اختيار املواقف املالئمة، املواقف االجيابية " " اجملتمع 

و هو حتقيق لبعض أهداف الرتبية املدنية يف املستوى  و الذي يف املكان املناسب للتسديد عند للعب
تعويد املتعلم -،تنمية اإلحساس باملسؤولية الفردية و اجلماعية لدى املتعلم-     "املتوسط للسنوات األربع 

يذ الدافعية للمسامهة يف إكساب التلم -،على النقد و ممارسة االستدالل و األحكام املوضوعية يف احلوار
 اخل...توظيف قواعد استخدام الطاقة وترشيد االستهالك -،احلياة املدنية عن وعي و اقتناع

  اإلحساس باهلوية ":يف منهاج الرتبية املدنية( قيم املواطنة األساسية)عناصر املواطنة مشتقة من  و كلها
 ىالتفتح عل، القانون، الدميقراطية، االنتماء، املدنيةاملشاركة يف الشؤون ، املسؤوليات و الواجبات  احلقوق

و هي متفقة يف مفهوم واحد مع  (331-305، الصفحات 3113صوليح، ) ."اجملتمع، العامل
اإلحساس الصادق ، الصدق: تستند تنمية املواطنة يف الفرد إىل مخس قيم رئيسية هي " احلبيب.ابراهيم.فهد

  احلقوق ،االنتماء (Gary.hopking, 2002, p. 21) .الشجاعة، املسؤولية، االحرتام، باآلخرين
و متثل جمموعة األخالقيات اليت يفرتض أن يتحلى هبا املواطن و تشمل  :لقيم العامة، باإلضافة لالواجبات

و هو يتشابه  (16، صفحة 3115احلبيب، ) .الصدق، الصرب، التعاضد و التناصحاألمانة، اإلخالص، 
عن طريق ألوان نشاط الرتبية البدنية والرياضية اليت تدور حتت قيادة مؤهلة يكتسب : "العامل كالرك مع قول
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           ..."واملسؤولية اجتاه اجملموعة الشخص صفات كالتعاون و احرتام اآلخرين و اخللق الرياضي
 . (0110خويل، )

" حتقيق عامل الصحة و النظافة" و" التوافق و االنسجام احلركي"و كل النشاطات احلركية تساهم يف حتقيق 
بسيين و فيصل ياسني حممود عوض و كل هذا  مجعه الدكتوران " للشخصية و اهلوية الوطنية" و حتقيق 
      إن الرتبية البدنية و الرياضية احلاملة للقيم الثقافية " و طرق الرتبية البدنية   نظرية يف كتاهبم   ألشاملي

و اخللقية اليت تقود أعمال كل مواطن و تساهم يف تعزيز الوئام الوطين، جتعلها موفرة للظروف املالئمة للفرد 
 .و املسؤولية و الشعور بالواجبات املدنية نمي روح االنضباط والتعاونلكي يعد ذاته يف العمل و ت

كما أن الرتبية البدنية و الرياضية ترمي إىل التخفيف من التوترات اليت تشكل مصدر اخلالفات بني أفراد 
اجلماعة الواحدة أو بني جمموعات تنتمي إىل سلك اجتماعي واحد ساعد بذلك على إنشاء عالقات 

 .أوسع انفراجاإنسانية 

عالوة على ذلك فهي مصدر لالنفراج و اإلثراء الثقايف و املسريات السلمية و احلماس، كما أهنا توفر 
    للشباب و الكبار يل حد سواء فرصة استعمال وقت فراغهم استعماال مفيدا مع امتياز وظائف االنشراح

 . (30، صفحة 0113، .الشاملي م) "و التنمية البدنية و الذهنية يف استخدام هذه األوقات

بمقارنتنا ملراحل منو املراهق جند أن يف تطبيق األنشطة احلركية و التمارين الرياضية نساعدهم علي منوهم ف
و املراهق يف اجليد حسب مراحلهم حيث يف ممارستنا لنشاط كرة اليد نساعده علي زيادة الطول و الوزن 

متتاز مرحلة املراهقة بسرعة النمو اجلسمي واكتمال  "عيسوي .حممد.الرمحن.عبدهذه املرحلة حسب 
النضج، حيث يزداد الطول والوزن وتنمو العضالت واألطراف، وال يتخذ النمو معدال واحدا يف السرعة يف 

يف فرتة املراهقة  ": نور .عصامو هو ما يؤكده  (301، صفحة 0115عيسوي، ) "مجيع جوانب اجلسم
تنمو العظام وتصبح أكثر وزنا ويكرب اهليكل العظمي بسرعة، حيث تعطي السيقان واألكتاف واألذرع 

و يف نفس الوقت حتقيق ،  (01، صفحة 3112نور، ) "مظهرا كبريا وبزيادة العضالت يزداد وزن اجلسم
و أيضا  "االلتزام بالروح الرياضية " " التنافس احملمود " " التوافق و االنسجام احلركي  "لبعض القيم مثل

نالحظ أن حركات املراهق تصبح أكثر توافقا  " :نور.عصام نساعدهم علي النمو احلركي فحسب
وانسجاما، ويالحظ يف الوقت ذاته أن نشاط املراهق يأخذ يف الزيادة ويكون من النوع البنائي، أي من 
النوع الذي يرمي إىل حتقيق هدف معني على العكس من النشاطات الزائدة غري املوجهة الذي يقوم به 

 .األطفال يف املدارس االبتدائية
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زيادة  إنتاج اهلرمونات  -: يرجع هذا التطور يف القدرات احلركية و املهارة اجلسمية عند األوالد إىل أمرينو 
وازدياد عرض األكتاف واتساع ، طبيعة النمو العظمي عند األوالد  - املذكرة يؤدي إىل زيادة القوة العضلية

      "مساعدة على القوة البدنية ازدياد حجم القلب وضغط الدم تعترب كلها ظروفو  جتويف الصدر
 (01-01، الصفحات 3112نور، )

  عبد الرمحن حممد عيسوين إنحن يف احلصة منارس أنشطة بدنية خمتلفة أما عن النمو االجتماعي فف
فيما يوجد من ثقافة وتقاليد املراهق يتأثر بالبيئة االجتماعية واألسرية اليت تعيش فيها،  ": يوضح أن

وعادات وعرف واجتاهات وميول، يؤثر يف املراهق ويوجه سلوكه وجيعل عملية تكيفه مع نفسه ومع احمليطني 
و ممارسة األنشطة اجلماعية تساعده و تتم له التعامل  (302، صفحة 0115عيسوي، ) "عملية سهلة

 . مع احمليط معاملة جيدة

    للحياة الدميقراطية "و الغري مذكورة املوجودة يف االستمارة جند حتقيق ، يع القيم املذكورة مجإذا رجعنا إيل 
النحل سورة  يف  :و احلياة الدميقراطية هي بدورها حتقيق لديننا احلنيف لقوله تعاىل "و نظامها

 . ((10,11يةاآل

     و احرتام الدور أثناء ممارسة حصة درس الرتبية البدنية ، ترتيب الصفوف النظاميةمما سبق أن يف نستنتج 
تتماشى وما جاء باإلضافة إيل قيم أخرى النحل من سورة  11لقوله تعايل يف اآلية  جتسيد و الرياضية هو 

 .يف الذكر احلكيم
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 :الخالصة العامة

 تطوير كافة جماالت الذي شهده العامل بصورة عامة أثر كبري يفلقد كان للتطور والنهوض العلمي املستمر 
     جمال االتصاالت واإلعالنات املتمثلة يف الفضائيات واالنرتنت باإلضافة إىل جماالت أخرى: احلياة منها

و يف ظل سياسة العامل املفتوحة، يؤدي ذلك إىل تغري يف ثقافة الشعوب وأساليب عيشهم و التخلي عن 
اهلوية الذاتية القومية لألمن أي هتديد  اإلسالميةاجملتمعات و خاصتا  ىيث يعود ذلك بالسلب علقيمهم ح

  وتعترب املؤسسات الرتبوية التعليمية من أهم املؤسسات املسؤولة عن اكتساب و تدعيم القيم . العريب
يا باإلضافة إىل األبعاد االجتماعية والرتبية البدنية والرياضية جزء من الرتبية العامة، هدفها تكوين األفراد بدن

مما سبق ، و نظرا ألمهية الرياضة و فوائدها . و أبعاد أخرى اليت تساهم يف تدعيم قيم املواطنة الصاحلة
املتعددة وتأثرياهتا يف اجملتمع فيما سبق ، اعرتض سبيلنا إشكاال مفاده هل منهاج الرتبية البدنية والرياضية 

 قيم املواطنة الصاحلة يف اجلزائر  اجلديد يساهم يف تنمية

اجلزائري تغريا  كبريا من أجل تطوير و رفع مستوي  املناهج الرتبوية يف السنوات األخرية يف الوطن شهدت
مع احملافظة على القيم، و من بني هذه املناهج  و روح العصر احلايل والتطوراتا التعلم وحتسينها مبا يتماش

ة و الرياضية،حيث عمدت  دراستنا على تناوله من الناحية االجتماعية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنهاج الرتبية البدني
 و ذلكباخلصوص  تنمية صفة املواطنة الصاحلة نظرا ألمهية املواطنة يف اجملتمعات و خاصة يف اجلزائر 

باإلضافة لعدة مشاكل تبني قلة املواطنة   يةلألوضاع اليت نعيشها حاليا من مظاهرات و اهلجرة الغري رمس
إن جناح عملية التدريس يف بلوغ أهدافها و اليت من بينها تنمية قيم املواطنة الصاحلة  للتالميذ . الصاحلة 

يتوقف إيل حد بعيد علي حمتوي املنهاج و كيفية تطبيقه ،و من هذا املنطلق جاء موضوع حبثنا يهدف إىل 
 . يف الرتبية البدنية و الرياضيةاحلة معرفة قيم املواطنة الص

   ما هو دور منهاج الرتبية البدنية و الرياضية  باملقاربة بالكفاءات يف تنمية قيم املواطنة الصاحلة  -

  هل منهاج الرتبية البدنية و الرياضية حيتوي علي قيم املواطنة الصاحلة  -

   لقيم املواطنة الصاحلة لدي تالميذ املتوسطة هل يف حصة  درس الرتبية البدنية و الرياضية حتقيق -

و لدراسة موضوعنا و حل مشكلتنا و اإلجابة على تساؤالتنا هنالك عدة مفاتيح و طرق و تعترب طريقة 
التعريف بالبحث : و للبحث العلمي منهجيته خاصة به و هي متمثلة يف.البحث العلمي من أحسن الطرق

            حيث أهم شيء يف التعريف بالبحث هو فرضيات البحث  .و اجلاين العملي-اجلانب النظري–
 :و الدراسات السابقة و هي
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يف منهاج الرتبية البدنية و الرياضية  اجلديد يف مرحلة  متوسطةقيم املواطنة الصاحلة متوفرة بنسبة  -0
  .املتوسطة

  .ية  بنسبة متوسطة لدى التالميذقيم املواطنة الصاحلة تطبق يف حصة درس الرتبية البدنية و الرياض -3

أما عن اجلانب النظري فيزودنا باملراجع اليت تساعدنا يف حتليل النتائج، و إثبات فرضياتنا أو عدم صحتها 
 .ذكرها: و متثل اجلانب النظري يف أربع فصول( الدراسات السابقة)باإلضافة إىل 

 : تحصل عليها  و مناقشة فرضياتنا و متثل يفاجلانب العملي فيه النتائج امل: و أخر عنوان للبحث هو

حتليل منهاج الرتبية البدنية و الرياضية "حتليل املضمون )استخدم الطالب الباحث يف هذه الدراسة منهجني 
 (و املنهج الوصفي بالطريقة املسحية   "اجلديد

 005مشلت :العني األوىل: متوسطات والية مستغامن أما عينة البحث فتمثلت يف : جمتمع و عينة البحث
 .أساتذة الرتبية البدنية والرياضية للتعليم املتوسط

 .تلميذ من أقسام السنة الرابعة لبعض املتوسطات 0511مشلت : العينة الثانية

 .ذكرها:الفصل الثاين للجانب العملي متثل يف

وي علي قيم املواطنة بنسب مناهج الرتبية البدنية و الرياضية اجلديدة حتت-:و خرجنا بنتائج كان مفادها
       باملئة05 حصة الرتبية البدنية و الرياضية تطبق فيها قيم املواطنة العامة بنسبة تفوق متوسطة،منخفضة

هنالك فروق بني إجابات تالميذ السنة الرابعة حول ، األخالقية من وجهة نظر األساتذةو خاصتا القيم 
مناهج ،الميذ الذين أجابوا بنسبة متوسطةضية لقيم املواطنة لصاحل التمدي تنمية حصة الرتبية البدنية و الريا

 .الرتبية البدنية و الرياضية ال تعمل منسجمة مع تطبيق حصة الرتبية البدنية و الرياضية
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 :يب نوصيو يف األخري 

 :و االقتراحات التوصيات

       (مباشرة أو غري مباشرة) ذكرها مناهج الرتبية البدنية و الرياضية إعدادالرتكيز علي قيم املواطنة يف -0
 .و تزويد األساتذة بأمثلة توضح كيفية قياس قدرة املتعلمني على تطبيق و ممارسة القيم

 .مراعاة مشكالت و األوضاع احلالية للمجتمع عند بناء املناهج-3
 و ذلك عند بناء املناهج(ثقايف ، سيكولوجي نفسياجتماعي  ،  ،يفلسف)مراعاة أسس بناء املناهج-2

بوضع أسس للقيم يف املناهج الرياضية و أن تكون لكل قيمة مستويات يتم توزيعها علي صفوف الدراسة 
 . أثناء احلصص الدراسية

  .مراعاة خصائص املرحلة العمرية يف بناء املناهج-2
 .  ع تطبيق احلصةضرورة تالئم منهاج الرتبية البدنية و الرياضية م-5
و ذلك بتنظيم  و توعيتهم بالقيم و فوائدها و دراستها ملتقيات و حصص خاصة لألساتذة إعداد-6

و معرفة األثر الرتبوي لدور أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية  دورات و أنشطة رياضية مع الرتكيز على القيم
 .أثناء التدريس 

التأكيد علي األساتذة بتطبيق قيم املواطنة بشكل كبري يف ،أي التأكيد علي قيم املواطنة يف احلصة -0
 .حصة الرتبية البدنية و الرياضية

ذلك  و .التضامن ، توعية التالميذ بأمهية القيم أثناء احلصة و إعطائهم أمثلة أثناء احلصة عن التنظيم -1
       بقيام األساتذة بعمل تشكيالت متنوعة و استخدام أدوات رياضية ذو ألوان مبهجة حىت تثري دوافع 

 .و طاقات املتعلمني أثناء احلصص الرياضية و تذاك حتقيقا لبعض القيم 
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 مالحق

 ض
 

 
 لتحكيمها من طرف األساتذة  ( تحليل المنهاج، و األساتذة)االستمارة األولية المقدمة -(10)الملحق رقم

 الرقم
 الدرجات                                        

 القيم

 غير موافق موافق

 القيم األخالقية

   احترام الذات 10

   الشخصية الوطنية 10

    احترام الغير 03

   نبذ العنف  04

   األمانة 05

   و االعتماد علي النفس اإلحساس بالمسؤولية الفردية 1

   تقبل الرأي األخر و االبتعاد عني التعصب 07

   احترام اآلخرين 08

   اإلحساس بالمصلحة العامة 09

   الطموح المستقبلي 10

   الطاعة و اإلخالص 11

12 
التحكم في الذات و عدم االنفعال و مالحظة التصرفات و 

 الصبر
  

   ممارسة الحوار 00

   االنضباط و االستئذان عند الرغبة في القيام بعمل ما 14

   الصدق 15

   اإلخالص 16



 مالحق

 غ
 

   التواضع 17

   الحماس المقبول 18

   التنافس المحمود 19

   الشجاعة 20

   االلتزام بالروح الرياضية 21

   محاربة األمية 22

   توظيف العلم في حل المشكالت اليومية 23

 القيم االجتماعية

   التضامن و التعاون 24

   االنتماء و المشاركة في الحيات الجماعية 25

   المنظمة للحياة الجماعية استخالص القواعد 26

   االتصال و التواصل 27

   اإلحساس بالمسؤولية نحوي الجماعة 28

   الصداقة 29

   السلوك االيجابي نحوى اآلخرين 30

   تقبل التنوع 31

   التعامل مع اآلخرين 32

   االبتعاد عن التعصب 33

   المالئمةالمواقف االيجابية و حسن اختيار المواقف  34

   نبذ التميز و التفرقة بين أفراد المجتمع 35

   العدل و المساواة 36



 مالحق

 ظ
 

   التسامح 37

   المبادرة 38

   إتاحة الفرص 39

40 
تعويد المتعلم علي النقد و ممارسة واالستدالل و األحكام 

 الموضوعية  و توظيف العلم في ذلك
  

   الحفاظ على القيم االجتماعية 41

   توثيق القيم االجتماعية و الروابط األسرية 42

   توظيف المكتسبات السلوكية في  الحياة اليومية 43

   الحفاظ على البيئة 44

   التحكم في برنامج الحياة اليومية 45

   اكتساب السلوك السوي في المجتمع 46

   التحلي بروح المبادرة 47

   تحقيق عامل الصحة و النظافة 48

   تحقيق عامل األمن و السالمة 49

 القيم االقتصادية و القانونية

   التوافق و االنسجام الحركي 50

   تحقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية في التعلم 51

   توفير الوسائل المناسبة في عملية التعلم والتطبيق الميداني 52

   التدرج في التعليم و النظامية 53

   النظام المؤسساتي 54

   على النظام المؤسساتي اإلطالع 55



 مالحق

أأ  
 

   المحافظة علي الممتلكات و احترام 56

   الملكيات الخاصة 

   حق اإلقامة 57

   ترشيد االستهالك 58

   توظيف قواعد استخدام الطاقة 59

   الحرص علي إتقان العمل 60

   الموضوعية 61

   التكنولوجي و الحضاريمواكبة التطور العلمي و  62

   حرية التعبير و إبداء الرأي 63

   حب االكتشاف و الفضول 64

   المحافظة علي التراث الطبيعي و الثقافي 65

   التمييز بين الثقافات و التنوع 66

   حقوق اإلنسان 67

   حرية التصرف القانوني 68

   احترام القوانين 69

   حرية التعبير 70

   اإلبداع  71

   الشخصية و الهوية الوطنية 72

   الحس المدني 73

   التمتع بالحقوق و أداء الواجبات 74

   الحياة الديمقراطية و نظامها 75

 



 مالحق

بب  
 

 استمارة تحليل المنهاج المستخلصة-(10)الملحق رقم
 عدد تكرار القيمة في مؤشرات الوحدات التعليمة القيم الرقم

  احترام الذات 10

  احترام الغير 10

  نبذ العنف 10

  األمانة 10

  و االعتماد علي النفس اإلحساس بالمسؤولية الفردية 10

  تقبل الرأي األخر و االبتعاد عني التعصب 10

  الطموح المستقبلي 10

  الطاعة و اإلخالص 10

10 
التحكم في الذات و عدم االنفعال و مالحظة 

 التصرفات و الصبر
 

  الصدق 01

  التواضع 00

  الحماس المقبول 00

  الشجاعة 00

  االلتزام بالروح الرياضية 00

 القيم االجتماعية

  التضامن و التعاون 00

  االتصال و التواصل 00

  اإلحساس بالمسؤولية نحوي الجماعة 00

  الصداقة 00



 مالحق

جج  
 

  المواقف االيجابية و حسن اختيار المواقف المالئمة 00

  نبذ التميز و التفرقة بين أفراد المجتمع 01

  العدل و المساواة 00

  التسامح 00

  المبادرة 00

  إتاحة الفرص 00

00 
تعويد المتعلم علي النقد و ممارسة واالستدالل و 

 األحكام الموضوعية  و توظيف العلم في ذلك
 

  توثيق القيم االجتماعية و الروابط األسرية 00

  المكتسبات السلوكية في  الحياة اليوميةتوظيف  00

  اكتساب السلوك السوي في المجتمع 00

  تحقيق عامل الصحة و النظافة 00

  تحقيق عامل األمن و السالمة 01

 القيم االقتصادية و القانونية

  التوافق و االنسجام الحركي 00

00 
تحقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية في 

 التعلم
 

00 
توفير الوسائل المناسبة في عملية التعلم والتطبيق 

 الميداني
 

  التدرج في التعليم و النظامية 00

00 
المحافظة علي الممتلكات و احترام الملكيات 

 الخاصة
 

  ترشيد االستهالك 00
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دد  
 

  توظيف قواعد استخدام الطاقة 00

  الحرص علي إتقان العمل 00

  و التكنولوجي و الحضاري مواكبة التطور العلمي 00

  الموضوعية 01

  حرية التعبير و إبداء الرأي 00

  حب االكتشاف و الفضول 00

  المحافظة علي التراث الطبيعي و الثقافي 00

  اإلبداع  00

  الشخصية و الهوية الوطنية 00

  الحياة الديمقراطية و نظامها 00
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 األساتذة المستخلصةاستمارة -(10)الملحق رقم

 الرقم
 الدرجات                              

 القيم
 تنمى بدرجة عالية

 تنمى بدرجة متوسطة

 

 تنمى بدرجة منخفضة

 القيم األخالقية

    احترام الذات 10

    احترام الغير 10

    نبذ العنف  03

    األمانة 04

05 
علي و االعتماد  اإلحساس بالمسؤولية الفردية

 النفس
   

    تقبل الرأي األخر و االبتعاد عني التعصب 06

    الطموح المستقبلي 07

    الطاعة و اإلخالص 08

09 
التحكم في الذات و عدم االنفعال و مالحظة 

 التصرفات و الصبر
   

    الصدق 10

    التواضع 11

    الحماس المقبول 12

    الشجاعة 13

    الرياضيةلتزام بالروح إلا 14

 القيم االجتماعية

    التضامن و التعاون 15
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وو  
 

    االتصال و التواصل 16

    اإلحساس بالمسؤولية نحوي الجماعة 17

    الصداقة 18

19 
المواقف االيجابية و حسن اختيار المواقف 

 المالئمة
   

    نبذ التميز و التفرقة بين أفراد المجتمع 20

    العدل و المساواة 21

    التسامح 22

    المبادرة 23

    إتاحة الفرص 24

25 
تعويد المتعلم علي النقد و ممارسة واالستدالل و 

 األحكام الموضوعية  و توظيف العلم في ذلك
   

    توثيق القيم االجتماعية و الروابط األسرية 26

    توظيف المكتسبات السلوكية في  الحياة اليومية 27

    السلوك السوي في المجتمعاكتساب  28

    تحقيق عامل الصحة و النظافة 29

    تحقيق عامل األمن و السالمة 30

 القيم االقتصادية و القانونية

    التوافق و االنسجام الحركي 31

32 
تحقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية في 

 التعلم
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33 
التعلم والتطبيق توفير الوسائل المناسبة في عملية 

 الميداني
   

    التدرج في التعليم و النظامية 34

35 
 المحافظة علي

 الممتلكات و احترام الملكيات الخاصة
   

    ستهالكإلترشيد ا 36

    توظيف قواعد استخدام الطاقة 37

    الحرص علي إتقان العمل 38

    الموضوعية 39

    التكنولوجي و الحضاريمواكبة التطور العلمي و  40

    حرية التعبير و إبداء الرأي 41

    كتشاف و الفضولإل حب ا 42

    المحافظة علي التراث الطبيعي و الثقافي 43

    اإلبداع  44

    الشخصية و الهوية الوطنية 45

    الحياة الديمقراطية و نظامها 00
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 المستخلصة من استمارة األساتذةاستمارة التالميذ  -(10)الملحق رقم

 الدرجات                                                                                         القيم الرقم
 

بدرجة 
 عالية

 
بدرجة 
 متوسطة

 
بدرجة 
 منخفضة

 

10 
ى تجعلك تحترم نفسك و تشعر أنك قادر علالنشاطات و التمارين التي يقدمها لك أستاذ التربية البدنية و الرياضية 

 .فعلها
   

02 
    .في حصة درس التربية البدنية والرياضية هناك احترام متبادل بين التالميذ فيما بينهم 

    .أثناء حصة درس التربية البدنية والرياضية هناك احترام متبادل بين التالميذ و األستاذ

04 
    . في حصة درس التربية البدنية و الرياضية ليس هنالك عنف بين التالميذ فيما بينهم حتى في اللعب

    .  في حصة درس التربية البدنية و الرياضية ليس هنالك عنف بين التالميذ و االستاذ

05 

    .انجازها ىعلالتمارين التي تقومون بها في حصة درس التربية البدنية و الرياضية تجعلك أمين 

    .األمانة في انجاز التمارين حتى بدون مراقبة ىأستاذ التربية البدنية و الرياضية يحثكم عل

في حصة درس التربية البدنية و الرياضية تتلقون تمارين تحسسكم بالمسؤولية و واجب عليكم أدائها بدون أي مراقبة 
 .النفس ىوذلك باالعتماد عل

   

    أثناء حصة درس التربية البدنية و الرياضية تحترمون رأي زميلكم في االبتداء عن رأيه عليكم  06

07 

    .التمارين التي تقومون بها في حصة درس التربية البدنية و الرياضية تجعلكم تفكرون في المستقبل

العمل له مثال كاألبطال و أن هذا ليس صعبا و ليس أستاذ التربية البدنية و الرياضية يحدثكم و يحثكم الي المستقبل  و 
 .مستحيال

   

08 

    .أستاذ التربية البدنية و الرياضية يأمركم باستئذانه عند القيام بأي عمل مثال عند الذهاب للمرحاض  أو شرب الماء

    .التالميذ يستأذنون األستاذ عند القيام بأي عمل ما

    .التربية البدنية و الرياضية هناك انضباط و صرامة في حصة

09 
    .أستاذ التربية البدنية و الرياضية يتحكم في ذاته و انفعاالته عندما يغضب من تالمذته  ألنهم لم يطيعونه أو ما شبه ذلك

    .ذلكى أستاذ التربية البدنية و الرياضية حريص علي مالحظة تصرفات تالمذته و يحثهم عل
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    .أحدكم أو يقوم بأي عمل خاطئ و يسألكم األستاذ عليه يجيبه بصراحةعندما  يخطئ  10

11 
    .أستاذ التربية البدنية و الرياضية متواضع

    .التواضعبأستاذ التربية البدنية و الرياضية يوصيكم و يحثكم 

    .للقيام بها ثانيتاالتمارين التي تقومون بها في حصة التربية البدنية و الرياضية تجعلكم متحمسين  12

13 
و عدم  التمارين التي تقومون بها في حصة درس التربية البدنية و الرياضية تجعلك تتخذون قرارات تتطلب منكم الشجاعة

 .ن كانت غير ناجحةإو  ىالخوف لفعلها حت
   

    .هنالك التزام بالروح الرياضية في حصة درس التربية البدنية و الرياضية 14

 االجتماعية القيم

15 

أداء حركة معينة تساعده في ذلك أو في  ىأثناء  حصة درس التربية البدنية و الرياضية إذا كان أحد زمالئك غير قادر عل
 .أحد األمور األخرى

   

األمور  أستاذ التربية البدنية و الرياضية يوصيكم بي مساعدة أصدقائكم عند ما ال يستطيعون القيام بحركة معينة أو في أحد
 .األخرى

   

    .أثناء حصة درس التربية البدنية و الرياضية تتعاونون في انجاز التمارين و الفوز 

    .التمارين التي تتلقونها من طرف أستاذ التربية البدنية و الرياضية تجعلكم تتحاورون فيما بينكم و تتواصلون أكثر 16

17 
هنالك تمارين تجعلك تحس بأنك فرد ال يتجزءا من الجماعة و المطلوب منك بذل   أثناء حصة التربية البدنية و الرياضية

 .كل قواك للفوز
   

    .التمارين التي يقدمها لكم أستاذ التربية البدنية و الرياضية تجعلك تتخذ صديق و تختاره  تتشاركون مع بعضكم  18

19 

يقدمها لك االستاذ تجعلك تتخذ مواقف ايجابية أنت وزمالئك في في حصة التربية البدنية والرياضية التمارين التي 
 .المحن

   

    .أستاذ التربية البدنية و الرياضية يتخذ قرارات ايجابية ترضيكم و حتى هو

20 
    الخ...في حصة درس التربية البدنية و الرياضية  ليس هنالك تفرقة بين التالميذ من حيث لون البشرة و قوي و ضعيف

    .أستاذ التربية البدنية و الرياضية  ال يميز بين التالميذ

    .أستاذ التربية البدنية و الرياضية يعامل كل تلميذ بالمثل 21
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يي  
 

22 
    .أثناء حصة التربية البدنية و الرياضية عندما تخطئ أنت أو أحد زمالئك مع غيره من التالميذ يتسامحون فيما بينهم

    .في ذلك فيما بين التالميذ هنالك دخل لألستاذ

    .المبادرة مع زمالئهم و خاصتا عندما يطلب منهم األستاذ ذلك ىفي حصة التربية البدنية و الرياضية يتسابق التالميذ عل 23

     أستاذ التربية البدنية و الرياضية أثناء الحصة يتيح لكم الفرص لإلظهار مواهبكم و قدراتكم 24

25 

التربية البدنية و الرياضية يعطيكم الكلمة لنقد التمارين و النشاطات أو جميع األعمال التي يقوم بها و إصدار أستاذ 
 .أحكام و االستدالل و مناقشتها و إيجاد الحلول معا

   

    .التمارين التي تقومون به في حصة التربية البدنية و الرياضية لها عالقة بالعلوم  التي تدرسونها

     .أستاذ التربية البدنية و الرياضية يلح و يصر و يذكركم بطاعة الوالدين و أولياء األمر 26

27 

في حصة التربية البدنية والرياضية التمارين التي يقدمها لك األستاذ تجعلك تتخذ مواقف ايجابية أنت وزمالئك في 
 .المحن

   

    .ايجابية ترضيكم و حتى هوأستاذ التربية البدنية و الرياضية يتخذ قرارات 

    التمارين التي تقومون بها في حصة التربية البدنية و الرياضية تجعلك تكتسب سلوك سوي في مجتمعك 28

29 

أستاذ التربية البدنية و الرياضية يسألكم و يراقب لكم مالبسكم و نظافتها و يسألكم عن صحتكم أن كنتم بصحة جيدة 
 .كل حصة  قبل ممارسة الرياضة في

   

    .المحيط الذي تمارسون فيه الرياضة نظيف

    .في حصة التربية البدنية و الرياضية تؤدون تمارين ليست خطيرة تهدد سالمتكم و صحتكم 30

 القيم االقتصادية و القانونية

31 
لكم التوافق الحركي و االنسجام التمارين التي تقومون بها في حصة درس التربية البدنية و الرياضية تجعلكم رشيقين و 

 .الحركي وكل ما يخص اللياقة البدنية
   

32 
أستاذ التربية البدنية و الرياضية يستخدم عدة طرق لتدريس مثال يعطيكم تمارين يقوم بها تلميذين لوحدهم أو مجموعة من 

 .التالميذ لوحدهم بحرية
   

    .التكنلوجي و التطور العلمي التمارين التي تقومون بها تحسسكم بمدي التقدم 33

    .أستاذ التربية البدنية و الرياضية يعطيكم مهارات سهلة  في بداية كل نشاط تمارسونه ثم يزيد صعوبتها 34
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كك  
 

     الممتلكات و احترام الملكيات الخاصة ىالمحافظة عل 35

    .استهالكه قبل و بعد الرياضةأستاذ التربية البدنية و الرياضية يحدثكم عن الطعام المناسب  36

37 
كامل الحصة و ى  التمارين و األنشطة التي تمارسونها في حصة التربية البدنية و الرياضية تجعلكم تقسمون جهدكم عل

 .لألستاذة دخل في ذلك
   

38 
تتقنها و إن لم تستطع التمارين التي تقومون بها في  حصة درس التربية البدنية و الرياضية لما لها من تشويق تجعلك 

 .تحاول ذلك
  

 

 

    .التمارين التي تتلقونها في حصة التربية البدنية و الرياضية واضحة و هادفة و موضوعية أكثر 39

    .الوسائل التي تأدون بها التمارين الرياضية متطورة و كافية ألداء تلك التمارين بشكل جيد 40

41 
التمارين التي يقدمها لكم و يأخذ أرائكم  بعين  ىالرياضية يترك لكم حرية التعبير و التعليق علأستاذ التربية البدنية و 

 .االعتبار
   

42 
األنشطة و التمارين التي تقومون بها  و التي يقدمها لكم األستاذ في حصة التربية البدنية و الرياضية جديدة في كل مرة 

 محاولة فهمها و أدائها أكثرباستمرار مما تجعلكم فضوليين أكثر و 
   

43 
أحيانا أستاذ التربية البدنية و الرياضية يعطيكم تمارين تقومون بها تذكركم و تحسسكم بتراثكم الوطني و هو يقولها  

 .كمالحظة مثال ألعاب شعبية
   

    .زيادتها صبغة جماليةأستاذ التربية البدنية و الرياضية بعد إعطائكم التمارين يطلب منكم اإلبداع فيها و  00

00 
درس التربية البدنية و الرياضية  تجعلك  و تحسسك بأنك جزائري األصل  التمارين و النشاطات التي تقوم بها في حصة

 .و هي هويتك
   

    هل في حصة التربية البدنية و الرياضية تحسون بالديمقراطية بكامل مفهومها 00
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 :دوز أداة فالن-(10)الملحق رقم

األداة  حيث مت القيام بالدراسة التالية للوقوف على واقع أمناط التفاعل اللفظي يف تدريس العلوم، ومدى صالحية

 :هي فالندرز، واليت تضم عشرة فئات سلوكية لفظية املستخدمة يف مالحظة وحتليل التفاعل اللفظي وهي أداة

 :التالية  األقساموينقسم إىل  :التأثير غير المباشر :أوالً 

 : المشاعر  تقبل – 0

 تتضمن هذه الفئة حديث املعلم الذي يعرب عن قبوله وتفهمه ومراعاته ألحاسيس ومشاعر طالبه، والتعاطف معهم 

واالستجابة حلاالهتم، وهنا يشري حديث املعلم إىل أنه يعرتف حبق الطالب يف التعبري عن مشاعرهم وأحاسيسهم، وأنه ال 

   .                             التهديد  يقابل ذلك بأي شكل من أشكال العقاب أو

، فإذا كان ينظر له على أنه موقف يتم فيه ويتوقف قبول املعلم ملشاعر طالبه على نظرته إىل موقف التعليم ـ التعلم  

والعكس . التفاعل مع إنسان له جسد وروح وعقل، وله مشاعر ينبغي احرتامها، فإنه مييل لتقبل واحرتام مشاعر طالبه 

              .صحيح 

بالطبع أنت متأمل "  أو.. " ليس غريباً أن تصاب ببعض القلق : " ومن عبارات املعلم اليت ُتصنف ضمن هذه الفئة مثاًل 

له حق يف ضيقه، فقد تعب يف حماولة إجناز التجربة ومع ذلك مل "  أو  " ألن درجتك ليست كما توقعت وهذا طبيعي

              "ينجح 

                                                                                  :التشجيع  الثناء أو-0

وتتضمن هذه الفئة كلمات أو عبارات ثناء وتشجيع املعلم للطالب على أدائه لسلوك معني، وتعمل هذه الكلمات 

والتعبريات على ختفيف توتر الطالب ومساعدته يف عرض أفكاره وتنمية مفاهيمه ومهاراته، ولكن مدح املعلم لطالب ال 

                                                                        .                       آخر  يكون على حساب
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أنت طالب :  مثل"  أو يف صورة عبارات.. " ممتاز  أحسنت أو" وقد يكون الثناء على الطالب يف صورة كلمات  

                 . "اجتهد يا غيب لتصبح مثل حممد " وال يعترب من قبيل الثناء قول املعلم .. " جمتهد، أو أنت ذكي حقاً 

ممتاز يا حممد " ُيصنف يف فئتني مها " هو وحدة قياس فرق اجلهد  الفولت ممتاز يا حممد، فعاًل إن" كما أن قول املعلم   

ُيصنف يف فئة قبول أفكار " هو وحد قياس فرق اجلهد الفولت فعاًل إن"يف فئة الثناء والتشجيع، بينما قوله " 

 التالية  التالميذ

                                                                                                   :األفكار  تقبُّل – 0

تتضمن هذه الفئة تقبل املعلم ألفكار طالبه وتكرارها، أو إعادة صياغتها بلغة مبسطة، أو استخدام فكرة املتعلم يف       

ومن عبارات املعلم اليت  آخر مبقارنتها بفكرة ذكرها طالبيُظهر املعلم تقبل فكرة الطالب  التوصل إىل استنتاج منها، وقد

فعاًل وميكن إمجال إجابة " أو " حقًا إن األمبري هو وحدة قياس شدة التيار الكهريب "  :مثاًل  ُتصنف ضمن هذه الفئة

                                                        .                                               .. "حممد بقولنا 

                                                                                                      :األسئلة  توجيه-0 

اليت يوجهها املعلم هبدف زيادة النشاط العقلي لدى طالبه ورفع مستوى تفاعلهم مع عناصر  األسئلة وتتضمن هذه الفئة  

من السؤال هو الذي حيدد الفئة السلوكية اليت ينتمي إليها هذا السؤال، وليست صيغته موقف التعليم ـ التعلم، واهلدف 

   :فمثالً 

ملاذا مل ختربين بأن احلمض " قوله  -تقبل األفكار :فئة  ُيصنف يف"   هذه الفكرة الصحيحة يا حممد  قرأت أين" قوله  -

جييب باقتدار مثل  منكم من" قوله  -   "تقبل املشاعر  "ُيصنف يف فئة ! " فرتة  منذ ملس يدك   هذا يعين أنك تتأمل

   .املديح والثناء : ُيصنف يف فئة " أمحد   

" اخل .. إن اإلجابة عن هذا السؤال تتمثل يف أنه عند التسخني "  :بقوله  الطويل   مث تالها مباشرة التمدد ما" قوله  -

 (.5الفئة )اإللقاء والشرح التالية :  ُيصنف يف فئة
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     ( 6الفئة )إعطاء التوجيهات  :فئة  ُيصنف يف" اليت سخنت فيها    األنبوبة هل تسمح يا حممد بإحضار"  :قوله -  

 ( .0الفئة )النقد واستخدام السلطة املربرة  :فئة  ُيصنف يف" ِمن أين أتيت هبذه الفكرة احلمقاء   "  :قوله - 

 :التالية  قساموينقسم إىل األ  :التأثير المباشر  :ثانياً 

   :والتلقين الشرح-0

وتتضمن هذه الفئة حديث املعلم أثناء تقدمي احلقائق واملعلومات واألفكار واآلراء واملفاهيم اخلاصة بالدرس، هذا فضالً    

 التالميذ  عن تصحيحه ألخطاء

 :واألوامر  إعطاء التوجيهات -0

اخلاصة بإجناز األنشطة التعليمية ويتوقع إذعان الطالب ومطاوعتهم وتتضمن هذه الفئة التوجيهات والتعليمات واألوامر  

                                                        .التعليمات  للمعلم، وغالباً ال يُعطى الطالب احلرية يف خمالفة هذه

هل ميكنكم مساعديت يف حل هذه "   أو"  ..افتح كتابك ص " قوله  :الفئة  ومن عبارات املعلم اليت ُتصنف ضمن هذه

                                                                                                               ." املسألة  

  :المبررة  النقد واستخدام السلطة- 0   

لوكيات طالبه وإجاباهتم وآرائهم، وقد يصل األمر وتتضمن هذه الفئة حديث املعلم الذي يعرب عن نقده ألفكار وس    

                                               .طالبه  إىل تأنيب الطالب اجمليب، وقد حياول املعلم تربير هذا النقد ألفكار

ال أدري من أين أتيت فكرة محقاء " أو " متاماً  خاطئة فكرة" قوله  :الفئة  ومن عبارات املعلم اليت ُتصنف ضمن هذه   

      "هبا   
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   :سلوك المتعلم  :ثالثاً 

وحديث   حديث املتعلم استجابة للمعلم :مها  ويتضمن هذا اجلانب من جوانب التفاعل اللفظي قسمني أساسيني  

 .مببادرة منه

 :للمعلم  حديث المتعلم استجابة-0 

إجابة على  ،"  البناء الضوئي" وتتضمن هذه الفئة حديث املتعلم استجابة ألسئلة املعلم أو توجيهاته، مثل قول املتعلم   

" أو قول الطالب . سؤال من قبل املعلم عن العملية اليت حتد  يف اجلزء األخضر من النبات وينتج عنها تكون النشا 

اخل إجابة على سؤال ما سبب  … و … و … تؤدي إىل ذبول النبات مثل يبدو يل أن هناك العديد من األسباب اليت

                  ذبول النبات 

 :مبادأة  حديث المتعلم- 0

هذه الفئة حديث املتعلم مببادرة منه موجهاً حديثه للمعلم يف صورة أسئلة واستفسارات وتعليقات، وهنا ال يكون  وتتضمن

  "                هل سنجري جتارب هذا الدرس يف املعمل   " حديث املتعلم بطلب من املعلم مثل قول املتعلم 

           :هو  ويضم قسماً واحداً   :سلوك مشترك  :رابعاً    

 :والفوضى  الصمت- 10

وقد يظهر هذا الصمت عقب إلقاء املعلم لألسئلة، أو عقب توبيخه للطالب، وتظهر الفوضى عند تداخل إجابات  

                                                         .باإلجابة  التالميذ عقب إلقاء املعلم لسؤال، أو حماولة استئثار جمموعة من التالميذ

                                                                                                  : الدراسة إجراءات-0 

ثال  من قسم التاريخ الطبيعي وثال  من قسم )مت تطبيق الدراسة على ست طالبات معلمات بكلية الرتبية  -

                                                                                                       ( .والطبيعة الكيمياء
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مت التسجيل بالفيديو لدرس لكل طالبة معلمة، مث مت حتليل ثالثني دقيقة من كل درس باستخدام  -   

حيث مت تسجيل ورصد  ،  Flanders Interaction Analysais System لتحليل التفاعل فالندروز نظام

استخدام استمارة مالحظة األداء التدريسي يف رصد سلوكيات تدريس كل طالبة  - .السلوك اللفظي كل ثال  ثوان

معلمة، حسب ترتيب حدوثها، وعادة تُعد استمارة مالحظة لكل طالبة معلمة يف كل حصة وتتكون هذه االستمارة من 

 . لثلثها ة خلية، وما يلي شكلمن اخلاليا تضم ستمائ مربعة شبكة

 جزء من استمارة مالحظة األداء التدريسي للمعلم

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 :التايل  تكرارات حدو  السلوكيات اللفظية للطالبات املعلمات، كما بالشكلعمل مصفوفة متوسطة تضم  -
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 :المصفوفة المتوسطة لألداء التدريسي للطالبات المعلمات

 عمود   

 صف

 اجملموع 01 1 1 0 6 5 2 2 3 0

0 1       6           05 
3   32 32 0 0       0   65 
2 0   62 0 36 0     0   12 
2       10 0 2   21   35 051 
5 2   0 25 3500 01 3   1 32 3612 
6 3     01 21 061 1 5 3 1 330 
0       0 0 1 20       52 
1   32   01 03 3   002 3 3 002 
1   1 6   0   0   33   21 

01       2 3 22 2 06 0 006 006 
 2512 006 21 002 52 330 3612 051 12 65 05 اجملموع
 011 2.11 0.16 2.12 0.20 6.20 03.22   3.51 0.10 1.23 %النسبة
 011 2.11 5.11 11.31 %النسبة
 011   00.13 13.11 11.12 01.10 %النسبة

                                                                 2316 =         املعلمة إمجايل تكرار حديث الطالبة

                                                        303=           إمجايل تكرارات حديث املتعلمة

                                                               3112=                 التأثري املباشر تكرارت إمجايل

                                                                     232 =           املباشر إمجايل تكرارات التأثري غري

حساب النسب املئوية املتعلقة بكل منط من أمناط التفاعالت اللفظية بني كل طالبة معلمة وتلميذاهتا، ويوضح اجلدول  -

للسلوكيات التدريسية اليت أكدت البحو  أهنا تقود ملردود تعليمي  لفالندرز ب مقارنة بالنسب القياسيةالتايل هذه النس

 .فيه  جيد ومرغوب
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 :لفالندرز القياسية والنسب اللفظي متوسطات النسب المتعلقة بأنماط التفاعل

 النسبة القياسية املتوسط الواقعي نسبة السلوك فئات م

 لفالندرز

 % 61 % 11.31 السلوكيات إمجايل /الطالبة املعلمة  نسبة كالم 0

 - % 1.20 حديث الطالبة املعلمة/ نسبة تقبل املشاعر  3

 - % 3.12 حديث الطالبة املعلمة/ نسبة الثناء والتشجيع  2

 - % 3.11 حديث الطالبة املعلمة/ نسبة تقبل األفكار  2

 - % 5.21 املعلمةحديث الطالبة / نسبة االستجابة اإلجيابية  5

 - % 0.65 حديث الطالبة املعلمة/ نسبة االستجابة السلبية  6

 % 36 % 5.21 توجيهاهتا+ حماضرهتا / نسبة أسئلة الطالبة املعلمة  0

 - % 03.22 إمجايل السلوكيات/ نسبة احملاضرة  1

 - % 10.01 حديث الطالبة املعلمة/ نسبة احملاضرة  1

 - % 0.11 حديث الطالبة املعلمة /نسبة التوجيهات  01

 % 23 % 11.12 إمجايل حديثها/ نسبة التأثري املباشر للطالبة املعلمة  00

 % 36 % 01.10 إمجايل حديثها/ نسبة التأثري غري املباشر للطالبة املعلمة  03

 % 31 % 5.11 إمجايل السلوكيات/ نسبة كالم املتعلمة  02

 - % 6.60 حديث الطالبة املعلمة/ نسبة حديث املتعلمات  02

 % 22 % 00.13 إمجايل حديثها/ نسبة مبادأة املتعلمة  05

 % 03-00 % 2.11 إمجايل السلوكيات/ نسبة الصمت والضوضاء  06
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 :األداة المستخلصة-(10)الملحق رقم

          : الدراسة إجراءات- 2

 مت تطبيق الدراسة على عشر أساتذة التعليم املتوسط    -

لدرس لكل أستاذ، مث مت حتليل ثالثني دقيقة من كل درس باستخدام أداة قيم املواطنة املتمثلة لمت التسجيل بالفيديو  -  

بقيم املواطنة سوئا  حيث مت تسجيل ورصد مجيع السلوكيات و خاصتا املتعلقة  لتحليل التفاعل، (استمارة قيم املواطنة)يف

                    .كل ثال  ثوان( لفظية أو حركية)كانت 

استخدام استمارة مالحظة األداء التدريسي يف رصد سلوكيات تدريس كل أستاذ، حسب ترتيب حدوثها، وعادة تُعد  -

تضم ستمائة خلية كل من اخلاليا  مربعة استمارة مالحظة لكل أستاذ يف كل حصة وتتكون هذه االستمارة من شبكة

 .منها  1/30 يلقيمة، وما يلي شكل  26خلية فيها 
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 :و التلميذ جزء من استمارة مالحظة األداء التدريسي لألستاذ

 تكرار حدوثها القيم الرقم

 القيم األخالقية
                     احترام الذات 10

                     احترام الغير 10

                     نبذ العنف 10

                     األمانة 10

10 
و االعتماد علي  اإلحساس بالمسؤولية الفردية

 النفس
                    

                     تقبل الرأي األخر و االبتعاد عني التعصب 10

                     الطموح المستقبلي 10

                     الطاعة و اإلخالص 10

10 
التحكم في الذات و عدم االنفعال و مالحظة 

 التصرفات و الصبر
                    

                     الصدق 01

                     التواضع 00

                     الحماس المقبول 00

00 
 الشجاعة

 

                    

                     االلتزام بالروح الرياضية 00

 القيم االجتماعية
                     التضامن و التعاون 00
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                     االتصال و التواصل 16

                     اإلحساس بالمسؤولية نحوي الجماعة 00

                     الصداقة 00

00 
المواقف االيجابية و حسن اختيار المواقف 

 المالئمة
                    

                     نبذ التميز و التفرقة بين أفراد المجتمع 01

                     العدل و المساواة 00

                     التسامح 00

                     المبادرة 00

                     إتاحة الفرص 00

00 
تعويد المتعلم علي النقد و ممارسة واالستدالل و 

 األحكام الموضوعية  و توظيف العلم في ذلك
                    

                     توثيق القيم االجتماعية و الروابط األسرية 00

                     توظيف المكتسبات السلوكية في  الحياة اليومية 00

                     اكتساب السلوك السوي في المجتمع 00

                     تحقيق عامل الصحة و النظافة 00

                     تحقيق عامل األمن و السالمة 

01 
 التضامن و التعاون

 

                    

 القيم االقتصادية و القانونية
                     التوافق و االنسجام الحركي 00

00 
تحقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية في 

 التعلم
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00 
توفير الوسائل المناسبة في عملية التعلم والتطبيق 

 الميداني
                    

                     التدرج في التعليم و النظامية 00

00 
المحافظة علي الممتلكات و احترام الملكيات 

 الخاصة
                    

                     ترشيد االستهالك 00

                     توظيف قواعد استخدام الطاقة 00

                     الحرص علي إتقان العمل 00

00 
 مواكبة التطور العلمي

 و التكنولوجي و الحضاري

                    

                     الموضوعية 01

                     حرية التعبير و إبداء الرأي 00

                     حب االكتشاف و الفضول 00

                     المحافظة علي التراث الطبيعي و الثقافي 00

                     اإلبداع  00

                     الشخصية و الهوية الوطنية 00

                     الحياة الديمقراطية و نظامها 00

 

 :التايل  عمل مصفوفة متوسطة تضم تكرارات حدو  السلوكيات السابقة لألساتذة، كما بالشكل -
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 :المصفوفة المتوسطة لألداء التدريسي لألساتذة

 عدد تكرار القيمة  القيم الرقم

  احترام الذات 10

  احترام الغير 10

  نبذ العنف 10

  األمانة 10

  و االعتماد علي النفس اإلحساس بالمسؤولية الفردية 10

  تقبل الرأي األخر و االبتعاد عني التعصب 10

  الطموح المستقبلي 10

  الطاعة و اإلخالص 10

10 
التحكم في الذات و عدم االنفعال و مالحظة 

 التصرفات و الصبر
 

  الصدق 01

  التواضع 00

  الحماس المقبول 00

  الشجاعة 00

  االلتزام بالروح الرياضية 00

 القيم االجتماعية

  التضامن و التعاون 00

  االتصال و التواصل 00

  اإلحساس بالمسؤولية نحوي الجماعة 00
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  الصداقة 00

  المواقف االيجابية و حسن اختيار المواقف المالئمة 00

  نبذ التميز و التفرقة بين أفراد المجتمع 01

  العدل و المساواة 00

  التسامح 00

  المبادرة 00

  إتاحة الفرص 00

00 
تعويد المتعلم علي النقد و ممارسة واالستدالل و 

 األحكام الموضوعية  و توظيف العلم في ذلك
 

  توثيق القيم االجتماعية و الروابط األسرية 00

  توظيف المكتسبات السلوكية في  الحياة اليومية 00

  اكتساب السلوك السوي في المجتمع 00

00 

 

  تحقيق عامل الصحة و النظافة

  تحقيق عامل األمن و السالمة

  التضامن و التعاون 01

 القيم االقتصادية و القانونية

  التوافق و االنسجام الحركي 00

00 
تحقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية في 

 التعلم
 

00 
المناسبة في عملية التعلم والتطبيق توفير الوسائل 

 الميداني
 

  التدرج في التعليم و النظامية 00
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00 
المحافظة علي الممتلكات و احترام الملكيات 

 الخاصة
 

  ترشيد االستهالك 00

  توظيف قواعد استخدام الطاقة 00

  الحرص علي إتقان العمل 00

 مواكبة التطور العلمي 00
 الحضاريو التكنولوجي و 

 

  الموضوعية 01

  حرية التعبير و إبداء الرأي 00

  حب االكتشاف و الفضول 00

  المحافظة علي التراث الطبيعي و الثقافي 00

  اإلبداع  00

  الشخصية و الهوية الوطنية 00

  الحياة الديمقراطية و نظامها 00

                                 .                                                             و بعدها نقوم جبمع تكرار كل قيمة -

                .         لكل حمور، و نقوم بقسمة اجملموع على عدد القيم لكل حمور( جمموع تكرار كل قيمة)مث نقوم جبمع  -

                            :                                                                     و يف األخري خيرج لنا  -

                                                                       ... =             القيم األخالقيةتكرار  متوسط -

                                                    ...                    =           لقيم االجتماعيةاتكرار  متوسط -

                                                                         ... = القيم االقتصادية و القانونيةتكرار  متوسط -

 .دي كل أستاذاملؤوية لكل حمور لمث حساب النسب -
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 .لمناهج السنوات األربعة  مؤشرات الكفاءة القاعدية وضحتول اجد-(10)الملحق رقم
 السنة األولى
 المجال األول

 المشاركة النشيطة وقدرة التعبير الحركي ضمن الفوج

جماعي     نوع النشاط ساعات 10 الحجم الساعي  حصص 10 عدد الحصص   

 والقيام بمهام مفيدة لتأكيد وجوده ضمن الجماعة لعب أدوار نشيطة القاعدية الكفاءة

 التوجيهات وضعيات التعلم النشاط مؤشرات الكفاءة القاعدية 

 .الرغبة في تقاسم اللعب مع اآلخرين -

 .تبادل الثقة بين عناصر الفريق الواحد -

 .فريق أو فوج أو مجموعة عمل قبول االنضمام إلى -

 .لآلخرين محاولة تكييف تصرفاته بالنسبة -

 .اإلصغاء وفهم اآلخرين -

 التغلب على الخجل وضمان المشاركة االجتماعية النشيطة -

 .ورشات العمل  –اللعب  –الفريق : تنظيم   -

 فهم  القوانين وعالقتها بالعمل والشعور بالمسؤولية -

 .تقدير المؤثرات الخارجية من وسائل وأفراد  -

 .التمركزات و التنقالتضبط  –تقدير المسارات   -

 محاولة ضمان مواصلة الجهد الفردي والجماعي  -

 .المساحات والتعامل مع األفراد –الحتالل منطقة النفوذ   

 . عملية التقييم التشخيصي إجراء يمكن إضافة مؤشرات بعد*

نشاطات       -0
جماعية مألوفة لكرة 

 -اليد –السلة 
 .الطائرة

نشاطات خاصة  -0
مل تقتضي الع
 الجماعي

يجب اختيار نشاط 
 واحد  لكل مجال

 

 

 

 إنتهاج

الطريقة النشيطة 
المبنية على 

وضعيات اإلشكال 
وعمل األفواج 

حسب الورشات 
التعلمية  لإلشكالية 

 .المناسبة 

 

  

 

اختيار نشاط 
جماعي واحد 

. لكل مجال
انتقاء مؤشرات 
تناسب الكفاءة 

القاعدية المنتظرة 
. 

 



 مالحق

غغ  
 

 وقدرة التعبير الحركي ضمن الفوجالمشاركة النشيطة  

فردي  نوع النشاط ساعات 10 الحجم الساعي  حصص 10 عدد الحصص   

 إبداع سلوكات حركية وتمييزها مهما كان الميدان والمجال القاعدية الكفاءة

 التوجيهات وضعيات التعلم النشاط  مؤشرات الكفاءة القاعدية  

 ...التسارع  –الوتيرة  –التحكم في اإليقاع  -

 .وضعية مريحة للجسم أثناء العمل -

 .إتزان اإلرتكازات واالقتصاد في الجهد -

 .عدم التردد أمام مواجهة حاجز طبيعي أو اصطناعي -

 إستقامةالجسم والتنسيق بين األطراف عند المواجهة  -

 . معرفة المؤثرات البدنية والفيزيولوجية  -

 .أمام حاجز تصرف اإليجابيالمواصلة الجهد  و  -

 .استعمال وضعية سليمة ومؤمنة للجسم في الفضاء -

 .محاولة تنظيم المجهودات وترتيب الحركات في الفضاء -

 .إنشاء عالقة بين الجسم والفضاء وبين الجسم والزمن -

 حسابات زمنية فضائية وإدراك المسافات و المسارات  -

 يمكن إضافة مؤشرات بعد إجراءات عملية  . والتوجيه   

 .التقييم التشخيصي      

 

نشاطات       -0 
 العاب القوى 

نشاطات الجمباز  -0
 األرضي

نشاطات خاصة  – 0
 مثل سباق التوجيه

يجب اختيار نشاط 
 واحد  لكل مجال

 

 

 

 إنتهاج

الطريقة النشيطة 
المبنية على 

وضعيات اإلشكال 
واج وعمل األف

حسب الورشات 
التعلمية  لإلشكالية 

 .المناسبة 

 

 

 

اختيار نشاط 
فردي واحد لكل 

انتقاء . مجال
مؤشرات تناسب 
الكفاءة القاعدية 

 .المنتظرة 



 مالحق

ظظ  
 

 

 

 المجال الثاني
 .إنجاز مهارات التنسيق الحركي العام واألداء بدون حرج وال تردد أمام الغير                 

ساعات 10 الحجم الساعي جماعي نوع النشاط حصص 10 عدد الحصص   

 .إبراز الثقة في النفس عند القيام بأدوار ومهام مميزة لضمان أمنه الحركي و االستجابة لطموحات الغير الكفاءةالقاعدية

 التوجيهات وضعيات التعلم النشاط  مؤشرات الكفاءة  

 

 .المساراتالتحكم في الوسائل أثناء التنقل وتقدير مختلف  -

 .البحث عن الحل المناسب لمواجهة المشاكل -

 .التمركز المناسب للوضعية وضمان تنقل هادف وسليم -

 .االستجابة السريعة للموقف واستثمار الفضاءات الحرة -

 .معرفة القوانين وتوظيفها في التنظيم والتسيير -

 تجنب المشاركة السلبية والتكتالت العشوائية حول  -

 .لة التحفيزية كالكرة مثالالوسي   

 عدم التردد عند تنفيذ فعل وإنهاء مهمة خوفا من النتيجة -

 .بصري عند التنفيذ / توافق حركي  -

 .تعلم كيفية تسخير المهارات الفردية لفائدة الجماعة -

إضافة مؤشرات أخرى بعد إجراء .* تنظيم العمل وانسجام األفعال -
 .عملية التقييم التشخيصي

 

نشاطات  -0
الرياضات الجماعية 

 المعتادة

 نشاطات خاصة  -0

يجب اختيار  نشاط 
 واحد  لكل مجال

 

 استعمال 

الطريقة النشيطة 
تعقيد نسبي  

لوضعيات اإلشكال 
دعم عمل األفواج 

بتأكيد المسؤوليات 
في تسيير وتنظيم 
 الورشات التعلمية

 

 

 

اختيار نشاط 
جماعي واحد في 

انتقاء .لكل مجال
ناسب مؤشرات ت

الكفاءة القاعدية 
 المنتظرة 

 

 



 مالحق

أأأ  
 

 .إنجاز مهارات التنسيق الحركي العام واألداء بدون حرج وال تردد أمام الغير                  

ساعات 10 الحجم الساعي فردي نوع النشاط حصص 10 عدد الحصص   

 .لمواجهة الضغوطات الخارجية والداخلية بأمانترتيب حركات مختلفة األبعاد واألشكال ومعرفة حدود مقدرته  القاعدية الكفاءة

 التوجيهات وضعيات التعلم النشاط  مؤشرات الكفاءة  

 

 .استقاللية عمل األطراف ومحاولة التحكم في التنقالت -

 .تحويل مختلف اتجاهات السرعة ومسارات آلة العمل -

 .التحكم في مختلف وضعيات الجسم وخاصة المنخفضة -

 .اآللية الحركية لتحقيق الحركة النهائيةإشراك كل  -

 .ترتيب واسترسال الحركات  -

 .دعم اإلرتكازات بفضل التوازن وسرعة التنفيذ -

 .تحويل السرعة األفقية إلى سرعة عمودية -

 أخذ القرار النهائي في بناء حركة معبرة وتأمين طرق -

 .تحقيقها   

 بعد جماليإنجاز أشكال في الفضاء وتحوالت جسمية لها  -

 .هيكلة حركية متزنة في المكان والزمان -

 .إشراك جميع وظائف الجسم في عملية اإلنجاز -

 يمكن إضافة.*اتخاذ المسائل األمنية خالل العمل واإلنجاز -

 .مؤشرات بعد إجراء عملية التقييم  التشخيصي

 

نشاطات ألعاب  -0  
 .القوى

 نشاطات-0 

 الجمبازاالرضي

 النشاطات -0 

مثل سباق . اصةالخ
 التوجيه

 ونشاطات الطبيعة

 

يجب اختيار  نشاط 
 .واحد  لكل مجال

 

 استعمال 

الطريقة النشيطة 
تعقيد نسبي  

لوضعيات اإلشكال 
، دعم عمل األفواج 
بتأكيد المسؤوليات 

في تسيير وتنظيم 
 الورشات التعلمية

 

 

 

اختيار نشاط 
فردي واحد لكل 

 مجال

انتقاء مؤشرات  
ة تناسب الكفاء

القاعدية المنتظرة 
. 



 مالحق

ببب  
 

 
 المجال الثالث

 إبراز عالقات التواصل في إطار عمل جماعي منظم ومفيد
ساعات 10 الحجم الساعي جماعي نوع النشاط حصص 10 عدد الحصص   

 .مقاومة الضغوطات والمضايقة بالتعاون على رفض الغش و المغالطة  القاعدية الكفاءة

 التوجيهات التعلم وضعيات النشاط  مؤشرات الكفاءة  

 .فهم الموقف واالستجابة برد فعل إيجابي -

 .تنظيم العمل الجماعي بفضل التعاون والتضامن -

 .احتالل الفضاء الحر واستغالله لمواجهة الضغوطات -

 .عرقلة خطة الخصم  الجماعية في حدود القانون -

 .تقبل المواجهة وما يطرأ عنها من فوز أو فشل -

 .مسؤوليات التسيير والتنظيم تقلد  -

 .اإلقتداء بروح التسامح ومقاومة رد الفعل السلبي -

 .خلق الفرص التي تسمح باالندماج -

 .النقد الداني وتقييم الزمالء بدون عقدة وال خلفيات -

 .اإلدالء بالرأي واإلصغاء إلى اآلخرين بدون استهتار -

 النصائحاإلدالء بكل صراحة عن شعوره وتقديم  -

 .واالقتراحات المفيدة    

يمكن إضافة مؤشرات أخرى بعد .* التحكم في االنفعاالت السلبية -
 .إجراء عملية التقييم التشخيصي

 

نشاطات  -0
الرياضات الجماعية 

نشاطات -0   -
 .خاصة 

 

يجب اختيار نشاط 
 واحد لكل مجال

 

 

 

 الطريقة النشيطة

والتنويع في 
 الحاالت التعلمية

ز الفعل وإبرا
بالنسبة للكفاءة 

 . المنتظرة

 

 

 انتهاج  

الطريقة النشيطة 
المبنية على 

وضعيات 
اإلشكال وعمل 
 األفواج حسب

أسلوب الورشات 
 التعلمية 

 

  



 مالحق

ججج  
 

 إبراز عالقات التواصل في إطار عمل جماعي منظم ومفيد  

ساعات 10 الحجم الساعي فردي نوع النشاط حصص 10 عدد الحصص   

 .التصرف بدون عقدة وقدرة التأثير اإليجابي على محيطه االجتماعي والمادي  القاعدية الكفاءة

 التوجيهات وضعيات التعلم النشاط  مؤشرات الكفاءة القاعدية 

 

 .إدراك عالقة الجسم بالوسيلة المستعملة كالجلة مثال -

 .التصرف بدون عقدة وال تردد أمام الزمالء والخصم -

 .بالمظهر المثاليالسعي بالتحلي  -

 .التمكن من تحضير وتجهيز مكان العمل و المنافسة -

 (.العمل ) مراقبة وتصحيح الزميل  أثناء التعلم  -

 .مساندة ودعم و حماية الزمالء أثناء العمل -

 إدراك أهمية المفاهيم العلمية المطابقة للحركة الشاملة   -

– الحجم  –ومدى تأثيرها على استعمال الوسائل كالثقل    

 ..مركز الثقل -المسار -التوجيه -الشدة -القوة -السرعة   

 .إدراك الخطورة الناجمة عن حركة مشوهة أو عشوائية -

 .التعرف على الحوادث وكيفية التدخل األولي -

 .التعرف على قوانين الطبيعة وآثارها على الجسم -

 

 

نفس النشاطات مع 
نفس المالحظات  

بمبادرة يمكن القيام 
تعكس نفس 

 .االنشغال

 

 

 

 

 

 الطريقة النشيطة

والتنويع في 
 الحاالت التعلمية

 

 

 

 انتهاج   

الطريقة النشيطة 
المبنية على 

وضعيات 
اإلشكال وعمل 
 األفواج حسب

أسلوب الورشات  
 التعلمية 



 
 
 

 



 مالحق

ددد  
 

 السنة الثانية
 المجال األول

 المحتوى المعرفي

 للوحدة

النشاطات  الكفاءات المستهدفة

 المقترحة

 العناصر المفاهيمية المستهدفة للبناء

 (مؤشرات الهدف التعلمي)

 

تحسين المستوى 

المهاري وتطوبره من 

خالل حاالت أكثر 

 تعقد

 الكفاءة المرحلية

 المجال األول

 

 كل النشاطات

المقترحة في 

 المنهاج

 النشاطات الجماعية

 

صقل الحركات األساسية في 

 وضعيات

 .بمساعدة الزمالءمتغيرة 

 

رد الفعل السريع فرديا أو جماعيا بعد إخفاق . 

 (هجوم معاكس مثال)الخصم في خطته 

 استثمار أحسن للمهارات الحركية ووسائل . 

 (كالتنطيط بالكرة مثال)العمل  

اختيار التصرفات المناسبة للموقف بعد تنظيم  . 

 (تجنب األخطاء)خطة أو نظام عمل

تسيير خطة أو عمل على   تنظيم،  تحكيم،. 

 .أكمل وجه

 لعب أدوار قيادية في تنظيم مجموعة عمل. 

 .وتسييره  

ارتكاب أقل أخطاء عند تأدية مهمة واستعمال . 

  . وسائل العمل

 المبادرة. 

 االنسجام . 

 الحركي  

 التنظيم. 

 والتسيير  

 رد الفعل. 

 الهدف التعلمي

 نشاط جماعي

نشاطات  -0

 جماعية

نشاطات  -0

خاصة تقتضي 

 عمل جماعي

 

 

البحث على حلول 

لالنشغاالت 

الحركية 

المواجهة 

باستعمال 

حركات 

.صحيحة  



 مالحق

ههه  
 

 

 

 

 

 

 التنظيم. 

 والتسيير 

 التجريب. 

 التقويم. 

 اإلنسجام. 

 الحركي 

 الهدف التعلمي

 نشاط فردي

 

 

1 

 نشاطات العاب

 القوى

0 

 نشاطات الجمباز

 األرضي

0 

نشاطات خاصة 

سباق مثل 

 التوجيه

 

 

 النشاطات الفردية

 

تجريب مختلف الحلول 

 الحركية

 .لوضعيات مميزة

 

 مقاومة الضغوطات الداخلية والخارجية . 

 (.االسترخاء)   

 .تسيير منتظم للتصرف لمواجهة الموقف.   

 كخطوات )ارتكاب أقل أخطاء ممكنة. 

 (االقتراب مثال  

 األخطاءإدراك أهمية تأثير  ارتكاب . 

 .على النتيجة  

 محاولة معالجة التصرفات العشوائية.   

 .والزائدة    

 .وترتيب الجهد في الزمان والمكان توزيع.   

 ترتيب حركي مناسب لطبيعة الموقف. 

 ( . سيولة وانسجام  حركي مميز)  

 

 



 مالحق

ووو  
 

 المجال الثاني
 المحتوى المعرفي

 للوحدة

 العناصر المفاهيمية المستهدفة للبناء المقترحةالنشاطات  الكفاءات المستهدفة

 (مؤشرات الهدف التعلمي)

تنمية عالقات . 
 اإلتصال والتواصل

تنمية قدرة التعامل . 
 مع المواقف 

 الكفاءة المرحلية

 المجال األول

 

 

 كل النشاطات

 المقترحة في المنهاج

 النشاطات الجماعية

 

تسوية االستجابات 
الحركية بالنسبة 

 للتحوالت

المفروضة في الحاالت 
 المختلفة

 

 تفادي التكتالت حول وسيلة العمل. 

 (.كالكرة أو حاملها)   

 (.احتالل المنطقة)االنتشار في منطقة النفوذ.   

 (.مركز نفوذ)احتالل المكان المناسب.   

 عدم التسرع  للرد أو لمواجهة الموقف. 

 (.التركيز) 

 طلب السند والمساعدة لبناء خطة أو . 

 .للتخلص من المضايقة  

 .توجيه الزمالء لمواجهة موقف.   

 توجيه اللعب أو العمل حسب الرغبة.   

 . والطموح    

التعامل النشيط . 
والفعال في مواقف 

 موحدة

 التفاوض . 

 الهدف التعلمي

 نشاط جماعي

نشاطات  -0
 جماعية

نشاطات خاصة  -0
 عمل جماعيتقتضي 

 

 

تحويل اإلجابات الحركية 
 من موقف إلى آخر

 

 

 



 مالحق

ززز  
 

 

 

 

 

 التسيير. 

 التنظيم. 

 التحكم. 

 التقدير. 

 التقييم. 

 اإلقتصاد. 

 الهدف التعلمي

 نشاط فردي

 

 

1 

 نشاطات العاب

 القوى

0 

 نشاطات الجمباز

 األرضي

0 

نشاطات خاصة  

 مثل سباق التوجيه

 

 

 النشاطات الفردية

 

 

 

 

 تسيير الزمن والفضاء 

 

 تقدير زمن العمل وحجمه وأثره على الجسم .-

 .والنتيجة  

تقدير المسافات وأثرها على الجهد  والجسم . .

 .والنتيجة

 .استعمال صحيح لوسائل العمل والفضاءات.  

تصحيح ذاتي للتصرفات وتعديلها لمواجهة .

 السرعة اإليقاع،:  مستجدات الموقف من حيث

تسيير الحركات وتنظيمها في الزمان   الفنية،المهارات 

 .   والفضاء

 . تحقيق منتوج بأدنى أخطاء.  

 .عقالنية استعمال الوسائل.

 
 
 
 
 
 



 مالحق

ححح  
 

 المجال الثالث
 المحتوى المعرفي

 للوحدة

 العناصر المفاهيمية المستهدفة للبناء النشاطات المقترحة الكفاءات المستهدفة

 (مؤشرات الهدف التعلمي)

إدراك مواقف العمل . 

وحسن التعامل مع 

 خصائصه

 تسيير ذاتي. 

 الكفاءة المرحلية

 المجال األول

 

 

 كل النشاطات

المقترحة في 

 المنهاج

 النشاطات الجماعية

 

التحكم في القواعد 
األمنية خالل التنظيم 

.والتسيير الحركي  

 

 

الفهم واالمتثال لخطة عمل مشتركة وتقاسم   -
 .المطلوبة األدوار حسب المهمة

 . توظيف القوانين الموالية خطة العمل   -  

 تنظيم إيجابي للتصرفات في إطار -
 .مشترك     

عدم التردد واالنفعال  عند مواجهة موقف  -
 . صعب

لعب دور المسير والمنظم طبقا لقانون جماعي  -
 .مميز

لعب دور العنصر األساسي في خطة مفادها  -
 .تحقيق أفضل نتيجة ممكنة

 

 

 القرارأخذ . 

لعب أدوارفي . 
 التسيير والتنظيم

تقاسم المهام . 
 واألدوار 

 الهدف التعلمي

 نشاط جماعي

نشاطات  -0
 جماعية

نشاطات  -0
خاصة تقتضي 
 عمل جماعي

 

.تسيير خطة عمل بسيطة  

 

 

 

 



 مالحق

ططط  
 

. قدرة اإلختيار. 

إستعمال عقالني 

 للمعارف والمكتسبات

 المنطق العلمي. 

 التحكم. 

 الذاتيةالسيطرة . 

 التركيب. 

 التحليل. 

 

 الهدف التعلمي

 نشاط فردي

0 

 نشاطات العاب

 القوى

0 

 نشاطات الجمباز

 األرضي

0 

نشاطات خاصة مثل 

 سباق التوجيه

 النشاطات الفردية

 

 

 

 

المحافظة على توازن 

الجسم في وضعيات 

 .معّقدة وحاالت مختلفة

 

مبنية على ( مهارات فنية)استعمال تصرفات -

 ( .تسلسل تقنيات حركية)مميزة لهاعناصر 

التحكم في الجسم في وضعيات غير طبيعية  -

 (.كالطيران)

تراكيب حركية صحيحة في حاالت تقتضي  -

القواعد  انسجام والتسلسل مع المحافظة على

 .األمنية

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 مالحق

ييي  
 

 السنة الثالثة
 متوسط( 0)مضامين السنة الثالثة 

 المجال األول

 المحتوى المعرفي

 للوحدة

 

 الكفاءات المستهدفة

 

النشاطات 
 المقترحة

 

 العناصر المفاهيمية المستهدفة للبناء

 (مؤشرات الهدف التعلمي)

تنمية الرغبة في لعب 
األدوار وحب االنتماء 
ضمن الجماعة والتأثير 

اإليجابي بفضل 
 السلوكات

 .المفيدة

 الكفاءة المرحلية

 المجال األول

 

 

 كل النشاطات

 المقترحة في
 المنهاج

تأكيد المكانة ضمن الجماعة بفضل لعب  -
 أدوار لها عالقة بالنشاط البدني والرياضي

تجنب االرتباك والتهرب أمام تأدية الواجب  -0
 ..مثل الخوف، التخوف، ال أعرف الخ

تنمية وتطوير القدرات البدنية، المعرفية،  -0
 النفسية واالجتماعية

 ...ويب الخاستعمال القوة في القذف، التص -0
 التأثير السليم على الخصم -0
 تكييف التصرفات بالنسبة للنشاط وتحوالته -0
 البحث على النتيجة بفضل مشاركة الجميع -0
 النفوذ في إطار قانوني محدود -0
تنظيم خطة العمل وتسييرها طبقا لمميزات   -0

 كل نشاط
 اندفاع حركي سليم -01
إلى تحويل مربح لخطة اللعب من مسعى  -00

 مسعى آلخر

فهم قواعد التعايش الحركي 
واالجتماعي والمشاركة في 

 بنائها

 

 عناصر الوحدات

 الهدف التعلمي

 نشاط جماعي

 

 

 نشاطات  -0 

 جماعية

نشاطات  -0
خاصة تقتضي 
 عمل جماعي

 

 

 

 البحث على. 

 التوازن -
 االستقرار -
 الطمأنينة -
 الرغبة -
 المبادرة -

 

تنفيذ و تجاوز الصراعات 
 الخطة

المناسبة 
لمواجهة 

الضغوطات 
 الخارجية

 

 

 

 



 مالحق

ككك  
 

 الهدف التعلمي عناصر الوحدات

 نشاط فردي

 

 

1 

 نشاطات ألعاب

 القوى

0 

 نشاطات الجمباز

 األرضي

0 

نشاطات خاصة 

 مثل سباق التوجيه

 

 

 

تحسين المكتسبات القاعدية وتوظيفها في 

 مواقف مركبة وصعبة نسبيا

خالل االنسجام بين الحركة وإيقاعها  -0

 التنقل ومن الثبات

 تنمية القوة الحركية الفاعلة -0

تنمية االستجابة ردا على مؤشر أو  -0

 مؤشر خارجي

 تنمية سرعة التنفيذ -0

 تنظيم وتسيير الحركة لمسعى مميز -0 

الرغبة في تحقيق أحسن نتيجة باستعمال  -0

 أفضل أسلوب موالي لمميزة خاصة من النشاط

الحركي الموالي لشدة التحكم في التوازن  -0

 العمل وصعوبته لمواجهة مشكل مميز

 التحكم في سرعة التنقل -0

تحسين قدرة االندفاع والتغلب على  -01

 التخوف والتردد

تعلم أحسن لتقنيات وحركات مميزة  -00

 للنشاط

 

 تحسين. 

 المكتسبات

 التركيب الحركي

االنسجام 

 الحركي

 القوة

 االستجابة

 االندفاع





المعلومات الضرورية اختيار 

وترتيبها في الزمان والمكان 

إلنجاح مشروع مفاده حركية 

 مميزة



 

 
 

 



 مالحق

للل  
 

 متوسط( 0)مضامين السنة الثالثة 

 المجال الثاني

 المحتوى المعرفي

 للوحدة

 

 الكفاءات المستهدفة

 

 النشاطات المقترحة

 

 العناصر المفاهيمية المستهدفة للبناء

 (مؤشرات الهدف التعلمي)

 

التوجه نحو األشكال 
والتصرفات القانونية 

واالمتثال لخطة العمل 
 الجماعي

 الكفاءة المرحلية

 المجال الثاني

 

 

 كل النشاطات

المقترحة في 
 المنهاج

 

 

الوعي بأهمية المكتسبات عند الرغبة في حل  -0
 المشكل

 توظيف الدقة والعمل بها للتوصل إلى النجاح -0
نشاط الجماعة بفضل التأثير اإليجابي على  -0

 المردود الشخصي والنجاح في المهمة
 االستجابة السريعة وتقليص من ضياع الوقت -0
إعطاء مؤشرات واضحة للزمالء وخلق شكوك  -0

 للمواجهة في حدود القانون
احتالل فضاء العمل والتنقل الصائب والتفوق  -0

 على المواجهة طبقا للنظام الساري المفعول
 ب واحترام الخصمتأدية الواج -0

تكييف السلوكات 
الحركية واالجتماعية 

 وتغييرها حسب المواقف

 

 عناصر الوحدات

 الهدف التعلمي

 نشاط جماعي

 

 

 نشاطات  -0 

 جماعية

نشاطات خاصة  -0
تقتضي عمل 

 جماعي

 

 

 

 المعرفة الخاصة. 

 اإلحترام المتبادل. 

 التواصل. 

 بناء عالقات. 

 الواجب. 

 

 

في مردود المساهمة 
الزمالء 
بهدف 
إنجاح 
مشروع 
 مشترك

 

 



 مالحق

ممم  
 

 الهدف التعلمي عناصر الوحدات

 نشاط فردي

 

 

1 

 نشاطات ألعاب

 القوى

0 

 نشاطات الجمباز

 األرضي

0 

نشاطات خاصة مثل 

 سباق التوجيه

 

 

 

 تأمين مكان العمل وتجنب المخاطرة -0

 تصحيح ذاتي -0

 السند والمساعدة خالل العمل المشترك -0 

مراقبة العمل الفردي بالنسبة لمهمة مشتركة  - 0

 والتوصل إلى النجاح

بناء حيز زمني وفضائي وعالقته بالجسم بفضل  -0 

 التحوالت المكيفة للنشاط

مراقبة اإليقاع وتقدير نسبي لزمان ومكان  -0

 الممارسة

مراقبة العمل الفردي بالنسبة للعمل الجماعي في  -0

 المواقف التي تقتضي ذلك

تحقيق النتيجة بفضل تصرف مالئم ألي وضعية   -0

 كانت مع تحدي سليم للمواجهة

 

 

 التصحيح الذاتي. 

 السند والمعاونة. 

 اإلدراك. 

 التقدير. 

 التحكم. 

السعي وراء أفضل . 

 نتيجة

 تقييم ذاتي. 

 التكيف والتأقلم. 

 

 

تبجيل قنوات دعم شبكة 

العالقات اإليجابية 

واستثمارها من أجل 

والتحكم في النجاح 

المواقف المفروضة من 

 أي محيط

 
 
 
 
 

 



 مالحق

ننن  
 

 
 متوسط( 0)مضامين السنة الثالثة 

 المجال الثالث

 المحتوى المعرفي

 للوحدة

 

 الكفاءات المستهدفة

 

النشاطات 
 المقترحة

 

 العناصر المفاهيمية المستهدفة للبناء

 (مؤشرات الهدف التعلمي)

 توظيف الخبرات

واالستجابة التلقائية 
بأقل أخطاء ممكن 

وتجريب الحلول في 
 مواقف جديدة أو مماثلة

 الكفاءة المرحلية

 المجال الثالث

 

 

كل 
 النشاطات

المقترحة في 
 المنهاج

قائد )تسيير خطة عمل دفاعي أو هجومي -0
 (فريق

تمييز الوضع أو الموقف بالنسبة للخطة  -0
الجماعية المستعملة والتحكم في وسائل العمل 

 الجماعي أثناء التحول
أخذ القرارات التي تستدعي الذكاء  -0

 التكتيكي وسط مجموعة عمل
القدرة على المقاومة النشيطة وتحدي  -0

 الصعاب
بناء تصرفات شخصية جديدة بعد حسن  -0

 استعمال المكتسبات

 تجنب االرتجال والعشوائية -0
 االحتفاظ بالكرة ونيل الهدف -0
 الوصول بدون مخاطرة وبأقل أخطاء -0

 للهدف
حماية جماعية صحيحة لمنطقة النفوذ  -0

 والزمالء
 قوة االقتحام والتوغل بأقل أخطاء -01
 تركيب جماعي موحد والتقدم إلى أحسن -00

تقاسم الفرص في محيط مركب 
 وتقبل النجاح واإلخفاق

 

 

 عناصر الوحدات

 الهدف التعلمي

 نشاط جماعي

 

 

 نشاطات  -0 

 جماعية

نشاطات  -0
تقتضي خاصة 

 عمل جماعي

 

 

 التسيير. 

 التمييز. 

 التحكم في الوسائل. 

 أخذ القرارات. 

 الحماية والتصدي. 

 

 

 

بناء سلوكات جديدة وترتيبها في 
إطارها 
 المحدود

                                 

 



 مالحق

سسس  
 

 الهدف التعلمي عناصر الوحدات

 نشاط فردي

1 

نشاطات 

 ألعاب

 القوى

0 

نشاطات 

 الجمباز

 األرضي

0 

نشاطات 

خاصة مثل 

 سباق التوجيه

 

 

 تقدير الصعوبة -0

 تصور نسبة النجاح -0

 استقاللية ذاتية والتقليل من األخطاء -0

 أسلوب حركي صحيح، مميز ومنتج -0

تسوية الحركات والتنقالت ومعالجة  -0

 األخطاء

تحويل االتجاهات والتقرب أحسن  -0

 للمسعى

والحس وتقدير توظيف الحسابات البصرية  -0

 الفضاء والمسارات

الرفع من الجهد واكتساب أحسن قوة  -0

 لتحقيق نتيجة أفضل

تسوية وترتيب تسلسل حركي في فضاء  -0

 مميز ومعالجة األخطاء بالمساعدة ويدونها

 ضمان صحة الحركات -01

تثمين المراحل الحركية للنشاط والعمل  -00

 بها من أجل تحقيق أفضل نتيجة

 

 

 

 التقييم الذاتي. 

 التسوية والمعالجة. 

 التقدير. 

 االستقاللية. 

 ترتيب حركي . 

 انسجام حركي. 

البحث على أفضل . 

 نتيجة وأسلوب عمل

 

 

 

استجابة حركية ذات االستقاللية 

المناسبة 

للتحوالت 

الناتجة في 

إطار نظامي 

 محدود

 

 
 
 
 

 



 مالحق

ععع  
 

 السنة الرابعة
 (الثالثي األول)برنامج السنة الرابعة متوسط 

 المحتوى المعرفي للوحدة مؤشرات الوحدة التعلمية نوع النشاط الكفاءة القاعدية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توقع فرضيات 
انطالقا من مبادئ 

علمية وتجسيدها في 
 الميدان

 

 

 

 

 

 

 

 نشاطات

 بدنية

 ورياضية

 جماعية

فهم مفصل لضرورة العمل الجماعي في تنظيمه  -
 وتسييره 

الجماعي باحترام القواعد والقوانين االنضباط  -
 المسيرة لكل نشاط

 التحكم في االنفعاالت أمام اإلخفاق -

 االستغالل العقالني لميدان العمل -

 إنهاء صائب لخطة عمل جماعي -

الوصول إلى الغاية الجماعية بوضع الترتيبات  -
 الفنية والقانونية للنشاط المستهدف

ة شعورا التحكم في وسائل العمل الخاص -
 بالفترات التي يمر بها النشاط وتغيراته

فهم مسعى التنافس وتنظيم منافسة بتقاسم  -
 األدوار فيها

فهم مسعى التقنيات الرياضية في تهذيب  -
 الذكاء والتفكير

 فهم مسعى المالحظة وأهميتها ودور المالحظ -

 فهم العالقة بين التنظيم، التسيير والنتيجة -
 بناء عمل جماعي منسجم بالنسبة لمسعى  -

 مشترك        

 إدراك العالقة بين النشاط والمحيط -

 

تنمية القدرات الفنية الرياضية من 
خالل بناء تكتيكي وتركيب فني 

مطابق لكل نشاط  رياضي 
 جماعي

 

 

 

 البحث على. 

 التوازن

 االستقرار

 الطمأنينة

 الرغبة

 المبادرة

 بناء وتخطيط تكتيكي



 مالحق

ففف  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشاطات

 بدنية

 ورياضية

 فردية

 التحكم في االنفعاالت أمام اإلخفاق -

 التغلب على االرتباك والتردد أمام المواجهة -

 إنجاح العملية وتحقيق أفضل مردود -

 التعبير الجيد في تنفيذ الحركة -

جلب اهتمام الغير بفضل تصرفات صحيحة  -
 وصائبة

منافسة وتقاسم فهم مسعى التنافس وتنظيم  -
 األدوار فيها

فهم مسعى الفنيات الرياضية وفائدتها في  -
 تحقيق النتيجة أو رقم قياسي

فهم أهمية المالحظة ودور المراقب خالل  -
 العمل والمنافسة

التصرف بدون عقدة وال تردد وبدون ارتباك  -
 أمام تحدي الموقف

 تصرف بدون انفعال سلبي أمام تحدي  -
 الموقف        

 إدراك المساعي األمنية المتعلقة بالنشاط -
 ترتيب التصرفات الحركية بالنسبة للجهد  -

 وفترات إنجازه        
 تحويل األشكال الطبيعية إلى حركات مقننة -

 لها عالقة بالنشاط        

 

تنمية القدرات الفنية الرياضية من 
خالل بناء تكتيكي وتركيب فني 

 ديمطابق لكل نشاط رياضي فر 

 

 

 

 

 تحسين

 المكتسبات

 التركيب الحركي

 االنسجام الحركي

 القوة 

 االستجابة

 االندفاع

 الفنيات الرياضية

القواعد والقوانين المتعلقة بكل 
 نشاط رياضي

 

 

 

 



 مالحق

صصص  
 

 (الثالثي الثاني)برنامج السنة الرابعة متوسط 

 للوحدةالمحتوى المعرفي  مؤشرات الوحدة التعلمية نوع النشاط الكفاءة القاعدية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترتيب إجابات حركية 
 مختلفة،

من خالل تحليل 
علمي للتوصل إلى 

 منتوج نهائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشاطات

 بدنية

 ورياضية

 جماعية

 إنجاح العمل وتذوق فرحة االنتصار -

 تغيير الحركة بالنسبة لشكل الخطة والعمل -

 إنهاء خطة هجومية -

 تنظيم الصد والمواجهة -

 دفاعية تنظيم خطة -

تصحيح ذاتي لألخطاء المرتكبة خالل عمل  -
 جماعي

 التحكم في جميع األدوار المميزة للنشاط -

 الرد السريع لنية المواجهة -

الرد السريع وبناء خطة معاكسة لخطة  -
 المواجهة

 إنجاح حركة نهائية صائبة -
 الدقة في إنهاء حركة فردية وجماعية -

 فهم أهمية الدعم والمساندة -
 التحرر من المضايقة واالبتعاد عن الخطر -

 إنجاز حوصلة عمل تقني واإلدالء به أمام -
 الزمالء        

 مقارنة النتائج القبلية بالنتائج المحصل عليها -
 بعد فترة عمل        

 بناء تكتيكي مناسب لخطة عمل وتسيير  -
 العالقات التضامنية الهادفة لالنتصار والفوز 

 

 

و األشكال والتصرفات التوجه نح
القانونية واالمتثال لخطة العمل 

 المنتهجة

 

 

 

 

بكل نشاط  المعرفة الخاصة. 
 رياضي

 اإلحترام المتبادل. 

 صبط القوانين. 

 مفيدة بناء عالقات. 

 واالخالقيات الواجب. 

 

 



 مالحق

ققق  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 نشاطات

 بدنية

 ورياضية

 فردية

 

 بناء نسق حركي بمختلف األشكال والصعوبات -

 تنظيم اإليقاع وتسويته بالنسبة للموقف -

التوغل في مختلف األوساط الطبيعية  -
 واالصطناعية بدون ترد د

وضع معالم مرئية تساعد في تأدية المهمة  -
 وتصحيح الفعل

 العمل بواسطة الدعم والمساندة -

التصرف بدون تردد وبدون انفعال سلبي أمام  -
 الموقف أو الحاجز

العمل وفق الترتيبات األمنية الخاصة بفترات  -
 العمل 

 تصحيح ذاتي لألخطاء خالل تأدية عمل -

 تنفيذ حركة نهائية صحيحة -

 تغيير تلقائي لشكل الحركة -
 التوافق في تنظيم وتسيير منافسة  -
 إنجاح العملية وتحسين المردود -
 الرغبة في االنتصار والتفوق -

 

لتصرفات التوجه نحو األشكال وا
القانونية واالمتثال لخطة العمل 

 المنتهجة

 

 

 التصحيح الذاتي. 

 السند والمعاونة. 

 اإلدراك. 

 التقدير. 

 التحكم. 

 السعي وراء أفضل نتيجة. 

 تقييم ذاتي. 

 التكيف والتأقلم. 

 تحسين النتيجة الرياضية. 

 
 
 
 
 
 



 مالحق

ررر  
 

 (الثالثي الثالث)برنامج السنة الرابعة متوسط 

المحتوى المعرفي  مؤشرات الوحدة التعلمية نوع النشاط القاعديةالكفاءة 
 للوحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنفيذ سلوكات 
حركية جديدة 

مكيفة لفعل حركي 
 .مميز

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشاطات

 بدنية

 ورياضية

 جماعية

 تسيير خطة وتنظيمها بأقل إخفاق -

تكييف التصرفات بالنسبة للموقف مع العودة إلى  -
 التعلمات القبلية

 تحديد النقائص الخاصة بمراحل التعلم وتسويتها -

 المساهمة في تصحيح طريقة العمل والزمالء -

فهم مسعى التقنيات الرياضية في تهذيب العقل  -
 والجسم

استجابة سريعة معاكسة لخطة المعارضة بأقل  -
 أخطاء وإخفاق ممكن

 اختيار الزميل المناسب إلنجاح خطة -

ة بنشاطات المواد فهم عالقة نشاطات الماد -
 التعليمية األخرى وتوظيف معلوماتها

التمكن من الفهم التلقائي لخطة المعارضة  -
 والتصدي لها

 تقدير سرعة التحرك الجماعي  -

 التوصل إلى نتيجة صائبة بأقل أخطاء -

 التكيف مع كل الوضعيات الصعبة منها والمعقدة -

 والتعلمفهم أهمية النشاطات التقليدية في التربية  -
 الحركي/فهم األثر الطبيعي على النمو النفسي -
 تحقيق فعالية في اإلنجاز والنجاح -

 توظيف الخبرات

واالستجابة التلقائية بأقل 
أخطاء ممكنة وتطبيق 
التكتيك والفنيات 

الرياضية  في مواقف 
 تبعث لترقية النتيجة

 

 

 

 

 التسيير. 

 التمييز. 

 التحكم في الوسائل. 

 راتأخذ القرا. 

 الحماية والتصدي. 

 النجاح. 

 االنتصار. 

 



 مالحق

ششش  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشاطات

 بدنية

 ورياضية

 فردية

 إنجاح العملية وتذوق فرحة االنتصار -

 فني صحيح موالي لفترات العمل/ ترتيب حركي -

 الوصول إلى الغاية الفردية بفضل المكتسبات -

 تصحيح ذاتي -

دقة، مرونة ورشاقة في تأدية حركة ذات بعد  -
 جمالي

 التلقائية في تنظيم وتسيير منافسة -

فهم عالقة نشاطات المادة بنشاطات المواد  -
 التعليمة األخرى وتوظيف معلوماتها

 فهم المسعى العلمي في تأدية عمل مميز -

 تقدير البعد الجمالي للحركة  خالل تأديتها -

 تقدير البعد النفعي للحركة -

 ادهاتقدير المسافات والتعامل مع أبع -

 تقدير المسارات والتعامل مع أشكالها -
 تقدير األحجام والتعامل مع أوزانها -
 تقدير السرعة والتعامل مع أنواعها -
 التعامل مع االتجاهات -
 التعامل الجيد مع الفضاءات المميزة -
 ترتيب معالم للعمل والتعامل معها   -

 توظيف الخبرات

واالستجابة التلقائية بأقل 
كنة وتطبيق أخطاء مم

التكتيك والفنيات 
الرياضية  في مواقف 
 تبعث لترقية النتيجة

 

 

 

 

 التقييم الذاتي. 

 التسوية والمعالجة. 

 التقدير. 

 االستقاللية. 

 ترتيب حركي . 

 انسجام حركي. 

البحث على أفضل . 
 نتيجة وأسلوب عمل

 الرقم القياسي. 

 
 
 
 



 مالحق

تتت  
 

 .(  األساتذة)الخام للصدق و الثبات  النتائج -(10)الملحق رقم
  المحور الثالث المحور الثاني المحور األول الرقم العينة

االختبار 
 القبلي

االختبار 
 البعدي

االختبار 
 القبلي

االختبار 
 البعدي

االختبار 
 القبلي

االختبار 
 البعدي

01 30 28 34 34 37 34 
02 35 36 38 38 36 37 
03 33 31 42 41 40 38 
04 38 35 33 34 34 34 
05 34 34 43 41 33 29 
06 34 35 34 32 34 35 
07 35 35 34 34 31 33 
08 36 34 37 37 35 35 
09 32 34 40 38 41 40 
10 37 36 34 33 35 34 
11 41 39 36 37 44 42 
12 38 37 35 34 45 41 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 مالحق

ثثث  
 

 (  .التالميذ)للصدق و الثبات النتائج الخام  -(10)الملحق رقم
  المحور الثالث المحور الثاني المحور األول الرقم العينة

االختبار 
 القبلي

االختبار 
 البعدي

االختبار 
 القبلي

االختبار 
 البعدي

االختبار 
 القبلي

االختبار 
 البعدي

01 62 63 58 61 37 41 
02 50 49 50 57 42 41 
03 52 50 46 51 30 38 
04 53 49 53 48 27 33 
05 43 43 44 44 28 31 
06 50 50 49 57 30 34 
07 61 65 52 47 32 36 
08 62 60 54 60 40 44 
09 42 42 38 42 31 32 
10 48 54 50 61 43 43 
11 46 44 51 51 33 36 
12 55 53 60 61 39 44 
13 48 49 48 53 30 32 
14 47 43 40 44 42 44 
15 48 50 51 49 32 35 
16 61 65 41 47 44 43 
17 56 60 57 60 33 38 
18 45 42 39 42 38 43 
19 36 30 60 68 27 35 
20 52 55 36 40 29 29 
21 60 64 44 39 42 42 

 

 
 
 
 



 مالحق

خخخ  
 

 (  .األساتذة) أللفا كرونباخ النتائج الخام للصدق و الثبات -(10)الملحق رقم
  
 00العينة 01العينة 10العينة 10العينة 10العينة 10العينة 10العينة 10العينة 10العينة 10العينة 10العينة العينة 

 ب ق ب ق ب ق ب ق ب ق ب ق ب ق ب ق ب ق ب ق ب ق القيمة
10 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
10 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 
10 3 2 2 2 3 3 2 1 3 1 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 
10 3 3 2 2 3 3 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 
10 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 1 2 3 2 
10 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 
10 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 
10 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 
10 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 1 1 3 3 2 1 2 1 3 3 
01 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 
00 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 
00 2 3 3 3 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
00 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 3 
00 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

 41 42 34 35 32 34 36 35 30 31 31 30 34 36 30 31 36 36 35 34 35 34 المجموع
 القيم االجتماعية

00 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 



 مالحق

ذذذ  
 

00 1 1 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 
00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 1 3 3 
00 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
00 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
01 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 3 3 
00 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3 2 2 3 3 
00 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 
00 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 1 2 3 3 3 3 
00 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 3 1 2 3 3 
00 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
00 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 
00 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 
00 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 1 1 3 3 2 2 2 2 3 3 
00 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 1 1 3 3 
01 2 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 2 3 3 3 

 47 48 34 32 42 38 43 41 37 35 37 32 40 39 40 39 46 42 41 40 40 39 المجموع
 القيم االقتصادية و القنونية

00 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 2 3 3 
00 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 
00 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 1 3 3 3 3 1 3 3 3 
00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 
00 2 2 2 2 1 1 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 
00 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 3 3 



 مالحق

ضضض  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00 1 1 2 2 2 3 1 1 3 3 2 3 1 1 2 2 1 2 3 3 3 3 
00 3 3 1 1 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
00 1 2 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
01 2 3 2 3 3 3 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 3 
00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
00 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 
00 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
00 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
00 2 2 2 2 3 3 1 1 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
00 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

 47 47 43 37 41 40 42 39 35 28 43 36 40 38 39 38 44 42 39 36 36 31 المجموع



 مالحق

غغغ  
 

 (  .التالميذ)النتائج الخام للصدق و الثبات أللفا كرونباخ  -(00)الملحق رقم
 00العينة 00العينة 00العينة 00العينة 00العينة 01العينة 10العينة 10العينة 10العينة 10العينة 10العينة 10العينة 10العينة 10العينة 10العينة العينة

 ب ق ب ق ب ق ب ق ب ق ب ق ب ق ب ق ب ق ب ق ب ق ب ق ب ق ب ق ب ق القيمة

01 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 1 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 

02 3 3 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 1 3 3 
2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 

03 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 3 3 2 1 2 2 

04 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 3 3 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 
1 1 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 1 1 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 

05 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 1 1 2 2 1 1 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 3 2 3 3 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 3 3 2 2 1 1 
1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 1 1 1 

06 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 1 1 

07 2 2 1 1 1 1 3 2 1 1 3 3 1 1 3 2 1 1 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 

08 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 2 2 1 1 
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 1 2 2 3 3 1 1 3 3 2 2 1 1 

09 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 

10 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 

11 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1 



 مالحق

ظظظ  
 

2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 

12 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

13 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

14 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 
 48 49 48 49 55 56 45 48 50 48 50 51 47 46 42 43 52 54 45 50 49 49 54 56 49 50 51 52 45 46 المجموع

 القيم االجتماعية

15 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 
2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 3 3 3 2 2 1 1 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 
2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 

16 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 1 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 3 3 

17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

18 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 3 3 3 3 2 2 1 1 3 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 

19 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 
2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

20 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1 1 2 2 1 1 3 3 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 3 2 3 3 

21 2 2 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 3 3 3 1 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 

22 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 

 2 2 3 3 1 1 2 1 3 3 2 2 1 1 2 2 3 3 1 1 3 1 3 3 2 2 3 3 3 2 

23 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 



 مالحق

أأأأ  
 

24 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 

25 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 2 
2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 3 3 2 2 

26 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

27 2 2 3 2 1 1 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 

28 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

29 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 

30 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 3 3 
 59 58 55 57 52 52 59 55 53 52 55 55 49 46 57 53 49 50 58 55 55 54 56 57 49 48 54 54 53 51 المجموع

 القيم االقتصادية و القنونية

31 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 

32 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 1 1 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 3 3 2 2 

33 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 

34 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 3 3 1 2 2 2 

35 2 2 3 3 1 2 2 1 3 2 2 1 1 1 3 3 3 2 3 3 2 2 1 1 2 3 2 2 1 1 

36 1 1 1 2 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 

37 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 



 مالحق

بببب  
 

38 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 3 3 1 1 2 2 1 2 3 3 1 2 3 3 2 2 2 3 2 2 

39 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 3 3 3 3 3 

40 2 2 3 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 3 2 1 1 

41 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 

42 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 1 1 2 2 3 3 3 3 

43 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 3 3 

44 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 

45 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

46 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 
 35 35 38 38 37 38 31 33 31 28 34 33 32 28 40 39 33 34 35 36 36 36 33 34 31 30 33 31 31 31 المجموع



 مالحق

جججج  
 

 .استمارة تحليل المنهاجالمتحصل عليها من  الخام النتائج -(00)لملحق رقم

 القيم الرقم

 عدد تكرار القيمة في مؤشرات الوحدات التعليمة

السنة 
األولى 
 متوسطة

السنة الثانية 
 متوسطة

السنة 
الثالثة 

 متوسطة

السنة الرابعة 
 متوسطة

 20 29 31 40 احترام الذات 10

 28 09 13 20 احترام الغير 10

 11 02 15 10 نبذ العنف 10

 12 12 12 16 األمانة 10

 49 17 18 29 و االعتماد علي النفس اإلحساس بالمسؤولية الفردية 10

 21 01 11 14 تقبل الرأي األخر و االبتعاد عني التعصب 10

 14 18 18 18 الطموح المستقبلي 10

 12 03 10 19 الطاعة و اإلخالص 10

 10 01 12 35 التحكم في الذات و عدم االنفعال و مالحظة التصرفات  10

 10 01 10 15 الصدق 01

 14 11 18 12 التواضع 00

 23 09 19 13 الحماس المقبول 00

 13 05 14 13 الشجاعة 00

 11 06 14 14 بالروح الرياضيةااللتزام  00

 القيم االجتماعية

 22 13 13 16 التضامن و التعاون 00



 مالحق

دددد  
 

 21 13 10 14 االتصال و التواصل 00

 19 11 17 14 اإلحساس بالمسؤولية نحوي الجماعة 00

 22 12 19 15 الصداقة 00

 85 46 47 58 المواقف االيجابية و حسن اختيار المواقف المالئمة 00

 17 06 13 15 نبذ التميز و التفرقة بين أفراد المجتمع 01

 11 00 12 16 العدل و المساواة 00

 11 00 10 15 التسامح 00

 14 04 19 16 المبادرة 00

 47 32 30 19 إتاحة الفرص 00

00 
تعويد المتعلم علي النقد و ممارسة واالستدالل          

 36 53 ذلكو األحكام الموضوعية و توظيف العلم في 
21 

72 

 22 10 19 16 توثيق القيم االجتماعية و الروابط األسرية 00

 38 48 27 52 توظيف المكتسبات السلوكية في  الحياة اليومية 00

 22 24 16 20 اكتساب السلوك السوي في المجتمع 00

 12 05 13 11 تحقيق عامل الصحة و النظافة 00

 10 05 10 12 تحقيق عامل األمن و السالمة 01

 القيم االقتصادية و القانونية

 22 22 13 23 التوافق و االنسجام الحركي 00

 تحقيق مبدأ التدريس بالكفاءات و االستقاللية في التعلم 00
41 18 

51 
69 

 10 01 14 12توفير الوسائل المناسبة في عملية التعلم والتطبيق  00



 مالحق

هههه  
 

 الميداني

 41 03 13 21 التدرج في التعليم و النظامية 00

 12 00 12 14 المحافظة علي الممتلكات و احترام الملكيات الخاصة 00

 17 00 13 22 ترشيد االستهالك 00

 49 20 53 41 توظيف قواعد استخدام الطاقة 00

 19 39 10 17 الحرص علي إتقان العمل 00

 10 01 12 10 و التكنولوجي و الحضاري مواكبة التطور العلمي 00

 74 25 40 30 الموضوعية 01

 22 08 28 28 حرية التعبير و إبداء الرأي 00

 29 00 23 15 حب االكتشاف و الفضول 00

 10 00 10 10 المحافظة علي التراث الطبيعي و الثقافي 00

 24 43 16 39 اإلبداع  00

 33 27 15 43 الشخصية و الهوية الوطنية 00

 48 37 37 41 الحياة الديمقراطية و نظامها 00

 

 

 

 

 

 



 مالحق

وووو  
 

 . لدراسة األساسية الستمارة األساتذةل الخام نتائجال(00)الملحق رقم

 المحور الثالث المحور الثاني المحور األول
 بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

 بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

 بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

عدد  النسب
تكرار 
  النسب

عدد  النسب
تكرار 
  النسب

عدد  النسب
تكرار 
  النسب

عدد  لنسبا
تكرار 
 النسب

عدد  لنسبا
تكرار 
 النسب

عدد  لنسبا
تكرار 
 النسب

عدد  لنسبا
تكرار 
 النسب

عدد  لنسبا
تكرار 
 النسب

عدد  لنسبا
تكرار 
 النسب

42 0 32 0 23 1 48 1 37 0 26 1 48 1 37 0 26 01 
41 0 31 0 22 1 47 1 36 0 25 1 47 1 36 0 25 0 
40 0 30 0 21 1 46 0 35 0 24 1 46 1 35 0 24 0 
39 0 29 0 20 1 45 0 34 0 23 1 45 0 34 0 23 0 
38 0 28 0 19 1 44 0 33 0 22 1 44 1 33 0 22 0 
37 0 27 0 18 1 43 1 32 00 21 1 43 0 32 0 21 0 
36 01 26 0 17 1 42 0 31 00 20 1 42 0 31 0 20 0 
35 00 25 0 16 1 41 0 30 00 19 1 41 0 30 01 19 1 
34 00 24 0 15 1 40 0 29 0 18 1 40 0 29 00 18 1 
33 00   14 1 39 0 28 0 17 1 39 0 28 00 17 1 

      38 0 27 0 16 1 38 0 27 00 16 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مالحق

زززز  
 

 .التالميذلدراسة األساسية الستمارة ل الخام نتائجال(00)الملحق رقم

 المحور الثالث المحور الثاني المحور األول
 بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

 بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

 بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

تكرار  النسب
  النسب

تكرار  النسب
  النسب

تكرار  النسب
  النسب

تكرار  لنسبا
 النسب

عدد  لنسبا
تكرار 
 النسب

تكرار  لنسبا
 النسب

تكرار  لنسبا
 النسب

تكرار  لنسبا
 النسب

تكرار  لنسبا
 النسب

66 00 51 00 36 00 69 00 53 00 38 00 48 0 37 00 26 00 
65 01 50 00 35 00 68 00 52 01 37 00 47 00 36 00 25 00 
64 00 49 00 34 00 67 00 51 00 36 00 46 00 35 01 24 00 
63 00 48 01 33 00 66 00 50 00 35 00 45 00 34 00 23 00 
62 00 47 00 32 01 65 00 49 00 34 00 44 00 33 00 22 00 
61 00 46 01 31 00 64 00 48 00 33 00 43 00 32 00 21 01 
60 00 45 00 30 00 63 00 47 00 32 00 42 00 31 01 20 00 
59 00 44 00 29 00 62 01 46 00 31 00 41 01 30 00 19 00 
58 00 43 00 28 00 61 00 45 01 30 00 40 00 29 00 18 00 
57 00 42 01 27 00 60 00 44 00 29 00 39 00 28 00 17 00 
56 00 41 00 26 10 59 00 43 01 28 00 38 01 27 00 16 01 
55 00 40 00 25 10 58 00 42 00 27 00       
54 01 39 00 24 10 57 00 41 00 26 00       
53 00 38 00 23 10 56 00 40 00 25 00       
52 00 37 00 22 10 55 00 39 00 24 00       

      54 00   23 00       
 

 

 

 

 

 



 مالحق

حححح  
 

 .تحليل حصص التربية البدنيةو الرياضيةلدراسة األساسية الستمارة ل الخام نتائجال(00)الملحق رقم

 القيم الرقم

 عدد تكرار القيمة في الحصص

الحصة
10 

الحصة
10 

الحصة
10 

الحصة
10 

الحصة
10 

الحصة
10 

الحصة
10 

الحصة
10 

الحصة
10 

الحصة
01 

 600 600 600 590 597 592 542 600 590 600 احترام الذات 10

 600 544 600 590 597 592 492 600 590 600 احترام الغير 10

 46 273 336 298 45 38 235 336 298 25 نبذ العنف 10

 600 600 600 600 597 592 579 600 600 600 األمانة 10

10 
اإلحساس بالمسؤولية 

و االعتماد علي  الفردية
 60 600 600 600 597 592 579 600 600 600 النفس

10 
          تقبل الرأي األخر 

 11 21 0 10 0 0 0 0 10 423 و االبتعاد عني التعصب

 204 334 283 317 223 198 290 283 317 198 الطموح المستقبلي 10

 600 502 600 590 597 592 492 600 590 600 الطاعة و اإلخالص 10

10 
التحكم في الذات و عدم 

االنفعال و مالحظة 
 600 600 600 600 597 592 579 600 600 600 التصرفات و الصبر

 600 600 600 600 597 592 579 600 600 600 الصدق 01

 600 600 600 600 597 592 533 600 600 600 التواضع 00

 312 456 445 510 281 275 466 445 510 305 الحماس المقبول 00

 600 600 600 600 597 592 543 600 600 600 الشجاعة 00

 276 600 345 600 294 250 522 345 600 229 االلتزام بالروح الرياضية 00

 5709 6930 6809 7105 6216 6089 6431 6809 7105 6580 مجموع القيم األخالقية



 مالحق

طططط  
 

 القيم االجتماعية

 222 109 216 292 171 166 74 574 372 151 التضامن و التعاون 00

 345 466 600 442 377 324 463 600 442 312 االتصال و التواصل 00

00 
اإلحساس بالمسؤولية 

 600 600 600 600 597 592 579 600 600 581 نحوي الجماعة

 411 255 331 342 380 355 197 331 372 342 الصداقة 00

00 
المواقف االيجابية و حسن 

 521 554 600 461 533 487 483 600 461 487 اختيار المواقف المالئمة

01 
نبذ التميز و التفرقة بين 

 600 600 600 600 597 592 579 600 600 581 أفراد المجتمع

 600 577 600 600 597 592 512 600 600 581 العدل و المساواة 00

 63 25 0 590 72 59 0 0 590 39 التسامح 00

 212 12 124 0 187 174 0 331 62 161 المبادرة 00

 344 403 333 504 324 297 403 333 544 291 إتاحة الفرص 00

00 

  تعويد المتعلم علي النقد 
    و ممارسة واالستدالل  

 و األحكام الموضوعية    
 35 81 41 135 50 18 74 265 415 15 توظيف العلم في ذلكو  

00 
توثيق القيم االجتماعية و 

 600 498 600 511 597 592 464 600 511 581 الروابط األسرية

00 
توظيف المكتسبات 

 600 600 600 600 597 592 543 600 600 581 السلوكية في  الحياة اليومية

00 
اكتساب السلوك السوي 

 514 537 600 600 509 500 487 600 600 487 المجتمعفي 

 0 15 0 2 0 0 0 30 503 0 النظافة تحقيق عامل الصحة و 00



 مالحق

يييي  
 

01 
تحقيق عامل األمن و 

 600 600 600 600 597 592 523 600 600 581 السالمة

 6267 5932 6445 6879 6185 5932 5381 7264 7872 5771 مجموع القيم االجتماعية

 االقتصادية و القانونيةالقيم 

00 
التوافق و االنسجام 

 243 424 445 464 245 246 406 445 464 236 الحركي

00 
تحقيق مبدأ التدريس 

بالكفاءات و االستقاللية 
 300 368 345 392 299 301 339 345 392 289 في التعلم

00 
توفير الوسائل المناسبة في 

عملية التعلم والتطبيق 
 343 489 314 524 336 346 579 314 524 336 الميداني

00 
التدرج في التعليم و 

 600 569 600 484 597 592 559 600 484 581 النظامية

00 
المحافظة علي الممتلكات 

و احترام الملكيات 
 589 546 600 560 597 592 513 600 560 581 الخاصة

 178 262 426 182 183 185 231 426 182 178 ترشيد االستهالك 00

00 
توظيف قواعد استخدام 

 487 519 400 524 526 493 484 400 524 487 الطاقة

 600 322 560 496 597 592 579 560 496 581 الحرص علي إتقان العمل 00

 مواكبة التطور العلمي 00
 10 32 0 0 10 0 0 0 0 0 و التكنولوجي و الحضاري

 500 567 600 600 501 508 535 600 600 487 الموضوعية 01

 21 78 0 122 34 0 74 0 90 0 حرية التعبير و إبداء الرأي 00



 مالحق

كككك  
 

 267 184 252 227 249 252 97 252 227 249 حب االكتشاف و الفضول 00

00 
المحافظة علي التراث 

 0 0 0 10 0 0 36 0 10 0 الطبيعي و الثقافي

 294 274 133 220 313 312 250 133 220 290 اإلبداع  00

 499 600 600 600 509 495 506 600 600 487 الشخصية و الهوية الوطنية 00

00 
الحياة الديمقراطية و 

 600 600 600 600 509 495 506 600 600 487 نظامها

 5531 5834 5875 6005 5505 5409 5694 5875 5973 5269 و القانونية االقتصاديةمجموع القيم 



 

 

 

 

 ملخصات

 بالعربية و اللغات األجنبية



 

 
 

 ملخص بالغة العربية

ر منهاج التربية البدنية و الرياضية بالمقاربة بالكفاءات في تنميةدو   

قيم المواطنة الصالحة   
(سنة00-00)دراسة مسحية أجريت على بعض متوسطات والية مستغانم   

حتديد دور منهاج الرتبية البدنية و الرياضية  باملقاربة إيل  اليت هي يف متناول أيديكم هدفت الدراسة
ما و  مناهج املتوسطة على القيم  ما مدا احتواء عرفةملو ذلك   بالكفاءات يف تنمية قيم املواطنة الصاحلة

 :ة التاليةو من أجل اإلجابة علي األسئل يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية مدا تطبيقها

  يف املستوى املتوسطي قيم املواطنة الصاحلة مناهج الرتبية البدنية و الرياضية على ما مدا احتواء -

  صة حتقيق لقيم املواطنة لدي تالميذ املتوسطةيف احلو هل  -

  : وضعنا فرضيتني صغنامها كتايل ألتساؤالتناو بناءا على هذه  و هلذا الغرض

يف منهاج الرتبية البدنية و الرياضية  اجلديد يف مرحلة  متوسطةقيم املواطنة الصاحلة متوفرة بنسبة  -
  .املتوسطة

 ىقيم املواطنة الصاحلة تطبق يف حصة درس الرتبية البدنية و الرياضية  بنسبة متوسطة لد -
.التالميذ  

:إذا حبثنا يهدف إيل  

.حيتويها  منهاج الرتبية البدنية و الرياضية اجلديدعرفة قيم املواطنة الصاحلة اليت م -  

يف حصة درس الرتبية البدنية و  املتوسطة الكشف عن قيم املواطنة املتوفرة لدي التالميذ -
.الرياضية  

ألجل حتقيق هذه األهداف كان لزاما على الطالب الباحث اإلملام بالدراسة من الناحية النظرية  و 
:لذلك احتوت الدراسة على بابني. ات عمليا عن طريق التطبيقو كذا التحقق من الفرضي  

.الدراسة النظرية: الباب األول  



 

 
 

:و هو متمثل يف أربع فصول  

.الرتبية البدنية و الرياضية: الفصل األول -  

.منهاج الرتبية البدنية و الرياضية: الفصل الثاين -  

.قيم املواطنة الصاحلة: الفصل الثالث -  

.خصائص مرحلة املراهقة: الفصل الرابع  

.الدراسة امليدانية: الباب الثاني   

:و يضم  فصلني  

.منهجية البحث و إجراءاته امليدانية: الفصل األول -  

.عرض و حتليل و مناقشة النتائج: الفصل الثاين -   

اج، استمارة حتليل املنه)حيث ابتدأ الطالب البحث اجلانب العملي ببناء أدوات البحث و املتمثلة يف 
استمارة أساتذة املتوسطة، استمارة تالميذ السنة الرابعة متوسط، استمارة حتليل حصص الرتبية البدنية و 

  :هي و ذلك باملرور بعدة مراحل(الرياضية

.(احملكمني)صدق احملتوى ، الظاهري:الصدق : حيث متثلت يف الدراسة االستطالعية لالختبار-  

.معامل االرتباط بريسون: االختبار عرض الثبات بطريقة اختبار إعادة -  

.عرض الثبات بطريقة التجزئة النصفية -  

.عرض الثبات مبعامل ألفا كرونباخ -  

أستاذ التعليم  005من أجل هذا مت الدراسة علي مناهج السنوات األربعة للمتوسطة و عينة   
حصص تدريسية يف  01تلميذ من أقسام السنة الرابعة متوسط و تصوير  0511املتوسط 
.املتوسطة   

بشكل عشوائي من جمتمع متوسطات والية مستغامن و هلذا الغرض استخدمنا  مجيع العينات حيث اختريت
و ذلك مبقارنتها مبا هو (هاجحتليل مضمون مؤشرات األهداف التعليمية من املن)   طريقة حتليل املنهاج 



 

 
 

املنهج املسحي  و مت حساهبا بالنسب املؤوية و استخدم  استمارة حتليل املنهاجموجود يف مقياس املتمثل يف 
و احلساب بالنسب املؤوية لعدد تكرار  " 3كا"و حسب بال   تالميذال لألساتذة و املقياس املقدملتحليل  

و بعد مجع النتائج و معاجلتها  و موافقة للفرضيات املطروحة  قو هي حالة تتميز بصد القيم يف احلصة
 :توصلنا إيل أن

  مناهج الرتبية البدنية و الرياضية اجلديدة حتتوي علي قيم املواطنة بنسب منخفضة -

و  تطبق بنسبة متوسطة يف احلصة (القيم االجتماعية ،و االقتصادية القانونية)  يف حمورين قيم املواطنة -
ر و من حتليل نتائج التصوير أما من وجهة نظ، بنسبة عالية يف القيم األخالقية من وجهة نظر األساتذة

 .التالميذ فهي تطبق بنسب متوسطة

 .مع تطبيق حصة الرتبية البدنية و الرياضية ةعمل منسجمتمناهج الرتبية البدنية و الرياضية ال -

 :وصيمن نتائج ن إليهو على ضوء ما توصلن 

 .(مباشرة أو غري مباشرة) ذكرها مناهج الرتبية البدنية و الرياضية إعدادالرتكيز علي قيم املواطنة يف  -

 .ملتقيات و حصص خاصة لألساتذة  و التأكيد علي قيم املواطنة يف احلصة إعداد -

      .         الرياضيةالتأكيد علي األساتذة بتطبيق قيم املواطنة بشكل كبري يف حصة الرتبية البدنية و  -

                 .قيم املواطنة الصاحلة –منهاج الرتبية البدنية و الرياضية  :الكلمات األساسية 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

خص بلغة الفرنسيةمل  

Le rôle du programme de l'éducation physique 
et du sportive avec l’ approche par des 

compétences dans le développement des valeurs 
d’une bonne citoyenneté. 

Une enquête est menée sur quelques  collèges  de Mostaganem (13-
15 ans)  

Le but de l'étude, qui est à la portée de vos mains pour déterminer Le rôle du 
programme de l'éducation physique et sportive avec l’ approche par des 

compétences dans le développement des valeurs d’une bonne citoyenneté et  
de savoir combien les programmes contiennnent de  valeurs moyennes et 

dans quelle mesure les  appliqués dans la scéance de  l'éducation physique et 
sportive, afin de répondre aux questions suivantes:  

combien de valeurs  contiennent les programmes de l'éducation physique et 
sportive sur les valeurs d’une bonne citoyenneté ? 

Et est-ce que dans la séance une réalisation des valeurs d’une bonne 
cityonneté pour les élèves du collège ? 

 Et à cet effet et sur cette base, nous avons développé deux hypothèses qu’on 
rédigé comme suit:  
- Les valeurs de civisme sont disponibles à un taux moyen pour le nouveau 
programme de l'éducation physique et sportive dans les collèges.  
- Les valeurs de civisme sont appliqué dans les séances del'éducation physique 
et sportive à un taux moyen chez les élèves. 
donc notre recherche vise à:  



 

 
 

-  connaitre les valeurs de civisme contenues dans le nouveau programme de 
l'éducation physique et sportive .  
- Détecter la disponibilité des valeurs de la citoyenneté aux élèves dans les 
séances de l'éducation physique et sportive.  
 Et pour atteindre ces objectifs ،était du devoir des étudiants  chercheurs avec 
l'étude de la théorie et ainsi que la vérification des hypothèses dans la pratique 
par l'application. Par conséquent, l'étude a porté sur deux sections:  
Partie I: étude théorique.  
Et est représenté en quatre chapitres:  
- Chapitre I: L'éducation physique et sportive.  
- Chapitre II: Programme de l'éducation physique et sportive.  
- Chapitre III: Les valeurs de civisme.  
Chapitre IV: Caractéristiques de l'adolescence.  
 Partie II: étude de terrain.  
Et comprend deux chapitres:  
- Chapter One: la méthodologie et  procédures dans le domaine de la 
recherche.  
 - Chapitre II: affichage et l'analyse et la discussion des résultats.  
 l'étudiant a commencé à étudier le côté pratique par la construction des 
outils de recherche qui est(l'analyse de la forme du programme,formulaire des 
professeurs, formulaire des élèves de la quatrième année moyenne,formulaire 
d'analyse  des cours d'éducation physique et sportive) et cela en passant  par 
plusieurs étapes:  
- Etude exploratoire pour le test représenté en termes de: Honnêteté: 
virtuelles, le contenu de la sincérité (arbitres).  
- Affichage façon de courage d'un test de ré-analyse: Pearson coefficient de 
corrélation.  
- Affichage de la stabilité d'une manière mi-parcours de détail.  



 

 
 

- Affichage cohérence coefficient alpha de Cronbach.  
   Ceci afin d'étudier les approches de la moyenne et quatre échantillon 115 
professeurs d'éducation sportive , 1500 élèves moyen de sections de la 
quatrième année moyenne et la prise de vue de  10 seances de l'enseignement 
dans le milieu.  
Où on a sélectionné tous les échantillons de manière aléatoire à partir de la 
moyenne des collèges de Mostaganem et à cette fin, nous avons utilisé une 
méthode d'analyse du programme (de l'analyse de contenu des indicateurs des 
objectifs éducatifs du programme) et de les comparer à ce qui se trouve dans 
l'échelle représentée dans l'analyse de formulaire du programme et 
pourcentages calculés et utiliser la méthode d'enquête pour l'analyse de 
mesure prévue pour les professeurs et les étudiants et selon Pal "Ca 2" et le 
pourcentage de compte le nombre de valeurs de répétition dans le quota et 
est une condition caractérisée par honnêteté et l'approbation des hypothèses 
mis en avant et après collecte et traitement des résultats ont conclu que:  
- les nouveaux programmes d’ éducation physique et sportive ont des valeurs 
de faibles taux de citoyenneté  
- Les valeurs de la citoyenneté dans les deux axes (les valeurs de la vie sociale, 
économique et juridique)sont appliquées à un taux moyen dans le quota et 
par de hautes valeurs morales du point de vue des enseignants, et l'analyse des 
résultats de l'imagerie du point de vue des étudiants appliquent des taux 
modérés.  
- les propgrammes de l'éducation physique et sportive ne fonctionnent pas en 
harmonie avec l'application des séances de l'éducation physique et sportive.  
À la lumière des résultats qu’on a réalisé, nous vous recommandons:  
- Mettre l'accent sur les valeurs de la citoyenneté dans l'élaboration des 
programmes de l'éducation physique et sportive (directement ou 
indirectement).  



 

 
 

- Préparation des forums et des seances pour les professeurs et de souligner les 
valeurs de la citoyenneté dans la seance.  
- Mettre l'accent sur les enseignants à appliquer les valeurs de la citoyenneté 
de façon spectaculaire dans les seances de l'éducation physique et sportive. 

 Mots-clés: programme de l'éducation physique et  sportive - les valeurs 
de civisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

غة االنجليزيةلملخص ب  

The role of physical education curriculum and 
mathematical approach to capacity 

development the values of good citizenship 

A survey conducted on some of the averages of Mostaganem (13-15) 

This study aimed which is accessible to your hands to determine the role of 
curriculum of physical education and sports in the development of 
competencies approach the values of good citizenship and to find out what 
fit medium curricula on values and their application in physical education 
and sports and to answer the following questions: 

The physical education curricula contain tide and sporting values of good 
citizenship in the Mediterranean? 

-And do you share the values of citizenship in students? 

And for this purpose and from these questions we set hypotheses we formed 
them as following:-the values of good citizenship are average in physical 
education and sports in the new era.  

-The values of good citizenship applied in physical education and sport 
examined the average students. 

If our research aims to: 

And in order to achieve these objectives the student researcher had literacy 
study theory and verification of hypotheses in practice through the 
application. So the study contains two sections:  



 

 
 

part 1: theoretical study. 

It is in four chapters: 

Chapter 1: physical education and sport. 

-Chapter II: Platform for physical education and sports. 

-Chapter III: the values of good citizenship. 

 Chapter IV: characteristics of adolescence. 

 Section II: field study. 

It has two chapters: 

 Chapter 1: research methodology and procedures. 

 Chapter 2: viewing and analyzing and discussing the results. 

As a student he began to research the practical side of building research tools 
and of (curriculum analysis form, form masters, fourth-year students average 
form, form analysis of physical education classes and sports) and pass several 
phases: scoping study for the test where: honesty: virtual, content (the 
arbitrators). 

-Display a stability test test: Pearson correlation coefficient. 

-Consistency with the way retail halftones. 

-View the reliability coefficient Alpha kronbakh. 

For this was the study on curriculum of four years of intermediate and 
secondary education professor 115 sample of 1,500 students of the fourth 
year average and 10 classes in photography. 



 

 
 

Where all samples were selected randomly from Community averages of 
Mostaganem and for this purpose we used the method of analysis (analysis of 
the content of the educational goals of the curriculum) and compare it with 
what is in the standard form curriculum analysis and calculated to almo'oih 
and use the approach utilized to analyze the scale for teachers and pupils, 
according to the "Ka" and the account for almo'oih number of repeat values 
at stake and is characterized by sincerity and the approval of the premises 
before and after collecting the results and Treatment concluded that: 

-Methods of physical education and sports new citizenship values low-values 
of citizenship in two axes (social values, economic and legal) applied an 
average share and high ethical values from the viewpoint of teachers and 
analysis of results of photography either from the point of view of the pupils 
is applied to medium. 

-Methods of physical education and sports are not working in harmony with 
the application share physical education and sports. 

– In the light of what they cooked up the results we recommend:-focus on 
the values of citizenship in the preparation of the curriculum of physical 
education and Sport (directly or indirectly). 

-Preparation of meetings and classes for teachers and emphasize the values of 
citizenship in the quota. 

-Emphasis on teachers to apply the values of citizenship in the share of 
physical education and sports.   

     Keywords: curriculum for physical education and sport values of good 
citizenship 

 



 

 
 

قزقوز محمد: االسم و اللقب  

تدلسبعين  00/10/0000:تاريخ و مكان االزدياد  

 أستاذ التربية البدنية و الرياضية بالثانوية

                                  0110باكلوريا علوم الطبيعة و الحياة سنة -: السيرة الذاتية
          ليسانس تربية بدنية و رياضية بجامعة مستغانم                                                       -                

                                                                  0101ماستر في التربية البدنية و الرياضية  -                
  0101 إلى 0110رة اليد منمدرب ك -                

 :ملخص الدراسة
 محتويمعرفة و ذلك  ب تحديد دور منهاج التربية البدنية و الرياضية  بالمقاربة بالكفاءات في تنمية قيم المواطنة الصالحةهدفت الدراسة إلي 

هل منهاج التربية البدنية و الرياضية : و من أجل اإلجابة علي األسئلة التالية في حصة التربية البدنية و الرياضية ما مدا تطبيقهاو هج امنال
 ؟ ةـــــ، هل في حصة  درس التربية البدنية و الرياضية تحقيق لقيم المواطنة الصالحة لدي تالميذ المتوسط؟يحتوي علي قيم المواطنة الصالحة 

قيم و . في منهاج التربية البدنية و الرياضية  الجديد في مرحلة المتوسطة متوسطةبنسبة قيم المواطنة الصالحة متوفرة و لهذا الغرض فرضنا أن 
و من أجل هذا تم الدراسة علي مناهج  التالميذ ىالمواطنة الصالحة تطبق في حصة درس التربية البدنية و الرياضية  بنسبة متوسطة لد

حصص تدريسية  01تلميذ من أقسام السنة الرابعة متوسط و تصوير  0011سط أستاذ التعليم المتو 000السنوات األربعة للمتوسطة و عينة
 المتوسطة في

حيث اختيرت جميع العينات بشكل عشوائي من مجتمع متوسطات والية مستغانم و لهذا الغرض استخدمنا طريقة تحليل المنهاج و ذلك 
ذة ـــــــلحساب المقياس المقدم لألسات 0ا بالنسب المؤوية و استخدم كابمقارنتها بما هو موجود في مقياس المتمثل في االستمارة و تم حسابه

                                       :                                                                   ىو التالميذ و الحساب بالنسب المؤوية لعدد تكرار القيم في الحصة و هي حالة تتميز بصدق و بعد جمع النتائج و معالجتها توصلنا إل
   مناهج التربية البدنية و الرياضية الجديدة تحتوي علي قيم المواطنة بنسب منخفضة -

تطبق بنسبة متوسطة في الحصة و بنسبة عالية في القيم األخالقية من ( القيم االجتماعية ،و االقتصادية القانونية)  قيم المواطنة في محورين -
 . وجهة نظر األساتذة، و من تحليل نتائج التصوير أما من وجهة نظر التالميذ فهي تطبق بنسب متوسطة

 .  مع تطبيق حصة التربية البدنية و الرياضية ةعمل منسجمتة ال مناهج التربية البدنية و الرياضي-

  :و على ضوئها نوصي بيمما سبق من نتائج 

 .  (مباشرة أو غير مباشرة)مناهج التربية البدنية و الرياضية  إعدادالتركيز علي قيم المواطنة في  -

 .   ملتقيات و حصص خاصة لألساتذة  و التأكيد علي قيم المواطنة في الحصة إعداد -

                                                    .         التأكيد علي األساتذة بتطبيق قيم المواطنة بشكل كبير في حصة التربية البدنية و الرياضية -

 .قيم المواطنة الصالحة –ة و الرياضية منهاج التربية البدني :الكلمات األساسية


