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  الملخص:
هدفت الدراسة إلى معرفة المهارات الح�ات�ة التي �حتو�ها منهاج التر��ة البدن�ة و  

الر�اض�ة في مرحلة التعل�م المتوس�، و عل�ه طرحنا التساؤل التالي: هل منهاج 
و الر�اض�ة �حتو6 على �عض المهارات الح�ات�ة في مرحلة التعل�م التر��ة البدن�ة 

المتوس� ؟و لإلجا�ة على هذا السؤال افترضت ال�احثة أن منهاج التر��ة البدن�ة و 
الر�اض�ة �حتو6 على �عض المهارات الح�ات�ة  في مرحلة التعل�م المتوس�  بنس�ة 

ر��ة البدن�ة و الر�اض�ة للسنوات متوسطة، و من أجل هذا تمت الدراسة على مناهج الت
األر�عة من التعل�م المتوس� حیث تم استخدام منهج تحلیل المضمون.و �عد المعالجة 
اإلحصائ�ة و جمع الب�انات أظهرت النتائج أن منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة 
�حتو6 على �عض المهارات الح�ات�ة في المراحل األر�عة للتعل�م المتوس� بنس�ة 

  ضع�فة جدا.
  و عل�ه خرجنا �مجموعة من التوص�ات من أهمها:

  تطو�ر منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة في ضوء المهارات الح�ات�ة.-
تصم�م منهاج التر��ة الدن�ة و الر�اض�ة قائمة على  المهارات الح�ات�ة مع مراعاة -

  متطل�ات العصر.حاجات و استعدادات تالمیذ التعل�م المتوس�  وواقع المجتمع و 
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المهارات الح�ات�ة و مرحلة التعل�م  الكلمات المفتاح: منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة،
  المتوس�

  
  

 

The role if physical  education and sport in the development of 
some life physical capacities in middle school.  

 

Abstract :   
The researcl gooled to know life physical capicities which contains the 

programm of physical education and sport in the middle school? To answer 

this question, the searcher has supposed that the programm of physicol 

education and sport contains some life physical capacities in the middle 

school has a midiun percent becanse of that it has been done a research on the 

programm of physical education and sport on the four years of middle school 

education thus ir has been used a programm of analysing the content after the 

statistics and collection of information ir has showed the results that the 

programm of the physical education and sport contains some life physicol 

capacities in the four years of the middle school but in a very low percent . 

      Thats why we’ve stated some facts most of them : 

-Make the programm of physical education and sport more developed in the 

light of some life physical capacities. 

-Make the programm of physical education and sport a list of life physisal 

capacities without forgetting the needs of pupils in the middle school and 

reality of society and also age’s demands. 

 

 Key words :The programm of physical education, life physical capacities , 

the middle school period. 
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Rôle de la programmation de l’éducation physique et sportive 
dans le développement des certains talents habituels au niveau  

de l’enseignement moyen 
. 

Résumé :: 

       L’étude a pour but de connaitre les talents habituels contenus dans la 

programmation de l’éducation physique et sportive au niveau de 

l’enseignement moyen . 

      Et de ce fait on a posé la question suivante : « est-ce que le programme de 

l’éducation physique et sportive comporte un volet relatif aux talents habituels 

au niveau de l’enseignement moyen ? » 

Et pour répondre a cette question, la chercheuse a supposé que le programme 

de l’éducation physique et sportive inclu un volet relatif à quelques talents 

habituels au niveau de l’enseignement moyen. à un taux moyen 

    A cet effet l’étude a porté sur la programmation de l’éducation physique et 

sportive pour les quatre années de l’enseignement moyen. 

     A ce titre, le programme relatif à l’analyse de sa teneur, a été mis en 

application. 

A l’issue d’un recensement et collecte des données, les résultats ont prouvé 

que le programme de l’éducation physique et sportive se base sur certains 

talents habituels s’étalant sur les quatre années de l’enseignement moyen à un 

très faible pourcentage. 

Et pour selà, nous sommes arrivés à une collecte d’un ensemble de 

recommandations dont les plus importantes sont les suivantes : 

- développe les  programmes de l’éducation physique et sportive à  la lumière 

des talents habituels  

-Etablir un programme de l’éducation physique et sportive en prenant en 

considération les talents habituels, tout en tenant compte des besoins et 

prédispositions des élèves de l’enseignement moyen et de la réalité de la 

société et des sollicitation de l’heure . 

Les mots clés : 

-Le programme de l’éducation physique et sportive, talents habituels  et cursus 

de l’enseignement moyen. 

 

 



 ISSN : 1112-4032         البدنية و الر�ضيةة  للنشاطات لوجيتكنو اللعلوم و اا	لة العلمية  

  eISSN 2543-3776                                   م2017 العدد الرابع عشر ديسمرب 

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3         http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/   

 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

284 

  المقدمة:
تجتاح علمنا الیوم ثورة جدیدة �طل) علیها $الموجة الثالثة، فهي مز�ج من التقدم        

التكنولوجي المذهل و الثورة المعلومات�ة الفائقة حیث أحدثت هذه األخیرة تغیرات ,بیرة في 
العالم و في جم�ع الم�ادین، مما جعل التحد: و التجدید و اكتساب المهارات الح�ات�ة 
مطل$ا ملحا و مستعجال لمواك$ة الر,ب الحضار:.هذا ما تؤ,ده الدراسات و ال$حوث 
العلم�ة حیث أنها ترB أن  "المجتمعات تواجه الیوم تحد�ات و تحوالت أهمها الثورة 
المعلومات�ة و ثورة االتصال، فضال عن اتفاق�ة التجارة العالم�ة و غیرها، و أص$ح 

المتوقع أن تزداد حدة التحدیثات و التحوالت $ما ینذر $ما  مستقبل العالم أكثر تحد�ا فمن
و لهذا وجب على  )287، صفحة 2004(صبر:،  أسماه ال$عض صدمة المستقبل

التر��ة مسایرة التقدم العلمي و التكنولوجي و التوجه إلى اكتساب المهارات الح�ات�ة 
 )27، صفحة 2002، 1(مازن، الالزمة للمواطن المثقف علم�ا و متنور تكنولوج�ا. 

ما فرض على المنظومات التر�و�ة  تفعیل مناهجها و استراتیج�اتها و تماش�ا  هذا        
مع هذه التغیرات و التطورات التي مست التر��ة و مجال اإلرشاد و التوج�ه فقد عرفت 

، إعادة 1976المدرسة الجزائر�ة عدة إصالحات ,انت أهمها تبني المدرسة األساس�ة سنة 
و آخرها اإلصالحات الجدیدة التي شرعت فیها مند  1992ه�,لة التعل�م الثانو: سنة 

و التي شملت مختلف مراحل التعلم. و توج هذا اإلصالح  $االنتقال من  2003سنة 
التعل�م $األهداف إلى التعل�م $الكفاءات حیث �عتبر المتعلم محور العمل�ة التعل�م�ة و ل�س 

فحسب، فهو األساس و حجر الزاو�ة في نجاح العمل�ة التعل�م�ة،و  هامشا متلق�ا و متأثرا
 التي الوسائل من ,ونها الدراس�ة $المناهج العنا�ة إلى الحدیثة تتجه التر��ةعل�ه فإن 

 ضرورة أكدوا إذ ، ,بیراً  اهتماماً  التر�و�ون  أوالها فقد ، أهدافها تحقی) في علیها تعتمد
 ". واالجتماع�ة الفرد�ة $الحاجات ترت$^ التي �و�ةالتر  $األسس المناهج هذه اتسام

و هذا ما یؤ,ده الزن,وني أن المنهاج " لم �عد ، )118، صفحة 2011(السوداني، 
مقصورا على ما تقدمه المدرسة من مقررات و إنما أص$ح المنهاج �شمل ,ل ما �قدم من 

، )07صفحة :، 2007(الزن,لوني،  خبرات تر�و�ة مخط^ لها بهدف النمو الشامل"
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",ل الخبرات المخططة التي تقدمها المدرسة من خالل عمل�ة  فالمنهاج أص$ح �شمل
وفي الوقت الراهن ال �م,ن تحقی) النمو  )05، صفحة 2004(عبدهللا س.، التدر�س" 

الشامل للفرد إال $اكتسا$ه للمهارات الح�ات�ة و التي �عرفها عادل السید علي على 
لومات و المعارف و الق�م التي �حتاجها الفرد لیتكیف مع ح�اته أنها:"المهارات و المع

الیوم�ة، و یزاولها في ظل متغیرات العصر، على مواجهة المواقف و التحد�ات التي 
  )27، صفحة 2009(علي،  تواجه المجتمع ".

و $اعت$ار التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة احد: الم�ادین الخص$ة في بناء الفرد         
الة في كامل من الناح�ة الوجدان�ة ، المعرف�ة و الحس حر,ي ،المت ,ما لها مساهمة فعَّ

بناء شخص�ة الناشئ بتهذیب سلو,ه و توج�ه دوافعه األولى و تش,یل ف,ره، صقل و 
تنم�ة خبراته البدن�ة و المعرف�ة و مهاراته اإلجتماع�ة. هذا ,لُّه لإلرتقاء بإم,ان�اته و 

ة في إطار إعداده ,فرد یتفاعل بإیجاب�ة مع معط�ات الحاضر و الرقي $ق�مه اإلجتماع�
و تعط�ه فرصة إلبراز قدراته و إش$اع رغ$اته من خالل األهداف المسطر في المستقبل 

ش,ل مؤشرات تعل�م�ة  في منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة الذ: �عتبر  األداة التي عن 
مة التر�و: .و $ما أن المهارات الح�ات�ة في طر�قها �حق) األستاذ ما تصبو إل�ه المنظو 

أهم نواتج المنهاج و جوهرته التي تأهل الفرد على التكیف لمواك$ة الر,ب الحضار: و 
تجعل منه نقطة قوة لدفع عجلة التطور و التقدم في العالم  و عل�ه وجب علینا الوقوف 

ها و احت�اجاتها و عند ,ل مرحلة من مراحل النمو للفرد و اإللمام الشامل بخصائص
المهارات الح�ات�ة التي �م,ن تطو�رها من خالل المنهاج الدراس�ة ، حیث سنسل^ الضوء 
من خالل دراستنا على مرحلة التعل�م المتوس^ و التي تعد مرحلة حساسة و نقطة تحول 
جد مهمة في ح�اة الفرد و مرآة عاكسة لما س�,ون عل�ه في المستقبل مع مراعاة 

خصائص هذه المرحلة العمر�ة .لهذا ارتأت ال$احثة دراسة دور منهاج التر��ة  احت�اجات و
الدن�ة في تنم�ة $عض المهارات الح�ات�ة في مرحلة التعل�م المتوس^ مع حصر المهارات 

  الح�ات�ة المتضمنة و المتوفر $مناهج التعل�م المتوس^.
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  المشMلة:
التقدم العلمي  $ش,ل ,بیر ومستمر،و شهد  بزوغ القرن الواحد و العشر�ن            

$اعت$ار أن هذا التقدم �قاس $قوة النظام التر�و: لألمم ,ان البد علیها التر,یز على 
العمل�ة التر�و�ة التي تقع في قلب هذا التغییر و في صلب تلك المواجهة و علیها أن تعد 

اق فقد عملت وزارة إنسانا قادرا على التكیف، التطور و إحداث التغیر.و في هذا الس�
التر��ة و التعل�م الوطن�ة في الجزائر $مراجعة و تقی�م مناهجها التعل�م�ة الجدیدة و ظهر 

حیث ,ان إصالح هذه المدرسة أعم) و  2003/2004ذلك جل�ا بدء من إصالحات 
أشمل من جم�ع جوانب النظام التر�و: من بناء المنهاج و ,ذا المقار�ة البیداغوج�ة 

و التقو�م و $ما في ذلك التكو�ن و أسال$ه،      في التدر�س و ,ذا الطرائ) المتقدمة 
لتجعل بذلك من المتعلم محورا لعمل�ة التعل�م حیث ال تقتصر هذه األخیرة على تزو�ده 
ب$عض المعارف التي تخاطب عقله فحسب بل البد من تزو�ده $المهارات الح�ات�ة التي 

و حر,�ا مثمرا ،حیث تساهم العمل�ة التعل�مة   و عقل�ا  تضمن له تك�فا نفس�ا و اجتماع�ا
في التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة  ببناء الشخص�ة المتكاملة، المتزنة و المتوافقة التي توفر 
له الشعور $الكفا�ة و الثقة و تز�ده $القدرة على اإلنجاز و التفاعل الفعال مع مستجدات 

  الح�اة الیوم�ة.
ة اكتساب المهارات الح�ات�ة من النواتج الهامة للمنهاج الحدیث في أ: إذ تعد عمل�       

مرحلة دراس�ة، و هذا األمر ال �قتصر على مادة $عینها دون المواد األخرB فهي مسؤول�ة  
مشتر,ة ال �م,ن أن �عفى منها أ: تختص، و التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة في جوهرها 

التي تؤهل المعلمین لمعا�شة الناس و التعامل معهم و معن�ة $اكتساب المهارات الح�ات�ة 
تم,نهم من العمل و المشار,ة في العمل�ة التنمو�ة  و التكیف مع مستجدات و مواك$ة 

  )175، صفحة 2010(سعدالدین،  التطورات.
و $عد التنقیب على الدراسات و ال$حوث  العلم�ة تبین أنه هناك ندرة في            

تناولت تحلیل منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة لمعرفة  المهارات الح�ات�ة الدراسات التي 
التي �حو�ها هذا األخیر خاصة في مرحلة المتوس^ حیث أن المتعلم في هذه المرحل 
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تتفتح قدراته و استعداداته و میوله ممَّا �فتح له المجال الى التعلم، اكتساب و تنم�ة 
  مهاراته الح�ات�ة

هذا األساس تبلورت مش,لة ال$حث و عملت ال$احثة على تحلیل منهاج  و على      
التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة قصد معرفة المهارات الح�ات�ة  التي یتوفر علیها هذا األخیر  

  و عل�ه نطرح التساؤل التالي: 
هل منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة �حتو: على $عض المهارات الح�ات�ة في مرحلة - 
  تعل�م المتوس^ ؟ال

  هدف ال�حث:
معرفة المهارات الح�ات�ة التي �حتو�ها منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة في مرحلة - 

  التعل�م المتوس^.

  فرض�ة ال�حث:
منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة �حتو: على $عض المهارات الح�ات�ة  في مرحلة  - 

  التعل�م المتوس^  بنس$ة متوسطة

  المصطلحات:
  المنهاج:*
، صفحة 1985(ع�سو:،  "جم�ع الخبرات التي �,تسبها المتعلم تحت توج�ه المدرس" 
:08(  

  المهارات الح�ات�ة:
$أنها مهارات إدارة الح�اة و التكیف مع الذات و التعا�ش مع عرفتها خدیجة بخیت"

ل�ة و المتغیرات الحادثة و مع متطل$ات الح�اة $حیث تجعل الفرد قادرا على تحمل المسؤو 
مواجهة المش,الت و مقابلة التحد�ات التي �فرضها العصر و تز�د في الوقت نفسه من 
ثقته بنفسه و تحقی) االتصال الفعال مع اآلخر�ن و التفاعل اإلیجابي مع متطل$ات الح�اة 

  .  )20، صفحة :2008(مصطفى،  الیوم�ة".
  مرحلة  التعل�م المتوس�:
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�م االبتدائي، و التعلم الثانو:، و یتكون من ثالثة أو " و �,ون بین مرحلتي التعل      
 //http( ".أر�عة مراحل أساس�ة مدة ,ل مرحلة سنة دراس�ة ,املة

:ar.wikipedia.org/wiki ،2013(  

  الدراسات المشابهة:
رسالة ماجستیر مقدمة لنیل درجة ماجستیر في دراسة: هدR �سام سعد الدین - 1

  )2007(التر��ة
ارات الح�ات�ة المتضمنة في مقرر التكنولوج�ا للصف العشر و مدB اكتساب :"المهالعنوان

  "الطل$ة لها
  هدفت الدراسة إلى:

  .تحدید المهارات الح�ات�ة الواجب تضمینها في مقرر التكنولوج�ا للصف العشر أساسي.1
  .معرفة مدB تضمین المهارات الح�ات�ة في مقرر التكنولوج�ا للصف العاشر أساسي.2
فة مدB اكتساب طالب الصف العاشر للمهارات الح�ات�ة المتضمنة  في مقرر .معر 3

  التكنولوج�ا.
.تحدید فروق ذات داللة إحصائ�ة في مستوB اكتساب المهارات الح�ات�ة لدB طل$ة 4

  الصف العاشر أساسي تعزB إلى الجنس
  منهج ال�حث:

  المنهج الوصفي التحلیلي.
  أهم االستنتاجات:

  ت�ة المتضمنة لمقرر التكنولوج�ا للصف العاشر ,انت بنسب ضع�فة..المهارات الح�ا1
  ..تدني مستو�ات امتالك المهارات الح�ات�ة لدB طل$ة الصف العاشر2

  أهم التوص�ات:
  .تبني س�اسة التعلم من أجل الح�اة لدB ,افة المشار,ین في العمل�ة التر�و�ة.1
  ي ضوء المهارات الح�ات�ة..تطو�ر منهاج التكنولوج�ا و العلوم التطب�ق�ة ف2
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.تبني الجامعات و مؤسسات التعل�م العالي برامج إعداد المعلمین مبن�ة على تم,نهم من 3
  المهارات الح�ات�ة التي تم,نهم من توظ�فها في ح�اتهم العمل�ة و نقلها للمتعلمین.

أطروحة دMتوراه مقدمة استكماًال  )2009دراسة:نزار "محمد خیر" الو�سي: ( - 2
  متطل�ات الحصول على درجة الدMتوراه في التر��ة الر�اض�ةل

تأثیر برنامج تعل�مي مقترح في تنم�ة المهارات الح�ات�ة والحر,�ة األساس�ة لدB " العنوان:
  .طالب المرحلة األساس�ة الدن�ا"

  أهداف ال�حث:-
تنم�ة .تصم�م برنامج تعل�مي مقترح قائم على األلعاب الحر,�ة والتر�و�ة �عمل على 1

 المهارات الح�ات�ة، والمهارات الحر,�ة األساس�ة لدB طالب المرحلة األساس�ة الدن�ا.
.التعرف إلى تأثیر البرنامج التعل�مي المقترح القائم على األلعاب الحر,�ة والتر�و�ة �عمل 2

على تنم�ة المهارات الح�ات�ة والمهارات الحر,�ة األساس�ة لدB طالب المرحلة األساس�ة 
 دن�ا.ال
.التعرف إلى الفروق في تأثیر البرنامج التعل�مي المقترح القائم على األلعاب الحر,�ة 3

والتر�و�ة على تنم�ة المهارات الح�ات�ة، والمهارات الحر,�ة األساس�ة لدB طالب المرحلة 
  األساس�ة الدن�ا بین أفراد المجموعة التجر�ب�ة والضا$طة.

  منهج الدراسة:
  المنهج التجر�بي.

 :أهم النتائج - 
.البرنامج التعل�مي المقترح ساهم $ش,ل فعال في تنم�ة المهارات الح�ات�ة (التعاون 1

والعمل الجماعي، مهارات التواصل، مهارة ض$^ االنفعاالت، مهارة االعتماد على النفس 
وتحمل المسؤول�ة، مهارة اكتساب سلو,�ات صح�ة، مهارة اكتساب سلو,�ات مرور�ة 

 ع الطر�)، مهارة السلوك االستكشافي) لدB أفراد المجموعة التجر�ب�ة.والتعامل م
.البرنامج التعل�مي المقترح ساهم $ش,ل فعال في تنم�ة المهارات الحر,�ة األساس�ة   ( 2

 الجر:، الوثب، الرمي، اللقف، االتزان الثابت) لدB أفراد المجموعة التجر�ب�ة.
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مي المقترح القائم على األلعاب الحر,�ة والتر�و�ة في .وجود تأثیر إیجابي للبرنامج التعل�3
 تنم�ة المهارات الح�ات�ة والحر,�ة األساس�ة لدB طالب المرحلة األساس�ة الدن�ا.

.وجود فروق دالة إحصائ�ًا بین أفراد المجموعة التجر�ب�ة والضا$طة في تنم�ة المهارات 4
  ولصالح أفراد المجموعة التجر�ب�ة.  الح�ات�ة والحر,�ة األساس�ة في االخت$ار ال$عد:، 

  أهم التوص�ات:-
.ضرورة وضع مناهج ر�اض�ة حر,�ة متنوعة لطالب المرحلة األساس�ة الدن�ا تعمل 1

 على تنم�ة المهارات الح�ات�ة والمهارات الحر,�ة $أنواعها المختلفة.
م�ة .ضرورة تضمین مناهج التر��ة الر�اض�ة خبرات وأنشطة ر�اض�ة تعمل على تن2

  وتطو�ر المهارات الح�ات�ة والحر,�ة األساس�ة.
.االستمرار في عمل الدورات التدر�ب�ة والورش التعل�م�ة $ش,ل م,ثف لمعلمي التر��ة 3

الر�اض�ة، وتأهیلهم $ش,ل فعال، للتعرف على المهارات الح�ات�ة الخاصة $,ل مرحلة من 
  المراحل الدراس�ة، وأهمیتها، و,�ف�ة تنمیتها.

ء دراسات مماثلة على المهارات الح�ات�ة $أنواعها المختلفة، على $ق�ة المواد .إجرا4
  الدراس�ة، ولجم�ع المراحل التعل�م�ة. 

  )2011دراسة:عبد الكر�م السوداني و ع�اس فاضل المسعود6 (- 3
دراسة تحلیل�ة لكتاب علم األح�اء للمرحلة المتوسطة في ضوء المهارات العنوان:"
  ".الح�ات�ة
  الدراسة إلى:هدفت 
  . الح�ات�ة للمهارات المتوسطة للمرحلة األح�اء علم ,تب تضمین مدB على التعرف

  منهج ال�حث: 
 Bتحلیل المحتو  

  أهم االستنتاجات:
  ال$احثان استنتج ال$حث نتائج خالل من
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 إن إذ ، الح�ات�ة المهارات تناول في اختلفت قد المتوسطة للمرحلة األح�اء علم ,تب أن 
 في ,تاب ,ل اختلف ,ما . $المهارات اهتماماً  األكثر هو المتوس^ الثالث صفال ,تاب
Bاالهتمام الصح�ة المهارات مجال حظي إذ ، الح�ات�ة المهارات مجاالت تناوله مد$ 

 التكامل غ�اب أ�ضاً  ولوح{ اهتمامًا، األقل البیئ�ة المهارات مجال ,ان حین في األكبر،
  . بینها ف�ما األح�اء علم ,تب ضوعاتمو  بین واالستمرار�ة والتنسی)

  أهم التوص�ات:
   األح�اء علم ,تب في الح�ات�ة المهارات لتغط�ة متكاملة منهج�ة .وضع1
 علم ,تب في الح�ات�ة المهارات بتضمین المعاصرة العالم�ة الجهود من اإلفادة .2

 . األح�اء
 المجتمع وواقع $ةالطل حاجات ضوء في الح�ات�ة المهارات لتنم�ة برامج .تصم�م3

  وتحد�اته العصر ومتطل$ات
 2012دراسة:منال مرسي و Mندة أنطون مشهور - 4

مدB توفر المهارات الح�ات�ة في منهاج ر�اض األطفال في الجمهور�ة العر��ة العنوان:"
  السور�ة"

  هدفت الدراسة إلى:
  اتها الثالثة.تحدید مدB توفر المهارات الح�ات�ة في محتوB منهاج ر�اض األطفال لمستو�

  منهج ال�حث:
  المنهج الوصفي التحلیلي.

  :أهم االستنتاجات
 اتخاذ ومهارات الشخص�ة والمهارات جیدة بدرجة محققة التعلم مهارات أن  النتائج أظهر
 ومهارات االجتماع�ة والمهارات الذات تقدیر مهارات بینما متوسطة، بدرجة محققة القرار

 ومهارات األطفال بین راعالص مواقف حل ومهارات االتصال
  .األطفال ر�اض مناهج محتوB  في متوافرة غیر أ: محققة غیر المواطنة ومهارات الق�ادة

  أهم التوص�ات:
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  تتضمن $حیث األطفال ر�اض مناهج ص�اغة إعادة
 من تطوره في دور من لها لما الروضة طفل عند تنمیتها الالزم الح�ات�ة المهارات1.

 . الجوانب جم�ع
 المعلمات) ،الطال$ات ،األهل الر�اض (معلمات ، المناهج على القائمین ر�فتع2.

 . إلخ ..خصائصها أنواعها، أهدافها أهمیتها، الح�ات�ة، $المهارات
 من الروضة لطفل الیومي البرنامج ضمن الح�ات�ة المهارات برامج دمج على العمل 3.
  . والتقو�م والتنفیذ التخط�^ حیث
  )2012مد (دراسة :قزقزز مح- 5

دور منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة $المقار�ة $الكفاءات في تنم�ة ق�م المواطنة العنوان:"
  ".الصالحة

  هدفت الدراسة إلى:
  الهدف العام:

دور منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة $المقار�ة $الكفاءات في تنم�ة ق�م المواطنة تحدید 
  الصالحة.

  :االهداف الفرع�ة
  ة ق�م المواطنة التي �حتو�ها منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة الجدید..معرف1
  .الكشف عن ق�م المواطنة المتوفرة لدB التالمیذ في حصة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة2

  منهج ال�حث:
  استخدم ال$احث منهجین

  .تحلیل المضمون(تحلیل منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة)1
  لطر�قة المسحي.المنهج الوصفي $ا2

  أهم االستنتاجات:
  .مناهج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة الجدیدة تحتو: علي ق�م المواطنة بنسب منخفضة.1



 ISSN : 1112-4032         البدنية و الر�ضيةة  للنشاطات لوجيتكنو اللعلوم و اا	لة العلمية  

  eISSN 2543-3776                                   م2017 العدد الرابع عشر ديسمرب 

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3         http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/   

 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

293 

.حصة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة تطب) فیها ق�م المواطنة العامة بنس$ة تفوق متوسطة 2
  من وجهة نظر األساتذة .)% 75تفوق( الق�م األخالق�ة ة و خاص

فروق بین إجا$ات تالمیذ السنة الرا$عة حول مد: تنم�ة حصة التر��ة البدن�ة و .هنالك 3
  الر�اض�ة لق�م المواطنة لصالح التالمیذ الذین أجابوا بنس$ة متوسطة.

.مناهج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة ال تعمل منسجمة مع تطبی) حصة التر��ة البدن�ة و 4
  الر�اض�ة.

  أهم التوص�ات:
  ق�م المواطنة في إعداد منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة. .التر,یز على1
.إعداد ملتق�ات و حصص خاصة لألساتذة و التأكید على ق�م المواطنة الصالحة في 2

  الحصة.
.التأكید على األساتذة بتطبی) ق�م المواطنة $ش,ل ,بیر في حصة التر��ة البدن�ة و 3

  الر�اض�ة
  التعلی[ على الدراسات:

) و تناولت 2007/2012نت الدراسات المستعان بها تتراوح إصدارتها ما بین (,ا       
معظمها المهارات الح�ات�ة  حیث أن هناك دراسات اهتمت بتنم�ة المهارات الح�ات�ة مثل 

)و دراسات اهتمت بتحلیل المهارات الح�ات�ة  مثل دراسة 2009دراسة الو�سي (
)Bو دراسة مرسي و مشهور 2011() و دراسة السوداني و المسعود:2007هد (

) و دراسات أخرB اهتمت بتحلیل منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة مثل دراسة 2012(
  ).2012(قزقوز 

     )Bو 2007لقد اختلفت الدراسات من حیث المهج المت$ع للدراسة  مثل دراسة هد (
دراسة  ) اعتمدا على المهج الوصفي التحلیلي، و2012دراسة مرسي و مشهور (

) اعتمدا على تحلیل المضمون،  وهناك دراسة اعتمدت 2011(و مسعود:  السوداني
) فقد استخدم 2012) ،أما دراسة قزقوز(2009على المنهج التجر�بي مثل دراسة الوسي (

  منهجین تحلیل المضمون و المنهج الوصفي $الطر�قة المسح�ة.
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و مسعود:   للة فدراسة السودانيلقد اختلفت الدراسات من حیث الوث�قة المح       
) اهتمت دراستهما بتحلیل ,تاب علم األح�اء نفس العمل ,ان بدراسة 2011(

)Bتاب التكنولوج�ا للصف العاشر، و 2007هد, Bحیث قامت ال$احثة بتحلیل محتو (
) اهتمتا بتحلیل المنهاج، حیث 2012) و دراسة قزقوز(2012دراسة مرسي و مشهور (

) اهتمت بتحلیل منهاج ر�اض األطفال أما  دراسة 2012و مشهور (أن دراسة مرسي 
  ) اهتمت بتحلیل منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة للتعل�م المتوس^.2012قزقوز(
أما من حیث أدوات الدراسة فقد اختلفت الدراسات من أداة تحلیل ، اخت$ارات و       

)Bتاب التكنواوج�ا وف) قائمة ) تحلیل مح2007است$انة، حیث استخدمت دراسة هد, Bتو
المهارات الح�ات�ة و اخت$ار المهارات الح�ات�ة لق�اس مستواها لدB طل$ة الصف العاشر 

) اخت$ار المهارات الح�ات�ة و اخت$ار المهارات 2009أساسي، و استخدم دراسة الوسي (
)  أداة تحلیل، دراسة مرسي و 2011(و مسعود:   الحر,�ة و استخدمت دراسة السوداني

) فقد 2012) أداة تحلیل منهاج ر�اض األطفال، أما  دراسة قزقوز(2012مشهور (
استخدم است$انة خاصة بتحلیل المنهاج و است$انة خاصة $التالمیذ.و �م,ن اإلشارة إلى 

ة أن الدراسات التي سب) عرضها قد أجر�ت على عینات مختلفة طالب المرحلة األساس�
  أو االبتدائي أو المتوس^

  
  مدR االستفادة من الدراسات:

تبین من خالل الدراسات المشابهة األهم�ة ال$الغة للمهارات الح�ات�ة و ضرورة         
تعل�مها للجیل الصاعد حتى یتم,ن من التماشي مع التحدیث الحادث و مواك$ة العصر  

ماع�ة ،استفادة ال$احثة من الدراسات في و التفاعل الفعال مع التقدم للرقي $ق�مته االجت
المنهج المت$ع ، األدوات و الوسائل المستعملة  و طرق اإلحصائ�ة المت$عة و ,ذا تفسیر 

  النتائج و مقرنتها .
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  منهج�ة ال�حث:
  منهج ال�حث:

استخدمت ال$احثة منهج تحلیل المضمون (تحلیل مناهج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة 
  المتوس^). لمرحلة التعل�م
  عینة ال�حث:

تمثلت عینة ال$حث في تحلیل  مناهج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة للسنوات األر�عة في 
  مرحلة التعل�م المتوس^.

  متغیرات ال�حث:
  المتغیر المستقل:منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة للسنوات األر�عة في مرحلة المتوس^.

  المتغیر التا$ع:المهارات الح�ات�ة.
  خطوات التحلیل:
  :إجراءات التحلیل

.تم الحصول على نسخ من منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة للسنوات األولى ،الثان�ة، 1
  الثالثة و الرا$عة من مرحلة  التعل�م متوس^ 

.شمل التحلیل مؤشرات الكفاءة القاعد�ة للمنهاج في ,ل سنة من سنوات مرحلة  التعل�م 2
  متوس^

  :لیلالهدف من التح
.معرفة و حصر المهارات الح�ات�ة التي یتضمنها منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة في 1

  ,ل سنة من سنوات مرحلة التعل�م المتوس^
.معرفة ما إذا ,انت المهارات المتوفرة في منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة تتالءم و 2

  خصائص و ممیزات المرحلة العمر�ة 
  :معاییر التحلیل

  ضعت معاییر تحلیل المضمون ,ما یلي:و 
  ]ضعیف جدا20- 00[
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  ]ضعیف40- 21[
  ]متوس^60- 41[
  ]جید80- 61[
  ]جید جدا.100- 81[

  أدوات جمع الب�انات:
  المصادر و المراجع- 
  الدراسات السا$قة و الشابهة- 

  الوسائل اإلحصائ�ة:
  النس$ة المئو�ة- 

  عرض النتائج:
المئو�ة للمهارات الح�ات�ة المتضمنة �منهاج التكرارات و النسب  ):یبین01الجدول رقم(

  و الر�اض�ة للسنة األولى متوس� . التر��ة البدن�ة 

الر
  قم

  المهارات الح�ات�ة
تكرار المهارات 

  المجموع  الح�ات�ة
عدد مؤشرات 

الكفاءة 
  القاعد�ة

النس�ة 
  المئو�ة

  بنس�ة
  ضمن�ة  ظاهرة

  20  09  11  المهارات االجتماع�ة  01

66  

  ضعیف 30,30
مهارة االتصال و   02

  التواصل
03  08  11  

16,66 
ضعیف 

  جدا 
03  

  مهارة االنتماء
00  02  02  

3,03 
ضعیف 

  جدا
04  

  مهارة الثقة $النفس
04  09  13  

19,69 
ضعیف 

  جدا
مهارة تقبل االختالف مع   05

  اآلخر�ن
04  02  06  

9,09 
ضعیف 

  جدا
06  

  مهارة التنظ�م
03  04  07  

10,60 
ضعیف 

  جدا
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07  
  مهارة روح الق�ادة

03  02  05  
7,57 

ضعیف 
  جدا

المهارات البدن�ة و   08
  المهار�ة

25  06  31  
46,96 

  متوس�

09  
  مهارة تحمل المسؤول�ة

01  00  01  
1,51 

ضعیف 
  جدا

مهارة اتخاذ القرارات   10
  السل�مة

02  08  10  
15,15 

ضعیف 
  جدا

11  
  التف,یر و االكتشاف

01  02  03  
4,54 

ضعیف 
  جدا

12  
  قدیر الذاتت

00  03  03  
4,54 

ضعیف 
  جدا

مهارة إدارة الضغو�   13
  النفس�ة

03  05  08  
12,12 

ضعیف 
  جدا

14  
  مهارات األمن و السالمة

03  02  05  
7,57 

ضعیف 
  جدا

15  
  مهارة إدارة الوقت

02  01  03  
4,54 

ضعیف 
  جدا

مهارة االعتماد على   16
  النفس

00  03  03  
4,54 

ضعیف 
  جدا

17  
  مش,التمهارة حل ال

02  10  12  
18,18 

ضعیف 
  جدا

18  
  التف,یر الناقد

02  02  04  
6,06 

ضعیف 
  جدا

متوس^ المهارات الح�ات�ة المتضمنة $منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة  للسنة 
  األولى من التعل�م متوس^ 

12.37 
ضعیف 

  جدا
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 �ة البدن�ة و الر�اض�ة) و $عد تحلیل منهاج التر�01اتضح من خالل الجدول رقم (       
) مهارة ح�ات�ة ,ما هو مذ,ور 18مرحلة التعل�م المتوس^ أنه یتضمن (  للسنة األولى من

في الجدول أعاله و بنسب متفاوتة حیث تضمن "المهارات البدن�ة و الر�اض�ة" بنس$ة 
)  و هي تعتبر أعلى ق�مة ، تلیها "المهارات %46.96متوسطة و التي قدرت بـ (

) أ: بنس$ة ضع�فة، و فما یخص المهارات المت$ق�ة %30.30ع�ة" التي قدرت بـ (االجتما
فهي متضمنة في المنهاج بنس$ة ضعیف جدا،و عل�ه متوس^ المهارات الح�ات�ة المتضمنة 
$منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة  للسنة األولى من التعل�م متوس^ تقدر بنس$ة ضع�فة 

 جدا. 
التكرارات و النسب المئو�ة للمهارات الح�ات�ة المتضمنة �منهاج ):یبین 02الجدول رقم(

 و الر�اض�ة للسنة الثان�ة متوس� : التر��ة البدن�ة

الر
  قم

  المهارات الح�ات�ة

تكرار المهارات 
  الح�ات�ة

  المجموع

عدد 
مؤشرات 
الكفاءة 
  القاعد�ة

النس�ة 
  المئو�ة

  بنس�ة
  ضمن�ة  ظاهرة

  07  04  03  المهارات االجتماع�ة  01

35  

20 
ضعیف 

  جدا
02  

  مهارة االتصالو التواصل
01  05  06  

17,14 
ضعیف 

  جدا
03  

  مهارة الثقة $النفس
00  07  07  

20 
ضعیف 

  جدا
مهارة تقبل االختالف مع   04

  اآلخر�ن
00  01  01  

2,85 
ضعیف 

  جدا
05  

  مهارة التنظ�م
04  03  07  

20 
ضعیف 

  جدا
06  

  مهارة روح الق�ادة
03  03  06  

17,14 
ضعیف 

  جدا
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المهارات البدن�ة و   07
  المهار�ة

02  13  15  
42,85 

  متوس�

08  
  مهارة تحمل المسؤول�ة

00  03  03  
8,57 

ضعیف 
  جدا

مهارة اتخاذ القرارات   09
  السل�مة

02  12  14  
40 

  ضعیف

مهارة التف,یر و   10
  االكتشاف

01  01  02  
5,71 

ضعیف 
  جدا

12  
  تقدیر الذات

01  01  02  
5,71 

ضعیف 
  داج

مهارة إدارة الضغو�   13
  النفس�ة

01  04  05  
14,28 

ضعیف 
 جدا

14  
  مهارات األمن و السالمة

01  02  03  
8,57 

ضعیف 
 جدا

15  
  مهارة إدارة الوقت

02  01  03  
8,57 

ضعیف 
 جدا

مهارة االعتماد على   16
  النفس

00  03  03  
8,57 

ضعیف 
 جدا

  متوس� 48,57  17  17  02  مهارة حل المش,الت  17
18  

  مهارات صح�ة
00  03  03  

8,57 
ضعیف 

  جدا
متوس^ المهارات الح�ات�ة المتضمنة $منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة  للسنة 

 16.50  الثان�ة من التعل�م المتوس^
ضعیف 

  جدا

         
) و $عد تحلیل منهاج التر��ة البدن�ة و 02اتضح من خالل الجدول رقم (           

) مهارة ح�ات�ة ,ما 18مرحلة التعل�م المتوس^ أنه یتضمن (  ثان�ة منللسنة ال الر�اض�ة
هو مذ,ور في الجدول أعاله و بنسب متفاوتة حیث تضمن "المهارات البدن�ة       و 
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المهار�ة" و "مهارة حل المش,الت بنس$ة متوسطة ، تلیها "مهارة اتخاذ القرارات السل�مة " 
، و فما یخص المهارات المت$ق�ة فهي متضمنة ) أ: بنس$ة ضع�فة%40التي قدرت بـ (

في المنهاج بنس$ة ضعیف جدا،و عل�ه فان متوس^ المهارات الح�ات�ة المتضمنة $منهاج 
  التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة  للسنة الثان�ة من التعل�م المتوس^ تقدر بنس$ة ضع�فة جدا.

  
الح�ات�ة المتضمنة �منهاج  ):یبین التكرارات و النسب المئو�ة للمهارات03الجدول رقم(

  و الر�اض�ة للسنة الثالثة متوس� .  التر��ة البدن�ة

الر
  قم

  المهارات الح�ات�ة

تكرار المهارات 
  الح�ات�ة

  المجموع

عدد 
مؤشرات 
الكفاءة 
  القاعد�ة

النس�ة 
  المئو�ة

  بنس�ة
  ضمن�ة  ظاهرة

  16  08  08  المهارات االجتماع�ة  01

59  

  ضعیف 27,11
االتصال و  مهارة  02

  التواصل
01  09  10  

16,94 
ضعیف 

  جدا
  ضعبف 28,81  17  14  03  مهارة الثقة $النفس  03
مهارة تقبل االختالف مع   04

  اآلخر�ن
00  04  04  

6,77 
ضعیف 

  جدا
05  

  مهارة التنظ�م
03  01  04  

6,77 
ضعیف 

  جدا
06  

  مهارة روح الق�ادة
02  01  03  

5,08 
ضعیف 

  جدا
و المهارات البدن�ة   07

  المهار�ة
22  11  33  55,93 

  متوس�

08  
  مهارةتحمل المسؤول�ة

01  01  02  
3,38 

ضعیف 
  جدا

مهارة اتخاذ القرارات   09
  السل�مة

03  10  13  
22,03 

  ضعیف
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مهارة التف,یر و   10
  االكتشاف

00  01  01  
1,69 

ضعیف 
  جدا

11  
  تقدیر الذات

03  05  08  
13,55 

ضعیف 
  جدا

مهارة إدارة الضغو�   12
  س�ةالنف

03  01  04  
6,77 

ضعیف 
 جدا

13  
  مهارات األمن و السالمة

00  01  01  
1,69 

ضعیف 
 جدا

14  
  مهارة إدارة الوقت

01  01  02  
3,38 

ضعیف 
 جدا

مهارة االعتماد على   15
  النفس

01  05  06  
10,16 

ضعیف 
 جدا

  متوس� 55,93  33  12  19  مهارة حل المش,الت  16
17  

  مهارة االبتكار و االبداع
03  02  05  

8,47 
ضعیف 
 جدا

18  
  مهارة التف,یر الناقد

00  02  02  
3,38 

ضعیف 
 جدا

متوس^ المهارات الح�ات�ة المتضمنة $منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة  للسنة 
  الثالثة من التعل�م المتوس^

15.44 
ضعیف 
 جدا

      
 بدن�ة و الر�اض�ة) و $عد تحلیل منهاج التر��ة ال03اتضح من خالل الجدول رقم (       

) مهارة ح�ات�ة ,ما هو مذ,ور 18مرحلة التعل�م المتوس^ أنه یتضمن (  للسنة الثالثة من
  في الجدول أعاله و بنسب متفاوتة حیث تضمن "المهارات البدن�ة و المهار�ة" 

و "مهارة حل المش,الت بنس$ة متوسطة ، تلیها "المهارات االجتماع�ة"، "مهارة اتخاذ 
السل�مة "و "الثقة $النفس" بنس$ة ضع�فة، و فما یخص المهارات المت$ق�ة فهي القرارات 

متضمنة في المنهاج بنس$ة ضعیف جدا،و عل�ه فان متوس^ المهارات الح�ات�ة المتضمنة 
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$منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة  للسنة الثالثة من التعل�م المتوس^ تقدر بنس$ة ضع�فة 
  جدا.

ن التكرارات و النسب المئو�ة للمهارات الح�ات�ة المتضمنة �منهاج ):یبی04الجدول رقم(
  و الر�اض�ة للسنة الرا�عة متوس� : التر��ة البدن�ة

الر
  قم

  المهارات الح�ات�ة

تكرار المهارات 
  الح�ات�ة

  المجموع

عدد 
مؤشرات 
الكفاءة 
  القاعد�ة

النس�ة 
  المئو�ة

  بنس�ة
  ضمن�ة  ظاهرة

  18  11  07  �ةالمهارات االجتماع  01

87  

  ضعیف 20,68
مهارة االتصال و   02

  التواصل
05  16  21  

  ضعیف 24,13

03  
  مهارة الثقة $النفس

07  06  13  
14,94 

ضعیف 
 جدا

مهارة تقبل االختالف مع   04
  اآلخر�ن

00  02  02  
2,29 

ضعیف 
 جدا

05  
  مهارة التنظ�م

10  03  13  
14,94 

ضعیف 
 جدا

06  
  مهارة روح الق�ادة

05  05  10  
6,89 

ضعیف 
 جدا

المهارات البدن�ة و   07
  المهار�ة

  متوس� 40,22  35  11  24

08  
  مهارة تحمل المسؤول�ة

00  03  03  
3,44 

ضعیف 
  جدا

مهارة اتخاذ القرارات   09
  السل�مة

05  08  13  
14,94 

ضعیف 
 جدا

10  
  تقدیر الذات

06  00  06  
6,89 

ضعیف 
 جدا
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مهارة إدارة الضغو�   11
  النفس�ة

05  01  06  
6,89 

ضعیف 
 جدا

12  
  مهارات األمن و السالمة

02  00  02  
2,29 

ضعیف 
 جدا

13  
  مهارة إدارة الوقت

01  02  03  
3,44 

ضعیف 
 جدا

مهارة االعتماد على   14
  النفس

00  02  02  
2,29 

ضعیف 
 جدا

 متوس� 58,62  51  23  28  مهارة حل المش,الت  15
16  

  مهارة االبتكار و االبداع
02  00  02  

2,29 
ف ضعی
  جدا

17  
  مهارة التف,یر الناقد

01  00  01  
1,14 

ضعیف 
 جدا

متوس^ المهارات الح�ات�ة المتضمنة $منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة  للسنة 
  الرا$عة من التعل�م المتوس^

13,31 
ضعیف 
 جدا

   
 ) و $عد تحلیل منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة03اتضح من خالل الجدول رقم (      

) مهارة ح�ات�ة ,ما هو مذ,ور 18مرحلة التعل�م المتوس^ أنه یتضمن (  لسنة الرا$عة منل
  في الجدول أعاله و بنسب متفاوتة حیث تضمن "المهارات البدن�ة و المهار�ة" 

و "مهارة حل المش,الت بنس$ة متوسطة ، تلیها "المهارات االجتماع�ة"و "االتصال و 
یخص المهارات المت$ق�ة فهي متضمنة في المنهاج  التواصل"و  بنس$ة ضع�فة، و فما

  بنس$ة ضعیف جدا،و عل�ه فان متوس^ المهارات الح�ات�ة المتضمنة $منهاج التر��ة البدن�ة 
  و الر�اض�ة  للسنة الرا$عة  من التعل�م المتوس^ تقدر بنس$ة ضع�فة جدا.

  
  
  



 ISSN : 1112-4032         البدنية و الر�ضيةة  للنشاطات لوجيتكنو اللعلوم و اا	لة العلمية  

  eISSN 2543-3776                                   م2017 العدد الرابع عشر ديسمرب 

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3         http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/   

 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

304 

  االستنتاجات:
  لنا إلى االستنتاجات التال�ة:في ضوء النتائج التي تمت معالجتها إحصائ�ا توص

منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة لسنة األولى من التعل�م المتوس^ �حتو: على $عض  .1
  المهارات الح�ات�ة بنس$ة ضع�فة جدا.

منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة لسنة الثان�ة من التعل�م المتوس^ �حتو: على $عض  .2
  جدا. المهارات الح�ات�ة بنس$ة ضع�فة

منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة لسنة الثالثة من التعل�م المتوس^ �حتو: على $عض  .3
  المهارات الح�ات�ة بنس$ة ضع�فة جدا.

منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة لسنة الرا$عة من التعل�م المتوس^ �حتو: على $عض  .4
  المهارات الح�ات�ة بنس$ة ضع�فة جدا.

منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة في المراحل األر�عة للتعل�م ن *و عل�ه نستنتج أ
  المتوس^ �حتو: على $عض المهارات الح�ات�ة بنس$ة ضع�فة جدا.

  مناقشة فرض�ة ال�حث:
 فرض�ة ال$حث:

منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة �حتو: على $عض المهارات الح�ات�ة  في مرحلة  - 
  طةالتعل�م المتوس^  بنس$ة متوس

من خالل نتائج ال$حث التي توصلنا إلیها في دراستنا و من خالل الجدول رقم          
) تبین لنا أن منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة في المراحل 04)، (03)، (02)، (01(

  األر�عة للتعل�م المتوس^ �حتو: على $عض المهارات الح�ات�ة بنس$ة ضع�فة جدا.
هذه الفرض�ة یرجع أساسا إلى أسس بناء و تصم�م منهاج و إن عدم تحق)         

من التعل�م المتوس^ حیث لوح{ من خالل   التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة للسنوات األر�عة
النتائج السا$قة غ�اب التكامل، التناس) و االستمرار�ة للمهارات الح�ات�ة في السنوات 

) مهارة 18) المنهاج تضمن (01( األر�عة من التعل�م المتوس^ مثال في الجدول رقم
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ح�ات�ة و بنسب متفاوتة إال أن هذه المهارات لم تستمر جم�عها حتى المرحلة النهائ�ة أ: 
  حتى السنة الرا$عة من التعل�م المتوس^.

,ما أنه نالح{ أن منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة لم یراعي خصوص�ات و استعدادات 
  ا المرحلة العمر�ة و احت�اجاته

على سبیل المثال نالح{ من خالل النتائج أن "مهارة تحمل المسؤول�ة" قدرت            
بنس$ة ضع�فة جدا في منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة للسنوات األر�عة .حیث أن مهارة 
تحمل المسؤول�ة:"هو شعور ذاتي $أن الفرد یتحمل مسؤول�ة سلو,ه الخاص، و �قتنع $ما 

لدوره في الح�اة االجتماع�ة دون تردد، و ال تراوده مشاعر الندم على �فعل و یتحسس 
" و $الرجوع إلى خصائص و ممیزات هذه  )46، صفحة 1993(عبدالقادر،  سلو,ه".

"  أنه: "ینفر األبناء من آ$ائهم و یتضای) اآل$اء من 1998المرحلة  یرB "فؤاد السید 
الحرجة من ح�اته �ص$ح صعب المراس ال  أبنائهم، و ذلك ألن المراه) في هذه المرحلة

" أنَّ المراه) 1999و على حد رأ: "محمد عوض  )1998(السید،  �أ$ه للمسؤول�ة".
مازال طفال، إالَّ أنَّه ین$غي أن یتعلم $التدر�ج أن یتحمل مسؤول�ة سلو,ه، و لكن لسوء 

ور "أسامة ,امل راتب الح{ فالكثیر من اآل$اء یتحملون نتیجة أفعال أبنائهم،" و یرB الد,ت
" : أنَّ الم$الغة من قبل المهتمین $التنشئة الر�اض�ة للناشئ، و اتخاذ جم�ع 2001

القرارات $الن�ا$ة عنه مثل: اخت�ار النشا� الر�اضي یجعل الناشئ غیر مسئول عن 
أعماله" .هذه إحدB النقا� المهمة و الحساسة في بناء شخص�ة النشئ و البد على 

تصم�م المنهاج  مراعاة تنمیها من خالل األهداف المسطر و المرامي  القائمین على
  المراد الوصول إلیها.

وأظهرت النتائج أن مهارة التف,یر الناقد متوفرة في منهاج التر��ة البدن�ة و 
الر�اض�ة بنسب ضع�فة جدا في السنوات األر�عة هذا ما یتعارض مع الجانب النظر: 

ث في هذه المرحلة نوع من التغیر في مستوB القدرات الذ: نرB من خالله  قد �حد
العقل�ة لدB المراه)، (محمد محمد الط�طي) :"في هذه المرحلة تنمو لدB المراهقین 
المفاه�م المعنو�ة، و تز�د القدرة على اإلستدالل و الح,م على األش�اء، و حل المش,الت، 
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الدق�قة." و هذا ما یؤ,ده (عالء و القدرة على التحلیل و التر,یب و تكو�ن التعم�مات 
في معنى قوله: "تظهر سمة عقل�ة جدیدة في مرحلة المراهقة، و هي  2006الدین ,فافي 

التف,یر الناقد، حیث هي سمة تنسجم مع المزاج�ة و االنفعال�ة، حیث یر�د من خالل هذا 
ا یواجهه النوع من التف,یر اكتشاف مواطن الصحة و مواطن الخطأ ف�ما �عرض عل�ه و م

.لذا البد علینا من استغالل )345، صفحة 2006(,افي،  أثناء ممارسته للر�اضة.
استعدادات المراه) العقل�ة و الف,ر�ة  للرقي $ق�مته الف,ر�ة من خالل مناهج التر��ة البدن�ة 

  و الر�اض�ة من التعل�م التوس^.
ل�م�ة و أهمها و عل�ه فإن مرحلة التعل�م المتوس^ تعد من أخصب المراحل التع

في إكساب المتعلم المهارات الح�ات�ة الالزمة  لمسایرة مستجدات الح�اة و العالم و هذا ما 
تؤ,ده الدراسات إذ "تعد مرحلة الدراسة المتوسطة من أهم مراحل تكو�ن الشخص�ة $النس$ة 
 للمتعلم و أهم مراحل السلم التعل�مي التي �م,ن أن تسهم مناهجها في بناء و تنشئة
المتعلمین الذین هم قادة المستقیل، إذ �,تسب المتعلم في هذه المرحلة مختلف العادات و 
السلو,ات و تنمي لد�ه القدرات و االستعدادات العقل�ة و فهمه للعالقات الصح�حة و 

  )120، صفحة 2011(المسعود:، ,�ف�ة ممارستها". 
ناهج التر��ة البدن�ة و لدا أص$ح من الضرور: على القائمین على تصم�م  م       

الر�اض�ة لمرحلة التعل�م المتوس^  من تبني المهارات الح�ات�ة في المناهج و توفیرها من 
خالل حصر المهارات الواجب إكسابها للتالمیذ في هذه المرحلة العمر�ة و ما یت$عها من 

مهارات من احت�اجات و استعدادات دون أن ننسى الدور الفعال لألستاذ  في تفعیل هذه ال
خالل توعیته $أهم�ة ذلك و الق�ام بندوات تحس�سة نعرف من خاللها المهارات لح�ات�ة و 
أهمیتها في الح�اة و حتى ,یف �م,ن تطو�رها و تنمیتها لذB التلمیذ الذ: �عتبر محور 

  العمل�ة التعل�م�ة و المرآة العاكسة للمستقبل.
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  التوص�ات:
  و الر�اض�ة في ضوء المهارات الح�ات�ة.تطو�ر منهاج التر��ة البدن�ة - 
تصم�م منهاج التر��ة الدن�ة و الر�اض�ة قائمة على  المهارات الح�ات�ة مع مراعاة - 

  حاجات و استعدادات تالمیذ التعل�م المتوس^  وواقع المجتمع و متطل$ات العصر.
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