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 تشكرات

الحمد هلل الذي سلم ميزان العدل لذوي 

 األلباب وأنزل عليهم الكتب مبينة للخطأ

الصواب وأحمده حمد من يعلم أنه مسبب و 

 األسباب وأشهد أن محمد عبده ورسوله

قديري الجزيل وت يتقدم بشكريطيب لي أن أ

الدكتور "الكبير إلى أستاذي ومشرفي 

الذي كانت إرشاداته " حرشاوي يوسف

 .ونصائحه تنير لي الطريق

 ما أتقدم بالشكر و التقدير إلى السادةك

معهد التربية  أساتذة الدكاترة و

البدنية و الرياضية بمستغانم على 

التوجيهات القيمة و التشجيعات التي 

سالة و أخص قدموها لنا إلتمام هذه الر

 عطاء هللا أحمد الدكتور األستاذ بالذكر

والدكتور زيتوني عبد القادر والدكتور 

بن قناب لحاج والدكتور أبومسجد عبد 

 القادر

ترة علم النفس شكر إلى دكاالكما أتقدم ب

أساتذة التربية بجامعة بشار وإلى 

البدنية والرياضية لواليات الجنوب 

 .كل باسمه الغربي النعامة وبشار وأدرار

والشّكر كل الشّكر إلى كل من ساعد في 

 .انجاز هذه الرسالة
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 إهداء
الحمد هلل الذي هدانا وما كنا لنهتدي لوال 

أن هدانا هللا أهدي عملي المتواضع هذا إلى 

منبع الحب والحنان إلى أعز مخلوق في 

 حياتي

إلى أمي ثّم أمي ثم أمي، ولو أن هذه 

 ولكن هللا جازت لن توافيها حقها الكلما

 على القليل الكثير

إلى أبي الذي لم يتوان في تلبية رغباتي 

وله كل الفضل فيما أنا عليه اآلن إلى 

 أخوتي وأخواتي وأفراد عائلتي

وال يفوتني أن أتقدم بإهدائي هذا إلى 

و إلى جميع أساتذة التربية  كافة األصدقاء

البدنية و الرياضية لوالية بشار 

كما ال أنسى أساتذة  والنعامة وأدرار

والى كل من وعمال ثانوية العقيد عثمان 

ساهم في إنجاز هذا العمل العلمي ولو 

 .ةبكلمة طيب

وفي األخير تقبلوا مني فائق الشكر 

 .واالحتالم

 مصطفىبوشيبة 
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 بالبحث ل

 :مقدمة .0
من مجيع النواحي  ،رى على تنمية وبلورة شخصية الفردتعمل الرتبية البدنية والرياضية كباقي املواد األخ

اه من والذي يأخذ مد ،ك على النشاط احلركي الذي مييزهااحلركية منها والنفسية واالجتماعية، معتمدة يف ذل
 ،رصيدا صحيا يضمن له توازنا سليمافهي متنح املتعلم . كدعامة ثقافية واجتماعية  ،ة البدنية والرياضيةاألنشط

اللجنة الوطنية ) منبعه سلوك فاضلة متنحه فرصة االندماج الفعلي ،تعايشا منسجما مع احمليط اخلارجيو 
 (. 7، صفحة 7992للمناهج،

الوقت ومازال راسخا يف بعض االذهان اىل يومنا هذا، اال انه  ظل املفهوم الكالسيكي للمنهاج سائدا فرتة من
تغري نتيجة ظهور العديد من العوامل اليت تتمثل يف ظهور الكثري من النظريات النفسية الرتبوية والتطور العلمي 
والتكنولوجي اهلائل الذي كشف لنا الكثري من خصائص منو املتعلمني وما يوجد بينهم من فروق يف جوانب 

 :حبيث يعرفهنتيجة هذه العوامل ظهرت تصورات حديثة كثرية ملصطلح املنهاج  ،متعددة
مجيع النشاطات اليت يقوم الطلبة هبا، او مجيع اخلربات اليت ميرون " توفيق امحد مرعي وحممد حممود على انه

احللية، " ) املختلفةن ووسائل التقوميياضافة اىل االهداف، واحملتو  ،حتت اشراف املدرسة وبتوجيه منها فيها
 (.09، صفحة 7900

اليقتصر على املفردات الدراسية بل يشتمل على االنشطة واخلربات اليت " وعرفه حمسن علي عطية على انه
يقوم هبا الطالب داخل املدرسة وخارجها، وهو ال يقتصر على املادة الدراسية امنا يشمل اهداف العملية التعليمية 

 (00، صفحة 7995علي، ". )ما يتصل به من جوانب شخصية عقلية ووجدانية وجسميةوتقوميها، واملتعلم و 

هو حمموعة اخلربات الرتبوية واالجتماعية والثقافية الرياضية والفنية :" يقول قالدة فؤاد املنهاج
ساهبم امناطا من او خارجها هبدف اك هالتالميذ ليقوموا بتعلمها داخللاخل، اليت ختططها املدرسة وهتيئها ...والعلمية

السلوك او التعديل وتفسري امناط اخرى من السلوك حنو االجتاه املرغوب، ومن خالل ممارستهم جلميع االنشطة 
 (.00، صفحة 0785قالدة، " )ساعدهم يف امتام منوهمتمة واملصاحبة لتعلم تلك اخلربات الالز 

هو اخلربات الرتبوية اليت تتيحها املدرسة  :"املنهاج بقوله ،نقال عن فوزي طه ابراهيم ،ويعرف حيي هندام
جوانبها املتعددة منوا يتسق مع  للتالميذ داخل حدودها او خارجها بغية مساعدهتم على منو شخصياهتم يف

نه ختطيط للعمل البيداغوجي أ:" ويعرف هينو املنهاج على(. 97 ، صفحة0775الكلزة، " )االهداف التعليمية
يضا غايات الرتبية وانشطة التعليم والتعلم أبل  تعليمي فهو ال يتضمن فقط مقررات املواداكثر اتساعا من املقرر ال

:" كما عرفه توان بقوله. (D’Hainaut, 1983, p. 25) "وكذلك الكيفية اليت سيتم هبا تقومي التعليم والتعلم



 

~ 3 ~ 
 

التعليم والتعلم  سات، انشطةاملنهاج هو جمموعة مهيكلة من جتارب تعليم وتعلم يتضمن جوانب مثل برنامج الدرا
 ".االداة التعليمية، املوارد املادية، احمليط الرتبوي، واملواقيت

لنمو الشامل اجمموع اخلربات اليت هتيأ للمتعلم واليت تستهدف مساعدته على :" ويعرف كذلك بأنه
 ".واملتكامل لكي يكون اكثر قدرة على التكيف مع ذاته ومع اآلخرين

اجملال الرتبوي من فلسفة الرتبية اليت تعد الرؤية الفكرية اليت تسند إليها تلك  وتشتق األهداف يف
ويف حقيقة األمر فإن تلك األهداف تعمل على توجيه النظام التعليمي بشكل عام أو النشاط الرتبوي  . األهداف

مشكالته وتقومي نتائجه  كله، فالعمل الرتبوي الذي يتمثل يف حتديد حمتوى املناهج واختيار وسائلة والتعرف على
حيتاج إىل أهداف واضحة توجهه وتضمن له االستمرار والثأثري يف حياة الطالب، واجملتمع بصفة عامة، وال يتم 

فالعملية الرتبوية ليست جمرد  ،ذلك إال يف ضوء أهداف تتحدد أساسا بنوع اجملتمع ونوع األفراد ونوعية العمل
حمتوى املنهاج والوسائل يف ضوء حتديد نوع اجملتمع واملواطن، وعلى هذا مناهج ولكن البد من اختيار كل من 

األساس جيب أن نذكر أنه إذا مل يكن هناك أهداف حمددة واضحة فلن يوجد أساس الختيار املواد واحملتوى 
 (82، صفحة 7992حممد سعد زغلول،.) والطرق التعليمية املناسبة

واستبداهلا , رى كان والبد من إعادة النظر يف الربامج التعليميةومن هذا القبيل وعلى غرار املواد األخ
مبا . مبنهاج يتماشى وطموحات املادة من جهة، والتطورات يف ميادين علوم الرتبية والتدريس من جهة أخرى

اللجنة )واجملتمع اجلزائري بصفة خاصة , يضمن هلا من مسايرة للمستجدات اليت طرأت على العامل بصفة عامة 
 (.7، صفحة 7998لوطنية للمناهج،ا

إن علم النفس الرياضي فرع من علوم علم النفس العام يدرس الرياضة بصفتها ظاهرة اجتماعية نفسية 
فالرياضة ليست ظاهرة . حيث أن عالقة علم النفس والطرق املتبعة بالرتبية البدنية والرياضية عالقة متبادلة

مظاهر وتقاليد متعددة تسهم يف تطوير وتوسيع علم النفس الرياضي اجتماعية أو نفسية وحسب بل هي جوانب و 
 (.00، صفحة 7998أياد عبد الكرمي العزاوي،.مروان عبد اجمليد ود.د.)ونظرياته وطرائقه

البد لنا من النظر إىل ما يف ذخرية الرتبية البدنية , وأمام هذا التوسع اهلائل لعلم النفس وضرورته اليومية 
 .نظريات وحتليالت نفسية وسلوكية يف هذا اجملالوالرياضية من 

وتأثري الرتبية البدنية والرياضية يف إطارها الرتبوي على احلياة االنفعالية لإلنسان يتغلغل إىل أعمق 
، حيث ال ميكن جتاهل املغزى الرئيسي جلسم اإلنسان ودوره يف تشكيل مساته النفسية, مستويات السلوك واخلربة

خليفة وعبد اهلل، )عرف موريف احلاجة بأهنا الشعور بالنقص شيء معني، إذا ما وجد حتقق االشباع يوحاجاته اليت 
خنفاض التعبريات إثقة بالنفس، واخنفاض التوتر، و ال، وقد تكون هذه احلاجة النفسية مثل (090، صفحة 0775
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معينة إرضاء  من تدفعه للقيام بأفعالخرين و يت تنشأ نتيجة لعالقات الفرد باآلواحلاجة النفسية هي ال. العدوانية
ثقة الللمحيطني به أو احلصول على تقديرهم أو حتقيق مكاسب مادية أو معنوية ومن أهم احلاجات النفسية 

 .بالنفس، اخنفاض التوتر ، اخنفاض التعبريات العدوانية
 ،ر ألفا من الرياضينين من مخسة عشعلى عينة تتكو  ،رائد علم النفس الرياضة أوجليفي ويف دراسة أجراها

 : تأثريات النفسية التاليةهلا أوضحت النتائج أن الرتبية البدنية والرياضية 
 .اكتساب احلاجة إىل حتقيق وإجراء أهداف عالية ألنفسهم ولغريهم -

 .االتسام باالنضباط االنفعايل والطاعة واحرتام السلطة -

التحكم يف , االنفعال, االتزان, الثقة بالنفس: اكتساب مستوى رفيع من الكفاءات النفسية املرغوبة مثل -
 (.0، صفحة7900أ،اخلاصة،)اخنفاض يف التعبريات العدوانية, اخنفاض التوتر, النفس

فقد عرف ابراهيم حممد عطا فريى التقييم على أنه  نجاح،التوصل بواسطتها إىل ياحسن وسيلة  تقييمويعترب ال
جناح املنهج يف حتقيق االهداف اليت وضع من أجلها او هو جمموع الوسيلة اليت ميكن بواسطتها حتديد مدى 

سة هذه البيانات االجراءات اليت يتم بواسطتها مجع بيانات بفرد او مشروع او ظاهرة او مادة معينة، ودرا
، 0777عطا، " )كد من مدى حتقيق اهداف حمددة سلفا من اجل اختاد قرارات معينةأباسلوب علمي للت

عملية نظامية متفاوتة الرتكيب، جلمع معلومات ومالحظات :" رف التقييم على انهويع (79صفحة 
وحتليالت تنتهي بإصدار حكم بشان نوعية الشيء املقيم سواء اعترب بصفة امجالية او من خالل عنصر او 

جرولند فريى عن نقال  بو جادوأويصف صاحل حممد علي ( 05، صفحة 0775جادو، " )اكثر اليت تكونه 
عملية منهجية حتدد مدى ماحتقق من االهداف الرتبوية من قبل الطالب، وانه يتضمن وصفا كميا :" تقييمال

 (005، صفحة 0775جادو، " )وكيفيا باإلضافة اىل اصدار حكم على القيمة 
 : البحث مشكلة. 0

ها املتعلم ليبلغ ربات التعليمية اليت جيب أن يتعلماخلإن منهاج الرتبية البدنية والرياضية يتكون من  
األهداف حبيث يشتق املنهاج أهدافه من خصائص املتعلم وميوله وتصاغ على شكل أهداف سلوكية وتساعد 
املتعلم على التكيف مع البيئة الطبيعية واالجتماعية وتساعد أيضا على االشرتاك التام يف التعلم الضروري لتحقيق 

 .وبة منهماحلاجات احليوية واالجتماعية والنفسية املطل
ذه الفرتة إليها تالميذ املرحلة الثانوية ألن ه ات اليت حيتاجولكن الكثري من األساتذة جيهلون هذه احلاج

والتالميذ يف هذه املرحلة . التغريات السريعة، وهلذه التغريات تأثري على االستقرار النفسي انتقالية مؤقتة يعرتيها
مثل األمن واحلاجة إىل حتقيق الذات، واحلاجة إىل االستقالل، واحلاجة حيتاجون إىل الكثري من احلاجات النفسية 
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الثقة بالنفس، االتزان، )إىل التقدير واملكانة االجتماعية، واكتساب مستوى رفيع من الكفاءات النفسية املرغوبة
باط االنفعايل والطاعة ، واالتسام باالنض(االنفعال، التحكم يف النفس، اخنفاض التوتر، اخنفاض التعبريات العدوانية

هداف عالية ألنفسهم ولغريهم، وكل هذا يكون عن طريق احلاجة إىل حتقيق وإجراء أ واحرتام السلطة، واكتساب
إىل تأكيد و املرحلة الثانوية سعى إليها كمادة تعليمية يف لرتبية البدنية والرياضية واليت يتطبيق أهداف منهاج ا

املتناولة يف التعليم الثانوي، وهذا من خالل أنشطة بدنية ورياضية متنوعة وثرية املكتسبات احلركية واالجتماعية 
والناحية  املعرفية والناحية االجتماعية الناحية البدنية والناحية:)ترمي إىل بلورة شخصية التلميذ وصقلها من حيث

 (. النفسية
ة األمر ات حول منهاج الرتبية البدينة والرياضيوالدراس( االجتماعية واملعرفية والبدنية والنفسية) تعدد احلاجات 

 : فع بالباحث إىل طرح التساؤالت اآلتيةدالذي 
الثقة بالنفس، اخنفاض التوتر، )أهداف منهاج الرتبية البدنية والرياضية حتتوى على احلاجات النفسية  هل -0

 ؟انويمن التعليم الث لدى تالميذ املرحلة النهائية( اخنفاض التعبريات العدوانية

الثقة بالنفس، اخنفاض التوتر، ) تطبيق أهداف منهاج الرتبية البدنية والرياضية حتقق احلاجات النفسيةهل  -7
 ؟لدى تالميذ املرحلة النهائية من التعليم الثانوي (اخنفاض التعبريات العدوانية

يف  (العدوانية الثقة بالنفس، اخنفاض التوتر، اخنفاض التعبريات) ما مستوى حتقق احلاجات النفسية -0
 أهداف منهاج الرتبية البدنية والرياضية لدى تالميذ املرحلة النهائية من التعليم الثانوي؟

 :أهداف البحث. 0

الثقة بالنفس، اخنفاض ) احتواء أهداف منهاج الرتبية البدنية والرياضية للحاجات النفسية التعرف على -0
 .(التوتر، اخنفاض التعبريات العدوانية

الثقة )ق للحاجات النفسية يعلى تطبيق أهداف منهاج الرتبية البدنية والرياضية ومدى حتق تعرفال -7
 .لدى تالميذ املرحلة النهائية من التعليم الثانوي (بالنفس، اخنفاض التوتر، اخنفاض التعبريات العدوانية

توتر، اخنفاض التعبريات الثقة بالنفس، اخنفاض ال)النفسية  ق هذه احلاجاتيمستوى حتق التعرف على -0
  .يف أهداف منهاج الرتبية البدنية والرياضية وذلك يف بعض ثانويات اجلنوب الغريب اجلزائري (العدوانية

 :فرضيات البحث. 0

 :نضع الفرضيات التالية ن خالل التساؤالت اليت نطرحهام
ثقة بالنفس، اخنفاض التوتر، ال) حتتوى أهداف منهاج الرتبية البدنية والرياضية على احلاجات النفسية -0

 .لدى تالميذ املرحلة النهائية من التعليم الثانوي (اخنفاض التعبريات العدوانية
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الثقة بالنفس، اخنفاض التوتر، ) تطبيق أهداف منهاج الرتبية البدنية والرياضية ال حتقق احلاجات النفسية -7
 .من التعليم الثانوي لدى تالميذ املرحلة النهائية (اخنفاض التعبريات العدوانية

يف أهداف  (الثقة بالنفس، اخنفاض التوتر، اخنفاض التعبريات العدوانية) مستوى حتقيق احلاجات النفسية -0
 .منهاج الرتبية البدنية والرياضية ضعيف

 : مصطلحات البحث. 0
لبيانات هو عملية اهلدف منها تقدير قيمة األشياء باستخدام وسائل القياس املناسبة جلمع ا: تقييم -

 .وإصدار األحكام
هو جمموع اخلربات اليت هتيأ للتلميذ واليت تستهدف مساعدته على النمو الشامل واملتكامل : المنهاج -

 .لكي يكون أكثر قدرة على التكيف مع ذاته ومع اآلخرين
 .هي فن يعتين بتنمية قوة اإلنسان الطبيعية، والعقلية، والنفسية والبيداغوجية :التربية -
هي تنمية قدرات الفرد بدنيا وفيزيولوجيا، وتنمية اجلانب املهاري باستخدام أنواع خمتلفة  :ة البدنيةالتربي -

 .من األنشطة الرياضية
اعية هي تنمية وتكوين املواطن من مجيع النواحي البدنية والنفسية واالجتم :التربية البدنية والرياضية -

 .اضيةاألنشطة البدنية والريواملعرفية وذلك عن طريق 
 حيقق أو باخلطر، الشعور عن نفسه ليدفع طلبه يف فيسعى فقده، أو شيء بنقص الفرد شعور" :الحاجات -

 .متيل إليه أو تطلبه ما على احلصول يف رغبتها هلا
, االتزان, الثقة بالنفس: هي املستوى الرفيع من الكفاءات النفسية املرغوب فيها مثل :الحاجات النفسية -

 .اخنفاض يف التعبريات العدوانية, اخنفاض التوتر, يف النفس التحكم, االنفعال

 :الدراسات السابقة والمشابهة. 0

 :سات خاصة بالمنهاجادر  -

 والثقافة الحديث لمناهج تقويمية تحليلية دراسة" بعنوان( 0110) سالم محمد محمد. د دراسة -
 وقيمها العولمة مفاهيم ضوء في السعودية العربية المملكة في" الثانوية اإلسالمية

هدفت هذه الدراسة إىل حتليل وتقومي مناهج احلديث والثقافة اإلسالمية يف املرحلة الثانوية يف اململكة 
. العربية السعودية للوقوف على مدى قدرة هذه املناهج يف وضعها الراهن على مواجهة العوملة مبفاهيمها وقيمها

األوىل أداة حتليل حمتوى للمناهج الثالثة اشتملت على فئات : ني ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بإعداد أدات
. التحليل األساسية والفرعية، والثانية أداو تقومي اشتملت على قائمة باملعايري اليت ينبغي تقومي املناهج يف ضوئها
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ما يقدم يف  وقد غطت الدراسة مناهج احلديث والثقافة اإلسالمية يف املرحلة الثانوية بأكملها للوقوف على
 :وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها ما يلي . صفوف املرحلة كلها، ولتعميم نتائجها

السعودية يف وضعها  ضعف مناهج احلديث والثقافة اإلسالمية يف املرحلة الثانوية يف اململكة العربية  -
عظم املفاهيم املرتبطة بالعوملة اليت احتوهتا فقد خلت من م. الراهن على مواكبة العوملة مبفاهيمها وقيمها

 .أداة التحليل
عدم وجود تأثري مباشر للعوملة مبفاهيمها وقيمها على مناهج احلديث والثقافة اإلسالمية يف املرحلة   -

 .الثانوية يف اململكة العربية السعودية
والرياضية على طلبة التعليم  تقييم فاعلية منهاج التربية البدنية" (0110) دراسة زيتوني عبد القادر -

 ".الثانوي في تحقيق بعض األهداف التعليمية

حركي واملعريف، وضبط السوابق من -هتدف الدراسة اىل إقرتاح بطارية اختبارات لعينة البحث يف اجملالني احلس
بية البدنية والرياضية رت حركية واملعرفية، ومعرفة مدى فاعلية منهاج ال-احلصيلة الضرورية ملتعلمني يف اجلوانب احلس

القوة العضلية، )يف حتقيق بعض األهداف التعليمية العامة يف اجملال البدين  اوإناث االتعليم الثانوي ذكور  على ثالميذ
التعليم الثانوي  رتبية البدنية والرياضية على ثالميذ، ومعرفة مدى فاعلية منهاج ال(قة، املرونة، املطاولةرشاالسرعة، ال

كرة اليد، كرة )يف حتقيق بعض األهداف التعليمية العامة يف بعض املهارات األلعاب الرياضية التعليمية  ااثوإن اذكور 
ثانويات خمتلطة بوالية سعيدة،  ثلميذة متثل ثالث 89ثلميذا و 080، واشتملت العينة على (ةالسلة، كرة الطائر 

ات والقياسات هي ادوات لتطبيق هذه الدراسة واستخدم الباحث املنهج املسحي حيث كان االسبيان واالختبار 
 :واسفرت نتائج الدراسة عما يلي

واملعرفية كفاءة عالية يف ( البدين واملهاري)حركية ببعديها االثنني -أظهرت معايري بطارية االختبارات احلس -
 .تقييم نتائج التعلم للقدرة أو درجة املهارة كما وكيفا

يف حتقيق بعض االهداف العامة التعليمية ألغلب الصفات البدنية  تباين اجتاهات النتائج التحصيلية -
لعينيت البحث بني إظهار انتظام يف التطور املعنوي والظاهري، انعكست يف التقييم الكمي للمتغريات اليت 

 .ال تشكل جوهرا وفقا لتخطيط النمو للتالميذ والتقادم ملرحلتني تعليميتني متتالية
تقويم مناهج الرياضات المائية بقسم التربية البدنية ( " 0000)فاتح سيد وجدي مصطفى ال.دراسة د -

 "والرياضية بكلية التربية االساسية بالكويت في ضوء تحقيق االهداف التربوية والتعليمية والصحية

الرتبية  هتدف الدراسة اىل التعرف على مدى حتقيق مناهج الرياضات املائية بقسم الرتبية البدنية والرياضية بكلية
والتعرف ايضا على املقرتحات اليت . االساسية بالكويت لألهداف الرتبوية والتعليمية والصحية اليت يسعى اليها
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بية االساسية تؤدي اىل تطوير املناهج احلالية ملقررات الرياضات املائية بقسم الرتبية البدنية والرياضية بكلية الرت 
 090: طالب موزع على النحو اآليت 029نشودة، واشتملت العينة على ن حيقق اهدافه املبالكويت حىت ميكن أ

طالبة مسجلني ملقررات السباحة بالفصل الدراسي االول، واستخدم الباحث املنهج املسحي حيث   28طالب 
 :كان استمارة استطالع الراي هو اداة لتطبيق هذه الدراسة واسفرت نتائج الدراسة عما يلي

الرياضات املائية املقررة بقسم الرتبية البدنية والرياضية بكلية الرتبية االساسية مناسبة اهداف مقررات  -
 .بالكويت ملا وضع من اجله

حتققت االهداف الرتبوية والتعليمية والصحية ملقررات الرياضات املائية بقسم الرتبية البدنية والرياضية  -
السادة اخلرباء، مدرسي ) من قبل كل من  بكلية الرتبية االساسية بالكويت بنسبة متوسطة غري موجودة

 (.املقررات، الطلبة والطالبات الذين يدرسون مقررات الرياضات املائية

ضعف وقلة االمكانيات املتوفرة يف عملية تعليم وتدريب مهارات الرياضات املائية لطلبة وطالبات قسم  -
 .الرتبية البدنية والرياضية بكلية الرتبية االساسية بالكويت

تقويم بعض نواتج التعليم لمناهج التربية الرياضية المطور ( "0000)إبراهيم خليفة وآخرون.راسة دد -
 ".بالمرحلة االبتدائية بدولة قطر

على  -املطبق حاليا-هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على اثر منهاج الرتبية الرياضية املطور للمرحلة االبتدائية
 :تاليةبعض نواتج التعليم احلس حركية ال

 .مستوى بعض عناصر اللياقة البدنية -
 .مستوى األداء املهاري للتالميذ يف رياضيت اجلمباز وألعاب القوى -

 (.فعالية الدرس)متوسط زمن األداء الفعلي لدرس الرتبية الرياضية -

 ..احلالة القومية للتالميذ -

سنوات،  09تلميذ ( 089)سنوات، 7تلميذ ( 059) .من الذكور فقط( 999)اشتملت عينة البحث على و 
سنة، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي حيث كان االستبيان أداة 07تلميذ ( 089.)سنة 00تلميذ ( 059)

 : لتطبيق الدراسة هذه وأسفرت نتائج الدراسة عما يلي

قبل ( فعالية درس الرتبية البدنية والرياضية)توجد فروق دالة احصائيا بني متوسط زمن الدرس الفعلي  -
 0770بيق املنهاج املطور وبعد تطبيقه ولصاحل القياس البعدي عام تط



 

~ 9 ~ 
 

تالميذ املرحلة االبتدائية بدولة قطر يف كل قياسات املرحلة القبلية عام ظهور احنرافات قومية باجسام  -
وايضا هناك اختالف يف ترتيب ظهور االحنرافات لدى العينة يف  0770واملرحلة البعدية عام  0759

 (02ص  0777اكتوبر  09اجمللة العلمية للرتبية البدنية والرياضية العدد . )قبلي والبعديالقياسني ال

معوقات تنفيذ منهاج التربية الرياضية بدولة اإلمارات العربية ( "0000)أحمد عبد الخالق .دراسة د -
 ".المتحدة

ية الرياضية وحماولة التوصل لبعض هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على الصعوبات اليت قد تواجه تنفيذ منهاج الرتب
مدرسا متثلت يف ( 22)ث على األساليب اليت ميكن من خالهلا التغلب على هذه الصعوبات، اشتملت عينة البح

، واستخدم الباحث املنهج الوصفي حيث كان (أم القيوين-عجمان-الشارقة)الرتبية الرياضية مبناطق  يمدرس
 :واسفرت نتائج الدراسة عما يلي االستبيان اداة لتطبيق هذه الدراسة

 .عدم اشرتاك املدرس يف ختطيط منهاج الرتبية الرياضية -
 .عدم كفاية الفرتة الزمنية املتخصصة للمنهاج -

 .عدم توافر االدوات واالجهزة اليت يتطلبها تنفيذ املنهاج -

 .عدم وجود املساحات الصاحلة باملدرسة واليت ميكن معها تنفيذ املنهاج -

 .وس الرتبية الرياضية بدروس املواد االخرىاستبدال در  -

 .عدم استمرار حصص الرتبية الرياضية حىت هناية العام -

 (90ص  0779ابريل  07اجمللة العلمية للرتبية البدنية والرياضية العدد )

معوقات تحقيق أهداف التربية الرياضية بين مدارس ( "0000)إبراهيم حنفي شعالن . دراسة د -
 ".والحضر بدولة اإلمارات العربية المتحدة دراسة مقارنة المناطق النائية

هتدف الدراسة اىل دراسة معوقات حتقيق اهداف مادة الرتبية الرياضية مبدراس البنني بدولة االمارات العربية املتحدة 
يق والوقوف على درجة حدة كل منها وفق اجملاالت احملددة هلا وهتدف ايضا اىل عقد مقارنة يف معوقات حتق

اهداف مادة الرتبية الرياضية وكذا االنشطة املكملة هلا بني املناطق النائية واملناطق احلضر بدولة االمارات العربية 
املتحدة، والتعرف على االسباب اليت تؤدي اىل تواجد هذه املعوقات واملشكالت واقرتاح احللول املناسبة لعالجها 

ارقة، ابوظيب، ديب، الش)البحث من مدرسي الرتبية الرياضية بادارة املناطق او التقليل من حدهتا، ومت اختيار عينية 
مدرس على كامل السنة،  75بواق اربعة مدرسني يعين ( ة، رأس اخليمة الغربيةرقاالش قيوينالعني، عجمان، وأم ال

ئج الدراسة عما واستخدم الباحث املنهج املسحي حيث كان االستفتاء هو اداة لتطبيق هذه الدراسة واسفرت نتا
 :يلي
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 .وقلة املساحة الزمنية لتنفيذه كثرة احملتوى املنهج -
 .مة بعض حمتويات املنهج مليول ورغبات التالميذ باملناطق النائيةءعدم مال -

جملال التنفيذ من خالل درس الرتبية ...( الرماية، الفروسية، التجديف،)عدم واقعية الرياضات املستخدمة  -
 .الرياضية

اجمللة العلمية للرتبية البدنية والرياضية . )ارية التدريس حملتوى املنهج على مدار العام الدراسيعدم استمر  -
 (.02ص  0779يوليو  79العدد 

معوقات تحقيق اهداف التربية البدنية والرياضية ( "0001)دراسة ابراهيم كرم وعبد الحميد مطر  -
 ".للهيئات الرياضية بدولة الكويت

لى بيان اهداف الرتبية البدنية والرياضية للهيئات الرياضية مت حتديد معوقات حتقيق هذه هذا البحث يقتصر ع
االهداف واقرتاح الوسائل لتدليل املعوقات يف سبيل حتقيق اهداف الرتبية البدنية والرياضية للهيئات الرياضية، 

اللجنة االوملبية الكويتية، )التاليةواشتملت عينة البحث من العاملني يف اجملال الرياضي يف اهليئات الرياضية 
حتادات الرياضية، االندية الرياضية، وزارة الشؤن االجتماعية والعمل، ادراة النشاط الرياضي جبانعة الكويت، اال

حتاد الرياضي العسكري للجيش، احتاد الشرطة الرياضي وزارة ادراة الرتبية البدنية والكشافة يف وزارة الرتبية، اال
عامل، واستخدم الباحث  099من كل واحدة اي  عامال09مبعدل ( مركز الشباب، احلرس الوطين الداخلية،

 :داة لتطبيق هذه الدراسة واسفرت نتائج الدراسة عما يليأهج املسحي حيث كان االستفتاء هو املن
حقيق وذلك لت ،مهية احلركة الرياضية بدولة الكويتأشراف على رورة وجود هيئة رياضية مستقلة لإلض -

 .البدنية والرياضية ةهداف الرتبيأ
 .هداف الرتبية البدنية والرياضيةسائل لتحقيق األري الو فتو  -

اجمللة العلمية للرتبية . )هداف الرتبية البدنية والرياضيةأجل حتقيق أري العتاد واملنشأت الرياضية من توف -
 (.08ص  0779اكتوبر  5و 2البدنية والرياضية العدد 

تحديد أهداف منهاج التربية الرياضية للمرحلة الثانوية ( " 0000)عبد الخالق تمام  أحمد. دراسة د -
 ".من وجهة نظر الطالب

هتدف هذه الدراسة إىل حتديد أهداف منهاج الرتبية الرياضية لطالب املرحلة الثانوية كما يعربون عنها كحاجات، 
( 050)تلميذ من الصف األول، ( 759. )ةيف املرحلة الثانوي تلميذ( 979)تملت عينة البحث على و اش

تلميذ من الصف الثالث، واستخدم الباحث املنهج الوصفي حيث كان ( 080)تلميذ من الصف الثاين، 
 : االستبيان أداة لتطبيق الدراسة هذه وأسفرت نتائج الدراسة عما يلي
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 :احلاجات العضوية لطالب املرحلة الثانوية
 .اكتساب اللياقة البدنية -
 .اب القوام اجليداكتس -

 :احلاجات االجتماعية لطالب املرحلة الثانوية

 .احرتام حقوق اآلخرين -

 .تنمية الروح الرياضية -

 :احلاجات االنفعالية لطالب املرحلة الثانوية

 .االعتماد على النفس -

 .الشعور بالنجاح والتفوق -

 .التمتع بالنشاط الرياضي -

 .الثقة بالنفس والشجاعة -

 .لتعبري عن النفساكتساب القدرة على ا -

 .التحكم يف االنفعاالت -

 :احلاجات املعرفية لطالب املرحلة الثانوية

 .التعرف على أمهية ممارسة النشاط الرياضي -

 0770،اكتوبر  05اجمللة العلمية للرتبية البدنية و الرياضية العدد .)معرفة قوانني األنشطة الرياضية -
 (88صفحة 

تقييم أهداف التربية الرياضية للمرحلة االبتدائية من ( "0001)دراسة قوت عبد التواب الشيمى  -
 ".الصف األول إلى الرابع ومدى تحقيق البرنامج للناحية البدنية

هتدف هذه الدراسة إىل حتديد مدى إسهام أهداف الرتبية الرياضية يف املرحلة االبتدائية ومدى حتقيق أهداف 
ذ مهاريا وحتديد مدى تأثري برنامج الرتبية الرياضية للصفوف األربعة على الرتبية الرياضية املوضوعية يف تنمية التلمي

تلميذ وتلميذة متثلت يف تالميذ وتلميذات ( 09097)الناحية البدنية للتالميذ، تكونت عينة الدراسة من
لطبيعة الصفوف األربعة األوىل للمدارس االبتدائية يف حمافظة اإلسكندرية، واستخدمت الباحثة أكثر من أداة 

البحث وما حيتاجه من بيانات فقد استخدمت الباحثة املالحظة املوضوعية، املقابلة الشخصية استطالع رأى، 
 :االختبارات البدنية، وكانت النتائج الدراسة كاأليت
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ألهداف العامة للرتبية والتعليم تسهم يف حتقيق أهداف الدولة إسهاما قويا يف جمال بناء اإلنسان املصري ا -
 .اء اجملتمع احلديث ولكنها تسهم إسهاما متوسطا يف اجملال القومي واالقتصادي والسياسيوبن

 .تسهم أهداف الرتبية الرياضية يف املرحلة االبتدائية يف حتقيق األهداف العامة للرتبية إسهاما متوسطا -
، 7999عزمي، ) .اكتشاف القدرات الفردية واتفاق متوسط مع بقية أهداف الرتبية الرياضية للمرحلة -

 .(72صفحة 

تقويم منهج التربية الرياضية في المرحلة االبتدائية في محافظة ( "0000)دراسة سعاد تادرس  -
 ".اإلسكندرية

هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على مدى صالحية املنهج وكفاءة املدرسات وكذلك حماولة حتديد املعوقات 
مدرسة ( 29. )تلميذا يف املرحلة االبتدائية( 759)ث على ووضع حلول واقرتاحات هلا، واشتملت عينة البح

موجهة للمرحلة االبتدائية، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي حيث كان ( 2)ناظر وناظرة، ( 29)تربية رياضية، 
 : االستبيان أداة لتطبيق الدراسة هذه وأسفرت نتائج الدراسة عما يلي

ياضية مع فلسفة املدرسة اجملتمع لوجود عقبات من أمهها هناك عدم اتفاق لبعض أهداف الرتبية الر  -
امليزانية، وعدم كفاية األدوات، ويوجد عجز يف عدد املدرسات وال يوجد وعي كايف لتفهم مادة الرتبية 

 (72، صفحة 7999عزمي، ) .الرياضية

 :دراسات خاصة بالحاجات النفسية -
ية وعالقتها بالحاجات النفسية عند الوحدة النفس( " 0100)الهام فاضل عباس . د.دراسة م -

 ".موظفي جامعة بغداد
 النفسية للوحدة مقياس بغداد وهتدف ايضا إاىل بناء جامعة ملوظفي النفسية للوحدة مقياس هتدف الدراسة إىل بناء

 مستوى على بغداد، و التعرف جامعة موظفي لدى النفسية الوحدة مستوى على بغداد، و التعرف جامعة ملوظفي

 موظفي لدى النفسية باحلاجات النفسية الوحدة عالقة على بغداد، و التعرف جامعة موظفي لدى النفسية حدةالو 

ومت اختيار عينية البحث املكونة . بغداد جامعة موظفي لدى النفسية احلاجات ترتيب على بغداد، و التعرف جامعة
تخدم الباحث املنهج املسحي حيث كان واس عشوائيآ، اختيارهم مت بغداد جامعة من وموظفة موظف 099من 

 والثاين النفسية للوحدة مقياس األول مقياسني بأعداد الباحثة حيث قامت االستبيان هو اداة لتطبيق هذه الدراسة

 :واسفرت نتائج الدراسة عما يلي النفسيه للحاجة مقياس
 ملوظفي احلاجات النفسية مقياسو  النفسية الوحدة مقياس فاعلية إىل والثاين األول اهلدفني نتائج تشري  .0

 .متعددة إحصائية بطرق النتائج واستخراج القياس يف بغداد جامعة
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 من بغداد موظفي جامعة من نسبة اعلى وجود وهي وخطرية مهمة نتيجة اىل الثالث اهلدف نتيجة تشري .7

 (.%90) والبالغة النفسية الوحدة من يعانون العايل املستوى ذوي

 ذوي من جامعة بغداد موظفي لدى النفسية احلاجات بعض إشباع وجود اىل لرابعا اهلدف نتيجة تشري .0

 (.%05)بالغة مئوية وبنسبة النفسية، احلاجات من العايل املستوى

الحاجات النفسية وعالقتها بالتوافق الشخصي واالجتماعي والتحصيل ( "0101)دراسة الكنج  -
 ".الدراسي

احلاجات النفسية ومستوى التوافق الشخصي واالجتماعي لدى عينة من طلبة هتدف الدراسة إىل معرفة العالقة بني 
 درجات ومتوسط النفسية، احلاجات بني ومعرفة العالقة( اجلنس، والسنة الدراسية، التخصص)اجلامعة تبعا ملتغريات 

 االنسانية، والعلوم قية،والتطبي االساسية كليات العلوم من وطالبة طالبا  ( 880)من  العينة وتالفت الدراسي، التحصيل

احلاجات  مقياس على الدراسة عينة افراد اداء بني احصائية داللة ذات ارتباط عالقة توجد الدراسة انه نتائج وتوصلت
 بني احصائية داللة ارتباط ذات عالقة توجد وال الدراسة، ملتغريات تبعا   الشخصي واالجتماعي التوافق ومقياس النفسية،

 .الدراسة ملتغريات تبعا   الدراسي درجات التحصيل ومتوسط النفسية احلاجات مقياس على الدراسة عينة افراد اداء

الحاجات النفسية لدى التالميذ الموهوبين ( " 0110)دراسة عبد الوهاب مشرب أنديجاني  -
 ".بمدينة مكة المكرمة

سنة و إعداد مقياس ذي مثانية حماور  00-09بني  أعمارهم ترتاوح الذين للتالميذ النفسية احلاجات حتديدهتدف الدراسة إىل 

تلميذا موهوبا يف املدارس اإلبتدائية ميثلون  27ومت اختيار عينية البحث املكونة من ، (اختيارات نعم، ال)وذي إجابتني
الصف الرابع واخلامس والسادس ابتدائي، واستخدم الباحث املنهج املسحي حيث كان االستبيان هو اداة لتطبيق 

احلاجة إىل فهم )ترتيب احلاجات النفسية على حسب األمهية : ذه الدراسة واسفرت نتائج الدراسة عما يليه
الذات، احلاجة إاىل تقدير األخرين، احلاجة إىل اختاذ القرار، احلاجة إىل اللهو والتسلية، احلاجة إىل الثقة بالنفس، 

 (.العطف واحلنان، احلاجة إىل تقدير الذاتاحلاجة إىل اإلنتماء، احلاجة إىل األمن، احلاجة إىل 
دراسة تتبعية لمدى تحقيق الحاجات النفسية لطلبة جامعة النجاح ("0110)دراسة ليلى البيطار  -

 ".الوطنية
 اجلامعية املرحلة يف االجتماعية النفسية حلاجاهتم النجاح جامعة طلبة حتقيق مدى إىل التعرف هتدف الدراسة إىل

 أنفسهم للطلبة االجتماعية النفسية احلاجات حتقيق مستويي بني تقارن أن حتاول فإهنا وهبذا (.وسالبكالوري) األوىل

طالب وطالبة،  095 املكونة من عشوائيا ومت اختيار عينية البحث .اجلامعية الرابعة السنة يف مث الثانية السنة يف
يق هذه الدراسة واسفرت نتائج الدراسة عما حيث كان االستبيان هو اداة لتطب التتبعيواستخدم الباحث املنهج 
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 لدى ارتفع متوسطها أن واجلسمية واألدائية الفكرية اجلوانب عن تعرب اليت الكفاية تنمية أن لوحظ فقد :يلي

 إىل تشري النتيجة وهذه (.α 9998)إحصائية داللة هلا يكن مل األخرى واالرتفاعات ،(0989-7979)الطالبات

 اهتمامهم إىل باإلضافة فيها واملشاركة احملاضرات حبضور التزاما أكثر وهن الطالب، من قرارااست أكثر الطالبات أن

 الصعب من الطالب أما دراستهن؛ أثناء يف هلن سكنا يتخذون كوهنم إىل يرجع وهذا والثقافية، الفكرية باألنشطة

 االستقرار بعض وجود من بالرغم رتةالف تلك يف القائم السياسي الوضع إىل باإلضافة هلم، سكن على حيصلوا أن

 .الفلسطينية للسيادة السياسي
طلبة  لدى الدراسي والتحصيل لالنجاز بالدافعية وعالقتها النفسية الحاجات ( "0110)دراسة موني  -

 ".الجامعة
 كذلك لدراسي،ا لالجناز والتحصيل والدافعية النفسية احلاجات مقياس حماور بني العالقة على التعرف اىل الدراسة هتدف

 حماور يف لالجناز املنخفضة الدافعية ذوي واقراهنم املرتفعة لالجناز الدافعية ذوي الدراسة عينة افراد بني الفروق عن الكشف

 البدنية الرتبية كليات من وطالبة طالبا   (929)من الدراسة عينة وتكونت والتحصيل الدراسي، النفسية احلاجات مقياس

 وتوصلت قبل الباحثة من النفسية احلاجات مقياس اعداد ومت الطبيعية العشوائية بالطريقة اختيارهم مت واالداب والعلوم

 وجود وكذلك لالجناز، والدافعية النفسية مقياس احلاجات حماور مجيع بني معنوية عالقة وجود وهي النتائج اهم اىل الباحثة

 .الدراسي والتحصيل احلاجات النفسية مقياس حماور مجيع بني عالقة

 دراسة) الجامعة وطالبات طالب لدى اشباعها ومصادر النفسية الحاجات ("0111)دراسة شوكت  -

 (".مقارنة

 وتكونت والسن اجلنس، متغري ضوء يف اجلامعة وطالبات طالب لدى النفسية احلاجات على التعرف اىل الدراسة هدفت

 الباحثة، قبل من النفسية احلاجات مقياس اعداد مت دوق. اجلامعة يف الكلية وطالبات طلبة من (097) من العينة

 اما (الوالدين ورضا ، للرتفيه احلاجة كانت) لالناث الفردية النفسية احلاجات يف فروق وجود اىل الدراسة نتائج وتوصلت

 ، للذكور مةاهلا النفسية احلاجات حتقيق مصادر ان كذلك. بالعمل الذات حتقق القيادة فكانت للذكور النفسية احلاجات
 السفر، هي واالناث ،الذكور عند النفسية احلاجات لتحقيق امهية االقل املصادر ومن املال - القراءة هي الكلية يف واالناث

 .التلفزيون الزيارات،

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

ومن خالل قراءاتنا  .معاجلة املوضوع تساعد الباحث يف تكوين فكرة عامة واخذ صورة مستقبلية خلطوات البحث
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واستطالعاتنا لنتائج األحباث السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة، متكن الباحث من اخلروج يف األخري 
 .اليت مت االستعانة هبا باستخالص الدراسات املرتبطة مبوضوع البحث و

 تتعلق موضوعاهتا كانت و( 7900) حيت(0720) بني ما إصداراهتا ترتاوح هبا املستعان الدراسات كانت
 و ، احملتوى حتليل منهج) هو و املتبع املنهج يف حتليلها بعد منها الباحث استفاد و. النفسية واحلاجات باملنهاج
 املستخدمة الوسائل و األدوات و العينة حجم حول نظرة اخذ من متكنا كما"(. الرأي استطالع" الوصفي املنهج

 .التالميذ و األساتذة من االستطالع كيفية و املناهج كتب حتليل يف املتبعة كالطرق البيانات مجع يف
بعني  خذاأل أي يف حصر أدوات القياس املتعلقة بدراستنا هذه و اخرتنا منها ما املقياس املناسب و استفدنا أيضا

 يف حبثت قد السابقة الدراسات معظم أن أساس على الدراسة موضوع اختيار ،االعتبار مدى توفرها و حداثتها
 بينهما الربط والتكامل فكرة فإن لذلك حمتواها، حتليل أو املدرسية، الكتب تقومي إما الدراسة اتموضوع من واحد

الباحث أن غالبية الدراسات استعملت مقياس  و قد حتلى .سابقة دراسات يف ورد ما خالل من جاءت قد
يف  احملتوى وحتليل ان،ياالستب ومها العلمي، البحث أدوات من أداتني بني الدمجأي  االستمارات لتحليل احملتوى

 أدوات من ورد ما على االطالع خالل من ان،ياالستب وهي األوىل، الدراسة أداة ، وتصميم الدراسات السابقة

 .قةساب اناتيواستب
كما مكنتنا الدراسات السابقة من التعرف على أهم املراجع اليت ميكن االعتماد عليها و املرتبطة مبتغريات حبثنا 
هذا وكذا الوسائل االحصائة املستعملة سواء من أجل تقنني أدوات البحث أو ألجل املعاجلة البيانات مبا يناسب 

 الدراسة حتت املشكلة لطبيعة وفقا املستخدمة صائيةاإلح املعاجلات حيث تنوعتأهداف و فرضيات حبثنا 

كما استفدنا من نتائج هذه الدراسات و البحوث يف دعم نتائج   .املئوية النسب و 7الباحثون كا فاستخدم
 . باالتفاق أو االختالفالدراسة احلالية سواء كانت 

 :أهنا يف السابقة الدراسات عن الدراسة هذه وختتلف
الباحث يف هذه الدراسة حتيل احملتوى واستبيان للتالميذ واألساتذة الرتبية البدنية والرياضية من الطالب استخدام  -

 (. الثقة بالنفس، اخنفاض التوتر، اخنفاض التعبريات العدوانية)أجل معرفة مستوى حتقيق احلاجات النفسية 
 -بشار-النعامة)جنوب الغريب اجلزائري ة النهائية للمناهج الرتبية البدنية و الرياضية لسنالدراسة  تستهدف -

 .وأساتذة الرتبية البدنية و الرياضية يف التعليم الثانوي (أدرار
 ال والرياضية البدنية الرتبية امنهاج ان واحد قالب يف تصب دراسات أن إىل منهاج موضوع يف خلصنا أخريا و

 .املراهقة املرحلة التالميذ متطلبات مع يتماشى
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األول البا   
المظرية الدراسة  
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األول الفصل  
والرياضية البدمية التربية ممهاج  
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 والرياضية البدنية التربية منهاج: األول الفصل
 :تمهيد

 البدنية الرتبية مناهج تعترب" إذ عامة، الرتبوية املناهج من مشتقة والرياضية البدنية الرتبية مناهج تعترب

 الّتعليمية، العملية مكونات أحد التعليم، باعتبارها مراحل خمتلف يف والّتعلم الّتعليم وسائل أهم من والرياضية

 طاقاتنا أقصى نوجه أن كمربني علينا وجب لذا الرتبوية وأداء الرسالة احلقيقية الّنوايا جتسيد يف أساسي ا وعنصر ا

 جلميع فرصال وإتاحة الظروف هتيئة بغرض وذلك صورة أحسن يف وإخراجه البدنية والرياضية للرتبية منهاج إلعداد

  (0، صفحة 7998بوسكرة، ) "الرياضي البدين النشاط ملمارسة التعليم أطوار كامل ويف التالميذ

 الرتبوية، املناهج مفاهيم خمتلف تبيني يف الفصل هذا يف التفصيل من بشيء خيوض أن الباحث ارتأى وقد

 من الرتبوي املنهاج عناصر إىل بعدها يتم الّتطرق واحلديث، التقليدي الرتبوية جاملناه مفهومي إىل بالتطرق وذلك

 وأسس الرتبوية املناهج بناء كيفية تبيني إىل بعدها ليصل وتقومي تربوي تعليمية ووسائل وحمتوى تربوية أهداف

 يف ليخلص املناهج، علم جمال يف الرتبويني واألخصائيني الباحثني خمتلف آراء العملية حسب وخطواهتا تطويرها
 جوانب ملختلف وتقومي وتنفيذ ختطيط من الرتبية البدنية والرياضية جمال يف التعليمية العملية حتليل عملية األخري إىل

 .والرياضية البدنية الرتبية حصة
 راالختصا من بشيء لكن آنف ا املذكورة املواضيع خمتلف إىل سيتطرق الباحث أن هنا باإلشارة واجلدير

 – احلال بطبيعة – تكفيها ال واليت اهلامة والشاسعة، املواضيع من وتطويرها الرتبوية املناهج موضوع كون والّتلميح،

 الدراسة موضوع ختدم يراها اليت الّنقاط أهم على الرتكيز سيحاول الباحث وإمنا الفصل، هذا من القليلة الصفحات

 .اضيةالرتبية البدنية والريجمال  خيص فيا وخاصة
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 :تعريف المنهاج. 0.0
  (00، صفحة 7992، .الدعيج ا).هو الن هُج واملنهُج واملنهاج الطريق الواضح: لغة

 لغة وعليه فاملنهج املسار، أو الطريق :ومعناه "الّنهج" من مشتقة اللغة يف "املنهاج" أو "املنهج" كلمةوتعين  

 (8، صفحة 0777املفيت، ) "معينة غاية إىل توصل حمدودة لةوسي":يعين

 897، صفحة 7999لسان العرب، ) الواضح البني الطريق" :بأنه "املنهج" منظور ابن ويعرف
 تعين الكرمية يف اآلية الواردة "منهاج" ، فكلمة(95:املائدة" )لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا: " تعاىل قالو 

 الواضح الطريق
هو جمموعة من أملقررات أو املواد الدراسية اليت تلزم للتخرج أو احلصول على درجة علمية يف ميدان : اصطالحا

 (9، صفحة  7992وآخرون، ).رئيس من ميادين الدراسة مثل منهج املواد االجتماعية أو منهج الرياضيات
رفه ابراهيم بن عبد العزيز نقال عن ابراهيم حممد الشافعي وآخرون على أن املنهاج هو كل نشاط ويع

، .الدعيج ا).هادف تقدمه املدرسة وتنظمه وتشرف عليه وتكون مسؤولة عنه، سواء مت داخل املدرسة أو خارجها
  (00، صفحة 7992

امساعيل أبو الضبعات على ان املنهاج هو اهتمام املدرسة بنشاط التلميذ بني حني واآلخر ويعرفه أيضا زكريا 
وبطرق خمتلفة، وقيام التالميذ بنشاط تشرف عليه املدرسة، اي انتقل مفهوم املادة الدراسية تدرجييا من جمرد 

  (79، صفحة 7992الضبعات، ).معلومات بسيطة جافة اىل نوع من اخلربات املكتسبة عن طريق النشاط
ويعرفه حمسن علي عطية عل انه جمموعة املواد الدراسية، أو املقررات الالزمة لتأهيل الطلبة يف جمال دراسي 

 (70، صفحة 7997طية، ع).معني مثل منهج الرياضيات، ومنهج اللغات، ومنهج الرتبية والعلوم، وغريها
 وهناك. اخليل سباق ومعناها التيين جذر من مشتقة كلمة وهي Curriculumهي  املنهاج على الدالة والكلمة

 يطلب اليت املعرفة واإلجنليزية بالعربية الكلمة ويقصد هبذه Syllabusباإلجنليزية  تقابلها اليت "املقرر" كلمة كذلك

  (70، صفحة 7999احللية، ) دراسية خالل سنة عموضو  كل يف تّعلمها الطلبة من

 أن "املوجود عبد عزت حممد" أمثال التدريس وطرق املناهج يف املختصني من الكثري فريى "اّلرتبوي املنهج" أما

 األهداف وحتقيق سلوكهم تعديل بقصد للتالميذ تقدمها املدرسة اليت واألنشطة اخلربات جمموع هو الرتبوي املنهاج

 (00، صفحة 0750، .وآخرون م) "املنشودة
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 :المفهوم التقليدي للمنهاج. 0.0

 :التقليدي المنهاج تعريفات. 0.0.0

 ىلإ الوصول يف منظمة وحمددة تساعد وسيلة كونه عن جوهره يف املنهج معىن خيتلف ال املناهج جمال يف
 حديث ا، وآخر للمنهج تقليدي ا مفهوم ا أن هناك جند اجملال يف هذا الكتابات إىل وبالرجوع حمددة، غايات أو غاية

 تزويد هو للرتبية األمسى اهلدف أن اليت تعترب التقليدية من الرتبية نبع " املنهج أن يعترب للمنهج التقليدي فاملفهوم

 هبذه املتعلم تزويد وبأن ذاهتا حد يف قيمة للمعرفة بأن اعتقادهم مع متشي ا املعلومات وذلك من قدر بأكرب املتعلم

  (2، صفحة 0777املفيت، ) "املعرفة هذه مضمون مع يّتفق مبا سلوكه يكفي لتوجيه املعرفة

 التقليدي مبفهومه للمنهاج اريفمن التع جمموعة (احللية حممود حممد و مرعي أمحد توفيق) من كل قدم وقد

 (9-8، الصفحات 7999احللية، ) :يلي فيما تتلخص
 .أو للعمل للحياة اإلعداد ومناهج للجامعة، اإلعداد مناهج :مثل دراسية ملفردات معني تنظيم كل  -

 العلوم ومنهاج منهاج العربية، لغةال منهاج :مثل واحد دراسي جمال يف تقدم اليت املفردات كل  -

 .اخل ...الرياضيات

 .واحلقائق واملعلومات املعرفة من قدر أكرب تتناول اليت الدراسية املادة  -

 .لإلمتحانات لغرض إعدادهم الطالب إىل املنهاج حيتويها اليت للمعلومات املعلم نقل عملية  -

ا عن وميوله وقدراته احتياجاته عن نظرالّ  بغض للتلميذ ضروري ا وتراه املدرسة تقرره ما كل  -  الوسط بعيد 

 .للمتّعلم الوسائل املتاحة بّشىت املقررات حيفظ أن الطالب وعلى تنتظره، اليت واحلياة اإلجتماعي
 املنهاج أن نعرف ميكن التقليدي مبفهومه للمنهاج التعاريف هذه خمتلف خالل ومن

 جمموعة عن هو عبارة الرتبوي املنهاج أن على التقليديني وينيالرتب نظر وجهة وحسب الّتقليدية املدرسة حسب

 عن قدراهتم وتنمية للحياة إعدادهم للتالميذ هبدف إكساهبا على املدرسة تعمل اليت واملفاهيم واحلقائق املعلومات

 .منها واالستفادة اآلخرين خبربات اإلملام طريق

 إىل أدى مما املعرفة، وهو واحد حمور حول متركزه بسبب الّنقد نم الكثري القى قد املنظور هبذا املنهاج مفهوم لكن

 الّنمو، جوانب من وغريها... واجلسمي الرياضي االجتماعي، الّفين كاجلانب املتّعلم لنمو األخرى اجلوانب إمهال

 مهيةأ وعلى املّعلم شخصية على ركزت اليت التدريس طرق جمال ويف علم النفس يف احلديثة للدراسات ونتيجة

 لدى الرتبويني مفاهيمه واختلفت تعريفاته تعددت الذي احلديث مبفهومه املنهاج ظهر الّتعليمية يف العملية الّنشاط

 .املناهج وعلماء املعاصرين
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 :التقليدي المنهاج في نظرة. 0.0.0

 الوظيفة هذه أن ترى كانت إذ املدرسة، إىل التقليدية املدرسة لنظرة طبيعية كنتيجة التقليدي املنهاج مفهوم جاء

 حسن من الّتسميع، والسيما اإلختبارات عن طريق التأكد مث الّتالميذ، إىل املعرفة من ألوان تقدمي يف تنحصر

 باعتبارها املعرفة تقديس إىل يعود املدرسة لوظيفة الضيقة الّنظرة تشكيل تلك يف الرئيسي السبب ولعلّ  هلا، استيعاهبم

 .السابقة األجيال عن احلاضر اجليل ورثه الذي لّثمنيالّثقايف ا اّلرتاث حصيلة

 وتوزيع موضوعات، يف ..(واإلجراءات املعارف،املعلومات،احلقائق) الدراسية املادة تنظيم على العادة جرت ولقد

 اليت املواد الدراسية على يطلق كان وقد املختلفة، للمراحل التعليمية الدراسية السنوات على املوضوعات تلك

الطلبة  منه يتّلقى الذي الوحيد املصدر هي الكتب أصبحت حيث ...الدراسية معينة املقررات دراسية سنة يف ستدر 
 (70، صفحة 7999احللية، ) .علومهم

 جوانب معظم مهالإ هذا اّلرتكيز إىل أدى وقد واملفاهيم واحلقائق املعلومات على يركز التقليدي مبفهومه فاملنهج

 :التالية إليه اإلنتقادات وجهت فقد لذلك ونتيجة الرتبوية، العملية
 .للتلميذ الشامل الّنمو إمهال .1

 .التالميذ ومشكالت وميول حاجات إمهال .2

 .التالميذ سلوك توجيه إمهال .3

 .التالميذ بني الفردية الفروق مراعاة عدم .4

 .الّنفس على واإلعتماد التالميذ لدى واإلجتاهات العادات تكوين إمهال .5

 واجلو الدراسية للمواد بالّنسبة أّما التعليمية، العملية حمور كونه للتلميذ بالنسبة هذا

 :التالية االنتقادات التقليدي مبفهومه للمنهج وجهت فقد العام املدرسي
 .الدراسية املقررات تضخم .0
 .املواد ترابط عدم .7

 .العلمي اجلانب إمهال .0

 .أنواعها فمبختل األنشطة إمهال .9

 .منها ونفورهم املدرسة من التالميذ ملل .8

 بسبب وذلك واملدرسة بني البيئة الصلة ضعفت حيث التعليمية العملية يف البيئية الظروف مراعاة عدم إىل إضافة

 .للتالميذ ومتابعة وتوجيه من إشراف إليه املوكلة باألدوار للقيام املريب أو للمّعلم الفرص إتاحة عدم
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~ 22 ~ 

 :الدراسية المادة من التقليدي المنهاج وقفم. 0.0.0

 األخرى النمو نواحي وأغفلت العقلية الناحية على اهتمامها الدراسية املادة ركزت

 الّنماء هلا اليت يراد املتّعلم لشخصية السليم التصور مع يتعارض ما وهذا ...واإلنفعالية واإلجتماعية اجلسمية

 .والّتكامل

 درجة بلغت مهما وحفظها تّعلمها بضرورة واملعلومات للمعارف الذاتية املنفعة على ياّلرتبو  املنهاج أكد وقد

 هذه أن يتصورون واملتعلمني املعلمني إىل جعل املعارف على الزائد اّلرتكيز أدى فقد ذلك جانب وإىل صعوبتها،

 اليت واإلجتماعية املادية بيئةال عن انفصاهلم إىل أدى مما عنها، اليت نشأت املصادر عن مستقل كيان ذات املعارف

 AL,BOWE.( 1992).)واحلياة  اجملتمع مع توافرهم ذلك يعرقل شك أن وال فيها، يعيشون
 هؤالء جهد وكان التعليمية، يف املواد املتخصصني من جمموعة على الدراسية املادة حمتوى اختيار عملية تقتصر كما

 يأخذوا أن دون للمتعلمني، لتقدميها بقيمتها ويشعرون يلون إليهامي اليت املعارف عن البحث يف يتمثل املتخصصني

 يغفل ذلك أن خيفى وال يدرسوهنا الذين الطلبة أو املواد هذه بتدريس يقومون املعلمني الذين نظر وجهة اعتبارهم يف

 كان مما ربات السابقةواخل واالحتياجات والقدرات واالستعدادات امليول يف بينهم اليت الفردية والفروق اهتمام الطلبة

 .الدروس معظم عن الطلبة عزوف يف األثر كبري له

 حياة يف جدواه عند النظر بغض ذاته يف غاية ذلك حتقيق وأصبح الدراسية املادة حفظ على اإلهتمام وانصب

 غرف خارج يتم أن ميكن نشاط أي استبعاد( Carker 1993, Kainan1992)) ذلك نتائج من وكان الطلبة،

 تنمية استبعاد وكذلك بأنفسهم، ثقتهم من ويزيد الطلبة احلركية مهارات تنمية يف يسهم أن وميكن راسة،الد

 الطلبة حتفيظ يف كان يصرف كله فاجلهد العلمية، التفكري واكتساب طرق السليمة، النفسية االجتاهات

، الصفحات 7999احللية، ) .منها حفظوه ما مقدار عن بالكشف الكفيلة استخدام الوسائل ويف للمعلومات
79-78) 

 ولكن ضيقن نطاق يف أصبح حمصور ا وبذلك دراسية، مقررات صورة يف املعلومات على يركز كان التقليدي فاملنهج

 ناحية من ياتوالنظر  واألفكار العوامل بعض ناحية وظهور من إليه وجهت اليت لإلنتقادات ونتيجة الوقت مبرور

، 0777املفيت، ) احلديث مبفهومه املنهج ظهور إىل ذلك وأدى ومشوال أكثر اّتساع ا جمال يف املنهج دخل أخرى،
 (78صفحة 

 :والمتعلم المعلم من التقليدي المنهاج موقف. 0.0.0

 لنقل أساس ا نتائجها واختاذ املادة الدراسية، وظائف أهم من وظيفة االمتحانات يف النجاح التقليدي املنهاج يعد

 شعور ذلك على ترّتب وقد الّنهاية، يف الدراسية املرحلة شهادة إلعطاء أساس ا أو آخر، فصل إىل فصل من الطلبة
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 البحث عن العزوف إىل هبم حدا مما االمتحانات يف والّنجاح الدراسية حفظ املادة يف يتمثل دورهم بأن الطلبة

 السبل، وبذلك بأيسر النجاح هلم يتّسىن كي أذهاهنم إىل وتقريبها املادة تبسيط يف املعلم على واإلطالع واإلعتماد

  (07، صفحة 0778البابطني، ) .الصحيح بشكلها املسؤولية وحتمل النفس على اإلعتماد فرص من حرموا
 ...اجلديد املنهاج يف اليت حدثت التغريات عن كاملة املعلومات تزويد ضرورة على التقليدي هومهمبف املنهاج ويؤكد

 ( Herriot 1979" )هرييوت" وضح وقد

 اليت التغيريات طبيعة بوضوح يفهموا مل املعلمني ألن بنجاح تطبق مل املنهج يف التجديدات من كثري ا أن أحباثه يف

 (099، صفحة 0778، .وآخرون ج) املنهج يف حصلت

 العلمية باخلربات يزوده وال للمّعلم اجليد العلمي الّتكوين اليعطي التقليدي مبفهومه الرتبوي املنهاج أن لنا يتبني ومنه

 .غري ال املباشر الّتلقني واعتماد تربوية هادفة ظروف يف للمتّعلم املعلومة تقدمي على اليت تعينه

 والتزام احلركة بعدم عليهم التأكيد خالل من طبيعتهم وجتاهل الضروري الرتبوي التوجيه الطلبة توجيه إمهال" كذلك

 وجعل الدراسة حجرة يف سلبيتهم إىل أدى مما والزجر والعقاب واألوامر النواهي من واإلكثار الدرس، أثناء اهلدوء

، 7999احللية، ) معلميهم حنو لديهم عدائية نظرة خلق يف مما يسهم تة،جاّفة مقي أعينهم يف تبدو املدرسية احلياة
 .الرتبوية من مؤسساتنا كثري يف نشاهده ما وذلك ،(79صفحة 

 اعاةمر  دون نفسه باملستوى ويتعامل الطلبة، واستعدادات وقدرات ميول املعلم يهمل التقليدي املنهاج يف أّنه كما

 قبل من التعبئة تتطلب فارغة أوعية وكأهنا مع عقوهلم ويتعامل التعليم، عملية يف يشركهم وال بينهم الفردية للفروق

 .والكتاب املعلم
 : للمنهاج الحديث المفهوم. 0.0

 :الحديث المنهاج تعريفات. 0.0.0

 الكتب ظهرت حيث الرتبوي هاجاملن مفهوم واّلرتبويني املربني من كثري عاجل العشرين القرن بداية مع

 ملّؤلفه املناهج كتاب ظهور بعد العاملي خاصة االختصاص ذات العلمية والّنشرات الدورية واجملالت املتخصصة

 احلياة متطلبات وتغري والتّعلم، التعليم مفاهيم املعرفة وتغري طبيعة وبتغري ،1918 عام Bobbitt" بوبيت"

اليت  الرئيسية املشاكل أحد أن Dewey" ديوي" الحظ فلقد مفهوم املنهج، يريتغ إىل احلاجة كانت االجتماعية،
  (79، صفحة 0772فالوقي، ) احلياتية اخلربة عن املناهج انفصال هي وبشدة اّلرتبية تواجه

 "جالهتورن" فريى مبفهومه احلديث، رتبويالّ  للمنهاج تعريفهم يف املعاصرون واّلرتبويون املناهج علماء اختلف وقد

 تكوين بداية منذ خمتلفة مبعان استخدم "املنهج" مصطلح ألن مجيعها، التعاريف أصعب من املنهاج تعريف أن

 (0، صفحة 0778، .وآخرون ج) .اجملال
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~ 24 ~ 

 املدرسة اليت تّوفرها املخططة( املمارسات أو الّنشاطات) رباتاخل مجيع"أّنه  على اّلرتبوي املنهاج "الّلقاين" يعرف

 (9، صفحة 0778اللقاين، ) قدراهتم تستطيعه ما أفضل إىل املنشودة الّتعليمية الّنتائج حتقيق على الطلبة ملساعدة

 إىل اليت تقدم والقيم والّنظريات واملبادئ واملفاهيم واحلقائق املعلومات من جمموعة" أّنه على "اخلوالدة" ويعرفه

 يتجاوز قد الواقع يف الرتبوي املنهاج أن إال الرمسية وإدارهتا، املدرسة إشراف وحتت بعينها، تعليمية مرحلة يف املتّعلمني

، 7999اخلوالدة، ) .ع ام كليهما أو الّتدريسية أو الرمسية الرتبوية الّنوايا منظمة من جمموعة: "ويصبح الّتعريف هذا
 (05صفحة 

 توجيه حتت حّيققها األطفال اليت اخلربات مجيع من يتكون" املنهج أن "كمبل" و "كازول" من كل ويرى

 هدافاأل لتحقيق املدرسة من املخططة واملوجهة التعليمية اخلربات مجيع بأنه فيعرفه "تايلور" بينما املدرسني،

 سايلو" وأما عنها، مسؤولة املدرسة تكون اليت لّلتعليم الّنتائج املخّططة مجيع أّنه على فيعرفه "بيكر" وأما الّتعليمية،

 .يّعلموا أن جيب ألشخاص الّتعليمية الفرص من جمموعة لتحقيق خطة أّنه على املنهج الرتبوي فيعرفان "ولويس
  (07، صفحة 0775احلارثي، )

 وخربات وحمتوى أهداف مكونة من عناصر يتضمن تربوي خمطط" أّنه على املعاصر مبفهومه املنهاج يعرف كما

 وجمتمعه، باملتّعلم مرتبط ا ويكون ومعرفية، واجتماعية ونفسية فلسفية أسس من مشتقة وهي وتقومي، وتدريس تعليمية

 املتكامل الّنمو حتقيق يف اإلسهام بقصد منها، إشراف وحتت املدرسة وخارجها لداخ تعليمية مواقف يف ومطبق ا

اهلل، عبد) .املتّعلم لدى ّكله ذلك حتقق مدى وتقومي واجلسمية، والوجدانية العقلية املتّعلم جبوانبها شخصية
  (99، صفحة 7999

 للمنهاج إجرائي كتعريف التايل لتعريفا ذكر ميكن احلديث مبفهومه الرتبوي للمنهاج تعاريف من ذكره سبق ومما

 بغرض وذلك خارجها، أو داخلها سواء للتالميذ اليت هتيؤها املدرسة الرتبوية اخلربات جمموعة" أّنه وهو الرتبوي

 االجتماعية، الدينية، الثقافية، العقلية، اجلوانب كامل يف الّنمو واملتكامل أي الشامل الّنمو على مساعدهتم

 ملا حلوال وابتكاراهتم بيئتهم مع بنجاح تفاعلهم ويكفل سلوكهم تعديل إىل منو ا يؤدي والّفنية فسيةالّن اجلسمية،

 (00-09، الصفحات 7999احللية، ) مشكالت من يواجههم
 : للمنهاج الحديث المفهوم في المتضمنة المبادئ. 0.0.0

، الصفحات 0777املفيت، ) للمنهاج احلديث اآلتية املبادئ استخالص ميكننا الرتبوي املنهاج تعريفات خالل من
9-2) 

 اخلربات مجيع هبا، أو الطلبة يقوم اليت الّنشاطات مجيع هو وإمنا فقط، دراسية مقررات جمرد ليس املنهج إن  -

 .املختلفة الّتقومي ووسائل األهداف واحملتوى إىل إضافة منها، توجيهوب املدرسة إشراف حتت هبا ميرون اليت



 والرياضية البدمية التربية ممهاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل األول ــــــــــــــــــــــــــــــ

~ 25 ~ 

 وأن املراد حتقيقها اّلرتبوية األهداف بلوغ على املتّعلمني مساعدة إىل يهدف أن ينبغي اجليد التعليم إن  -

 .ةفردي وفروق من اختالفات بينهم ما االعتبار بعني األخذ مع واستعداداهتم، قدراهتم غاية إىل يرتفع

 يتيح للمّعلمني حبيث مرن ا يكون وأن ومستقبلهم، الطلبة حاضر مع متكيف ا يكون أن ينبغي املنهاج إن  -

 طلبتهم منو خصائص وبني الّتعليم أساليب أفضل بني يوافقوا أن تنفيذه على القائمني

 وأن م واستعداداهتموقدراهت ومشكالهتم واحتياجاهتم واجتاهاهتم الطلبة ميول يراعي أن ينبغي املنهاج إن  -

 .ااّلجتاه املطلوب يف سلوكهم يف تغيريات إحداث وعلى الشامل الّنمو على يساعدهم

 :وخصائصه الحديث الّتربوي المنهاج مزايا. 0.0.0

 املنهاج عكس مزايا بعدة احلديث يتميز الرتبوي املنهاج أن (احللية حممود وحممد مرعي أمحد توفيق) من كل يرى

 (7-5، الصفحات 7999احللية، ): يلي فيما تتلخص يتوال الّتقليدي
 مع أنفسهم وعلى تكييف اجملتمع يف حتدث اليت التغريات تقبل على الطلبة احلديث الرتبوي املنهاج يساعد 

 .متطلباهتا

  فروق فردية من بينهم وما املتعلمني لطبيعة مالئمة أكثرها وخيتار التدريس طرق يف املّعلم ينوع. 

  والتعلم التعليم حمسوسا جيعل أن ذلك شأن من ألن واملناسبة املتنوعة التعليمية الوسائل املعلم يستخدم 

 .ثبات ا أكثر

  وتقوميه سلوك املتعلم لتعديل وعمليات وسائل أهنا على إليها وينظر املنهاج من جزء ا الدراسية املادة متثل. 

  املباشر التلقني والتعليم على وليس الطلبة تعلم تنظيم على احلديث الرتبوي املنهاج يف ماملعل دور يقوم.  

  واالستفادة األولياء واملعلمني خالل من واألسرة املدرسة بني العالقة بتنسيق احلديث الرتبوي املنهاج يهتم 

 .املتخصصني خربات من

  على تكون بيئتها وأن يف إشعاع مركز باعتبارها دورهاب املدرسة تضطلع بأن احلديث الرتبوي املنهاج يهتم 

 هذه تكرار لتجنب نشاطات تربوية من تقدمها وما االجتماعية واهليئات املؤسسات بدور كامل وعي

 .الواحدة البيئة يف النشاطات

  قدرتهمب وأن يثق للمتعلم التعليمية واألنشطة اخلربات اختيار فرص بإقامة احلديث الرتبوي املنهاج يهتم 

 .والّنشيطة اإلجيابية املشاركة على

  وتنمية اليت تواجهه التحديات ملواجهة أبعادها جبميع املتعلم شخصية بتنمية احلديث الرتبوي املنهاج يهتم 

 .احلياتية شؤونه يف تعلمه ما وتوظيف الذايت التعلم على قدرته
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فالوقي، ) :يلي كما يذكرها خصائص أربعة يتضمن احلديث مبفهومه املنهاج أن "فالوقي هاشم حممد" ويبني
 (75-72، الصفحات 0772

 إعداد هي الغاية منفصلة ألن أبعاد أهنا على التعليمي املوقف يف الرئيسية اجلوانب إىل احلديث املنهاج ينظر ال

 .املعرفة من قدر ذلك يف فيه، ووسيلته دوره ممارسة على قادر ا ويكون معني جمتمع يف ليعيش التلميذ
 أيض ا وإمنا واإلنتاج فقط العمل سوق يف يعملون أفراد ختريج يف احلديثة الرتبوية املناهج وظيفة تكمن ال  .0

 عادات من بالثقافة االجتماعية علق ما وتنقية جمتمعهم لتطوير الالزمة الكفاءة لديهم أفراد ختريج يف

 .وتطوره اجملتمع حركة وقيع مما سيئة وتقاليد

 ال (املعرفة واجملتمع املتعلم،) متداخلة ثالثية أبعاد ذات كوهنا يف احلديثة الرتبوية املناهج خصوصية أن  .7
 عمومها يف الّنظرية وإمنا تقوم ومكان، زمان كلّ  ويف جمتمع لكل تصلح واحدة املناهج نظرية أن يعين

 .الثالثة األبعاد هذه على املطلق

 هبا، مباشرة صلة املعلم على فإن واجملتمع، واملعرفة املتعلم هي الرتبوية املناهج يف نظرية أي أسس كان إذا  .0

 اإلطار وطبيعة وإمكاناته املتعلم طبيعة هذا يعي أن ينبغي املعلم أن أي التلميذ تربية مسؤولية يتّوىل أّنه إذ

 .ومتطلباته فيه يعيش الذي االجتماعي

 ووفق ا احلديث مبفهومه املنهاج أن يريان فهما "مفيت أمني و الوكيل أمحد" أما

ة، أمور ا يعين فإّنه حوله املختلفة للتعاريف   (5-2، الصفحات 0777املفيت، ) :يلي كما وهي عديد 
 التالميذ الكتساب اف املدرسةإشر  حتت مفيدة تعمم خربات وهي مربية خربات أو تربوية خربات يتضمن املنهج أن

 .فيها املرغوب وااّلجتاهات واملهارات املعلومات من جمموعة
 جانب تركز على وال فيها، الّنمو إحداث يف املدرسة اليت ترغب اجلوانب بتنوع تتنوع اخلربات هذه أن  .0

 .الّنمو جوانب من فقط واحد

 تعليمية يف مواقف مشاركته و ومعايشته ملختلفةا باخلربات املتّعلم مرور خالل من حيدث هنا التعلم أن  .7

 الشامل الّنمو هو اخلربات التعليمية خمتلف طريق عن املنهج إليه يسعى الذي اهلدف وأن متنوعة،

 .تّعلمه وإىل ...سلوكه تعديل إىل يؤدي والذي للمتّعلم واملتكامل

 مضامني خمتلف من خالل وذلك مزاياه وأهم احلديث الرتبوي املنهاج خصائص "اخلوالدة حممود" كذلك ويبني

(07، صفحة 7999اخلوالدة، ) :يلي ما يف يلخصها واليت الرتبوي، للمنهاج احلديثة املختلفة التعريفات
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 عيملتد بصورة هادفة اختيارها مت اليت وهي الّنوايا، (الرمسي املنهاج) احلديث الرتبوي املنهاج يتضمن .0

 منافية أو غري عشوائية أو عشوائية نشاطات على يشمل ال املنهاج أن يالحظ كما وتعزيزه، التّعلم

 .للتّعلم
العاملية  شبكة املعلومات على أو الورق على مكتوبة ذهنية خطط أو مقصودة نوايا الرتبوي للمنهاج أن  .7

 .متعددة أخرى تعليمية وسائط على أو (اإلنرتنت)

 ميكن الرتبوي، للمنهاج املتعددة التعاريف ومن السابقة اآلراء خمتلف خالل ومن

  :التالية النقاط يف الرتبوي املنهاج ومزايا خصائص من كل تلخيص
 .التالميذ معها تكييف وحياول اجملتمع يف حتدث اليت التغريات كل احلديث الرتبوي املنهاج يساير -

 .من فروق بينهم وملا وميوهلم التالميذ حاجات فقو  التدريس أساليب احلديث الرتبوي املنهاج ينوع  -

 .وتقوميهم التالميذ سلوك لتعديل وسيلة ويعتربها الدراسية املادة على الرتبوي املنهاج يعتمد  -

 .تقومي التالميذ عملية لتسهيل واألسرة املدرسة بني املتبادلة العالقة بتنسيق الرتبوي املنهاج يعمل  -

 .التعليم أطوار كامل عرب املتّعلم شخصية تنمية على ديثاحل الرتبوي املنهاج يركز  -

 :الحديث والمنهاج التقليدي المنهاج بين موازنة. 0.0

 .احلديث واملنهاج التقليدي املنهاج بني اجلوهرية الفروق خمتلف :التايل اجلدول ميّثل
-00، الصفحات 7999احللية، ) الحديث والمنهاج التقليدي المنهاج بين موازنة يبين :( 01 ) رقم جدول
08) 

 المنهاج الحديث المنهاج التقليدي المجال
 طبيعة

 المنهاج
 .للمنهاج مراد الدراسي املقرر-

 .بسهولة التعديل يقبل ال ثابت-

 .الطلب يتعلمه الذي الكم على يركز-

 .إطار ضيق يف املعريف اجلانب على يركز-

 .فقط للطلبة العقلي الّنموب يهتم-

 .املنهاج من جزء الدراسي املقرر -

 .التعديل يقبل مرن -

 .الكيف على يركز -

 .الطالب تفكري بطريقة يهتم -

 .الّنمو أبعاد جبميع يهتم -
 تخطيط

 المنهاج
 .الدراسية املادة يف املختصون يعده -

 .الدراسية املادة اختيار على يركز -

 .املنهاج حمور يةالدراس املادة تعد-

 .األطراف مجيع إعداده يف يشارك -

 .األربعة املنهاج عناصر يشمل -

 .املنهاج حمور هو املتعلم -
 الّنمو على الطالب تساعد وسيلة - .ذاهتا يف غاية - المادة
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 .عليها تعديل أي إدخال جيوز ال - الدراسية

املنطقي  التنظيم على املقرر يبىن -
 .للمادة

 .متكاملة الدراسية املواد -

 .املقرر الكتاب مصدرها -

 .املتكامل

 الطلبة ظروف حسب تعدل-

 .واحتياجاهتم

 سيكولوجية ضوء يف املقرر يبىن-

 .الطلبة

 .ومرتابطة متكاملة الدراسية املواد -

 .متعددة مصادرها -
 طريقة

 التدريس
 .املباشر والتلقني التعليم على تقوم -

 .بالّنشاطات هتتم ال -

 .واحد منط على ريتس -

الّتعليمية  الوسائل استخدام تغفل -
 .الّتّعلمية

 املالئمة الشروط توفري على تقوم -

 .للتعلم

 .بأنواعها بالّنشاطات هتتم -

 .متعددة أمناط هلا -

 .تّعلمية املتنوعة تعليمية وسائل تستخدم -
 

 .مشارك غري سليب - المتّعلم

 يف جناحه مبدى عليه حيكم -

 .اتاالمتحان

 .مشارك إجيايب -

 حنو تقدمه مبدى عليه حيكم -

 .األهداف
 .الطلبة مع تّسلطية عالقة - المّعلم

يف  تالميذه جناح مبدى عليه حيكم -
 االمتحانات

 .الطلبة بني الفردية الفروق يراعي ال -

 .املادة حفظ يف الّتنافس على يشجع -

 .ثابت املّعلم دور -

 .ويوقعه بالعقاب يهدد -

 والّثقة االنفتاح على تقوم قةعال -

 .واالحرتام

 مساعدته ضوء يف عليه حيكم -

 .للطلبة

 .بينهم الفردية الفروق يراعي -

 األنشطة اختيار على يشجع -

 .وممارستها

 .ومتجدد متغري املّعلم دور -

 .الطلبة ويرشد يوجه -
 لعملية املناسب اجلو للمتّعلم هتيؤ -األنشطة  من املدرسية احلياة ختلو - الحياة
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 .املادية المدرسية

حياة  بواقع املدرسية احلياة تربط ال -
 .اجملتمع

 .دميقراطي ا جو ا ال تّوفر -

 .للمتّعلم السوي الّنمو على ال تساعد -

 .التّعلم

 اإلنسانية العالقات على تقوم -

 .الواقعية

 داخل الدميقراطية احلياة تّوفر -

 .املدرسة

 املتكامل يالسو  النمو على تساعد -

 .للمتّعلم
 البيئة
 اإلجتماعية
 للمتّعلمين

فرد ا  باعتباره الطالب مع يتعامل -
 .مستقال

 .للمتعلمني االجتماعية البيئة يهمل -

 .البيئة لتخدم املدرسة يوجه ال -

 .والبيئة احمللية املدرسة بني احلواجز يقيم-

 اجتماعيا فردا العتباره معه يتعامل-

 متفاعال

 .اإلجتماعية القيمة يهمل ال -

 البيئة لتخدم املدرسة يوجه -

 .االجتماعية

 اجملتمع بني حواجز يوجد ال -

 .واملدرسة
 

 ملحوظ تطور هناك واحلديث، أن التقليدي املنهاجني بني املوجزة املقارنة هلذه املبني اجلدول هذا من نالحظ

 لّكنها صعبة عملية املناهج تطوير أن -كذلك  – بالذكر واجلدير وأهدافها، الرتبوية املناهج تطبيق مدى يف ومتباين

 أمام نفسه والرياضية البدنية الرتبية أستاذ أو املدرس جيد أين الرتبية البدنية والرياضية جمال يف خاصة األمهية غاية يف

 .لديه راملقر  املنهاج وبرامج شروط مراعي ا حصته يف تطبيقها عليه يتوجب والذي الدورية والفصلية الربامج
 :المنهاج والبرنامج. 0.0

، يتميز شيئا فشيئا (97، جامعة حممد اخلامس، صفحة (محدان) أخذ مصطلح املنهاج يف الستينيات: المنهاج
والتعلم  عن مدلوله التقليدي كربنامج مدرسي، فاتسعت داللته لتشمل فيما بعد اجملموع املهيكل خلربات التعليم

االهداف، القدرات انشطة التعليم والتعلم، السريورات التعليمية التعلمية، الوسائل التعليمية، املوارد البشرية، )
 .واملقدمة حتت اشراف مؤسسة مدرسية قصد بلوغ املرامي الرتبوية احملددة مسبقا( اخل...املواقيت
ارية تقدم مجلة من املواد واملسائل اليت ميكن ان يسأل عنها وثيقة بيداغوجية رمسية وإجب:" يعرف على انه: البرنامج

 .(09، جامعة حممد اخلامس، صفحة (محدان) "التالميذ المتحان او مسابقة، واليت يتعني تعلمها يف قسم معني
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ني تدريسها، واكتساب املعلومات يستنتج الباحث من هذا التعريف انه يقتصر فقط على احملتويات اليت يتع
واملوضوعات الدراسسية اليت تشكل غاية يف ذاهتا، هتمل حاجات املتعلمني وما بينهم من فروق فردية، وكذلك 

 .اقتصاره على اجلانب املعريف وامهال اجلوانب االخرى لشخصية املتعلم

 :مكونات المنهاج. 0.0

 :األهداف. 0.0.0
 :مفهوم األهداف. 0.0.0.0

 خبربة مروره بعد شخصية املتعلم يف حدوثه متّوقع سلوكي لتغري وصف" أّنه علة الرتبوي اهلدف رفيع

 (20، صفحة 7999احللية، ) ."ما تعليمية

 وهذا كالسلو  التغري إىل ويوجه التغري مبقدار التّعلم مقدار حيدد" حيث بالتّعلم، اهلدف التعريف هذا ويربط

 تكون أن جيب واخلربة يتّحقق، فلن ما وإال خبربة املتّعلم مير أن بد ال اهلدف ولتحقيق ويقيم، ويقاس يالحظ األخري

  (20، صفحة 7999احللية ، ) "بنفسه املتّعلم هبا مير أي تّعلمية، خرب ة

 املشرف وياهتم فهي تعنيمعن ويرفع محاسهم يزيد التعليمية بالعملية القائمني لدى األهداف وضوح أن كما

 لتقييم للمعلم معيار ا كما تعترب تربوي ا ومهني ا، وتوجيههم مشكالهتم ونوعية تالميذه مستوى معرفة على الرتبوي

 كل وقيم واجتاهات حاجات اليت ترتجم الّتعليمية الربامج واألنشطة اجتاه سري حتديد على يساعد كما ..عمله نتائج

 .واجملتمع الفرد من

 واالرجتال، إىل العشوائية الرتبوي العمل تعرض إىل يؤدي وحمددة واضحة أهداف وجود عدم فإن ذلكل

 بوضوح احملددة األهداف تنقصنا وعندما:"..قال حني ذلك Robert Mager" "ماجر  روبرت" أوضح  وقد

 املواد النتقاء سليم أساس لدينا يتوفر ولن فعال، على حنو تعليمي برنامج أو دراسي مقرر يقوم أن يستحيل فإنه

 (92، صفحة 0775عفيفي، ) "املالئمة التدريس وطرق واحملتوى

  :األهداف مستويات. 0.0.0.0
الشائع لدى كثري من املعلمني ان امناطا حمددة من االهداف الرتبوية، هي االهداف العامة واالهداف 

ائية وهذه االمناط هي اليت متثل العمود الفقري يف مستويات االهداف، لكن حيق لنا ان اخلاصة واالهداف االجر 
ما هي على وجه التحديد مستويات االهداف املتواترة يف االدب الرتبوي العاملي املتخصص : نطرح السؤال اآليت

يات االهداف االكثر إذ سيدفهنا اىل ذكر مستو . واليت حتظى باتفاق معظم الباحثني؟ هذا السؤال هام جدا
بالرغم من اختالف الباحثني يف تصورهم ملستويات االهداف غري ان الذي ميكن ان نالحظه ايضا هو .تداوال

 :اتفاقهم على حصر هذه املستويات يف مستويني اثنني مها
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 .ويشمل الغايات واملرامي واألهداف العامة :المستوى العام . أ

 . واإلجرائية ويشمل االهداف اخلاصة :المستوى الخاص . ب

 :المستوى العام . أ

 : الغايات .0

البد يف البداية من االشارة اىل انه ينبغي التفريق بني غايات النظام الرتبوي وغايات املنهاج غاية املنهاج 
اعالن مبدئي يقوم :" ويرى هاملني يف هذا الصدد ان غاية النظام الرتبوي هي. اخص من غايات النظام الرتبوي

تحديد ونقل قيمة اهنا متنح للنظام الرتبوي اخلطوط العريضة وطرق تناول اخلطاب يف شان جمتمع من خالله ب
املرامي العامة اليت هتدف اليه التعليم يف :" وتعرف غاية املنهاج على اهنا. (50، صفحة 0777عطا، ) "الرتبية

 ".منهاج ما بعبارات عامة غري تنفصيلية
ومن خالل التعريف لكل من غاية النظام الرتبوي وغاية املنهاج، نستخلص ان غاية النظام الرتبوي هي عبارات 
تصف مايراه املفكرون ورجال السياسة من مبادئ وقيم عليا توحي بتوجهات السياسة الرتبوية وحتاول االجابة عن 

ملنهاج فهي تصريح غري تفصيلي مرتبط مباشرة بتوحيهات ما هو الفرد الذي نريد تكوينه؟ أما غاية ا. السؤال التايل
 .النظام الرتبوي، تصف نتائج يهدف اليها التعليم يف منهاج ما

 .منهاج الرتبية البدنية والرياضية للتعليم الثانوي هي تعلم االنشطة البدنية والرياضية: مثال
 : المرامي .0

التعبري الذي حيدد عموما :" باهنا هاملينيعرفها تأيت مباشرة بعد الغايات واقل منها عمومية وجتريد و 
املرامي  دينوويعرف . (Hameline, 1982, p. 98) "املقاصد املتبعة من طرف مؤسسة معينة من خالل برنامج

رتبوي اين حتدد املرامي هي عبارات اقل عمومية واكثر وضوحا من الغايات تظهر على مستوى التسيري ال:" يف قوله
 "اليت تقود اىل حتقيق غايات السياسية الرتبوية وترتجم عادة يف خمططات عمل ومناهج حتدد ملمح التلميذ

(Louis, 1983, p. 11) .ن املرامي يعرب عن اجلزء الظاهر للسياسة التعليمية، تايت يف صدارة املناهج، ويشتق م
غايات املنهاج، هو املستوى الذي ينبغي ان يعرب فيه عن نوايا الرتبية يف شكل منتوج او يف شكل النتائج املنتظرة 

اجلزء الظاهر لنظام تربوي معني يعمل على :" املرامي بوصفه احمد شبشوبويف هذا الصدد يقدم . من املتعلم
 .(89، صفحة 0770شبشوب، ) "ائدة فيهضبط توجهاته الكربى اعتمادا على القيم االجتماعية الس

يتضح من خالل التعريفات السابقة ان املرامي هي تلك العبارات غري التفصيلية اليت تعرب عن النية الرتبوية يف 
 .شكل النتائج املنتظرة من املتعلم

 (.اجملال الوجداين)قيمة الشعور بالواجب : مثال
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 :اف العامةاالهد .0

فذا كانت املرامي عبارة عن توجهات عامة حتدد جممل املراحل التعليمية، فان االهداف تعترب جتسيدا هلذه 
 "وصف جملموعة من السلوكات اليت سيربهن املتعلم من خالل القيام هبا على قدرته:" ماجرالتوجهات، يعرفها 

(Nadeau, 1988, p. 05) .اهداف تصف النتيجة الفعلية :" وقد عرفت االهداف العام يف علوم الرتبية باهنا
املراد حتقيقها من جزء منهاج دراسي او من من جمموعة من الدروس، وغالبا ما يايت على شكل صيغ يقدم هبا 

، .وآخرون ع) "وى من املستوياتاملقرتحات املعربة عن املضامني الرمسية الواردة بصدد مادة من املواد تنجز يف مست
 عبارات على درجة متوسطة من التحديد:" االهداف العامة على اهنا ليتونويصف . (799، صفحة 0779

تصف السلوك او االداء النهائي املتوقع صدروه عند املتعلم، بعد تدريس مادة او مقرر دراسي معني، تضعه 
ة املخول هلا صالحية بناء املناهج، لذلك فهي تظهر على مستوى تنفيذ الفعل الرتبوي، وتكون مرتبطة السلط

ويعرفها كل من حسن حسني زيتون . (99، صفحة Lethan ،0750) "بوحدة دراسي او نشاط حمدد
 .(00، صفحة 0778زيتون، ) "النواتج العامة املرغوبة ملنظومة املنهج:" وآخرون

نالحظ من خالل ما تقدم من تعاريف اهنا تصب يف جمرى واحد وهو ان االهداف العامة هي النتائج املراد 
 .حتقيقها عند املتعلمني بعد مرورهم من خربات تربوية اجيابية يف منهاج من املناهج التعليمية

االهداف العامة ملنهاج الرتبية البدنية والرياضية باهنا عبارات تصف النتيجة الفعلية اليت تظهر عند  ويعرف الباحث
 .املتعلم على شكل قدرات ومهارات، واليت حيققها منهاج الرتبية البدنية والرياضية أو جزء منه

 :المستوى الخاص . ب

 :االهداف الخاصة .0

ب فيه وممكن حتقيقه يف سلوك املتعلم وهذا التغيري يرجع اىل تغيري صاحل ومرغو :" على اهنا ديكورتيعرفها 
 "التعليم الذي تلقاه التلميذ، والذي نريد به ان يكتسب سلوكا جديدا او يتقن سلوكا مكتسبا يف السابق

(decorte ،0779 89، صفحة) . هي اليت جتسد  :" هنابأ عباس احمد السامرائي وآخرونويصفها كل من
. (08، صفحة 0770السمارائي، ) "كل مناه مهارة واحدة ميكن مباشرة مالحظتها وحصرها كما ميكن قياسها

اهداف مصاغة بعبارات واضحة تعرب عن السلوك املراد حتقيقه :" ان االهداف اخلاصة هي محمد الدريجويبني 
. (99، صفحة 7999شعلة، ) "وعن املهارات القابلة للمالحظة واليت سيملكها يف هناية التعليمعند التلميذ 

ويستخلص الباحث ان االهداف اخلاصة تشتق من االهداف العامة، وهي مجل مصاغة بشكل واضح تعرب عن 
 .تعلم وهو قابل للمالحظة والقياسمهارات وقدرات على شكل سلوك متوقع حتقيقه عند امل

 



 والرياضية البدمية التربية ممهاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل األول ــــــــــــــــــــــــــــــ

~ 33 ~ 

 :االهداف االجرائية .0

االجرائية .قبل التطرق اىل تعريف االهداف االجرائية، البد من التعرض اىل مفهوم االجرائية او االجرأة
اما . باملفهوم العام تعىن حتويل او نقل مفهوم او مبدأ أو تعريف اىل االطار امللموس للفعل و التطبيق املباشر 

عملية بناء، تركيبة لغوية، يقوم هبا املدرس بطريقة منهجية، متكنه من ":جمال االهداف الرتبوية، االجرأة تعين يف
التعرف على املتغري التابع، وهو التلميذ، واملتغريات املستقلة، وهي الفعل _ميكن عند قراءته_انشاء هدف

وحمكات اجنازه، ومستواه وتصنيفه،هبدف  السلوكي الواضح والقابل للمالحظة، وشروط حتقيق هذا الفعل،
 .(08، صفحة 0777بوعالق، ) ."بلوغ نتيجة حمددة، ومتوقعة سلفا

حىت يسهل حتقيق االهداف اخلاصةن فقد اتفق املتخصون على ان هذا التحقيق : األهداف االجرائية
 (.سلوكية)اخلاصة اىل اهداف اجرائيةاليكون اال عن طريق ترمجة تللك االهداف 

يكون هدفا اجرئيا اذا كان ققابال للمالحظة والقياس وان يصاغ :"االهداف االجرائية بقوله بلبل يعرف
بألفاظ واضحة، وغري قابل للتأويل على وجه التخصيص،الن يشكل موضوع تواصل واضح بني الشخص 

كما هدف ما اجرائيا (.اي التلميذ)لشخص الذي ينجز وا(اي املدرس) الذي ينظم عملية التعلم ويقومها 
عندما يكون ما يصفه عملية يستطيع التلميذ اجنازها، و التعبري عن نتاج هذا االجناز بواسطة سلوك 

هكذا، ميكن حتديد اهلدف االجرائي على انه قدرة مكتسبة من املتعلم اثناء تعلم ما او عند هنايته، .مالحظ
 "ة ما فعله املدرس او ما يريد فعله، بل بتحديد ما سيكون التلميذ قادرا على فعلهفاالمر اليتعلق مبعرف

(Pepel ،0770 09، صفحة). . وصف جملموعة من)االهداف االجرائية على اهنا  ماجرويوصف 
، صفحة Nadeau ،0755) "هالسلوكات او االجنازات سيربهن املتعلم من خالل القيام هبا على قدرت

92). 
ووفقا ملا سبق ميكن تعريف االهداف االجرائية باهنا عبارات لغوية تصف بدقة وبوضوح، سلوك املتعلم املتوقع 

غة أثناء أو بعد التعلم، على أن يكون هذا السلوك ملحوظا وملموسا وقابال للقياس ولكي تكون هذه الصيا
اجرائية فإهنا تكون مرفوقة بالشروط الضرورية لتحقيق االجناز، وبتحديد دقيق حملكات النجاح املقبول حىت تتم 

 .واملقصود هنا بشروط االجناز، هي الظروف اليت سيظهر يف إطارها السلوك املستهدف. عملية تقييمه
 :األهداف تصنيف. 0.0.0.0

 :"جرونالند" تصنيف. 0

 وهذه مظاهر سلوكية يف الرتبوية األهداف تضم أن ميكن رئيسية جماالت يف التعلم نتائج "جرونالند" ّصنف

 (20، صفحة 0775عفيفي، ) :هي اجملاالت
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 .خمتلفة وإجراءات وطرق عامة ومبادئ معينة وحقائق مصطلحات معرفة وتشمل :المعرفة .0
 .جديدة مواقف تطبيق يف املعرفة واستخدام يقتطب على القدرة ويشمل :الفهم  .7

 .القصور فيها نواحي وتبيني ومتييزها املعطاة البيانات تعميم على القدرة وتشمل :التفكير مهارات  .0

 .وغريها.. اآلراء تبادل ومهارات واإلجنازية املختربية املهارات وتشمل :العامة المهارات  .9

 .تماعيةواالج العلمية املواقف وتشمل :المواقف  .8

 .والشخصية املهنية االهتمامات وتشمل :اإلهتمامات  .9

 .واستمتاع وتذوق تقدير موضوع يعترب الذي املوضوع حول الّنقدي احلكم ويشمل :الّتقدير  .2

 .واإلنفعايل االجتماعي التكيف ويشمل :التكيف  .5

 (Bloom):" بلوم" تصنيف. 0

 لألهداف قدم تصنيف ا حيث الرتبوية، األهداف جمال يف تربوي فكر أشهر صاحب "بلوم بنيامني" يعترب

 الرتبويون كلّ  يفهمها لغة تربوية وضع حنو موجه ا وكان جهده ،"الرتبوية األهداف تصنيف" كتابه يف الرتبوية

 :وهي رئيسية جماالت ثالثة األهداف إىل هذه "بلوم" ّصنف وقد خالهلا، من الرتبوية األهداف ُوتصاغ
 املعرفة وتذكرها، عن تعرب اليت األهداف ويشمل:Cognitive Domainالمعرفي  الجانب -0

 وبرهنتها القوانني وفهمها وتطبيق احلقائق تذكر مثل للفرد املعريف أو الفعلي السلوك يف تعديال ويقتضي

 الفهم، التذكر، :وهي ستة مستويات الّنوع هذا حتت ويدخل لغوية، لعبارة تنظيمي بناء حتليل أو

 .والّتقومي اّلرتكيب أو الربهنة يل،الّتحل الّتطبيق،

 العاطفية، عن اجلوانب تعرب اليت األهداف ويشمل: Affective Domainالجانب الوجداني  -7

 كبرية بدرجة تتصف من السلوك أنواع ا تتضمن وهي معني، لشيء رفضه أو الفرد قبول بدرجة وتتصل

 يسلك أن الفرد من داف الوجدانيةاأله هذه وتقتضي والقيم، وامليول االجتاهات مثل الثبات من

 األهداف من النوع هذا حتت واالنفعاالت، ويدخل والرغبات املشاعر بإبداء يتعلق عاطفي ا سلوكا  

 .الّتمييز أو والّتخصيص التنظيم التقدير أو االستجابة، التقييم القبول، أو الرضا :وهي مستويات مخسة

 اجلانب تعرب عن اليت األهداف ويشمل :Psychomotor Skills Domainالجانب الحركي  -0

 جسده، يف أطراف والتحكم يديه وعضالت أصابعه استعمال على الفرد بقدرة وتّتصل املهاري،

ا الفرد من املهارية األهداف وتقتضي احلركة، وسرعة بالّدقة ويتميز  واستخدام احلركة فيه أداء سلوك 

  :وهي توياتمس ثالث األهداف من النوع هذا حتت ويدخل اجلسم،

  .واحدة حركة ذات بسيطة مهارات. 
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 .حركة من اكثر وتشمل مركبة مهارات. 
 (27-20، الصفحات 0772فالوقي، ) اإلنسان جسم عن مستقل جسم استخدام فيها يتم مهارات. 

 :والرياضية البدنية للتربية العامة األهداف .0.0.0.0

 خالل حتقيقها يتم األهداف اليت تلك هي الثانوي الطور يف خاصة والرياضية البدنية للرتبية العامة هدافاأل إن

 والّنفسي البيولوجي الّنمو مع مراعاة األهداف هذه صياغة تتم حيث الثانوي، التعليم من سنوات ثالث بعد أو

 األهداف هذه وتُوزع االجتماعية، والقيم يم واملعايريالق ومعرفة اآلخرين مع التعايش كيفية تّعلمهم وضرورة للتالميذ

، 7998بوسكرة، ) :يلي كما وهي والرياضية، البدنية الرتبية ملادة األمهية الرتبوية أساسية تربز جماالت ثالث على
 (00-09الصفحات 

 أمهها ومن :الحركي الحسي المجال أهداف: 

 .والّتعقيد الصعوبة متزايدة حركات تدرجي ا ويتعلم فيه، ويتحكم جسمه التلميذ يدرك أن -

 .الوضعيات خمتلف يف بدوهنا أو األداة باستعمال أخرى إىل حركية وضعية من ينتقل  -

 .التعليمية املؤسسة يف لألنشطة التكتيكية والوضعيات القاعدية احلركية التقنيات يف يتحكم  -

 .الذهين والتصور الفعل رد قدرات وينمي الوضعيات خمتلف يف داجله توزيع يف يتحكم  -

 وأمهها :العاطفي االجتماعي المجال أهداف: 

 .الرياضي البدين النشاط ممارسة حنو إجيابية اجتاهات التلميذ يكون -

 .اللعبة وقوانني قواعد وحيرتم خلقي ا ويتهذب النشاط فعاليات يف بسرعة يندمج  -

 .املختلفة الفعاليات يف املقبولة االجتماعية املعايري إطار يف اعيةاجلم احلياة وميجد حيب  -

 .إجيابية بطريقة انفعاالته عن ويعرب األدوار خمتلف يتقمص  -

 التالية الرتبوية األهداف حيقق أن التلميذ من ينتظر حيث :المعرفي المجال أهداف: 
 .ميارسها اليت طةواألنش األلعاب قوانني ويعرف وفوائدها، وأهدافها املادة يعرف -

 .بالنشاط املرتبطة املفاهيم ويعرف والدوليني، الوطنيني وأبطاهلا اللعبة تاريخ يعرف  -

 .البدنية والقدرات الصفات ويعرف اإلصابات، لتفادي والسالمة األمن قواعد يعرف  -

 .وتسميتها واألدوات واألجهزة اللعب وخطط احلركية واملهارات الفنية النواحي يعرف  -

 .اخلارجي واملظهر العامة الصحة وعلى اجلسم على البدين النشاط تأثري يعرف  -
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 :المحتوى. 0.0.0
 :تعريف المحتوى. 0.0.0.0

يعترب احملتوى احد مكونات االساسية للمنهاج وهو اول من يتاثر باهلداف وينبغي ان يعرض يف املنها مرتبط 
يف املراجع الرتبوية يطلق :" بقوهلا عبد الكريم عفافباالهداف، هناك عدة مسميات للمحتوى وهذا ما تؤكده 

، صفحة 0757الكرمي، ) "حمتوى التعليم، مواد التعليم، مواد املنهاج او املادة: على احملتوى مسميات عدة مثل
ختلفة واخلربات الرتبية اليت اوجه النشاط امل:" بانه محمد الحماحمي وامين الخولييعرف احملتوى كل من . (79

 عفاف عبد الكريموتصف . (77، صفحة 0779اخلويل، ) "مت اختيارها وتنظيمها لتحقيق االهداف املرجوة
 جمموعة من املعارف، ختص الثقافة البدنية والرياضية، بالضافة من...يتضمن االنشطة البدنية :" احملتوى بانه

 .(79، صفحة 0757الكرمي، ) "املطالب البدنية، ومن املعارف مبعىن اخلربات الرتبوية
 سواء معني، حنو على يتم تنظيمها واليت االختيار عليها يقع اليت واملعلومات املعارف نوعية" أّنه على احملتوى يعرف

ا املعارف هذه أكانت  (79، صفحة 0775عفيفي، ) "أساسية أفكار ا أم قائقح أم مفاهيم 

 :المحتوى اختيار معايير. 0.0.0.0

 ولكلّ  عدة موضوعات يشمل جمال وكل جماالت عدة تشمل فاملادة سهلة، عملية يعترب ال احملتوى إختيار

 االعتبار يف أن تأخذ جيب معينة هلا معايري احملتوى تياراخ فعملية لذا فرعية، وأخرى رئيسية حماور عدة موضوع

 (59-27، الصفحات 7999احللية ، ): وهي

 معايري أهم حتقيقها من املراد باألهداف احملتوى ارتباط يعترب حيث :باألهداف مرتبطًا المحتوى يكون أن .0

 ترمجة احملتوى يكون جيب أن لذا نة،معي ألهداف الوصول التعليمية حناول العملية خالل ألننا ذلك اإلختيار،

 .حتقيقها من ّكنا ملامت وإال لألهداف صادقة

 واقع مع املختارة متمشية املعارف تكون أن جيب :الّتلميذ يعيشه الذي الّثقافي بالواقع المحتوى يرتبط أن. 0

 الظواهر هذه عن نجمت ميكن أن اليت واملشكالت حوله حتدث اليت الظواهر فهم على ُوتساعده التلميذ، حياة

 .مواجهتها وكيفية
 ويتناوهلا اليت يغطيها احملتوى اجملاالت يعين فالشمول :المحتوى وعمق شمول بين توازن هناك يكون أن .0

 مثل املادة أساسيات تناول العمق فيعين أما ونظامها، املادة عن واضحة فكرة إلعطاء تكفي حبيث بالدراسة،

 بغريها ويربطها كامال لفهمها يلزم الذي من الّتفصيل بشيء تطبيقاهتا وكذلك األساسية رواألفكا واملفاهيم املبادئ

 .جديدة يف مواقف تطبيقها ميكن اليت واملفاهيم املبادئ من
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 التّعلم، حدوث عملية شروط أهم من الدافعية تعترب حيث :التلميذ وحاجات ميول المحتوى أن يراعي. 0

 عملية وييسر احملتوى، على دراسة لإلقبال لديهم الدافع يوجد احملتوى خالل من اجاهتموح التالميذ مبيول واالهتمام

 حبيث احملتوى اختيار أساسها على يتم اليت أحد املعايري هو وحاجاهتم التالميذ ميول مراعاة يعترب فهو لذا تّعلمهم،

 .وخمتلف قدراهتم التالميذ ملستوى مناسب ا يكون

 :وىالمحت تصنيفات .0.0.0.0

 تّصنف ولذلك تصنيفات املعرفة هي احملتوى تصنيفات فإن واملعلومات املعارف جمموعة هو احملتوى مادام

 (89، صفحة 7997احللية، ):فتكون لدينا باألهداف املعرفة ارتباط حسب احملتوى يف املنظمة املعرفة
 .إدراكية معرفة -
 .قيمية معرفة -

 .أدائية معرفة -

 :يلي ما إىل للمعرفة املنظمة الكربى احلقول أو اجملاالت حسب احملتوى يف ملنظمةا املعرفة تّصنف كما
 (80، صفحة 7997احللية، )

 .الطبيعية املعرفة -

 .اإلنسانية املعرفة -

 (.الرياضية) الّتشكلية املعرفة -
 .الّتطبيقية املعرفة -

 .(املعلوماتية)احلاسوبية  املعرفة -

 :التايل التسلسل حسب املختلفة، التعلم نتاجات حسب احملتوى من مةاملنظ املعرفة تّصنف قد كما
 (89-80، صفحة 7997احللية، )

 .والقيم اإّلجتاهات -

 .املهارات -

 .والّنظريات الفرضيات -

 .والّتعميمات املبادئ -
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 :طرائق التدريس والوسائل التعليمية. 0.0.0
 :تعريف طرق التدريس والوسائل التعليمية. 0.0.0.0

إن الشروط املوضوعية للممارسة الببداغوجية احلديثة، تقتضي وجود عالقة ترابط بني الطريقة املعتمدة يف نشاط 
تربوي معني، وبني األهداف احملددة كمقاصد يسعى النشاط البيداغوجي اىل حتقيقها بشكل إجرائي ميكن 

. ية ارتباطا وثيقا مبحتويات املنهاج وأهدافهمالحظتها ومن مثة تقييمها، ترتبط طرائق التدريس واألنشطة التعليم
جمموعة " وتعرف الطريقة على أهنا. واملنهاج احلديث ينبغي ان يشري اىل طرائق اليت تبناها من أجل حتقيق أهدافه

 . (597ة ، صفحRenald ،0770)" التقنيات املنظمة املعتمدة من اجل حتقيق أهداف بيداغوجية
 املعلومات املدركات واكتساب تكوين على تعمل اليت واألدوات الوسائل تلك" أهنا على التعليمية الوسائل تعرفو 

، 0777املفيت، ) "التعلم عملية املختلفة يف التلميذ حواس تشغيل على تعمل أّلهنا ..وأعمق أفضل بطريقة وفهمها
 (088صفحة 

 األلفاظ واستخدام القراءة على أساس ا تعتمد ال اليت املواد تلك " أهنا على فيعرفها (Dal)" ديل" أما

 باقية تعليمية خبربات وتزويد التالميذ الّتدريس جودة زيادة بواسطتها مواد ميكن وهي وفهمها، معانيها لنقل والرموز

 (0، صفحة Dal ،0759) "األثر
 غلب حيث كوسائل تعليمية والبصرية السمعية للوسائل تعريفه يف يشري"ديل" أن إىل هنا اإلشارة وجتدر

 .التعليمي اجملال الرتبوي يف خاصة التعليمية الوسائل على والبصرية السمعية الوسائل تسمية

، 7997احللية، ) :يلي ما - اهتامسمي اختالف على - التعليمية الوسائل هذه استخدام عند ويراعى
 (99صفحة 

 (.إهلي مصدر)بالوحي  اإلدراك -

 .باإلهلام اإلدراك  -

 .باحلواس اإلدراك  -

 . بالتجريب اإلدراك  -

 .بالعقل اإلدراك  -

 :التعليمية والوسائل لألنشطة األساسية الوظائف. 0.0.0.0 

 وظائف والوسائل فلهذه األنشطة لذا الرتبوي، هاجاملن عناصر أهم من التعليمية والوسائل األنشطة أن فيه الشك مما

 :يلي كما هي الوظائف وهذه التعليمية، العملية يف عنها غ ىن ال متعددة
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 :المعلم لدى المعرفية المهارات تنمية .0

 وأسلوب ا للنشط العقلي بداية مما يعد الّتساؤل إىل وتدفع االهتمام تثري التعليمية والسائل األنشطة أن حيث

 .التفكري كيفية الفرد لتعليم اجيد  

 :المّعلم لدى والقيم واالتجاهات الميول تنمية .0

 الرصيد إىل جديدة تضاف خربات هتيئة على ويساعد اجلوانب هذه لتنمية حقيقية فرصة النشاط حيث يعد

 .اهلامة اجلوانب تلك من املتعلم لدى املتكون

 :التطبيقي والجانب النظري الجانب بين الربط .0

 إىل والسبيل من خطئه صحته له يثبت ّحىت معىن أو داللة دون يبقى الدرس خالل املتعلم يدرسه مما فالكثري

 .علمي بشكل وما يثبتها معارف من له قدم ما على يدلّ  ما املتعلم يشاهد أن ذلك
 :التعليمية العملية أطراف مع والّتواصل االّتصال مهارات تنمية  .0

 املختلفة االّتصال والتواصل مهارات ممارسة فرصة للمتعلم أشكاله تلفمبخ املدرسي الّنشاط يّوفر حيث

 .عليها والتدرب

 :فريق ضمن والعمل الّتخطيط تّعلم .0

 هبا يقوم وزيارات ومقابالت مشروعات فهناك املتعاون، والعمل الّتخطيط إىل دائم ا الّنشاط حيتاج حيث

، الصفحات 0775اهليجاء، ) .ضمن فريق والعمل طيطالّتخ خالل من إال ذلك يتم أن وال ميكن املتّعلمون،
99-92) 

 :يلي ما يف أمجلها حمددات الّتعليمية لألنشطة أن ( 1989 ) الّلقاين ويذكر

 :المنهج فلسفة .0

 مادة الّتعليميةلل معظمه أو الّثقل كل تعطي الفلسفة تلك كانت فإذا معينة، فلسفة إىل يستند منهج فكل

 إىل يؤدي فذلك بعكس ذلك كانت إذا أما الرتبوي، العمل خريطة من املدرسي النشاط غياب إىل فهذا يؤدي

 .متنوعة أنشطة

 :السائد اإلشراف نمط .0

 أهداف ميكن حتقيق ال لذلك ُستمارس، اليت األنشطة طبيعة الرتبوية املؤسسة يف السائد اإلشراف منط حيدد

 .عناصره بني لتكام دون املنهج
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 :الّتقويم عملية  .0

 على تقوم عملية الّتقومي كانت فإذا استخدامه، عدم أو النشاط الستخدام املعلم قابلية مدى اجلانب هذا حيدد

 ملسألة رعاية دون لتغطية املقرر جهده معظم تكريس إىل ذلك سيؤدي معلومات من املتّعلم ما حصله قياس

 واّلرتكيز باألنشطة االهتمام من املزيد ذلك إىل فيؤدي معرفية مهارات تقيس العملية تلك كانت إذا بينما الّنشاط،

 .عليها

 :المتاحة اإلمكانات .0

 الطلبة وال املعلم يستطيع فال األنشطة، تلك لتنفيذ اإلمكانات توافر األنشطة يف تتحكم اليت العوامل أهم فمن

، الصفحات 0757اللقاين، املناهج بني النظرية والتطبيق، ) أيض ا ومعنوية مادية إمكانات دون نشاط أي تنفيذ
89-88)  

 :التالميذ وميول التعليمية الوسائل. 0.0.0.0

 "هربارت"و "بستالوزي"و "روسو: "أمثال النفس وعلماء اّلرتبويني من األوائل الرواد معظم أكد

 الدراسات نتائج بينت خمتلفة كما نشاطات من به يقوم فيما الفرد ميول أمهية ىعل وغريهم، "ديوي"و "فروبل"و

 .القدرات بني فروق من األفراد بني يوجد ما السيكولوجية واألحباث

 هبذه هنتم الرتبية والّتعليم جمال يف وحنن التالميذ، مبيول االهتمام احلديثة الّنفسية الدراسات أكدت ولقد

 تعمل الوقت نفس ويف بالنسبة للمتّعلمني حتقيقها إىل نسعى أهداف أهنا مبعىن مع ا، ووسائل اتغاي أّلهنا الّنواحي

 لذلك وتبعا   اّلرتبوية، األهداف لتحقيق خبربات املتّعلم يّتصل فيما دافعية قوى مبثابة امليول أو االهتمامات هذه

 يّتصل فيما اّلرتبوي لإلهتمام بؤرة تّتخذ أن كنمي حىت التالميذ املختلفة اهتمامات على املدرس يتعرف أن ينبغي

 (78-79، الصفحات 0779جابر، ) .الّتدريس وطرق املنهج بنشاط

 التلميذ أن وهكذا نرى نشاط، أو عمل من به يقوم ملا نتيجة باإلشباع املواقف هذه مثل يف التلميذ فيحس

 الّنشاط أو العمل من اللون يقوم هبذا إمنا فيها، ينهمك اليت والنشاطات األعمال من املختلفة اعاألنو  هبذه قيامه يف

 إطار يف تدخل أهداف حتقيق حنو داخلي عن واقع يصدر هذا نشاطه يف وهو اهتمامه، على ويستحوذ يغريه ألّنه

 (79، صفحة 0779جابر، ) .ممتع ا و مرضي ا به الذي يقوم الّنشاط جيعل مما فهمه، حدود ويف خربته
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 :التقويم. 0.0.0

 :تعريف التقويم. 0.0.0.0
 اليت العامة حتقيق األهداف يف الفشل أو النجاح مدى ملعرفة اجلماعة أو الفرد هبا يقوم اليت العملية" هو التقومي

املفيت، ) "ممكنة صورة ألحسن األهداف املنشودة حتقيق كنّحىت مي به، والضعف القوة نقاط وكذا املنهج يتضمنها
 (090، صفحة 0777

 األهداف ضوء ّكله يف للمنهج أو جوانبه أحد أو املتعلم ملوقف وعالج تشخيص عملية أّنه" التقومي يعين كما

  (087، صفحة 0750، .وآخرون م) "املنشودة اّلرتبوية
 وهي الضرورية إحدى وظائفها فهي الرتبية بعملية وثيق ا ارتباط ا مرتبطة مستمرة عملية" أّنه على كذلك ويعرف

 (77، صفحة 7999شعلة، ) "فيها حيدث تغيري أي عليه أن يشيد ينبغي الذي األساس
الشيخ، ) "املختلفة ضوء املوضوعات يف شيء مالئمة أو صالحية مدى تقدير عملية" فهو اّلرتبوي التقومي أما

 (0، صفحة 0728

 واستخدامها املعلومات على احلصول عملية" هو الرتبوي التقومي أن Ten Brink" برنك تن" يرى حيث

 أنSendres "ساندرز" و Worthen "وارنث" يرى كما القرارات، اختاذ يف بدورها توظف أحكام إىل للتوصل

 " التعليمية العملية عن أحكام إصدار يتضمن الرتبوي التقومي"
 عملية أّنه وهو لّلتقومي اّلرتبوي شامل بتعريف اخلروج ميكن واملفاهيم الّتعاريف خمتلف استعراض خالل ومن

 القوة جوانب حتديد هبدف العملية التعليمية جوانب عن والبيانات اتاملعلوم مجع إىل هتدف ومنظمة مقصودة

 .لعالجها الضعف وجوانب لتدعيمها
 : التقويم أسس. 0.0.0.0

 بينها تشكل فيما أساسية مبادئ عدة على ويرتكز العامة، األسس من مجلة على الرتبوي التقومي يقوم

 مراعاهتا جيب اليت العامة بني األسس ومن التقومي، عملية رىجت أجلها من اليت األهداف وحتقيق للنجاح صلبة أرضية

  (797، صفحة 0775مذكور، ) :مايلي وحمققة ناجحة لتكون الرتبوي التقومي عملية يف وتوفرها

 تقييمه، املراد الربنامج أهداف مع منسق ا الّتقومي يكون أن بذلك واملقصود :الّتعليمية باألهداف اإلرتباط .0

العملية  تقومي من الغرض كان فإذا التعليمي، للمنهج العامة باألهداف اّلرتبوي الّتقومي ترتبط عملية أن أي
 واالنطالق أهدافها على فالوقوف مسارها وتصحيح فيها والضعف القوة نواحي اكتشاف هو التعليمية

 (070، صفحة 0772فالوقي، ) .م اسلي عليها احلكم يكون حىت الّتنفيذ واجب منها
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، صفحة 0728الشيخ، ) :مايلي أمهها صور عدة يف تتّجلى الرتبوي التقومي عملية ومشول :الشمول .7
00) 

 .يع امج منها أمشل فهو واالختبارات، لالمتحانات مرادف ا ليس الّتقومي أن -

 .والضعف القوة جوانب بيان إىل ذلك يتعدى بل تقييم، جمرد ليس الّتقومي أن -

 ومستوياهتا السلوك أنواع جلميع شاملة عملية الّتقومي أن -

الشيخ، ) :ب تسمح حبيث دقيقة نتائج إىل للتوصل الُفرصة تتيح التقومي فاستمرارية: اإلستمرارية   -
  (08، صفحة 0728

 .تقوميها املراد اجلوانب مجيع تغطية -

 (.تشخيص عملية) والضعف القوة نقاط حتديد -

 .والصعوبات املعوقات عن الكشف -

 .ثابتة نتائج إىل التوصل يتم حبيث مرة من أكثر الوسيلة الستعمال الُفرص إتاحة -

 .التقومي عملية يف األفراد من كبري عدد الشرتاك الُفرصة إتاحة -
، 7999اهلل، ) :جماالت منها عدة يف يتم حبيث واملتنوعة، املختلفة الوسائل بني الّتناسق به ويقصد :التكامل
  (095صفحة 

 التقومي عملية يف املستخدمة املختلفة الوسائل بني تكامل -

 .التدريس وعملية الّتقومي عملية بني تكامل -

 .التقومي عملية يف املستخدمة املختلفة ساليباأل بني تكامل -

 .التوجيه أو اإلشراف أو للتدريب سواء املختلفة والّنظم التقومي بني تكامل -

 قيمة األحكام وحتديد إصدار عند والّدقة والثبات واملوضوعية الصدق توخي" بالعلمية واملقصود :العلمّية .0

 جيب وحتليلها، كذلك املعلومات جلمع لكيفيةوا الكمية الطرق من كل تستخدم" حبيث ،"األشياء

فالوقي، ) "واإلمكانات سدى اجلهود تضيع ال كي العمل يف العشوائية وجّتنب التقومي لعملية التخطيط
 (078، صفحة 0772

مذكور، ) "والتكلفة قتوالو  اجلهد حيث من إقتصادية الّتقومي عملية تكون أن جيب" حبيث :الّتكلفة  .9
ا التقومي عملية تستنفد أن جيب فال للجهد فبالنسبة"،(790، صفحة 0775  كي املتّعلم من كبري ا جهد 

 التالميذ إرهاق املعلم على جيب فال للوقت بالنسبة أما العمل، على طاقته بامللل فتضعف اليصاب

هلم  تدع وال املنزل يف وقتهم من األكرب اجلزء تستغرق ال حىت املنزلية، والواجبات اليةباالختبارات املتت
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 بالنسبة لّلتكاليف أما ...الرياضي أو االجتماعي النشاط أو اخلارجي االطالع أو لالستذكار الكايف الوقت

 على امليزانية عبئ ا تكون ال حىت الّتقومي عملية على االّتفاق يف مغاالة هناك تكون أال الواجب فمن

  .(029، صفحة 0777املفيت، ) "األداء على حسن داللة ليست اإلنفاق وكثرة لّلتعليم املخصصة

 بعض ا تكمل بعضها اليت واألدوات والوسائل واألساليب املعايري من جمموعة استخدام" به ويقصد :الّتنوع .8

 مثال، كالّتعليم بالسلوك اإلنساين العالقة ذات باألشياء يتّعلق فيما وخباصة مصداقية أكثر نتائج ُوتعطي

 فرد أو معلومات على يتّسىن احلصول ّحىت اّلرتبوي الّتقومي وأدوات ووسائل أساليب تتنوع أن جيب وهبذا

 (05، صفحة 0728الشيخ، ) "أدق حكم إىل الوصول

 التغيري أساسية لعملية خطة أيض ا هو بل فقط الرتبوية العملية فاعلية على للحكم وسيلة ليس" فالّتقومي

 "واإلنتاج العمل من ملزيد الدوافع لديهم ينمي فهو واجلماعات، األفراد ألداء تعزيز عملية وهو الرتبوي، والتطوير
  (799ة ، صفح0775مذكور، )

 يساعدهم من وكل املتعلمني بني واإلقدام واالحرتام احملبة مشاعر تنمي أن جيب عملية الرتبوي فالّتقومي إذن

  .الذات وحتقيق التّعلم عملية على
 :المقاربة بالكفاءات في منهاج التربية البدنية والرياضية. 1.1

 :تعريف الكفاءة .1.1.1

 يقوم اليت املوارد جمموعة الكفاءة مصطلح ويستدعي ت،وضعيا على ميارس مهاري نشاط هي الكفاءة
 ملعارف، الشخص توظيف تعين الكفاءة أن كما فعل، اجناز يف النجاح هبدف ما وضعية يف بتعبئتها الفرد

 ما، وضعية سياق من الكفاءة خترج أن ميكن ال مبعىن معينة، وضعية يف استشراف، معارف كينونة، معارف
 الشخص من التوظيف يستدعي أخرى جهة من الوضعية، عن الشخص حيمله الذي ورللتص تابعة دائما وهي
 أو )معارف)  معرفية املوارد هذه تكون أن وميكن بالوضعية، عالقتها يف الوجيهة املوارد من جلملة ناجحة تعبئة

 اليت أو (يلالزم أو املدرس من املطلوبة اإلعانة( اجتماعية أو )شخصي ملوضوع الوضعية نتماءإ)  وجدانية
 أن أيضا وعليه للوضعية، بالنسبة أجنعها ينتقي أن الشخص على املوارد تعبئة جانب إىل السياق، يستوجبها

 شبكة نسج إمنا املوارد تكديس تعين ال والربط االنتقاء  أنشطة...املتخرية املوارد خمتلف بني الربط حيسن
 (36. 12، صفحة 2222حثرويب، . ) منتقاة ملوارد عملياته
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 :مركبات الكفاءة .1.1.1
 خمتلف الوضعيات ملواجهة استعدادات من يستثمره أن املتعلم يستطيع ما كل وهي :القدرة. 1.1.1.1

فكريا، بدنيا، )كان  نشاط أي اجناز من متكنه أو فطرية مكتسبة االستعدادات هذه تكون قد و املطروحة أمامه،
 (.62، صفحة2225هين، ) .(اجتماعيا أو مهنيا
 :مميزاهتا ومن

 .القدرات املستعرضة -
 .القدرات التطورية -
 .القدرات التحولية أو التحولية -
 .القدرات للتقومي -

 ويعرف. "جيد سلوك تعلم على قادرا و جاهزا الفرد فيها يكون اليت احلالة ميثل وهو":اإلستعداد. 1.1.1.1
" واخلربات من املعارف وخاصة عامة أنواع اكتساب على للفرد الفطرية أو الطبيعية القدرة "انه على أيضا

  (62، صفحة1112حسني، )
 :نذكر االستعداد يتميز هبا اليت اخلصائص أهم من و
 .تكوينه يف لالكتساب اثر إغفال دون أصله يف وراثي -
 .خاصا أو عاما يكون قد  -
 . املراهقة سن يف يظهر -
 .الطبيعي التوزع وفق األفراد بني تتوزع -
 .التوزيع يف أمهية له -

 املعرفية، احلسية، للصريورة الفعال االستعمال حيث من بالتعلم صلة ذو موضوع هي " :المهارة. 3.1.1.1
 ميكن ألنه القدرة من أكثر خصوصية هي و تصرف، أو ملهمة فعال الجناز نسبيا ثابتة واملهارة احلركية، األخالقية،
 (11، صفحة 2225حاجي، )  ."ببساطة مالحظتها

 األمناط هذه يف األشياء هذه الباحثون صنف ،وقد أشياء من املتعلم يتناوله ما كل هو :المحتوى. 1.1.1.1
 : الثالثة

 (.املهارات)املعارف الفعلية  -

 (.الصرفية)املعارف احملضة  -
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 (.املوقف) املعارف السلوكية -

 . الكفاءات من كفاءة إلكتساب املتعلم عليها يستند اليت الضرورية املعارف هذه و

 جمموعة توظيف عند تعلما لتكون إجيادها يتم اليت اإلشكالية على يدل مصطلح وهو" :الوضعية. 5.1.1.1
  (42، صفحة 2222حثرويب، ) .  "حمدد نشاط أداء اجل من واملهارات والقدرات املعارف

 تظهر خالهلا نم واليت وتعلماته لنشاطه مادة لتكون (املتعلم)التلميذ  أمام تطرح اليت اإلشكالية هبا  ويقصد
 :مكونات ثالث من الوضعية تتألفو . وقدراته كفاءته
 مسألة، مكتوب، نص) للمتعلم تقدم اليت املادية العناصر جمموعة يف ويتمثل: الرافد .1

 (.اخل...خمطط، صور،

 .واضحة بصورة املتعلم اىل املبلغة باالجناز اخلاصة: التعليمات .1
 .وهو اإلنتاج املسبق املنتظر: بعد الوضعية .3

 :أنواع الكفاءة .3.1.1

 :ما يلي ذكر على اجملال هذا يف وسنقتصر للكفاءات متعددة أنواع هناك

 : كفاءات معرفية. 1.3.1.1

 معرفة و املعرفة، أدوات استخدام و املستمر التعلم امتالك إىل متتد بل احلقائق، و املعلومات على تقتصر ال هي و
  .يةالعلم امليادين يف املعرفة هذه استخدام طرائق

 :كفاءات األداء. 1.3.1.1

 ال الفرد بأداء الكفاءات تتعلق أن على أساس مشاكل/وضعيات ملواجهة سلوك إظهار على املتعلم قدرة تشمل و 
 . املطلوب بالسلوك القيام على القدرة هو هنا حتققها ومعيار مبعرفته،

  :كفاءات االنجاز أو النتائج. 3.3.1.1

 أنه على هناك مؤشر يكون أن دون ملمارسة العمل، الالزمة املعرفة امتالك يعين يةاملعرف الكفاءات امتالك إن
 دون املمارسة، يف إظهار قدرات على القدرة يعين فهذا األدائية الكفاءات امتالك أما األداء، على القدرة امتلك
 .أداء املتعلمني يف مرغوبة نتيجة إحداث على القدرة على يدلّ  مؤشر وجود
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 و األداء، و حسن املهارات و املعلومات من التمّكن هي للقياس، قابل كسلوك التعليمية فالكفاءات هنا من و
 اليت الشخصية صائصهخو  الفرد نوعية كذا و عليها، متفق معايري ضوء يف معني شيء عمل على القدرة درجة
 (3، صفحة 2225حاجي، ) .قياسها ميكن

 :مستويات الكفاءة .1.1.1

عند  وتصرّفاتهتظهر يف سلوكات الطّفل  املسار الّدراسّي، خالل ،مبختلف مستوياهتا اءاتكفاملنهاج لبلوغ   بين
انطالقا من ملمح الدخول وخصائص املتعلم يف  .اليومّية العاديّة حياتهيف  تإشكاليامواجهته ملا يصادفه من 

يراد حتقيقه لدى املتعلم كملمح  هذه املرحلة، من النواحي البدنية واملعرفية والنفسية احلركية والوجدانية، وما
 .للخروج يف هناية املرحلة

 واملؤهالت املراد وهي تعرب عن املكتسبات صيغت كفاءة تتوجيا للمرحلة الثانوية: الكفاءة النهائية. 1.1.1.1
 .حتقيقها لدى التالميذ

ة يف الصعوبة ومرتابطة متدرج ختامية اشتقت من الكفاءة النهائية ثالث كفاءات: الكفاءة الختامية. 1.1.1.1
) من مستويات املرحلة  ىفيما بينها فضال عن كوهنا متماشية مع سن التالميذ تعرب كل واحدة منها عن مستو 

 (.السنة األوىل ثانوي، السنة الثانية ثانوي، السنة الثالثة ثانوي 

تبطة باألنشطة البدنية اشتقت من كل كفاءة ختامية ثالث كفاءات قاعدية مر : الكفاءة القاعدية. 3.1.1.1
 (15، صفحة 2226للمناهج، ) .والرياضية اليت متثل القاعدة األساسية هلا

 :تعريف المقاربة .5.1.1

 أو مشكلة لدراسة معينة كيفية وهي ما، قضية يعاجل الذي النظري اإلطار ومتثل ما موضوع تناول طريقة هي
 .عمل إسرتاتيجية على قاربةم كل وترتكز معينة، نتائج إىل الوصول بغرض ما موضوع تناول

 وكل ،تقنيات أو تقنية تتطلب طريقة وكل طريقة، تتطلب إسرتاتيجية وكل إسرتاتيجية، تتطلب مقاربة كل إن
 ( 62، صفحة2221أمحد، . )الوصفة إىل الوصول حىت وهكذا ،إجراء تتطلب تقنية

 :معنى المقاربة بالكفاءات .1.1.1

 مدلول على والوقوف املمارسة طريق عن التعلم منطق إىل والتلقني عليمالت من االنتقال تعين بالكفاءات املقاربة
 التلميذ التعليمي الرتبوي حمورها جتعل فهي بذلك للفرد اليومية احلياة يف ولزوميتها أمهيتها ومدى املعارف
 من لكل متكاملة أدوار حتدد أهنا كما التعلم، عمليات وتنفيذ القيادة مسؤوليات يف إشراكه على وتعمل
 (62، صفحة2221أمحد، . )واملتعلم املعلم
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 نشاط أي هناية يف املستهدفة الكفاءة من ينطلق بيداغوجي تربوي تصور عن تعرب هي"ويعرفها الطيب نايت 
 التدريس طرائف حيث من املدرسة يف تكوين إسرتاتيجية لضبط تعلمية تعليمية، مرحلة هناية أو تعليمي

 ".تهوأدوا التقومي وأساليب احملتويات وانتقاء التعلم وأهداف  التعليمية والوسائل
 (21، صفحة2224سليمان، )

 :ثانويةمنهاج التربية البدنية و الرياضية في ضوء المقاربة بالكفاءات للمرحلة ال .1.1.1

الرتبية البدنية و الرياضية جزء أساسي من النظام الرتبوي، ميثل جانبا من الرتبية العامة اليت هتدف إىل 
و جيب أن تساهم يف حتقيق هذا األمر، يا و نفسيا و عقليا يف توازن تام، إعدادا بدن (التلميذ)املواطن إعداد 

  .ة قدرة على حتقيق أهداف اجملتمعحيث أهنا تعترب أكثر الربامج الرتبوي

ية تتحقق أهداف الرتببية البدنية يف املرحلة الثانوية، ويتضح هذا من خالل  ما مدى حتقيق أهداف الرت 
كي والرياضية   البدنية باملرحلة الثانوية بدرجات متفاوتة و ذلك حسب املواقف املتاحة يف درس الرتبية البدنية 

أوال مث يف حياته املهنية ثانيا،  يتعلم منها التلميذ املهارات و السلوكات احلركية للمسامهة  بنجاح يف مساره التعلمي
فأغلبية تالميذ التعليم الثانوي يف . واحتياجات التلميذ هلا أمهية بالغة ويف هذا السياق فإن  معرفة خصائص النمو

حباجة إىل درجة كبرية من  مرحلة املراهقة، و ما تتميز به من صعوبات نفسية واضطرابات فسيولوجية، جتعلهم
 .العناية و االهتمام

ملا ميتاز  ،مود الفقري للعملية الرتبويةيعترب أستاذ الرتبية البدنية يف هذه املرحلة احلساسة حجر الزاوية و الع
وخربات ضرورية ترمي  و بذلك فهو يغرس فيهم قيما أخالقية أساسها كفاءات. به من احتكاك مباشر  بالتالميذ

وكون التلميذ  احملور األساسي يف عملية التعلم، أصبح من الضروري  .للتكفل الذايت و التأثري يف احمليط اخلارجي
 .البيئي والصحياملعريف و التكنولوجي والعلمي و و  النفسي ملا يتناسب و تطور اجملتمع يف امليدانه عدادالعناية به  وإ

 :وهنا  فاألستاذ يسهر على جتسيد النوايا الرتبوية املقررة يف  املنهاج ، واليت تتمحور يف ما يلي 

 .ة و عالقاهتا مع املواد األخرى يف املرحلة الثانوي( الرتبية البدنية والرياضية ) إدراك أمهية املادة  -
 .اإلحساس بدوره يف العملية الرتبوية اليت ترتكز على اسرتاتيجية التعلم -
 .الفهم اجليد ألهداف الرتبية البدنية و الرياضية و أبعادها الرتبوية يف ظل املقاربة بالكفاءات -
 .إدراك أمهية املقاربة املنتهجة و فهم كيفية تطبيقها -
 .كلة املنهاج و اشتقاق الكفاءاتاإلطالع على هي -
 .تبين امللمح األخالقي و املهين لألستاذ -
 .اإلطالع على كل التوجيهات البيداغوجية و التشريعية املنوطة باملادة و كل ما حييط هبا والعمل هبا -
 .فهم منوذج إلجناز وحدة تعليمية -
 .فهم منوذج إلجناز وحدة تعليمية -
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 .وهلا اإلجرائيالتمرن على صياغة  األهداف مبدل -
 .التقومي البيداغوجي احملكم و النزيه -
مبا  مبادرات،و  و كل ما يرتتب عنها من سلوكات(الرياضة املدرسية) توظيف  النشاطات الالصفية  -

 .يتماشى واألهداف املربجمة
 .يرتتب عنه من مواقف يف التسيري البيداغوجي وكلما (التفويج)التحكم يف  تنظيم القسم  -
 .تعليمية املادة و األنشطة البدنية و الرياضيةالتحكم يف   -
 .احملافظة على الوسائل التعليمية مع كيفية استعماهلا و صيانتها -
للمناهج، ) .فهم املصطلحات البيداغوجية اخلاصة  باملادة و كل ما حييط هبا من علوم و معارف  -

                                                                    .(3، صفحة 2226
 :خالصة -

 العملية يف الرتبوية املناهج تطوير لضرورة الكبرية األمهية تتبني الفصل هذا يف العرض هذا خالل من

 اببأسب األخذ علينا يفرض الذي للمنظومة الرتبوية، الكثرية اإلصالحات ظل ويف الراهن عصرنا يف خاصة التعليمية

 .الرتبوي اجملال يف خاصة اجملاالت يف خمتلف الطارئة، التغريات ملواكبة والتطور التقدم

 خيص فيما العملية التعليمية كثري ا يساعد أّنه شك ال باستمرار تقوميها على والعمل الرتبوية املناهج وتطوير

 التالميذ من املراهقة فئة أمام نفسه (املعلم)املريب  جيد أين الثانوي، التعليم جمال يف خاصة الرياضي البدين النشاط

 حيث املسطرة، األهداف حتقيق على مساعدة تكون متينة واليت عالقة بينهم يربط أن عليه يستدعي الذين

 تدريسية توافق وطرائق تعليمية ووسائل صاحلة وعادات معارف من للتّعلم اجلو املناسب هلم يّوفر أن عليه يستوجب

 .ورغباهتم حاجاهتم وميوهلم

 مهمة لتسهيل والرياضية، وذلك البدنية للرتبية املناهج وتقومي تطوير على جبد العمل الواجب من كان لذا

 جهة، من هذا وجه، أحسن على احلقل الرتبوي يف الشريفة مهمته أداء يف والرياضية البدنية الرتبية أستاذ أو املريب

 .الرتبوية األهداف حتقيق أجل من وذلك املتّعلم، للفرد م الّناجعةالتّعل وسائل توفري على العمل أخرى جهة ومن



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الثامي الفصل  
 البدمية التربية في المفسية والحاجات التقييم

 والرياضية
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 والرياضية البدنية التربية في النفسية والحاجات التقييم: الثاني الفصل

 التقييم في التربية البدنية والرياضية. 0.0
 :تمهيد

هاج الدراسي والعملية التعليمية برمتها وأصبح يعترب التقييم كما هو معلوم مكونا اساسيا من مكونات املن
حيظى يف العقود االخرية باهتمام متزايد من الباحثني والدارسني باعتباره وسيلة فعالة لتوجيه املتعلم واملعلم حنو اجنح 

انت قد فاملنهاج إذا ك. السبل الرتبوية وأقومها وتوجيه املدرسة والنظام الرتبوي برمته ليقوم بدوره على خري وجه
حددت له أهداف معينة، فهذا االمر يتطلب العمل على معرفة مدى حتقيق هذه االهداف ووسيلة ذلك هي 

 . عملية التقييم العلمي بكل ما تشمله من شروط ومعايري علمية
 : مفهوم التقييم .0.0.0

ل تالميذه اعطاها يقال قيم السلعة البائع، اي اعطاها قيمة، وقيم الشيء وزن قيمته، وقيم املعلم اعما
. قيمة ووزنا وعرف اىل اي مدى افاد التالميذ من املادة املدرسة، واىل اي مدى تغريت مهاراهتم وقدراهتم وسلوكهم
. والتقييم الرتبوي يشمل العمليات اليت نستطيع ان نتاكد من حتقيق اهداف العملية الرتبوية لفرتة تعليمية معينة

 :عاريف متعددة، ووجدنا من بني اهم هذه التعاريف مايليقدمت ملصطلح التقييم الرتبوي ت
هو اصدار حكم عن مدى حتقيق اهداف منشودة على النحو التايل : " فقد عرف فؤاد سليمان قالدة التقييم 

ى التقييم على أنه فري  اما ابراهيم حممد عطا (970، صفحة 0752قالدة، )" الذي حتدده تلك االهداف 
الوسيلة اليت ميكن بواسطتها حتديد مدى جناح املنهج يف حتقيق االهداف اليت وضع من أجلها او هو جمموع 
االجراءات اليت يتم بواسطتها مجع بيانات بفرد او مشروع او ظاهرة او مادة معينة، ودراسة هذه البيانات باسلوب 

 (79، صفحة 0777عطا، ) "لفا من اجل اختاد قرارات معينةعلمي للتاكد من مدى حتقيق اهداف حمددة س
مجلة عمليات وإجراءات هادفة اىل احلصول على معلومات وبيانات :" عبد االلطيف الفاريب واخرون بأنه حدده

للمعلومات احملصل عليها متكن من احلكم على مالءمة او كفاية او مردود من منهاج معني عن طريق حتليل 
ويعرف التقييم على  (078، صفحة 0779الفاريب، ) "بواسطة ادوات ووسائل، واليت متكن من اختاذ قرارات

عملية نظامية متفاوتة الرتكيب، جلمع معلومات ومالحظات وحتليالت تنتهي بإصدار حكم بشان نوعية :" انه
 (05، صفحة 0775جادو، )" قيم سواء اعترب بصفة امجالية او من خالل عنصر او اكثر اليت تكونه الشيء امل

عملية منهجية حتدد مدى ماحتقق من االهداف :" نقال جرولند فريى التقييم ويصف صاحل حممد علي ابو جادو
جادو، )" فا كميا وكيفيا باإلضافة اىل اصدار حكم على القيمة الرتبوية من قبل الطالب، وانه يتضمن وص

 (005، صفحة 0775
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هي تلك العملية املنهجية اليت تتضمن مجع معلومات وبيانات : ويف هذا السياق نعرف التقييم على النحو التايل
مث استخدام هذه املعلومات يف اصدار حكم على هذه السمة يف  عن مسة معينة باستخدام ادوات القياس املناسبة،
 .ضوء أهداف حمددة سلفا لتعرف مدى كفايتها

  :تقييم او تقويم.0.0.0
ومع العلم . هناك خلط يف استخدام كلميت التقييم والتقومي، حيث يعتقد الكثريون بان كليهما يعطي املعىن ذاته

 ان كلمة التقومي تعين باإلضافة اىل بيان قيمة الشيء، تعديل او تصحيح ما اهنما يفيدان يف بيان قيمة الشيء، إال
ويف الواقع، مل خيتلف مايعنيه مصطلح التقييم يف . اما كلمة التقييم فتدل على اعطاء الشيء قيمة فقط. اعوج منه

ح والتقييم يعين التثمني يف العموم مصطلح التقومي مرتبط بدرجة رئيسية بالتعديل والتصحي. اللغة عنه يف الرتبية
فاننا نرى التقييم كعملية :" بقوهلم عبد اللطيف الفاريب وآخرون وهذا مايؤكده. والتقدير او حتديد قيمة الشيء

يتم هبا حتسني املنهج  . انسانية يتم هبا تقرير الصالحية القيمة الرتبوية للمنهج، اما التقومي فهو عملية تصحيحية
فالتقييم اذن . التعليم، وذلك حسب مقتضيات احلكم التقييمي على صالحيته قيمته الرتبويةكوثيقة تربوية للتعلم و 

، صفحة 0779الفاريب، )(" التقييم ) عملية وأداة سابقة للتقومي املنهجي الذي جيسد بدوره هدفا ونتاجا لسابقة 
 .وهذا مايتبناه الباحث (077

 :التقييم والقياس. 0.0.0
إذ يشري كل منهما اىل نوع معني من االجراءات إال اهنما يرتبطان ببعضهما . التقييم والقياس مصطلحان خمتلفان

. ليخدما غرضا واحدا وهو اختاذ القرارات الرتبوية، او اصدار احكام معينة تتعلق باالهداف املوضوعة مسبقا
اهلدف من التقييم، احلكم على مدى فعالية املنهاج املدرس، ومدى وتتضح هذه العالقة بصورة واضحة اذا كان 

ومن زاوية النظر هذه، ميكن القول بأن مصطلح القياس يشري . تقدم تقدم املتعلم يف حتقيق االهداف املرغوب فيها
.  اىل االجراءات اليت تتضمن حتديد وتعريف ماجيب قياسه وترمجته اىل معلومات يسهل وصفها مبستوى مقبول

وهكذا  (Maccario, 1986, p. 27)" القياس هو وصف كمي للسلوكيات : "وهذا مايؤكده برناد ماكرو
بينما يشري التقييم اىل جمموعة االجراءات اليت . يظهر ان القياس اجراء يعطي معلومات عن املوضوع املعد لقياسه

توفرها ادوات القياس، هبدف حتديد درجة حتقيق االهداف او اختاذ القرارات ذات  توظف املعلومات الكمية اليت
مبعىن ان . الفرق بني القياس و التقييم تشمل بصورة ضمنية اجراءات عملية التقييم( الدكتور امحد عودة. )العالقة

ى ان القياس عدد فالقياس يصف السلوك وصفا كميا بناء عل. مفهوم التقييم اعم وامشل من مفهوم القياس
والقياس يف جمال الرتبية البدنية  (02، صفحة 0770عودة، ) "بينما يصفه التقييم وصفا كميا ونوعيا. ووحدة

 .بينما التقييم اصدار احكام على هذا االجناز. والرياضية، هو وصف االجناز على شكل رقم او مدة زمنية
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  :ع التقييمانوا . 0.0.0
اذا كان املنهاج املدرسي يتضمن جمموعة من املكونات األساسية األهداف احملتوى الطرائق، الوسائل التعليمية، 
التقييم ، فان التقييم بالنسبة لرجل املنهاج هو املتعلم باعتباره الزبون االول وصاحب املصلحة االوىل من العملية 

 :ذلك يقسمه أغلب الدارسني والباحثني يف هذا اجملال اىل ثالثة امناط وهيالتعليمية فان التقييم بالنسبة لكل 
 .التقييم التحصيلي -التقييم التكويين –التقييم التشخيصي  -

: قبل التعرض اىل امناط التقييم، البد من االشارة اىل ان هناك عدة مسميات المناط التقييم نذكر على سبيل املثال
تقييم اإلبتدائي، التقييم القبلي اما التقييم التكويين يقابله التقييم البنائي، وأخريا التقييم التقييم التشخيصي يقابله ال

 .االختالف هنا هو االلفاظ فقط. التحصيلي يقابله التقييم النهائي اخلتامي

 :التقييم التشخيصي. 0.0.0.0
حول ( كمية وكيفية)والبيانات  هو ذلك النوع من التقييم الذي يزود مقيم املنهاج مبجموعة من املعلومات

ويعتمد هذا النوع . مستويات املتعلمني املختلفة عن طريق االختبارات املقننة لتحديد مستوى املنهاج للمتعلمني
. اخل...من التقييم اساسا على البيانات واملعلومات اليت قد يكون مصدرها املتعلم او املعلم او السلطات الرتبوية،

 :شخيصي على حتقيق االهداف التاليةويعمل التقييم الت
والقادة الالزمني ...الوقوف على احلاجات الفعلية للمستفيدين، واإلمكانات املتاحة من اجهزة وادوات،"  -

 (72، صفحة 0779رضوان، ) ".للتنفيذ

 .تشخيص املشاكل والصعوبات اليت تعوق عملية التحصيل -

بقاي احلصيلة الضرورية للمتعلمني يف اجلانب البدين واجلانب املهاري حىت يشرعوا يف عملية ضبط السوا -
 .التعلم يف املنهاج

مستوى املعرفة لدى املتعلم اليت هلا عالقة باحملتويات املراد تعلمها واليت قد تسهل " توفري معلومات عن -
وهكذا فان التقييم التشخيصي يساعد، بكيفية . (00، صفحة 0770وآخرون، ) "انتقال اثر التعلم

 .احسن على ضمن امكانية تنفيذ املنهاج

 :التقييم التكويني. 0.0.0.0
مسار "التقييم التكويين عبارة عن . يعترب سكريفن اول من اقرتاح التقييم التكويين يف جمال تطوير املناهج الدراسية

ذي يهدف اىل ضمان تدرج كل فرد يف مسعى التعلم بغرض تعديل وضعية التعلم او وترية هذا للتقييم املستمر ال
ويرى . (Goupil, 1993, p. 272)" التدرج من اجل ادخال التحسني او التصحيح املناسبني عند احلاجة
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 ,Barlow)" ن من التدخل لتصحيح مسار التعليم والتعلمان التقييم التكويين اجراء عملي ميك:" ميشال برلو

1990, p. 172) 
انطالقا من هذه التعاريف فان التقييم التكويين هو اجراء عملي يهدف اىل حتديد درجة مواكبة املتعلم للعملية 

كم انه يزود املعلم واملتعلم مبا جيب على . خالل التعلم التعليمية التعلمية ومدى الصعوبات اليت ميكن اتن تصادفه
فيحدد كل منهما الطرق . كل منهما فعله، اذ يتبني لكل من املعلم واملتعلم جوانب القوة وجوانب الضعف

واالساليب اليت ميكن ان يستخدمها يف تعديل االهداف او تطويرها وتعديل احملتوى او اخلربات التعليمية اليت يتم 
ويعد التقييم التكويين مكونا رئيسيا يف تطوير . وهلما او اساليب التدريس املتعبة او كل ذلك اذا اقتضى االمرتنا

 :املناهج وحتسينها ألنه حيقق مايلي
 .استمرارية التقييم والتأكد من تكامل عناصر املنهاج وانسجامها دون تعارض -

 .وجدواهامعرفة قبلية جلزيئات املنهاج املطبق ومدى فعاليتها  -

 .املعلومات اجملمعة تساعد على حتسني املنهاج وتوجيهه اىل املستهدف منه -

 :التقييم التحصيلي. 0.0.0.0
نظام يقتضي مجع معلومات مفيدة، اثر هناية مراحل هامة يف متدرس املتعلم،  :" يعرف نادو التقييم التحصيلي بانه

ة التعلم احملقق من قبل املتعلم بغرض ترقيته او اعتماده كنهاية برنامج دراسي او طور من االطوار تتعلق بنوعي
التقييم التحصيلي :" ويرى دولنشري ان. (Nadeau, 1988, p. 419) "بسبب املقرر املتبع، او الثبات شهادة

التعلم، من اجل التدخل مباشرة  يكتسي طابع احلصيلة على خالف التقييم التكويين الذي جيري عادة عقب مهام
 (De Landsheere, 1980, p. 239)" ملواجهة الصعوبات املعرتضة

وهو . وفقا للتعاريف املذكورة سابقا نستطيع ان نقول بان التقييم التحصيلي عملية إجرائية تتم يف هناية التدريس
على مدى التحقق من االهداف اليت حددت للمنهاج وهو اكثر انواع التقييم العملية اليت تستهدف الوقوف 

. يعتمد فيه غالب االحيان على اجلانب التحصيل لدى املتعلمني، باستخدام وسائل االختبارات املتعددة. شيوعا
 :وقد اكد اغلبية الدارسني يف جمال تقييم املناهج انه يفيد فيما يلي

 .يذ او كفاءهتم يف هناية التعليم الذي وضع من اجله ملنهاجتقدير مدى التحصيل التالم -

 .تقدير مدى كفاءة املدرسي املقيم -

 .تزويدنا بيانات ميكن على اساسها ان تعدل ختطيط املنهاج موضوع الدراسة -
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 :التقييم في التربية البدنية والرياضية. 0.0.0
االشخاص، فان القييم يف الرتبية البدنية والرياضية يف ضوء كوون التقييم عملية قياس وتقدير واصدار احكام على 

ال خيرج عن هذا املفهوم الذي ذكر، فهو يشمل قياسا تقديرا االداء املتعلمني، كما حيدد ماحصله من نتائج 
استخدام القياس :" يف هذا الصدد يقول حممد صبحي حسنني عن التقييم يف الرتبية البدنية والرياضية. التعلم

مر يبدو حتميا اذا ما لردنا ان نعرف مدى فائدة او فاعلية الربامج اليت تدرس وما يتم عن طريقها واذا والتقومي ا
 (07، صفحة 0727حسنني، ) "اردنا التحقق من ان هذه الربامج حتقق فعال االغراض املوضوعية من اجلها

 .قان املتعلم لالداء احلركييعتمد االداء كمعيار للحكم على ات
 :اهداف التقييم في التربية البدنية والرياضية. 0.0.0

يعترب التقييم من اجراءات االساسية والضرورية لتحقق التقدم يف امليدان الرتبوي بصفة عامة، ويف جمال الرتبية البدين 
قييم، فاهنا يف ذلك تشبه املثل الرتي الذي والرياضية بصفة خاصة، وحيمنا تفتقد الرتبية البدنية والرياضية اىل الت

 " اذا مل يكن متأكدا من الوجهة اليت تسري اليها فانك حتما ستتيه:" يقول
 (De Landsheere, 1980, p. 76)  ويعد حتسني وتطوير التعليم و التعلم من اهم االهداف اليت يسعى اىل

يف جمال الرتبية البدنية والرياضية، اال ان هناك جمموعة من االهداف تريد الرتبية البدنية والرياضية حتقيقها التقييم 
 :حتقيقها، وهذه االهداف هي

منجملة ما يهدف اليه التقييم، هو كشف مواطن القوة والضعف لدى املتعلمني يف جمال : التشخيص -
صية على التعرف على املواطن القوة يف جمال ما معني من جماالت التحصيل، وتساعد االختبارات التشخي

 .لتدعيمها، او مواطن الضعف للمساعدة يف عالج الضعف والتغلب عليه بعد معرفة اسبابه

ويذكر يف هذا الصدد كل من كمال عبد احلميد امساعيل وحممد نصر . عي مبثابة اثبات حالة: احلصيلة -
م للحصول على معلومات بعدية عن اجناز التلميذ بعد انتهاء يف هناية التعلي:" الدين رضوان انه اجراء يتم

الزمن املخصص للربنامج للتعرف على ما اذا كانت التغريات اليت حدثت بالنسبة له تتفق مع االغراض 
 .الرتتيب ويستخدم من اجل (0989099، صفحة 0779رضوان، )" املرجوة من الربنامج او ال

 .يسمح بتوزيع املتعلمني يف جمموعات وفق قداهتم ومستواهم يف اللياقة البدنية واملهارية: التصنيف -

يسمح بالتنبؤ باملستوى التحصيلي للمتعلم يف انشطة بدنية ورياضية الحقة ويستخدم من اجل : التنبؤ -
 .التوجيه
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ض مراحل البحث العلمي، فقد حيتاج حيتل التقييم مكانة مهمة يف بع: خدمة اهداف البحث العلمي -
الباحث، اىل التقييم للحكم على مدى فعالية منهاج الرتبية البدنية والرياضية كوسيلة يف حتقي االهداف 

 .املسطرة

 : وسائل التقييم في التربية البدنية والرياضية. 0.0.0
مع  ومعقدة ويستخدم وسائل متنوعة متسقة مبا ان التقييم يف جمال الرتبية البدنيةو الرياضية يتناول جوانب عديدة

ميكن تعريق وسيلة التقييمعلى . طبيعة اهداف التقييم، حبيث تقيس هذه الوسائل املختارة ما هو مفروض ان تقيسه
، Goupil ،0770) "وسيلة يستعملها املعلم من اجل مجع املعلومات فيما يتعلق بتحصيل املتعلمني:" اهنا

وال ختتلف الوسائل اليت تستعمل يف التقييم التحصيلي عن اليت تعتمد يف التقييم التكويين اال من . (079صفحة 
وتتسم هذه الوسائل مبيزات . حيث تغطيتها لعدد هام من االهداف، اما من حيث نوعها او شكلها فال فرق

هي صفة :" املقصود هنا بالصدق. الصدق والثبات واملوضوعية :جتعلها اكثر قدرة على التقييم، وهذه امليزات هي
ثبات االختبار :" وبالثبات". تطلق على اداة قياس قادرة على قياس ما وضعت لقياسه، أي قياس ما هو مطلوب

 صفة تطلق على وسائل القياس املبنية على:" وباملوضوعية". يعين باعطائه لنتائج ثابتة نسبيا عند تكرار استخدامه
منطق واقعي أي ان نتائجها ال ختتلف عند استخدامها من مدرس اىل آخر او مع نفس املدرس من وقت اىل 

 :واكثر وسائل التقييم استخداما يف اجملال الرتبية البدنية والرياضية، ميكن تقسيمهىا إىل جزءين". آخر
 : االختبارات. 0.0.0.0

من االسئلة او املشكالت او التمرينات اليت تعطي هبدف  جمموعة:" يعرف حممد صبحي حسانني االختبار بانه
وتعرفه عفاف . (050، صفحة 0727حسنني، ) "التأكد من معرفة الشخص او قدراته او استعدادته او كفاءته

من املطالب، يطلب منه ان الوسيلة او االجراء الذي يتم مبوجبه مواجهة الفرد مبجموعة :" عبد الكرمي بانه
ومن هنا يستشف الباحث ان . (070، صفحة 0757عبدالكرمي، ) "تستجيب هلا مستقال عن اآلخرين

االختبار يف جمال الرتبية البدنية والرياضية يعين ببساطة، اداة للقياس تتكون من جمموعة من املهمات او االسئلة او 
 .مرينات تعطي للمخترب بغرض الكشف على ما طرأ من تغريات يف سلوكه احلس حركي او املعريف او االنغعايلالت

الصدق، الثبات، )حيت يكن لالختبار قدرة التقييم والقياس ينبغي ان يتوافر على ميزات، ذكرهتا يف السابق 
ليس صحيحا :" د صحيب حسانني بقوله، وهذا مايعرب عنه املتخصصون ب التقنني، ويؤكد هذا حمم(املوضوعية

أي موقف او سؤال او مترين يصلح كاختبار فاالمر يتطلب شروطا ومواصفات حمددة ينبغي توافرها حىت حيق لنا 
لكي االختبار يصلح ان يكون . (050، صفحة 0727حسنني، )" القول ان هذا اختبار او مقياس مناسب

 .رينامت
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 :المالحظة. 0.0.0.0
ومن طرق املستخدمة يف التقييم العملية الرتبوية مالحظة املتعلمني يف املوقف التقييمي وتسجيل املعلومات 
واملهمات اليت يؤدوهنا ان قيام معلم الرتبية والبدنية والرياضية مبالحظة السلوك بنفسه يعترب خطوة هامة وضرورية اذ 

ففي الرتبية البدنية . املعلم ان يكون لنفسه الفكرة الواقعية عن طبيعة السلوك املمارس عن طريق املالحظة يتمكن
والرياضية تستخدم املالحظة يف تقييم مستوى اداء املتعلمني للكثري من احلركات واالنشطة البدنية والرياضية 

 .املختلفة
ملية حملاولة الكشف عن ظاهرة او مالحظة السلوك اخلارجي الظاهري بطريقة ع:" يعرفها حممد حسن عالوي

ويعرف كل من حسن امحد الشافعي وسوزان . (57، صفحة 0752، .رضوان م)" مشكلة حتت ظروفها الطبيعية
 .(790، صفحة 0778املرسي، ) "املالحظة هي اداة من ادوات مجع البايانات واملعلومات:" امحد على مرسي

ووفقا للتعرفني السابقني يستطيع الباحث ان يعرف املالحظة باهنا تقنية منظمة تتيح للمعلم احلصول على 
 .معلومات وبيانات عن سلوك املتعلم او موضوع معني، بكيفية مباشرة قصد اثباث حالة

، 0778املرسي، ) .د الشافعي وسوزان مرسيوللمالحظة املوضوعية اجليدة شروط حددها كل من حسن امح
 .(790صفحة 

ميثل ختطيط عملية . جيب ختطيط التقييم مهما كان منطه عندما خيطط التعليم وتضمن هذه العملية تقييم وجيه
 .هدف التقييم، موضوع التقييم، اشرتاطات التقييم: تقيميه يف حتديد

 .جيب ان حتدد املعلم بالتدقيق هدف التقييم ومنطه: يمهدف التقي
ميكن استعمال الصنافات الثالثة املعروفة، صنافة )جيب تعيني حمتوى االختبارات او املالحظة : موضوع التقييم

 (.اجملال املعريف، صنافة اجملال احلس احلركي، واخريا صنافة اجملال الوجداين
 :راحل التاليةاليت تتضمن امل: اشرتاطات التقييم

 (.يف البداية، خالهلا، او يف النهاية)حتديد فرتة العملية -

 (.اختيار اداء او مالحظة)تعني شكلها  -

 . حتديد تعليمات واضحة -
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 :خالصة

يعترب التقييم من اجراءات االساسية والضرورية لتحقق التقدم يف امليدان الرتبوي بصفة عامة، ويف جمال 
وجيب على املقيم ختطيط للتقييم مهما كان منطه عندما خيطط التعليم  ية بصفة خاصة،الرتبية البدين والرياض

هدف التقييم، )وتضمن هذه العملية تقييم وجيهة، حبيث تساعد على ختطيط لعملية تقيمية يف حتديد 
ا تعيني ، وجيب ان حتدد املعلم بالتدقيق هدف التقييم ومنطه، وجيب أيض(موضوع التقييم، اشرتاطات التقييم

ميكن استعمال الصنافات الثالثة املعروفة، صنافة اجملال املعريف، صنافة اجملال )حمتوى االختبارات او املالحظة 
يعترب التقييم كما هو معلوم مكونا اساسيا من ، ويف األخري (احلس احلركي، واخريا صنافة اجملال الوجداين

 .تهامكونات املنهاج الدراسي والعملية التعليمية برم
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 الحاجات النفسية في التربية البدنية والرياضية. 0.0
 تمهيد

إن حلاجات اإلنسان بشكل عام دورا هاما و كبريا يف حياته، ملا هلا من أثر كبري يف سلوكه ،فإشباع هذه 
حلاجات النفسية له فأيضا إشباع ا احلاجات يؤدي إىل التوازن ، و مثلما ظن إشباع حاجات فسيولوجية هام جدا

خالل احلاجات النفسية يستطيع الفرد حتقيق ذاته و السمو هبا إىل أرقى املستويات مما جيعله  من نفس األمهية ، 
كائن فعاال ومنتجا يف جمتمعه ، يعمل دائما على النمو و التطور خاصة إن علماء النفس اهتموا باحلاجات 

من بني هذه احلاجات ركز الباحث على الثقة شخصية الفرد و سلوكه ، و  النفسية بشكل كبري ، ملا هلا من تأثري يف
بالنفس و اخنفاض التوتر واخنفاض التعبريات العدوانية هذه احلاجات هلا دور كبري يف جناح التلميذ يف مستواه 

 . الدراسي، والرقى يف التفكريه ويف حياته اليومية

  النفسية الحاجات تعريف. 09797
 ،صفحة0798 ،اجملند.)، فاحلاجة هي ما حتتاج إليه "حاج مبعىن افتقر إليه ، و جعله حمتاجا ": لغة الحاجة
09) 

دافع أو حالة داخلية أو استعداد فطري ،أو مكتسب شعوري أو ال شعوري " احلاجة هي : اصطالحا الحاجة
" غاية شعورية أو ال شعورية عضوي أو اجتماعي أو نفسي يثري السلوك احلركي أو الذهين و يسهم يف توجيهه إىل 

 (80-87، الصفحات 0779زيدان،)
موراى احلاجة بأهنا مركب فرضي يف املخ ميثل قوة تعمل على تنظيم إدراكنا و عملياتنا املعرفية إلشباع  هاعرفوي

 (700، صفحة 0725وجاردنرليندزي، )حاجاتنا 
الدافع شرط أو حالة " أبو احلطب يفرق بني مفهوم احلاجة و الدافع ، حيث يشري إىل إن و من ناحية أخرى فان 

روف الالحقة حلاالت النقص أو اإلشباع ، بينما احلاجة مسة على قدر  ظمؤقتة متذبذبة من حيث القوة ، تبعا لل
 (979، صفحة 0759صادق، ) "كبري من االستقرار النسيب يف ظروف النقص املرتبطة هلا 

افتقار إىل شىئ ضروري أو نوع من النقص أو العوز املقرتن بالتوتر ، الذي يزول مىت " يف حني يعرفها زهران بأهنا 
 (078، صفحة 0777زهران، ) "أشبعت هذه احلاجة و زوال النقص 

الباحث انه ورغم اختالف الباحثني يف تعريفهم  الطالب ن تعريفات للحاجة يرىو من خالل ما سبق م 
إال إن هناك اتفاقا بينهم على إن احلاجات سوء فيسيولوجية منها أو نفسية ، تعترب من القوى احملركة و  ،للحاجة

وفقدان  إىل التوترحيث إن التعريفات السابقة تتفق على إن احلاجة هي نقص الشيء ما، يؤدي  الدافعة للسلوك
وكسب  فيعمل على إشباع هذا النقص هبدف خفض حالة التوتر. الثقة بالنفس واللوجئ اىل سلوكات عدوانية



 لرياضيةوا البدمية التربية في المفسية والحاجات التقييم ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــ الثاميالفصل 

~ 59 ~ 

حيث ، الباحث إن احلاجة هي اليت توجه السلوك الطالب ، وبذلك يرىالتقة بالنفس وخفض التعبريات العدوانية
لسلوك اإلنساين و هي بداية اي نشاط يقوم به الفرد ، يعمل الفرد على إشباعها ، فهي نقطة االنطالق يف ا

نتيجة ما حتدثه من عدم اتزان داخله ، حيث يعمل على البحث عن وسيلة أو هدف إلشباع احلاجات و إعادة 
 .أو النفسي  بدينالتوازن ، سواء يف اجلانب ال

 النظريات المفسرة للحاجة. 0.0.0

 نظرية موراى. 0.0.0.0

القوة احملركة  إىل إن احلاجة هي عبارة عن (0000)كالفين هول وحاردنرليندزي ذكر يف  يشري مراى وفق ما
اإلنساين، فقد موراى بنظريته و اليت تعترب نظرية بالدافعية جوهرها احلاجة ، و سعى وراء دراسة عدد كبري  للسلوك

 .ا هذه احلاجات لعدد قليلمن احلاجات اليت حتكم سلوك اإلنسان على عكس العلماء اآلخرين الذين اختزلو 
  (700، صفحة 0725وجاردنرليندزي، )

مركب أو مفهوم فرضي يتمثل يف منطقة باملخ ، و يرتبط بالعمليات الفسيولوجية الكامنة يف " احلاجة عند موراى 
، و بكلتا احلالتني فان احلاجة ( جة تنبيه خارجينتي)املخ، و يتصور موراى إن احلاجات تستثار داخليا أو خارجيا 

 " .تؤدي إىل نشاط الفرد حىت يتم إشباع حاجاته 
 :وميكن إن نستدل على وجود احلاجة من 

 اثر السلوك أو النتيجة النهائية 

 األسلوب املتبع للوصول للسلوك املتعلم 

 االستجابة لنوع خاص من موضوعات التنبيه 

 دان خاص التعبري عن انفعال أو وج 

 نوعا من احلاجات  79ولقد حدد موراى  السرور يف اإلشباع أو الضيق يف عدم اإلشباع 
  (وهي تقليل الذات)احلاجة إىل اإلذالل أو التحقري 

  (زيادة تقدير الذات –التغلب على العقبات )احلاجة إىل االجناز 

 احلاجة إىل االنتماء و إقامة عالقات 

  (ة بقوةاملعارض)احلاجة إىل العدوان 

  (التصرف وفق الدافع حىت لو كان خمالفا للعرف)احلاجة إىل االستقالل الذايت 

  (كبت اخلوف و التغلب عليه  –الدفاع عن النفس )احلاجة إىل املضادة 

  ( تدعيم قوة األنا )حاجة دفاعية 
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  احلاجة إىل االنقياد و االنصياع و اإلذعان 

  (لبشريةالتحكم يف البيئة ا) احلاجة إىل السيطرة 

  ( إحداث االنطباع أو ترك األثر )احلاجة إىل االستعراض 

  (اهلرب من املواقف اخلطرة) احلاجة إىل جتنب األذى 

  (اهلرب من املواقف احملرجة)جتنب املذلة 

 احلاجة إىل العطف على اآلخرين 

 احلاجة إىل النظام 

 احلاجة إىل للعب 

  (عدم االكرتاث عدم املباالة)احلاجة إىل للنبذ  

 احلاجة إىل اجلنس 

 احلاجة للعطف من األخر 

 (705-700، الصفحات 0725وجاردنرليندزي، ) احلاجة إىل الفهم 

 : وقد ميز موراى بني احلاجات من حيث خصائصها على النحو التايل
 حاجات أولية و حاجات ثانوية 

o (اهلواء و الطعام و الشراب و اجلنس و التربز و الرضاعة)سيولوجية مثل هي احلاجات الف: احلاجات األولية 

o  احلاجة إىل االكتساب و البناء و االجناز و السيطرة و ) و هي احلاجات النفسية مثل : احلاجات الثانوية
 .يولوجيو احلاجات الثانوية تشتق من احلاجات األولية إال أهنا ال ترتبط هبا من ناحية إشباع فس (االنقياد

  احلاجات الظاهرة و احلاجات الكامنة 

o  هي اليت تعرب عن نفسها بسلوك حركي: احلاجات الظاهرة 

o  هي اليت تنتمي لعامل األحالم و التخيالت : احلاجات الكامنة 

 احلاجات املرتكزة و احلاجات املنتشرة 

o  و هي اليت ترتبط بأنواع حمددة من املوضوعات البيئية: احلاجات املرتكزة 

o  و هي اليت تعمم حبيث ميكن استخدامها يف اي موقف بيئي : احلاجات املنتشرة 

  حاجات اجيابية مبادءة و حاجات استجابة 

o احلاجات املبادءة هي الفعل الناتج من الفرد 
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o  و هذا وصف للعالقات بني األفراد فيمكن إن يكون شخص هو )االستجابة هي الرد الفعل الناتج من البيئة
 (تجابة شخص أخر املنبه الس

 حاجات األداء و حاجات الكمال و حاجات النفع 

o  و هي اليت تؤدي بالنتيجة إىل شيء مرغوب فيه: حاجات النفع 

o  وظيفتها املتعة و هدفها ( الرؤية السمع الفكر الكالم)و هي القيام بالعمليات العشوائية : حاجات األداء
 .األداء

o عالية من الدقة و اجلودةالكمال وهي تقدمي شيء على درجة  حاجات (Murray,1975 , p153-154) 

ويشري موراى إىل انه ما مل يثبت أي حاجات بشكل غري اعتيادي فان احلاجة قد تتغري ،فاحلاجات ال تعمل 
مبعزل عن بعضها البعض و لكن إذا ظهرت أكثر من حاجة يف نفس الوقت فاألمهية يف اإلشباع للحاجات 

التحام  –الصراع بني احلاجات )راى لثالثة مصطلحات تنظم عالقة احلاجات االساسية ، حيث يشري مو 
 (Ewen , 1974 , p302-305)( تبعية احلاجات -احلاجات

 : ظرية ماسلو ن. 0.0.0.0
يعترب ماسلو من أهم العلماء الذين حتدثوا عن احلاجات ، من خالل هرمه الشهري الذي وزع احلاجات من خالله 

اهلرم بداية من احلاجات الفسيولوجية، و ينتهي بتحقيق الذات، و يشمل هذا اهلرم  ، حيث تدرج يف هذا
 :احلاجات موزعة كالتايل 

  املاء ، اهلواء ، و بدون  وهي كل مل من شأنه احملافظة على حياة اإلنسان مثل الطعام: احلاجات الفيسيولوجية
النتقال إىل املستوى التايل و هو إشباع احلاجة إىل إشباعها يكون املوت هو النتيجة، يف مقابل إشباعها يضمن ا

 .األمن

  و هي من احلاجات اليت تتوقف على إشباع احلاجات الفسيولوجية للفرد ، فالفرد يعمل على : حاجات األمن
 .جتنب كل شيء يعيق شعوره باألمن

  د و و هي حاجات متبادلة بني األفراد، تقوم على مبدأ االخ: حاجات احلب و االنتماء
 .العطاء و عدم إشباعها يؤدي بالفرد للوحدة و العزلة

  ترتبط هذه احلاجة باحرتام الذات و الكفاءة الشخصية و استحسان االخرين، و : حاجات االحرتام و التقدير
 .عدم إشباع هذه احلاجة يؤدي إىل عدم فعالية الفرد و عدم مشاركته لآلخرين 

  ل لدرجة متقدمة من حتقيق إمكانياته و مواهبه و قدراته للوصول هبا إىل و هي سعي الفرد للوصو : حتقيق الذات
 .وذلك عن طريق الثقة بالنس وخفض التوتر وخفض التعبريات العدوانية .الوحدة و التكامل 
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و حيث إن ماسلو قسم احلاجات بشكل هرمي دي مستويات متدرجة ، و تتضمن هده احلاجات قسمني هامني 
احلب و االنتماء تقدير الذات ، حتقيق )، و احلاجات النفسية ( الفيسيولوجية ، و األمن )ية مها احلاجات األساس

، صفحة 7999املقصودة، ) .و تأخد الصفة االجتماعية و اليت مساها ماسلو باحلاجات االجتماعية( الذات 
088)  

 (055، صفحة 7990أمحد، ) و منها وفق ما تذكرهاوهناك احلاجات أخرى حتدث عنها ماسل
  و اليت هتدف إىل حتقيق املعرفة و هدفها هنا ليس نفعيا و لكن هتدف لتحقيق املتعة، و هلا دور : احلاجات املعرفية

 .و العقبات يف التكيف ، و تساعد يف إشباع احلاجات األساسية و التغلب على املشكالت 

 و هي املرحلة اليت يصل هبا الفرد إىل حتقيق و إشباع كل حاجاته، و هذا ما يساعده على : احلاجات اجلمالية
التمتع بقيم الكون اجلمالية، و هي من احلاجات الفطرية حسب ماسلو و توجد بشكل واضح عند من حيقق ذاته 

 .من األفراد

لو للحاجات ال غبار عليه و لكن اعتبارها كرتتيب لتلك احلاجات أي وهنا البد من اإلشارة إىل إن تصنيف ماس
لعديد من العلماء لذلك حيث إن ماسلو لناك انتقاد جوهري هال يتم حتيق حاجة إال بتحقيق حاجة اليت تسبقها ف

نية ، و مل ياخد بعني االعتبار ما حييط بالفرد أو اجلماعة من ظروف ثقافية و اجتماعية و سياسية ووطنية و دي
اليت قد جتعل الفرد يسعى لتحقيق احلاجات العليا يف اهلرم و إمهال احلاجات األساسية نظرا لتلك الظروف اليت 

 .حتيط به 
و لقد استبدل ماسلو مفهوم حتقيق الذات مبصطلح أخر هو اإلنسانية الكاملة، و اليت تعين قدرة الفرد على 

 (057-055، الصفحات 7990أمحد، ) التجريد ، و احلب ، و السمو
و لقد قسم ماسلو على أساس نظرته للفرد بأنه كل متكامل منتظم، و يتضح من تنظيم ماسلو هلذه احلاجات انه 

من هذه احلاجات ال تظهر إال إذا أشبعت احلاجات اليت  ننظمها على حسب قوة هده احلاجات و فعاليتها فكا
  (02-09، الصفحات 0727برقاوي، ) ها يف الرتتيب اهلرميقبل

و يرى ماسلو إن الرتتيب اهلرمي للحاجات يعتمد على قوهتا، و كلما اخنفضت يف الرتتيب اهلرمي كلما كانت 
اإلنسان و احليوان ، يف املقابل يتميز  شرتكة بنياملاألساسية  واقوي ، و كلما كانت مميزة لإلنسان بشكل اكرب ، 

اإلنسان وحده باحلاجات العليا، حيث يرى ماسلو إن احلاجات األساسية يسهل اشباعها، فالشخص قد يتعرض 
 أحيانا للجوع والعطش، رغم ذلك يضل قادرا على اشباع حاجاته العليا، وال خيضع حياته للجوع والعطش

 (858-850، الصفحات 0779جابر، )
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أن ماسلو خلص الفروق بني احلاجات العليا واحلاجات الدنيا عام ( 7990)هري أمحد سوالتصنيف 
 :مبا يلي 0728

 كالم ارتفعت احلاجة كان ظهورها متأخرا يف عملية التطور. 

 احلاجة العليا حتدث متأخرة نسبيا يف منو الفرد. 

 (859، صفحة 7990أمحد، )قة من بقاء أقل من تلك اليت للحاجات العليا عال 

واحلاجات النفسية الثانوية ختتلف من فرد ألخر بشكل أكرب من احلاجات الفسيولوجية، وهناك بعض اخلصائص 
 :اليت متيز احلاجات الثانوية منها

 تتأثر بشكل كبري مبا مير به الفرد من خربة. 

 ط والكثافةمتتنوع من شخص آلخر من حيث الن. 

 تتغري داخل الفرد ذاته. 

 ال تعمل بشكل منفرد وامنا ضمن مجاعة. 

 هي مشاعر غامضة ليست ملموسة كاحلاالت الفيسيولوجية. 

 هلا تأثري على السلوك بشكل عام. 

مر ال تنفصل عن بعضها و احلاجات الفيسيولوجية النفسية رغم أهنا صنفت كقسمني اال أهنا يف حقيقة األ
 (املفهوم الكلي)ح، وهذا ما يطلق عليه يالبعض، فاحلاجات الفيسيولوجية للجسم تؤثر على النفسية والعكس صح

  (057-050، الصفحات 0727القطان، )
 : النفسية تصنيف الحاجات .0.0.0

الفرد وما تشمله من ثقافة وظروف اجتماعية واقتصادية هلا دور هام يف ال شك أن البيئة اليت يعيش فيها 
تعدد وتنوع احلاجات النفسية أو قلتها، واحلاجة ال تبقى على حالة من اجلمود، وإمنا تتطور وتنمو حبسب ما 

من تعلم يتعرض له اإلنسان نفسه من تغريات نفسية وجسمية، يف مراحل منوه املختلفة، وحبسب ما يكتسبه الفرد 
وخربات تكسبه حاجات جديدة ومتنوعة، وتوقف إشباع حاجات قدمية، وأيضا كل ما يطرأ على بيئته احمليطة من 
تطور وتغري له دور هام يف ذلك، واحلاجات النفسية ختتلف من جمتمع آلخر ويرجع هذا االختالف حسب متايز 

الختالف احلاجات النفسية، فالذكر ختتلف حاجاته اجلنسية لألفراد، حيث أن الدور اجلنسي للفرد له أثر كبري 
النفسية عن األنثى، حبسب عناصر الثقافة االجتماعية اليت يعيش فيها الفرد وذلك يؤدي الختالف احلاجات 

 .النفسية بالطبع
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 فاجملتمع وما يتمتع به من ثقافة هلا دور بتحديد الطريقة اليت تشبع هبا أفراده حاجاهتم، فمثال دول الغرب
وخاصة الواليات املتحدة يسهل حتقيق احلاجة إىل استقالل واليت تعترب هامة جدا هلم، يف املقابل فإن احلاجة إىل 
االنتماء أو الصلة، ميكن أن يكون حتقيقها صعبا، من ناحية أخرى فإن حتقيق احلاجة إىل استقالل يف البالد 

 ,Staub & Pearlman) االنتماء أو الصلة العربية يكون من الصعب حتقيقه، ويسهل حتقيق احلاجة إىل

2002 , p87).  
وكذلك فاحلاجات اليت تكون يف مرحلة عمرية هامة وحيوية، قد تصبح حاجات غري هامة فاحلاجة إىل 
عطف وحنان الوالدين تكون مهمة للطفل، وال تكون كذلك يف سلوك الراشدين، ولقد اختلف العلماء يف 

تعددت احلاجات وتنوعت حسب كل نظرية وعامل وحسب منهج البحث  تصنيف احلاجات ونتيجة لذلك
 .والدراسة

 : أن االختالف يف تصنيف احلاجات النفسية يرجع إىل Hilgardحيث يرى هيلجارد 
  أن احلاجات النفسية مكتسبة ومتعلمة من اجملتمع، ويتم التعبري عنها بالطريقة اليت يسمح هبا هذا اجملتمع، مما

 . ف األفراد يف طريقة تعبريهم عن حاجاهتم النفسيةيؤدي إىل اختال

   قد يدفع عملية سلوكية واحدة عدة حاجات اجتماعية، فالدافع للباحث يف عمله قد يكون الصيت العلمي أو
 . كسب املال أو أمور عديدة أخرى

 ظهور احلاجات بصورة مقنعة وليس بصورة واضحة وصرحية. 

  بطرق خمتلفة من فرد اآلن، فهدف حاجة ما عند فرد قد ال يكون نفسه عند ميكن التعبري عن احلاجات النفسية
 (97، صفحة 0757زيدان،) اآلخر

ومبا أن البيئة اليت يعيش فيها الفرد، تلعب دورا هاما يف طبيعة احلاجات من حيث تعددها أو قلتها، 
ع مادية ونفسية وجسمية، فهنا وكذلك اختالف احلاجات حسب طبيعة أعمار األفراد، وما يعيشه الفرد من أوضا 

البد على اجملتمع من العمل على توفري الظروف واألجواء املناسبة لتدعيم وتعزيز حتقيق الفرد حلاجاته، والذي 
 .يؤدي إىل متتع الفرد بدرجة جيدة من الصحة النفسية، وأن يكون قادرا على حتقيق طموحاته، ورغباته

دوافع واحلاجات اليت يشرتك فيها اإلنسان واحليوان على حد إىل تعدد ال( 0757)ويشري أمحد راجح 
سواء، وهي احلاجات الفطرية الفسيولوجية ألن مثرياهتا غدية، أو عصبية، أو كيماوية، والكائن ال حيتاج لتعلمها 

 : ألهنا تنقل بالوراثة، وهلا عالقة مباشرة أو غري مباشرة لبقاء النوع ومنها
 واء والنوم والتبول والتربز وهي من احلاجات اليت تكفل بقاء الكائنحاجات الطعام واملاء واهل. 

 احلاجات اجلنسية ودوافع األمومة واليت تكفل بقاء النوع . 
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 احلاجة إىل التنبيه احلسي اخلارجي. 

 (20، صفحة 0757راجح، ) احلاجة إىل استطالع البيئة ومعاجلتها  

إن هناك حاجات متيز اإلنسان عن احليوان وهي حاجات عديدة، حيث ( 0757)محد راجح ويضيف أ
يعترب السلوك اإلنساين متعدد اجلوانب وخمتلف املظاهر، وهذا يؤدي إىل اختالف أساليب إشباع احلاجات 

 .وتعددها
جية واليت أي أن هناك حاجات تشرتك هبا الكائنات احلية على وجه العموم، وهي احلاجات الفسيولو 

تتسم بأهنا ضرورية وهامة للحفاظ على حياة تلك الكائنات، لفي املقابل يتميز اإلنسان بأنه املخلوق الوحيد 
الذي يسعى لتحقيق حاجاته النفسية، واليت متيزه عن الكائنات األخرى، مثل االنتماء، واحلب وتقدير الذات، إىل 

 .ا اإلنسان بصحة نفسية جيدةباقي تلك احلاجات اهلامة أيضا يف أن يتمتع هذ
 : دور الحاجات النفسية في السلوك. 0.0.0

تلعب احلاجات النفسية دورا هاما يف سلوك الفرد، وسلوكه يف الغالب يوجه حباجاته النفسية على 
اختالفها، والدور األكرب سوف يكون للحاجات األكثر أمهية بالنسبة للفرد، أي أن منط سلوك الفرد سوف يعتمد 

شكل كبري على احلاجة النفسية اهلامة لديه، فمثال جند األفراد الذين تغلب على سلوكهم حاجة السيطرة وب
والزعامة يعملون على إشباع تلك احلاجة من خالل ميلهم لألدوار اليت فيها تزعم لآلخرين ويشعرون بالضيق 

يلون للمناقشة ورغم ذلك فهم ال عندما يشعرون بأن ليس هلم دور يف قيادة الوسط الذي هم فيه، ونراهم مي
يقبلون آراء اآلخرين بسهولة، يف حني جند أن األفراد الذين تغلب عليهم احلاجة لإلجناز فسيغلب على سلوكهم ما 
جيعلهم حيققون تلك احلاجة، حيث يعملون بكل جد واجتهاد على إجناز األعمال املوكلة هلم بإتقان وتفوق مما 

والشهرة، يف املقابل جند أن السلوك الغالب على األفراد الذين لديهم احلاجة لالستقالل يشعرهم بالتفوق والنجاح 
الذايت هو عدم اعتمادهم على اآلخرين، وتكون هذه احلاجة بشكل كبري يف مرحلة املراهقة، حيث يكون 

م حساسون جتاه املراهقون حباجة لكل ما يثبت استقالهلم ويرغبون بأن يعاملهم اآلخرون بشكل يؤكد ذلك، وه
أي شيء يؤثر على أو يسم استقالهلم، وهناك حاجات نفسية تزداد يف مرحلة الشباب بشكل عام هي احلاجة 
للتغيري والتنويع، خاصة وأهنم على أعتاب عامل جديد عليهم هو عامل الكبار، فشعورهم بالطاقة واحليوية جيعلهم 

الذي ال يتناسب مع تلك احليوية جيعلهم يعون حنو التجريب يعملون على استكشاف هذا العامل، وشعورهم بامللل 
  (92-99، الصفحات 0779املفدي، ) والتغيري ورمبا املخاطرة أحيانا

تعترب احلاجات النفسية من احملددات الرئيسية اليت جيب التعرف عليها كي نستطيع فهم السلوك بل ميكن 
أهنا املفتاح احلقيقي لفهم السلوك بوجه عام، وسلوك اإلنسان بشكل خاص، حيث أن مظاهر االضطراب القول ب
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تظهر لدى الكائن احلي أو اإلنسان خصوصا عندما يواجه صعوبات حتول دون قدرته على إشباع حاجاته، ومن 
يل كانت و ال تزال من اجملاالت هنا ميكن إدراك طبيعة وأمهية احلاجات النفسية، فاحلاجات النفسية ومنذ زمن طو 

اخلصبة للبحوث والدراسات العلمية، ففي البداية كانت جماال للدراسة الفلسفية، والتجريدية، والتأملية، من جهة 
، استخدم يف تفسريه للسلوك اإلنساين (أبوا حامد الغزايل)ومن جهة أخرى للدراسات الدينية، فنجد ان االمام 

 (792، صفحة 0750العثمان، ) على الوظيفة املزدوجة للدافعمفهوم الدافع ولقد أكد 
واحلاجات النفسية ال توال تعترب من أولويات واهتمامات الباحثني والعلماء نظرا ألمهيتها واالهتمام باحلاجات 

اري من بعده ولكن االهتمام األكرب هبذا قم مو " ماكدوجل"النفسية بدأ من أول القرن العشرين على يد العامل 
املصطلح برز بعد نظرية ماسلو حول هرمية احلاجات، حيث انصبت جهود الباحثني والعلماء على دراسة 

، مجعة) احلاجات النفسية انطالقا من اإلطار الذي حدده ماسلو لتلك احلاجات النفسية أو من منطلقات أخرى
  (0، صفحة 7997

و احلاجات النفسية نعنرب حمركا للسلوك، وتقدم لنا الكثري من التفسريات ملا به الفرد من سلوك ، و احلاجات 
النفسية ال تقتصر على اجملتمع بذاته فهي تتميز بأهنا عاملية من خالل أهنا توجد لدى مجيع البيئات واجملتمعات 

اجات النفسية خصائصها من ثقافة البيئة اليت يعيش فيها الفرد، فأمهية اإلنسانية دون استثناء، وتكتسب احل
احلاجات النفسية ختتلف من جمتمع آلخر فمثال اجملتمعات الغربية ترتكز على تنمية احلاجة اىل االستقالل لدى 

اجات النفسية يف أبنائها، يف املقابل فان اجملتمعات الشرقىي تنمي احلاجة لإلنتماء عند أبنائها، وقد خيتلف احل
اجملتمع الواحد أو البيئة الواحدة او يرجع هذا االختالف لطبيعة الفرد دور الفرد يف البيئة اليت يعيش فيها، 
فحاجات الذكور ختتلف حلاجات االناث، واالختالف قد يرجع أيضا اىل املستوى التعليمي واالجتماعي لدى 

 .(9، صفحة 7998علي، ) أفراد البيئة الواحدة
و هبذا يرى الباحث احلاجات النفسية اهنا هلا دور يف السلوك الذي يقوم به الفرد، فالفرد الذي يستطيع 
حتقيق حاجاته نفسية بشكل جيد ومناسب، والذي حيصل دعم وتعزيز من جمتمعه يف هذا األمر فإن سلوكه يكون 

والقدرة على البذل والعطاء، ويكون عضوا فاعال يف جمتمعه، يف املقابل احلاجات  سليما ويتميز بالراحة النفسية،
النفسية هلا دور عكسي يف حالة عم االشباع فالفرد غري املشبع لرغباته وحاجاته يتسم بالقلق والتوتر، وهذا ما يدر 

 .على الدور اهلام و احليوي للحاجات النفسية يف سلوك الفرد
 
 
 



 لرياضيةوا البدمية التربية في المفسية والحاجات التقييم ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــ الثاميالفصل 

~ 67 ~ 

 :خالصة
ات النفسية ختتلف من فرد إىل أخر من منطقة اىل اخرى حبيث هلا دور يف جناح التلميذ يف إن احلاج

أستاذ )حياته اليومية وتساعده على التقدير ذاته وكل هذا جيب أن يكون مبساعدة األخرين الذين من حوله 
هم احلاجات اليت تساعد الفرد أو ، وتعترب الثقة بالنفس واخنفاض التوتر واخنفاض التعبريات العدوانية من أ(واإلدارة

التلميذ على بناء مستقبل جيد ومناسب على حسب راغباته، وألهنا حاجات دائمة قد يكون حمتاج هلا األنسان 
طول حياته وليس مؤقتة مثل حاجة العطف واحلنان، ولكن قد تكون عكسية عليه وذلك عن طريق اإلفراط الزائد 

 . االستاذالذي قد يكون من طرف التلميذ أو 
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 سنة( 00-00)العمرية  المرحلة خصائص :الثالث الفصل

 :تمهيد
يعتقد العلماء والباحثون أن دراسة فرتة املراهقة تكون العتبارات مدرسية فقط، إال أن ذلك ال مينع من دراسة هذه 

مل مع املراهق من جهة، وعلى فهم وذاتنا واألصول النفسية املرحلة العتبارات عملية نفعية جتعلنا أقدر على التعا
 .من جهة أخرى

 فاملراهقة مرحلة من املراحل األساسية يف حياة اإلنسان وأصعبها لكوهنا تشمل على عدة تغيريات عقلية وجسمية

 النمو االنفعايل ، إذ تنفرد خباصية النمو السريع غري املنتظم وقلة التوافق العضلي العصيب، باإلضافة إىلونفسية
وعلى هذا األساس جيب دراسة الظواهر النفسية والسلوكية للمراهق وكذا ما حيدث يف جسمه من . والتخيل

فهذه الفرتة قد . تغريات فيزيولوجية وعقلية وانفعالية وعاطفية إدراكا ملا قد ينجر عنها من نتائج سلبية أو إجيابية
 .وكه ويتم شخصيته يف ظل اخلربات اجلديدة يف حياتهتكون احملطة األخرية للفرد كي يعدل سل

ومن هذا املنظور ارتأينا يف هذا الفصل التطرق ملختلف أنواع املراهقة ومشكالهتا وخصائصها،حىت يتسىن لنا اإلملام 
 .جبميع جوانب املوضوع
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 :مفهوم المراهقة. 0.0
لعمر واليت يكون فيها الفرد غري ناضج انفعاليا، وتكون خربته يف إن املراهقة مصطلح نصفي لفرتة أو مرحلة من ا 

احلياة حمدودة ويكون قد اقرتب من النضج العقلي واجلسدي والبدين، وهي الفرتة اليت تقع ما بني مرحلة الطفولة 
 .وبداية مرحلة الرشد 

عبد العايل  ملرحلتني، حيث يصفهاوبذالك املراهق ال يعد ال طفال وال راشدا إمنا يقع يف جمال تداخل هاتني ا 
عبد العايل ) .بأهنا اجملال الذي جيدر بالباحثني أن ينشدوا فيه ما يصبون إليه من وسائل وغايات "اجلسيماين 
 (078، صفحة 0779اجلسيماين، 

وتتميز بأهنا فرتة بالغة التعقيد ملا حتمله من تغيريات عضوية ونفسية  (79صفحة  ،0778عبد الغين الديدي ، )
وليس للمراهقة تعريفا دقيقا حمددا، فهناك العديد من التعارف واملفاهيم . وذهنية جتعل من الطفل كامل النمو

 .اخلاصة هبا

  :تعريف المراهقة. 0.0

  :المعنى اللغوي. 0.0.0
املراهقة تفيد معىن االقرتاب أو الدنو من احللم، وبذلك يؤكد علماء فقه اللغة هذا املعىن يف " :يعرفها البهي السيد 

". قوهلم رهق مبعىن غشى أو حلق أو دىن من فاملراهق هبذا املعىن هو الفرد الذي يدنو من احللم واكتمال النضج 
 (782ة ، صفح0789فؤاد البهي السيد، )

 :المعنى االصطالحي. 0.0.0
ومعناها  Adolesereمشتقة من الفعل الالتيين  Adolescenceإن كلمة مراهقة :"يقول مصطفى فهمي 

التدرج حنو النضج البدين اجلنسي واالنفعايل والعقلي وهنا يتضح الفرق بني كلمة مراهقة وكلمة بلوغ وهذه األخرية 
ناحية واحدة من نواحي النمو، وهي الناحية اجلنسية فنستطيع أن نعرف البلوغ بأنه نضج الغدد  تقتصر على

مصطفى فهمي، ) ".التناسلية واكتساب معامل جنسية جديدة تنتقل بالطفل من مرحلة الطفولة إىل بدء النضج 
 (057، صفحة 0759

على أهّنا الفرتة اليت يكسر فيها املراهق شرنقة الطفولة، ليخرج إىل العامل اخلارجي " هوروكس"وقد عرّفها العامل  
 .(72، ص 0775سعدية حممد علي هادر، يف سيكولوجية املراهق، ) ويبدأ يف التعامل معه واالندماج فيه

 :بعض التعاريف المختلفة للمراهقة . 0.0

ة التحوالت اجلسدية والسيكولوجية اليت حتدث مابني مرحلة الطفولة املراهقة مصطلح عام يقصد به عادة جمموع 
 .والرشد
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إىل  ةاملراهقة هي مرحلة البحث عن االستقاللية واالندماج باجملتمع، وتبدأ من اثين عشر سنLe halle فيقول 
لظروف سنة وهي حتديدات غري دقيقة ألن ظهور املراهقة ومدهتا ختتلفان حسب اجلنس وا(79-07)العشرون 

االجتماعية واالقتصادية ،كما تتميز بتحديد النشاط اجلنسي إىل جانب منو القدرات العقلية على التفكري املنطقي 
 (LEHALLE.H, 1985, p. 13) .والتجرد والتخيل 

 تتميز بالتحوالت أيضا  املراهقة هي مرحلة من احلياة بني الطفولة والرشد،" ن إSilamy كما يرى 
سنة، هذه التحديدات غري دقيقة ( 79-05)سنة، وتنتهي عند سن ( 00-07)اجلسمية والنفسية، تبدأ عند حوايل 

 .ألن ظهور املراهقة ومدهتا خيتلفان حسب اجلنس، الظروف اجلغرافية والعوامل االقتصادية واالجتماعية

(SILLAMY, 1983, p. 14)
 

 الفرتة اليت تكسر فيها املراهقة شرنقة الطفولة ليخرج إىل العامل " بأهنا  0790عام  Horrocksويعرفها 
 (72، صفحة 0759سعدية حممد علي بدر، ) ".التفاعل معه واالندماج فيه  اخلارجي، ويبدأ يف

ريف السابقة نقول أن املراهقة هي مرحلة انتقالية بني الطفولة والرشد، حيث تعترب من من خالل مجيع هذه التعا 
املراحل احلساسة يف حياة الفرد ، وذلك ملا حيدث فيها من تغريات فيزيولوجية وجسمية ونفسية اليت تؤثر بصورة 

  .بالغة على حياة الفرد يف املراحل التالية من عمره

 :ة تحديد مراحل المراهق. 0.0
إن مرحلة املراهقة هي مرحلة تغري مستمر لذا من الصعوبة حتديد بدء مرحلة املراهقة وهنايتها، فهي ختتلف من فرد  

آلخر ومن جمتمع آلخر، فالساللة واجلين والنوع والبيئة هلا آثار كبرية يف حتديد مرحلة املراهقة وحتديد بدايتها 
حتديدها، بعضهم يتجه إىل التوسع يف ذلك فريون أن فرتة املراهقة  وهنايتها، كذلك خيتلف علماء النفس أيضا يف

ميكن أن نضم إليها الفرتة اليت تسبق البلوغ، وهم بذلك يعتربوهنا ما بني سن العاشرة وسن احلادي والعشرون 
 .ةسن(07-00)سنة، بينما حيصرها بعض العلماء يف الفرتة ما بني سن الثالثة عشر وسن التاسعة عشر (09-70)
وبداية املراهقة ختتلف من فرد آلخر ومن جمتمع آلخر، فبعض األفراد يكون بلوغهم مبكرا يف سن الثانية عشر  

، وفيما يلي (7، صفحة 0798راجح أمحد عزت، ) .أحيانا، وبعضهم قد يتأخر بلوغه حىت سن السابعة عشر
 :ملؤلفه حامد عبد السالم" لم نفس النمو للطفولة والمراهقةع"أقسامها كما جاءت يف كتاب 

 :سنة ( 00-00)المراهقة المبكرة . 0.0.0
متتد منذ بدء النمو السريع الذي يصاحب البلوغ حوايل سنة إىل سنتني بعد البلوغ الستقرار التغريات البيولوجية  

 .اجلديدة عند الفرد
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ىل االستقالل ويرغب دائما يف التخلص من القيود والسلطات اليت حتيط به يف هذه املرحلة املبكرة يسعى املراهق إ 
ويستيقظ لديه إحساس بذاته وكيانه ويصاحبها التفطن اجلنسي الناتج عن االستثارة اجلنسية اليت حتدث جراء 

-787، الصفحات 0778حامد عبد السالم زهران، ) .التحوالت البيولوجية ومنو اجلهاز التناسلي عند املراهق 
790) 

 :سنة (00-00)المرحلة الوسطى . 0.0.0
يطلق عليها أيضا املرحلة الثانوية وما مييز هذه املرحلة هو بطئ سرعة النمو اجلنسي نسبيا مع املرحلة السابقة  

مام املراهق مبظهره اجلسمي وصحته اجلسمية وتزداد التغريات اجلسمية والفيزيولوجية من زيادة الطول والوزن واهت
 .وقوة جسمه ويزداد هبذا الشعور بذاته

 :سنة (00-00)المراهقة المتأخرة . 0.0.0
يطلق عليها بالذات مرحلة الشباب ، حيث أهنا تعترب مرحلة اختاذ القرارات احلامسة اليت يتخذ فيها اختيار مهنة  

ف ،وفيها يصل النمو إىل مرحلة النضج اجلسمي ويتجه حنو الثبات املستقبل وكذلك اختيار الزواج أو العزو 
االعتناء باملظهر اخلارجي وطريقة الكالم واالعتماد على النفس : االنفعايل والتبلور لبعض العواطف الشخصية مثل 

حامد عبد السالم زهران، ) .والبحث عن املكانة االجتماعية وتكون لديه حنو اجلماليات مث الطبيعة واجلنس اآلخر
 (790، صفحة 0778

 :خصائص النمو في مرحلة المراهقة . 0.0

 : النمو الجسمي. 0.0.0
يف هذه املرحلة تظهر الفروق اليت متيز تركيب جسم الفىت والفتاة بصورة واضحة كما يزداد منو عضالت اجلذع 

العظام وبذلك يستعيد الفرد اتزانه اجلسمي ويالحظ أن الفتيان يتميزون والصدر والرجلني بدرجة أكرب من منو 
بالطول وثقل الوزن عند الفتيات ، وتصبح عضالت الفتيان قوية يف حني تتميز عضالت الفتيات بالطراوة 

 (0775عنايات حممد أمحد فرج ، ) .والليونة

 : النمو المورفولوجي. 0.0.0
تميز هذه املرحلة بضعف التحكم يف اجلسم، حيث متثل مرحلة غياب التوازن يف النمو بني خمتلف أطراف اجلسم ت

الزوال خاصة  وهذا نتيجة لعوامل غري املتوازنة إذا أنه تبعا الستطالة اهليكل العظمي فإن احتياطات الدهون تبدأ يف
العظمي ولكن دون زيادة يف احلجم، وهذا مييز  عند الذكور،كما أن العضالت تستطيل مع استطالة اهليكل

الذكور بطول القامة وحنافة اجلسم،كما أن األطراف السفلى تستطيل أسرع من اجلذع واألطراف العليا ويف هذه 
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يعتمد بنسبة كبرية الذي . (070، صفحة 0779مفيت إبراهيم محادة، ) املرحلة يبدأ ظهور التخصص الرياضي
 .على البنية املورفولوجية جلسم الرياضي

  :النمو النفسي . 0.0.0
تعترب مرحلة النمو النفسي عند املراهق مرحلة من مراحل النمو، حيث تتميز بثروة وحرية واضطراب يرتتب عليها 

دة، وأهم هذه احلساسيات مجيعا عدم تناسق وتوازن ينعكس على انفعال املراهق مما جيعله حساسا إىل درجة بعي
 (70، صفحة 7999توما جورج خوري، ) :واالنفعاالت وضوحا هي

 .خجل بسبب منوه اجلسمي إىل درجة يظنه شذوذا أو مرضا-0
 .إحساس شديد بالذنب يثريه انبثاق الدافع اجلنسي بشكل واضح -7

 كثرية خياالت واسعة وأمنيات جديدة و  -0

 .عواطف وطنية، ودينية وجنسية-4
 .أفكار مستحدثة وجديدة -8
كما ينمو عند املراهق الفكر النقدي وسعة املالحظة ، ويصبح مضادا للعادات والتقاليد ومبتعدا عن القيم  

ليت العائلية ويتبع سياسة اهلروب حنو األمام ،وهذا عن طريق حلم اليقظة ويصبح كثري البحث عن اإلمكانيات ا
 .متكنه من إبراز شخصيته ،ومرحلة لتنمية املقدرة عن التحكم يف االنفعاالت خالل مواقف اللعب املختلفة 

 (79، صفحة 0770حممد كاشف، )
 : النمو االجتماعي  .0.0.0

االجتماعي الواضح، فيبدو املراهق يف هذه املرحلة يبلغ الطفل مرحلة النضج حيث ينعكس هذا النضج يف منوه 
 .إنسانا يرغب يف أخذ مكانة يف اجملتمع وبالتايل يتوقع من اجملتمع أن يقبله كرجل أو امرأة 

كما يبدأ املراهق بإظهار الرغبة االجتماعية من حيث االنضمام إىل النوادي واألحزاب أو اجلمعيات على  
 .ء إىل اجملتمع كإنسان ذي قيمة فعالة اختالف ألواهنا مما يؤمن له شعورا باالنتما

أما الشيء امللفت للنظر يف هذه املرحلة فهو ميل اجلنس إىل عكسه ألنه على هذا امليل يتوقف بقاء اجلنس 
البشري لذلك ترى املراهق مهتما مبظهره اخلارجي وذاته اجلسمية من أجل جذب اهتمام اآلخرين من اجلنس 

يه ميل اجتماعي جديد للمشاركة فيما بعد ألن يكون إنسانا قادرا على بناء اآلخر حنو شخصه، مما يرتتب عل
 (000، صفحة 7999توما جورج خوري، ) .مستقبله 

بولسر و ) ".هذه املرحلة تعترب سن البحث عن الصديق الكامت ألسراره، واملصغي له :" كما يرى البعض أن  
 (975، صفحة 0729أخرون، 
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 : النمو العقلي والمعرفي . 0.0.0
يف هذه املرحلة العمرية يكون املراهق غري قادر على استيعاب وال فهم اجملرد كمنا تكون اهتماماته هي حماولة معرفة 

هكذا شيئا فشيئا تتبلور لديه االجتاهات التفكري يف املستقبل و  املشكلة العقائدية ، وهي املرحلة اليت تبدأ يف
 (89، صفحة 0779أنوف ويتج، ) .البحث عن تكسري سلسلة الطفولة الفكرية ويبدأ يف

 يف القدرات العقلية، مما يؤدي إىل حب اإلبداع كما يالحظ أو املراهق يقرتب من النضج وحيصل لديه منو معترب
، 0778حامد عبد السالم زهران، ) .األمور اليت تبدو غامضة، والبحث عن أشياء ومثريات جديدة واكتشاف

 (002صفحة 

  :النمو الوظيفي . 0.0.0
املورفولوجي،  يف هذا اجلانب الكثري من الباحثني لفتوا االنتباه إىل أن النمو الوظيفي يربز بعض امليول بالنسبة للنمو

ومن بني عالمات هذا امليول نالحظ تذبذب وعدم التوازن الوظيفي للجهاز الدوراين التنفسي أي نقص يف السعة 
إىل بقاء القفص الصدري ضيق، وهنا يدخل دور الرياضة أو  GODAIN (جودان)التنفسية واليت أرجعها 

راجع إىل توازن وتطور القلب  GAMAVAسبويالحظ كذلك اتساع عصيب ح" الرتبية التنفسية " بالتدقيق 
وهذا بالتأقلم مع االحتياجات الوظيفية اجلديدة فيزداد حجمه ويبدأ باالستناد على احلجاب احلاجز الذي ميثل له 

، بينما القدرة احليوية  0سم 779-799وضعية جيدة ومناسبة للعمل حيث أن القدرة املتوسطة للقلب ترتاوح بني 
دور الوسيط بني القلب  –املرتبطة حبجم اجلسم  –وتعمل شبكة األوعية الدموية  0سم 0999-0599ترتاوح بني 

واألعضاء وهذا ما يعطيها أمهية ال تقل عن أمهية القلب والرئتني يف العملية التنفسية للمراهق أثناء العمل أو اجلهد 
 (77-75، الصفحات 0779قاسم حسن حسني، ) .البدين 

العالية  الفيزيولوجية مرحلة املراهقة تتميز باإلمكانات الوظيفية"أن " دتسومسكي"و " شريكني"كما يؤكد كل من 
 (29، صفحة 0775عنايات حممد أمحد فرج ، ) .وزيادة القدرة على التكيف مع اجملهود البدين

 : لحركي النمو ا. 0.0.0
" منيل "و " هامبورجر"،" جوركن"تتعارض اآلراء بالنسبة جملال النمو احلركي يف مرحلة املراهقة، فلقد اتفق كل من 

على أن حركات املراهق يف بداية املرحلة تتميز باالختالل يف التوازن واالضطراب بالنسبة لنواحي التوافق والتناسق 
حيمل الطابع الوقيت ،إذ ال يلبث املراهق بعد ذلك أن تبدل حركاته لتصبح  واالنسجام، وأن هذا االضطراب احلركي

  ".فرتة االرتباك احلركي وفرتة االضطراب"أكثر توافقا وانسجاما عن ذي قبل، أي أن مرحلة املراهقة هي 
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أن نطلق على أشارت إىل أن النمو احلركي يف مرحلة املراهقة ال يتميز باالضطراب وال ينبغي " ماتييف" إال أن  
هذه املرحلة مصطلح األزمة احلركية للمراهق بل على العكس من ذلك يستطيع الفرد يف هذه املرحلة أن ميارس 

 (20، صفحة 0775عنايات حممد أمحد فرج ، ) .العديد من املهارات احلركية ويقوم بتثبيتها 

فراجا يف املستوى بالنسبة لألفراد العاديني من ناحية واملوهوبني من ناحية أخرى، كما أن هذه الفرتة متثل ان  
فهي ليست مرحلة تعلم ولكنها مرحلة أداء مميز، حيث نرى حتسنا يف املستوى يف بداية املرحلة وثباتا  كوبذل

 (058، صفحة 0779بسطويسي أمحد، ) .واستقرار حركيا يف هنايتها
 : النمو االنفعالي . 0.0.0

انفعاالت املراهق ختتلف يف أمور كثرية عن انفعاالت األطفال وكذلك الشباب، يشمل هذا االختالف يف النقاط 
 : (050-022بسطويسي أمحد، الصفحات )التالية 

 .فرتة انفعاالت عنيفة فيثور املراهق ألتفه األسباب متتاز الفرتة األوىل من املراهقة  - 
املراهق يف هذه املرحلة ال يستطيع أن يتحكم يف املظاهر اخلارجية حلالته االنفعالية فهو يصرخ ويدفع األشياء  -

 .عند غضبه ونفس الظاهرة تبدو عليه عندما يشعر بالفرح فيقوم حبركات ال تدل على االتزان االنفعايل
بعض املراهقني حلاالت التوتر والعدوان واليأس والقنوط واحلزن نتيجة ملا يالقونه من إحباط، تتميز يتعرض  -

 .املرحلة بتكوين بعض العواطف الشخصية تتجلى يف اعتناء املراهق مبظهره بطريقة كالمه إىل الغري
 .يسعى املراهق إىل حتقيق االستغالل االنفعايل أو النظام النفسي عن الوالدين -
 .بالرغم من حاجة املراهق إىل الرعاية إال أنه مييل إىل نقد الكبار -

 : أشكال من المراهقة . 0.0
 :أنواع من املراهقة  9 توجد

 : المراهقة المتوافقة. 0.0.0
 :من مساهتا

  االعتدال واهلدوء النسيب وامليل إىل االستقرار. 
  اإلشباع املتزن وتكامل االجتاهات واالتزان العاطفي. 
  اخللو من العنف والتوترات االنفعالية احلادة. 
  التوافق مع الوالدين واألسرة، فالعالقات األسرية القائمة على أساس التفاهم والوحدة هلا أمهية كبرية يف حياة

، صفحة 0750حممود حسن، ) .ةاألطفال، فاألسرة تنمي الذات وحتافظ على توازهنا يف املواقف املتنوعة يف احليا
79) 
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  :العوامل المؤثرة في المراهقة المتوافقة . 0.0.0.0
 املعاملة األسرية السمحة اليت تتم باحلرية والفهم واحرتام رغبات املراهق وعدم تدخل األسرة يف شؤونه اخلاصة - 

الصحيح واالجتماعي السليم ولغة جمتمعه وعدم تقييده بالقيود اليت حتد من حريته فهي تساعده يف تعلم السلوك 
 (020، صفحة 0779رابح تركي، ) .وثقافته وتشبع حاجاته األساسية 

  .توفري جو من الصراحة بني الوالدين واملراهق يف مناقشة مشكالته -

أقرانه وأصدقائه ومدرسيه وأهله وسري حال األسرة  شعور املراهق بتقدير الوالدين واعتزازمها به وشعوره بتقدير -
 .وارتفاع املستوى الثقايف واالقتصادي واالجتماعي لألسرة

تشغل وقت الفراغ بالنشاط االجتماعي والرياضي وسالمة الصحة العامة، تزد على ذلك الراحة النفسية والرضا  -
 .عن النفس

 :المراهقة المنطوية. 0.0.0
 التكيف للموقف أو إحساس من جانب الشخص أنه غري جدير ملواجهة الواقع هو تعبري عن النقص يف

، لكن اخلجل واالنطواء حيدثان بسبب عدم األلفة مبوقف جديد أو بسبب جماهبة أشخاص غرباء ، أو بسبب 
 . خربات سابقة مؤملو مشاهبة للموقف احلايل اليت حتدث للشخص خجال وانطواء 

  .ذات ومشكالت احلياة ونقد النظم االجتماعية التفكري املتمركز حول ال -
االستغراق يف أحالم اليقظة اليت تدور حول موضوعات احلرمان واحلاجات الغري مشبعة واالعرتاف باجلنسية  -

 .الذاتية
  .حماولة النجاح املدرسي على شرعية الوالدين -

 :العوامل المؤثرة فيها . 0.0.0.0

تسلط وسيطرة الوالدين، احلماية الزائدة، التدليل، العقاب : األسرية اليت فيها األخطاء:اضطراب اجلو األسري -
  .اخل.....القاسي

 .تركيز األسرة حول النجاح مما يثري قلق األسرة واملراهق  -
 .عدم إشباع احلاجة إىل التقدير وحتمل املسؤولية واجلذب العاطفي  -

 : المراهقة العدوانية. 0.0.0
  :مساهتامن ( املتمردة )
 .التمرد والثورة ضد املدرسة، األسرة واجملتمع -
 .ممارستها باعتبارها حتقق له الراحة واللذة الذاتية: العداوة املتواصلة واالحنرافات اجلنسية -
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 (080، صفحة 0778ي ، عبد الغين الديد) .اخل....اللواط، العادة السرية، الشذوذ، املتعة اجلنسية: مثل

 : العناد 0.0.0.0
هو اإلصرار على موقف والتمسك بفكرة أو اجتاه غري مصوغ والعناد حالة مصحوبة بشحنة انفعالية مضادة 
لآلخرين الذين يرغبون يف شيء، واملراهق يقوم بالعناد بغية االنتقام من الوالدين والغري من األفراد، ويظهر ذلك يف 

 (082يوسف ميخائيل أسعد، بدون سنة ، صفحة ) .كرار تصرف بالذات شكل إصرار على ت

 .أحالم اليقظة والتأخر الدراسي  الشعور بالنقص والظلم وسوء التقدير واالستغراق يف -
 : المراهقة المنحرفة. 0.0.0
 :من مساهتا ما يلي

 .والسلوك املضاد للمجتمعاالحنالل اخللقي التام واجلنوح  -
 .االعتماد على النفس الشامل واالحنرافات اجلنسية واإلدمان على املخدرات  -
 .بلوغ الذروة يف سوء التوافق  -
 .البعد عن املعايري االجتماعية يف السلوك  -

 :العوامل المؤثرة فيها .0.0.0.0

 . الرقابة األسرية املرور خبربات حادة ومريرة وصدمات عاطفية عنيفة وقصور يف -

 اخل...واجتماعية القسوة الشديدة يف املعاملة وجتاهل األسرة حلاجات هذا املراهق من حاجات جسمية ونفسية -

  .الصحبة املنحرفة أو رفاق السوء وهذا من أهم العوامل املؤثرة -
 . الفشل الدراسي الدائم واملرتاكم، سوء احلالة االقتصادية لألسرة -

شكال املراهقة تتغري بتغري ظروفها والعوامل املؤثرة فيها وإن هذه تكاد تكون هي القاعدة، وكذلك تؤكد هذا فإن أ
 .هذه الدراسة أن السلوك اإلنساين مرن مرونة يسمح بتعديله 

حامد ) .وأخريا فإهنا تؤكد قيمة التوجيه واإلرشاد والعالج النفسي يف تعديل شكل املراهقة املنحرفة حنو التوافق 
  (999، صفحة 0778عبد السالم زهران، 

  :أهمية الرياضة بالنسبة للمراهقين . 0.0
إن الرياضة عملية تسلية و ترويح لكال اجلنسني ، هذا حيث أهنا حتضر املراهق نفسيا وفكريا و بدنيا كما تزوده  

تعبري عن األحاسيس واملشاعر النفسية املكتظة اليت تؤدي إىل اضطرابات من املهارات واخلربات احلركية من أجل ال
نفسية وعصبية عند انفجاره فيتحصل املراهق من خالهلا على مجلة من القيم املقيدة اليت ال يستطيع حتصيلها يف 

وفق متطلبات  احلياة األسرية ، كما تعمل احلصص التدريبية على صقل مواهب الرياضي وقدراته النفسية والبدنية
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العصر ، وأجنح منهج لذلك هو مكيف احلصص الرياضية من أجل شغل وقت الفراغ الذي حيس فيه الرياضي 
بالقلق وامللل وبعد الرياضة يتعب املراهق عضليا وفكريا، فيستسلم حتما للراحة والنمو بدال من أن يستسلم 

وال اجملتمع ، وعند مشاركة املراهق يف التجمعات  للكسل واخلمول ، ويضيع وقته فيما ال يرضي اهلل وال النفس
الرياضية والنوادي الثقافية من أجل ممارسة خمتلف أنواع النشاطات الرياضية ، فإن هذا يتوقف على ما حيس به عن 

 .طريق التغريات اجلسمية والنفسية والعقلية اليت مير هبا 
  اختيار  ات اليت تتناسب مع قدراته، واستعداداته كحريةإعطاء املراهق نوعا من احلرية وحتميله بعض املسؤولي

 .أماكن اللعب مثال 

   التقليل من األوامر والنواهي. 

   مساعدة املراهق على اكتساب املهارات واخلربات املختلفة يف امليادين الثقافية والرياضية لتوفر الوسائل
اجة ماسة إىل النصح واإلرشاد والثقة والتشجيع ، واإلمكانيات واجلو الذي يالئم ميول املراهق فهو دائما يف ح

معروف رزيق، ). فعلى املدرب أداء دوره يف إرشاد وتوجيه وبث الثقة يف حياة املراهقني طوال مشوارهم الرياضي 
 (08، صفحة 0759

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سمة( 81-81) العمرية المرحلة خصائصـــــــــــــــــــــــ الثالث  ـــــــــــــــــــــــــــالفصل 

~ 79 ~ 

 :الخالصة 
ه عن فرتة املراهقة، نستطيع القول بشكل عام بان مرحلة املراهقة تعد إحدى أهم من خالل كل ما مت تقدمي 

مراحل النمو، والنضج لإلنسان نظرا ملا حتتوي من تغريات، وحتوالت جسمية، نفسية، اجتماعية حركية، 
 اخل .....بدنية

ملراهق إىل مرحلة الرشد، وتطويرها بشكل متناسق وفعال أمكننا الوصول با اهذه التحوالت إذا حسن استغالهل 
وهو يف أحسن قدراته اجلسمية والنفسية أي يعد بطريقة حسنة ليصبح فردا فعاال ومنتجا يف اجملتمع الذي يعيش 
فيه، وعلى العكس من ذلك متاما فعند أي خلل يف هاته الفرتة احلرجة يؤدي إىل تأثريات عميقة على نفسية 

وار حياته، وقد تؤدي يف بعض احلاالت الصعبة إىل االحنراف النفسي، املراهق تستمر معه طوال ما تبقى من مش
 . مستقبال إذا مل تتم رعايته يف فرتة املراهقة اوالذي يعد من أخطر األضرار اليت ميكن للمراهق مواجهته

ذين نعين وعليه فقد ارتأينا دراسة هاته املرحلة من كل اجلوانب حىت تكون لدينا نظرة ولو صغرية عن األفراد ال 
بصدد التعامل معهم، وأردنا أن نلقي الضوء ولو بالقليل عن هذه الفرتة، واليت حتتاج إىل عناية خاصة من طرف 
اآلباء و املربني و املدربني، من حيث أسلوب التعامل، فال بد أن تتاح الفرص الكافية للمراهق للتعبري عن نفسه 

خفض  اقاته وقدراته، باإلضافة إىل إعطاء جرعات من الثقة يف النفسواالستغالل العقالين واملوزون إلمكانياته وط
التوتر والتعبريات العدوانية دون اخلروج عن املثل العليا وحماولة صقل وتطوير مواهبه وتوجهاته حسب ميوله ورغباته 

اة اإلنسان إذا الذاتية والشخصية ويف اخلتام ال يسعنا إال القول بأن مرحلة املراهقة مرحلة جد حساسة من حي
صلحت و استغلت بشكل اجيايب وجد الفرد نفسه راشد من دون مشاكل تعيقه، أما إذا فشلت وأمهلت فإن الفرد 
سيعيش مع ما تبقى من حياته من دون أهداف واضحة، وال تفكري سليم و جيد نفسه بشكل أو بآخر يعيش 

  .اد، وإما االحنرافعلى هامش اجملتمع، وهذا بدوره يؤدي به إىل العزلة واالبتع
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 األول الفصل
  الميدامية واإلجراءات ممهجيةالبحث
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 الميدانية واإلجراءات البحث منهجية: األول الفصل

 :تمهيد
يعترب هدا الفصل جوهر البحث حيث مت فيه معاجلة مشكلة البحث املطروحة واليت يتناول مضموهنا تقييم 

الرياضية يف ظل احلاجات النفسية لدى تالميذ املرحلة الثانوية ،حيث مت اقرتاح أداة أهداف منهاج الرتبية البدنية و 
وهي عبارة عن جمموعة من ( الثقة بالنفس، اخنفاض التوتر، اخنفاض التعبريات العدوانية)قياس احلاجات النفسية 

ي والدي تقوم عليه منهجية األسئلة وهلذا تطرقنا يف هدا الفصل إىل توضيح منهجية البحث وخاصة املنهج املسح
ا ذموضوعنا أو حبثنا، وكدا اإلجراءات امليدانية املتخذة من اجل حتقيق جمموعة من اهلداف املرغوب حتقيقها من ه

 .البحث العلمي
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 :منهج البحث. 0.0
من الدراسة ، و بالنظر إىل ختتلف املناهج املتبعة يف الدراسات العلمية حسب نوع املشكلة و األهداف املتوخاة  

طبيعة مشكلة البحث الذي حنن بصدد إجنازه و الذي يندرج يف إطار الدراسات النفسية، فإن املنهج املناسب هو 
 .املنهج الوصفي واملنهج التارخيي

الذي يعترب حسب مل ورد يف معظم مصادر البحث العلمي أنه عبارة عن استقصاء ينصب  :المنهج الوصفي
ة من الظواهر كما هي عليه ، بقصد تشخيصها و كشف جوانبها و حتديد العالقة ، مث توضيح العالقة بينهما على ظاهر 

و بني العناصر األخرى ، و يتم ذلك عن طريق مجع البيانات و وصف الظروف و املمارسات الشائعة ، مث بعد ذلك 
الفاضل، ) .لة بالنسبة إىل أإلشكالية املطروحةو حتلل و تستخرج منها االستنتاجات ذات الدال هذه البيانات تنظم

  (.75، ص0779
 .هو مرحلة التعليم الثانوي: مجتمع البحث. 0.0

إن جمتمع الدراسة ميثل مرحلة التعليم الثانوي وهي عبارة عن تالميذ وأساتذة الرتبية البدنية والرياضية من 
ولقد أخذنا عينة من  (أدرار -بشار -النعامة)ائري التعليم الثانوي وذلك يف بعض ثانويات اجلنوب الغريب اجلز 

تلميذ من  5709: الذي يبلغ عدده على النحو االيت هذا اجملتمع ألننا مل نستطيع دراسة كافة جمتمع الدراسة
 .أستاذ تربية بدنية ورياضية 075املرحلة النهائية من مجيع الواليات ويبلع عدد األساتذة 

 : عينة البحث. 0.0

ار عينة البحث على جانب كبري من األمهية ألن عليها تتوقف أمور كثرية فعليها تتوقف كل القياسات إن اختي"
 (85ص . 7997مروان ع اجمليد ابراهيم طرق ومناهج البحث العلمي ")والنتائج اليت خيرج هبا الباحث من حبثه

جمتمع أصلي تكون ممثلة متثيال  العينة هي جمموعة من األفراد يبين الباحث عمله عليها و هي مأخوذة من" 
 (89،ص0779املكي، )".صادقا

 .أستاذ الرتبية البدنية والرياضية 079مشلت  :العينة األولى
تلميذ من كل  0999، حيث مت أخذ تلميذ من التعليم الثانوي يف املرحلة النهائية 0999مشلت  :العينة الثانية

  . والية
 : متغيرات البحث. 0.0

 .رضيات البحث تبني لنا جليا أن هناك متغريين اثنني أحدمها مستقال واآلخر تابعاستنادا إىل ف 
، وهو املتغري الذي يتحكم فيه الباحث عن "املتغري التجرييب"ويسمى أيضا : تعريف المتغير المستقل: أوال

بب، أو أحد طريق تثبيت مجيع املتغريات، ماعدا متغري واحد، أو هو املتغري الذي يفرتض الباحث أنه الس
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، بوداود عبد اليمني وعطا اهلل.)األسباب لنتيجة معينة ودراسته قد تؤدي إىل معرفة آثره على متغري آخر
 (. 007، صفحة 7997

 .منهاج الرتبية البدنية الرياضية :حتديد املتغري املستقل -
ه املتغري الذي يتغري نتيجة تأثري هو العامل الذي يتبع العامل املستقل ويعرف بأن :تعريف المتغير التابع: ثانيا 

، بوداود عبد اليمني وعطا اهلل. )املتغري املستقل، أو هو املتغري الذي يراد معرفة تأثري املتغري املستقل عليه
 .( 090، صفحة 7997

  .احلاجات النفسية: حتديد املتغري التابع -
 :مجاالت البحث. 0.0

  :المجال البشري. 0.0.0
( أدرار-بشار -النعامة)ات اجلنوب الغريبوالي ثانوياتري للبحث يف األساتذة الدائمني يف بعض متثل اجملال البش

ثانويات والذي كان لبعض ال ثالثةأقسام السنة المن تالميذ بعض و  أستاذا، 079والذي كان عددهم يقدر ب 
 .تلميذا 0999عددهم يقدر ب 
 : المجال المكاني. 0.0.0

 :اآليتوهي ك( أدرار-بشار -النعامة) ثانويات واليات اجلنوب الغريبببعض لقد مت توزيع االستبيان 
 .ميثل الثانويات اليت وزع فيها االستبيان (:10)الجدول رقم

 ثانويات والية أدرار ثانويات والية بشار ثانويات والية النعامة الرقم
 دةبودة اجلدي/ثا العقيد عثمان بشار/ ثا العريب بن مهيدي مغرار/ ثا 90
حممد شريف مساعدية / ثا 97

 مكمن بن عمار

 محادي بن محو أقروت /ثا ايب حسن األشعري بشار/ ثا

 مالك بن النيب أقروت / ثا ايب رحيان البريوين بشار/ ثا اجلديدة املشرية / ثا 90
متقن أمحد توفيق املدين  99

 املشرية

 لود أقروتالشهيد نواري مي/ ثا الشهيد العويف عبد الكرمي بشار/ ثا

األخوة اخلمسة محيدات / ثا 98
 املشرية 

 هكسة محو أوقروت/ثا هارون الراشيد بشار/ ثا

 بلكني الثاين أدرار /ثا ايب بكر الرازي بشار/ ثا العقيد لطفي املشرية/ ثا 99
 متقنة حكومي العيد أدرار بلحوسني التهامي بشار/ ثا مفدي زكريا النعامة/ ثا 92



 الميدامية واإلجراءات البحث ممهجيةــــــــــــ ـــــــــــــــــــالفصل األول ــــــــــــــــــــــــــــــ

~ 85 ~ 

احلاج عامر حمبويب / ثا 95
 املشرية

 خالد بن الوليد أدرار/ثا دادة حممد القنادسة/ ثا

 أيب حامد الغزايل أدرار/ثا العقيد لطفي بين ونيف/ ثا احلسن بن اهليثم النعامة/ ثا 97
 تيليالن اجلديدة أدرار/ثا ايب حامد الغزايل بشار/ ثا  09
 املنصورية أدرار /ثا الرائد فراج بشار/ ثا  00
 متقنة هواري بومدين تيميمون  األخوين فاسي تاغيث/ ثا  07
 موسى بن نوصري تيميمون/ ثا سعيداين أمحد بشار/ ثا  00
 فنوغيل اجلديدة /ثا ابن بيطار بين عباس / ثا  09
 تسابيت اجلديدة / ثا يعيش بومجعة بشار/ ثا  08

 : المجال الزمني. 0.0.0
 :زمنية خطواتمر حبثنا بعدة 

 : األولى الخطوة
وكان ، قصد املوافقة ،لمجلس العلميلومسبقة عن البحث  أوليةمرحلة مشروع البحث ومت فيها تقدمي فكرة عامة 

 (7900-7909)ذلك يف أول السنة الدراسية 
 : الثانية الخطوة

اجلة مت فيها مجع املادة اخلربية قصد تأسيس نظري للبحث يسمح لنا بتكوين فكرة عامة وموسعة تسمح لنا مبع
جيدة للمشكلة، مع إجراء عدة مقابالت مع أساتذة جامعيني يف خمتلف التخصصات أصحاب خربة وكفاءة 

لبناء االستمارة قمنا مبراجعة  و و األداة، متميزة و مجع اخللفيات النظرية وضبط الفصول النظرية و بناء االستمارة
إجراء  ومت املقررة حاجات نفسيةمت استخراج و  فسنو األساتذة املختصني بعلم ال لنفساملراجع اخلاصة بعلم ا

 استمارة حتليل املنهاج و استمارة التالميذ)الدراسة االستطالعية لغرض مسح و معرفة مدي صدق االستمارة 
و حتكيمها من طرف األساتذة املختصني و معرفة الكيفيات اليت تتم من ( واستمارة اساتذة الرتبية البدنية والرياضية

 .لتالميذعلى االساتذة واعملية توزيع خالهلا 

الدراسة و تصحيحها من طرف األساتذة و قد مت استخالص هذه  حتكيم إىل نامن خالل هذا فقد توصل
 .(لالستمارة) العبارات املناسبة ملوضوع دراستناو  اجات النفسيةاحل
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. أحسن أمحد، د. توايت، دبن قالوز . عطاء اهلل أمحد، د. د.أ) و بعد عرضها علي جمموعة من احملكمني 
، صبان حممد. د بن سي قدور احلبيب،. بو مسجد عبد القادر ، دأ. زيتوين عبد القادر، د. بالكبيش قادة ، د

 (.رفاف عبد القادر من جامعة بشار.سعودي حممد من جامعة بشار، د. شرفاوي احلاج من جامعة بشار، د.د
ألساتذ الرتبية البدنية والرياضية  ليل املنهاج ، و استمارة املوجهةمت الوصول إيل الصيغة النهائية لالستمارة حت

 ،ة الثالثةللسن مت حتليل مناهج الرتبية البدنية و الرياضية مث. ثالثةالسنة ال ثانويةلتالميذ املرحلة ال واستمارة املوجهة
لثاين للسنة الدراسية الثانية إيل غاية هناية الفصل ا( 7900-7909)وكان ذلك يف هناية السنة الدراسية األوىل

(7900-7907.) 
  :الثالثة الخطوة

يف أواخر أي  مت يف هته املرحلة التنفيذ أي توزيع االستمارات على األساتذة و التالميذ يف أواخر السنة الدراسية
 (.7907-7900)الفصل الثالث من السنة الدراسية

 : أدوات البحث. 0.0

لعلمية يلجا إليها الباحث جلمع احلقائق واملعلومات حول موضوع الدراسة، تعترب هذه الوسائل و األدوات ا
لذلك فقد ختتلف أدوات البحث وفق طبيعة املوضوع وأهدافه، لذلك جيب على الباحث أن حيسن اختيار 
األداة املناسبة للحصول على نتائج هنائية تعكس دقة وموضوعية وصدق و أمانة املعطيات، ويف دراستنا هذه 

 :تخدمنا األدوات التاليةاس
 : تحليل منهاج التربية البدنية والرياضية. 0.0.0

 وصف إىل الوصول أجل من تطبيقها يتم حبث طريقة عن عبارة"العساف  رفهعي الذي احملتوىحتليل  ونعين به

 : التالية اخلصائص على يؤكد ألنه االتصال أسلوب حملتوى هادف ومنظم كمي

 .معني هدف حتقيق حملاولة يتعداه وإمنا فقط التحليل لوحدة الكمي احلصر بغرض يجير  ال احملتوى حتليل −

 . تأويله إىل اللجؤ دون فقط صراحةب كتبه أو اإلنسان قاله وما الظاهر وصف على يقتصر أنه −

 .مصورة أو مكتوبة اتصال مادة أي على يطبقه أن للباحث ميكن ولكن غريه دون اتصال أسلوب حيدد مل أنه −
 (708، صفحة 0757العساف، )

حتليل احملتوى هو أحد أساليب البحث العلمي و هو عملية يقوم هبا الفرد هتدف اىل قرائة حمتوى "و بتعريف أخر 
 (97، صفحة 7999رفعت، ) "معني بقرأة متأنية ليعرف ما يتضمنه من معارف و مهارات و وجدانيات
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 :هجية لتحليل المحتوىمنلخطوات الا -
 :المبحوثة محتوياتال تصنيف -

 .التصنيف 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
، الكلمة : هي يلللتحل يف أساسية وحدات مخس بريلسون عدد حيث : التحليل وحدات تحليل -

 .الزمنية أو القياسية الوحدة ، املفردة ، الشخصية املوضوع،

 .الرتبوية أو أوالسياسية الفكرية داللته له معني للفظ كمي حبصر الباحث يقوم كأن : فالكلمة

 .ااقتصادي أو اجتماعي ا أو نفسيا معينا مفهوم ا تؤكد أكثر أو مجلة إما وهو : والموضوع

 الشخصية تلك أكانت سواء معينة شخصية ترسم حمددة ومسات خلصائص الكمي احلصر اب ديقص :والشخصية

 .تمعاتجملا من جمتمع أو الناس من فئة أو بعينه شخص ا

 .واألفكار املعاين نقل يف املصدر يستخدمها اليت الوحدة وهي : المفردة

 حصر أو مقاطعه أو صفحاته عدد أو قالامل لطول كمي حبصر الباحث يقوم كأن : الزمنية أو القياسية الوحدة

 . االعالم وسائل عرب فيه النقاش ملدة كمي

 حال يف مصدر كل حمتوى فيها ليفرغ الباحث يصممها ذيال بياناالست وهي : التحليل تبياناس تصميم -
اج الرتبية أهداف منه على التحليل ستبيانا وحتتوي احملتوى ذلك مبصدر ذلك بعد عالقته تنتهي حبيث ، تعدادها

 .البدنية والرياضية للطور الثانوي

  كمي ا تفريغ ا التحليل بياناست من املعلومات الباحث فيها ويفرغ :التفريغ جداول تصميم -
 . حتليل املناهج هي ممثلة يف موضوعنا هذا باستبيانو  :الخاص ستبيانباال وثيقة كل محتوى تفريغ -
 .والتحليلة منها الوصفية الالزمة الحصائيةا املعاجلات تطبيق :الخطوة السادسة -

 (709، صفحة 0757العساف، ) .وتفسريها النتائج سرد :الخطوة السابعة -
 : مقابلة شخصية. 0.0.0

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

 :احلاجات النفسيةاجلانب اليت ختص 
 .ثقة بالنفسال -
 .خنفاض التوترا -
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 .العدوانية خنفاض التعبرياتا -
لكي تسمح باحلصول على البيانات املطلوبة بأقل قدر من التوجيه  ،الباحث أن تكون املقابلة حرة راعوقد 

 . وبأكرب قدر من التلقائية ثللمبحو 

 : مالحظة. 0.0.0
هي وسيلة اساسية من البحث العلمي يستخدمها يف مجع البيانات واحلقائق اليت متكنه من حتديد مشكلة حبثة 

، (0، صفحة7997 ،مروان جميد.)ومعرفة عناصرها وتكون فروضه وحتقيق هذه الفروض، والتأكد من صحتها
فرتة خالل ، (أدرار-بشار-النعامة)ات اجلنوب الغريب والي ثانوياتة مباشرة يف بعض وضوع حبثنا كانت املالحظمو 

من شاهنا أن تأسس عندنا نوع من احلكم والتعرف أكثر  وحضور بعض احلصص التطبيقية اليت ثانويةيف ال الدراسة
 .يز باملصداقية نوعا ماوتساعد على تسهيل مهمتنا يف احلصول على إجابات تتم ،جمتمع الدراسة أفرادفأكثر على 

 : االستبيان. 0.0.0
يعترب االستبيان أو االستقصاء أداة مالئمة للحصول على معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معني ويقدم 

بوداود عبد .) ع االستبياناالستبيان بشكل عدد من االسئلة يطلب االجابة عنها من قبل عدد من االفراد املعنيني مبوضو 
 عبارة عن مقياس مت بناؤه من قبل: شتمل علىي بيانقام الطالب الباحث بتصميم است، و (87صفحة ،7909 ،اليمني

الدراسات و ذلك بعد اللجوء اىل الدراسات السابقة و  )احلاجات النفسية مقياس(الباحث وأطلقت عليه اسم  الطالب
ة من التعليم الثانوي واستعنا أيضا بالدكتور شرفاوي النظرية من اجلانب النظري وكتب الرتبية النفسية للسنوات النهائي

يف  قيق احلاجات النفسيةإىل معرفة مدى حت ا االستبيانهذ هدفيو  ،علم النفس من جامعة بشاريف حلاج املختص 
 الباحث عند بنائه هلذا الطالب حصة الرتبية البدنية و الرياضية من وجهة نظر األستاذ ووجهة نظر التلميذ، ولقد راع

 (089-097، الصفحات 0775وعلي، .سليمان): وهي الشروط األولية يف بناء املقاييس ستبياناال
 :الموضوعية ( أ ) 
وطريقة  حيث قام الباحث بتوحيد إجراءات االختبار من حيث وضوح التعليمات، وحتديد زمن اإلجابة 

 :فقد متت صياغة تعليمات اإلجابة عن املقياس كما يلي التصحيح،
، واملطلوب منك اإلجابة على هذه العبارات احلاجات النفسية جمموعة من العبارات اليت تعرب عن بعض أمامك

 (غالبا، أحيانا، نادرا، أبدادائما،  )بعفوية كيف هو حتقيقها يف حصة درس الرتبية البدنية و الرياضية أجب 
 .متارسها  أوحسب مطابقة العبارة لوضعيتك اليت تعيشها 
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، مع هامش مرونة لكن يتم اسرتجاع االستبيان يف نفس اليوم جلميع املبحوثني فلم يتم حتديدهجابة أما زمن اإل
الباحث بإعدادها مسبقا، وبالتايل ضمان توحيد الطالب أما مفاتيح التصحيح فقد قامت . وفقا ملتطلبات املوقف

 :كانت على النحو اآليت  طريقة التصحيح حيث
  .وكلها عبارات إجيابية يف اجتاه البعد 7/9/5/07/05/09/79/70/75/77/00:عبارات الثقة بالنفس هي

وكلها عبارات إجيابية يف اجتاه البعد ماعدا  0/9/7/09/02/70/79/72/00:عبارات اخنفاض التوتر هي
 . فهي عبارات يف عكس اجتاه البعد 08/07: العبارات

وكلها عبارات إجيابية يف اجتاه البعد ماعدا  0/00/09/77/78/79/07:عبارات اخنفاض التعبريات العدوانية
 .فهي عبارات يف عكس اجتاه البعد 8/2/00/09: العبارات

 :ويتم تصحيح عبارات كل بعد على حدى طبقا ملا يلي
درجات، بدرجة  9= درجات، بدرجة حسنة 8= بدرجة جيدة: العبارات يف اجتاه البعد تصحح كمايلي 

أما العبارات يف عكس اجتاه . درجة واحدة= درجتان، بدرجة ضعيفة جدا =درجات، بدرجة ضعيفة 0= متوسطة
 0= درجتان، بدرجة متوسطة= درجة واحدة، بدرجة حسنة= بدرجة جيدة: البعد فيتم تصححيحها كمايلي

 .درجات 8= درجات، بدرجة ضعيفة جدا 9= درجات، بدرجة ضعيفة

 : الشمول( ب) 
جوانب حمتوى البيانات األساسية الالزمة للدراسة، وان يناسب مستويات مجيع  ستبيانراع الباحث أن يشمل اال 

 .عقلية متباينة للمبحوثني
 :التقنين( ج) 
ويرها، قام الباحث هي تعبري حقيقي عن مهاراته واستعداداته لتط ستبيانكي تكون درجة املبحوث على االلو  

مرتية اليت تدل نية، وذلك لتحديد اخلصائص السيكو على عينة كبرية من جمتمع الدراسة امليدا ستبيانبتطبيق اال
، أي مدى توفر شروط الصدق والثبات واملوضوعية واملعايري، وهذا ما سيتم توضيحه الحقا رعلى جودة االختبا
 .يف اخلطوات املوالية
 :الهدف من إعداد االستبيان. 0.0.0.0

 .اإلجابة على تساؤالت البحث املطروحة -90

 .املوضوعةالفرضيات  منالتحقق   -97

 .حتقيق أهداف البحث املرسومة  -90
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 :االستبيان إعدادخطوات . 0.0.0.0
 .الرجوع للمصادر العلمية والدراسات السابقة واملشاهبة وكل ما له ارتباط ببحثنا -90
مناقشة جوانب مشكلة الدراسة عموما مع بعض األساتذة يف اجلامعة يف خمتلف التخصصات، وذلك قصد  -97

 .سعة ووضع تصور عام للمعاجلة من شانه أن يسهل اجناز هدا العملتكوين فكرة مو 
إعداد االستبيان يف صورته األولية مشتمال على احملاور والعبارات ألنواع الصدق والثبات قبل توزيعها يف  -99

 .شكلها النهائي

  :ستبيانالدراسة االستطالعية لال. 0.0.0.0
 بل قيامه ببحثه الختيار أساليب البحث وأدواتههي عبارة أولية يقوم هبا الباحث على عينة ق 
 ( 090، صفحة 7999معجم علم النفس والرتبية، ) 

ثانوية العقيد  تالميذعلى بعض األساتذة ببعض الثانويات املختلفة ، ولبعض  وقد مت القيام بالدراسة االستطالعية
دها أي معقدة أو مفهومة إىل غري معرفة مدى مالئمة األسئلة من حيث مقصودها وأبعا و ذلك هبدف .عثمان
النهائية  تالميذ السنة 70للرتبية البدنية و الرياضية و ثانوياستبيان إىل أساتذة التعليم ال 07قد مت تقدمي . ذلك

نعطيهم : مثال للعينات بيانحيث أعطينا االست( 7907-7900)وذلك يف بداية الفصل الثاين للسنة الدراسية
وكان اهلدف الرئيسي  .مث إجراء الصدق و الثبات بأنواعه نفس االستبيان أسبوع نعطيهم االستمارة اليوم مث بعد

 .من هذه العملية هو اختبار أدوات البحث املالئمة اليت تسمح لنا بتحقيق األهداف املرجوة من الدراسة
 :العينة االستطالعية يوضح ( 10) جدول رقم  

 يذ السنة النهائيةتالم عدد األساتذة  اسم الثانوية واليةال
 

 بشار
 

 70 02 ثانوية العقيد عثمان بشار

 00 02 ثانوية أبي الحسن األشعري بشار

 00 02 ثانوية الرائد فراج بشار

 00 02 حمادي بن حمو أوقروت أدرار

 00 01 بن النبي أوقروت مالك

 
 النعامة

 00 02 متقن أمحد توفيق املدين املشرية

 99 01 ات املشرية األخوة اخلمسة محيد

 70 07 المجموع الكلي
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 :نواع الصدقأ. 0.0.0.0
 : الظاهري:الصدق.0.0.0.0.0

وهو ميثل الشكل العام لالختبار أو مظهره  املقاصة،يعتمد على منطقية حمتويات االختبار ومدى ارتباطها بالظاهرة 
دق الظاهري مت االعتماد على لتحقيق الصو  ،اخلارجي من حيث مفرداته وموضوعيتها ووضوح تعليماهتا

الدراسات السابقة واملشاهبة اخلاصة مبتغريات البحث وتعد هذه األحباث والدراسات مصدرا مهما من مصادر 
هذه الدراسات ساعدتنا يف االنطالق بطريقة صحيحة  و احلاجات النفسيةوخصوصا اليت عنت  ستبانيةإلامادة 

منهاج واحلاجات مسح الكتب اليت هتتم با و لعينة املبحوثةعام للبحث يتناسب مع ا إطارمن حيث وضع 
 .النفسية

 (:المحكمين)صدق المحتوى .0.0.0.0.0
 ،وعلم النفس الرتبوي ،حمكم يف جمال الرتبية البدنية والرياضية 07على  مت عرض االستبيان يف صورته األولية 

هم عن طريق طلب حتكيم صالحية مقياس واللغة العربية من أصحاب اخلربة يف التدريس اجلامعي وطلب من
يف ضوء املعايري والتعريفات اإلجرائية، كما طلب  ستبيانت اليت مت صياغتها ألبعاد االحتديد مدى مشولية الفقراو 

للتطبيق والتعليق كلما تطلب  الءمتهامومدى اجة، احل لكل االستبيانحتديد مدى صالحية كل عبارة  منهم
التحكيم على حصول معظم العبارات اخلاصة بكل قيمة على درجة اتفاق بني احملكمني وقد أسفرت نتائج  ،األمر

، وتبني من خالل (080، صفحة 0775وعلي، .سليمان)وهذا ما اتفق مع سليمان علي  %28تزيد عن 
 .وحتمل صدقا  ظاهريا  جليا ، ومالئمة للتطبيق على جمتمع الدراسة ذلك أن معظم عبارات املقياس جيدة

وبعد إجراء  ،د قمنا بتعديل بعض العبارات، بناء على مالحظات واقرتاحات بعض أعضاء جلنة التحكيمولق
التعديالت أعيدت صياغة الفقرات والتأكد من سالمتها لغويا ، وعرضها على أربعة حمكمني آخرين إلعطاء رأي 

 .هنائي بشأهنا وسنعرض خطوات اليت مت القيام هبا
  (:صدق االتساق الداخلي)صدق البناء .0.0.0.0.0

بريسون عن طريق إجياد معامل االرتباط بني درجة كل عبارة واجملموع الكلى  قمنا حبساب قيمة معامل االرتباط
 .اجل حذفها أو تركهاللمحور الذي متثله، قصد معرفة قيمة ارتباط كل عبارة باحملور من 

 : الصدق الذاتي.0.0.0.0.0
، 0778صبحي، ) املدى الذي يؤدي الغرض الذي وضع من أجله"تبار صدق االختبار نعين بصدق االخ

والصدق الداخلي،  (األساتذة )ومن أجل صدق االختبار هذه الدراسة استعمل صدق احملكمني ( 058صفحة 
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 تلميذ( 70)و جرى التحقق من صدق االستبيان الداخلي لإلستبانة بتطبيقها على عينة استطالعية بلغ حجمها 
 :من جمتمع الدراسة، وقد مت حساب اجلذر ألرتبيعي ملعامل الثبات كما هو موضح يف اجلدول التايل أستاذ( 07)

 يوضح نتائج معامل االرتباط بريسون حلساب الصدق اخلاص مبحاور استبيان األساتذة :( 10)جدول رقم 

 نوع الداللة (ج)ر  درجة مستوى ن الثبات الوسائل الرقم
  0,85 الثقة بالنفس 90

07 
 

9998 
 
01 

 

0.684 
 

دال 
 إحصائيا

 0,94 اخنفاض التوتر  97
 0,89 اخنفاض التعبريات العدوانية 90

 

 :يوضح نتائج معامل االرتباط بريسون حلساب الصدق اخلاص مبحاور استبيان التالميذ :( 10)جدول رقم 

 نوع الداللة (ج)ر  درجة مستوى ن الثبات الوسائل الرقم
  9978 قة بالنفسالث 90

21 

 
9998 

 
20 

 

9997 
 

دال 
 إحصائيا

 9959 اخنفاض التوتر  97
 9957 اخنفاض التعبريات العدوانية 90

نالحظ من خالل اجلدولني أعاله أن قيم معامالت الصدق اخلاصة مبحاور استبيان األساتذة وحماور استبيان 
 .ستبيان يف قياسه ملا وضع ألجلهجاءت مرتفعة مما يعرب على صدق اال التالميذ

 : ثبات االختبار. 0.0.0.0
بأنه مدى دقة "ويعرفه كذلك "مدى استقرار ظاهرة معينة يف مناسبات خمتلفة "يعرفه مقدم عبد احلفيظ على أنه  

 .(097، صفحة 0777احلفيظ، ) أو استقرار نتائجها فيها لو طبق على عينة من األفراد يف مناسبتني خمتلفتني
هو من أهم الركائز األساسية ألي اختبار حيث يفرتض أن يعطي االختبار نفس النتائج تقريبا إذا أعيد و 

 .(009، صفحة 0777اهلادي، ) استخدامه مرة أخرى على نفس األفراد يف نفس الظروف
 :معامل االرتباط بيرسون: عرض الثبات بطريقة اختبار إعادة االختبار.0.0.0.0.0

وتعترب هذه الطريقة من أبسط الطرق وأسهلها يف تعيني معامل : Test-retest Methodطبيقطريقة إعادة الت
ثبات االختبار، وتتلخص هذه الطريقة يف تطبيق االستبيان على جمموعة من األفراد مث يعاد التطبيق مرة أخرى على 

 .جات االختبارلتحصل على معامل ثبات در  نفس اجملموعة، وحيسب معامل االرتباط بني التطبيقني
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 :معامل االرتباط بريسون اخلاص مبحاور استبيان األساتذةالثبات بطريقة إعادة  يوضح نتائج :(10)جدول رقم 

 نوع الداللة (ج)ر  درجة مستوى ن الثبات الوسائل الرقم
  0,92 الثقة بالنفس 90

07 
 

9998 
 
01 

 

0.684 
 

دال 
 إحصائيا

 0,97 اخنفاض التوتر  97
 0,94 اخنفاض التعبريات العدوانية 90

نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن قيم معامالت االرتباط اخلاصة بكل حماور استبيان األساتذة جاءت دالة  
عند مستوى ( 99959)اجلدولية اليت تبلغ ( ر)وهي اكرب من , (0,94، 0,97، 0,92)وبقيم كبرية حيث بلغت 

 .، مما يدل على انه هناك ارتباط طردي قوي يعكس ثبات االستبيان(00)ودرجة حرية ( 9998)داللة 
 :معامل االرتباط بريسون اخلاص مبحاور استبيان للتالميذالثبات بطريقة إعادة  يوضح نتائج :( 10)جدول رقم 

 نوع الداللة (ج)ر  درجة مستوى ن الثبات الوسائل الرقم
  9972 الثقة بالنفس 90

21 
 

9998 
 

20 
 

0.49 
 

دال 
 إحصائيا

 9970 اخنفاض التوتر  97

 9979 اخنفاض التعبريات العدوانية 90

نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن قيم معامالت االرتباط اخلاصة بكل حماور استبيان األساتذة جاءت دالة  
عند مستوى ( 9.97)اجلدولية اليت تبلغ ( ر)، وهي اكرب من (0,97،9970،9979)وبقيم كبرية حيث بلغت 

 .، مما يدل على انه هناك ارتباط طردي قوي يعكس ثبات االستبيان(79)ودرجة حرية ( 9998)داللة 
 :عرض الثبات بطريقة التجزئة النصفية.0.0.0.0.0

أو نصفني  طريقة حساب الثبات بالتجزئة النصفية وهذه الطريقة تعتمد على تقسيم مفردات املقياس إىل قسمني، 
األوىل حتتوي املفردات ذات :بط الدرجات يف كال النصفني، وغالبا  ما يتم تقسيم املفردات إىل جمموعتنيمث جيري ر 

 .والثانية ذات األرقام الزوجية األرقام املفردة
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 .يوضح قيم معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية الستبيان األساتذة :(10) جدول رقم 

 الوسائل اإلحصائية الرقم
 العوامل

عدد  الثبات
 العبارات

درجة 
 احلرية

 الداللة مستوى اجلدولية ر

  9997 09 00 0,83 الثقة بالنفس 90
9998 

 
دال 

 إحصائيا
 9997 09 00 0,93 اخنفاض التوتر  97

 9997 09 00 0,98 اخنفاض التعبريات العدوانية 90

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

 .ذلك استخدام معادلة سبريمان براون حساب معامل االرتباط اخلاص بكل واحدة منها، وبعد
 .يم معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية الستبيان التالميذيوضح ق :( 10)جدول رقم 

 الوسائل اإلحصائية الرقم
 العوامل

عدد  الثبات
 العبارات

درجة 
 احلرية

 الداللة مستوى اجلدولية ر

  9997 09 00 0,97 الثقة بالنفس 90
9998 

 
دال 

 إحصائيا
 9997 09 00 0,98 اخنفاض التوتر  97

 9997 09 00 0,92 ريات العدوانيةاخنفاض التعب 90

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 زوجية وفردية مث 

 .ذلك استخدام معادلة سبريمان براون اط اخلاص بكل واحدة منها، وبعدحساب معامل االرتب
 :عرض الثبات بمعامل ألفا كرونباخ.0.0.0.0.0

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

وهو الثبات الذي يشري إىل قوة االرتباط بني :0780يسمى عادة مبعامل ألفا الذي اقرتحه كرونباخ وهو ما.ككل
وهو الذي يستخدمه أغلب الباحثني من خالل احلاسب اآليل ،حيث يذكر أن معامل ألفا  الفقرات يف اإلستبانة،

وكذلك ارتباط كل عبارة مع  باخ ميثل مدى ارتباط العبارات مع بعضها البعض داخل اإلستبانة،الذي اقرتحه كرون
 (792، صفحة 0750سعد، ) .ككل اإلستبانة
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 :يوضح نتائج معامالت االرتباط مبعادلة ألفا كرونباخ حملاور استبيان األساتذة :(01) جدول رقم 

 لةالدال (ج)ر  درجة مستوى ن الثبات الوسائل الرقم
  0,90 الثقة بالنفس 90

07 
 

9998 
 

00 
 

0,49 
 

 
 0,97 اخنفاض التوتر  97 دال

 0,93 اخنفاض التعبريات العدوانية 90

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

 خاص هبا
 :يوضح نتائج معامالت االرتباط مبعادلة ألفا كرونباخ حملاور استبيان التالميذ :( 00)جدول رقم 

 الداللة (ج)ر  درجة مستوى ن الثبات الوسائل الرقم
  0,97 الثقة بالنفس 90

21 
 

9998 
 

19 
 

0,49 
 

 
 0,91 اخنفاض التوتر  97 دال

 0,94 اخنفاض التعبريات العدوانية 90

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

 .خاص هبا

 :الوسائل اإلحصائية المستعملة. 0.0

يقول أبو صاحل وآخرون أن علم اإلحصاء هو ذلك العلم الذي يبحث يف مجيع البيانات وتنظيمها وعرضها 
استخدمنا  ل عليهاوملعاجلة النتائج املتحص, (059، صفحة 0770سعد، ) .وحتليلها واختاذ القرارات، بناءا عليها

 :من اجل احلصول على نتائج االختبارات التالية، ( spss)الربنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية 
 املتوسط احلسايب-
 االحنراف املعياري-

 النسبة املؤوية-
 النسب املؤوية حلساب التوزيع النسيب للعبارات -
 معامل ارتباط بريسون للثبات-
 ساب االتساق الداخليمعامل االرتباط بريسون حل-
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 معامل ارتباط ألفا كرونباخ-
 معامل ارتباط التجزئة النصفية مبعادلة سبريمان براون-

 (tukey)اقل فرق دال للمتوسطات توكي 
 .7كا-
 ستيودنت " ت" -

 :خالصة -
 ذهميكن اعتبار هذا الفصل الذي تناولنا فيه منهجية البحث، من بني أهم الفصول اليت ضمتها دراستنا ه

ألنه حيتوي على أهم العناصر األساسية اليت قادتنا إىل احتواء أهم املتغريات والعوامل اليت كان باإلمكان أن تعيق 
إن هذا الفصل يعترب مبثابة الدليل أو املرشد الذي ساعدنا على ختطي كل الصعوبات، .السري احلسن هلذه الدراسة

كما تناولنا فيه أهم العناصر اليت هتم .ة منهجية وعلمية صحيحة وبالتايل الوصول إىل حتقيق أهداف البحث بطريق
اخل من العناصر اليت يعتمد عليها ...دراستنا بشكل كبري، منها متغريات البحث، املنهج املتبع، أدوات البيانات 

 .أي باحث يف اجلانب التطبيقي لدراسته
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثامي الفصل
 المتائج ومماقشة عرض
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 النتائج ومناقشة عرض: يالثان الفصل

 :تمهيد
مهما تكن النتائج اخلام من املعلومات املتحصل عليها من خالل الدراسة امليدانية فال قيمة هلا إن مل 

ومن هذا املنطلق فقد عاجلت الباحثة النتائج .ختضع للمعاجلة اإلحصائية من اجل التحليل و املناقشة مث االستنتاج
عن طريق جمموعة من املقاييس  سطة مقياس دافعية اإلجناز و االختبارات املهاريةاخلام اليت حتصلت عليها بوا

اإلحصائية أين مت حتويلها إىل درجات قابلة للتحليل و التفسري مث احلكم و االستنتاج و بذلك ميكن إصدار 
 .أحكام موضوعية علمية معتمدة األمر الذي سيتم التطرق إليه بالتفصيل يف هذا الفصل

 : رض ومناقشة تحليل منهاج التربية البدنية والرياضيةع. 0.0
 يبني حتليل أهداف منهاج الرتبية البدنية والرياضية (:00)جدول رقم 

احلاجات النفسية  طبيعة احلاجة النفسية األهداف الرتبوية املسطرة يف املنهاج الرقم 
 توجد ال غري مباشرة مباشرة املوجودة 

 x   0 ( عوامل التنفيذ ) فات البدنيةتطوير وحتسني الص  90
  x   0-7 حتسني املردود الفيسيولوجي   97
 x   0. 7- 0-9 وتسيري اجملهود وتوزيعه  التحكم يف نظام  90
 x   0-0-9 تقدير وضبط جيد حلقل الرؤية   99
 x   0-7-0-9 جتنيد منابع الطاقة التحكم يف  98
 x  0-9  ات قدرة التكيف مع احلاالت والوضعي  99
 x   0-7-9 تنسيق جيد للحركات والعمليات   92
 x   0-7-9-2-5 احملافظة على التوازن خالل التنفيذ  95
 x   0-7 الرفع من املردود البدين وحتسني النتائج الرياضية   97
  x   معرفة تركيبة جسم اإلنسان ومدى تأثري اجملهود عليه  09
  x   ؤثرة على جسم اإلنسانمعرفة بعض القوانني امل  00
 x  0-0-9-9  معرفة قواعد اإلسعافات األولية أثناء احلوادث امليدانية   07
  x    معرفة قواعد الوقاية الصحية  00
-x   0-0-9-8 قدرة االتصال والتواصل الشفوي واحلركي   09

9-2-5 
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  x   معرفة قوانني وتاريخ األلعاب الرياضية وطنيا ودوليا   08
  x   جتنيد قدراته إلعداد مشروع رياضي   09
 x   0-9-8 معرفة حدود مقدرته ومقدرة الغري   02
 x  0-9-9-5  التحكم يف نزواته والسيطرة عليها   05
 x  0-7-5  تقبل اآلخر والتعامل معه يف حدود قانون املمارسة   07
 x  0-7-9-2-5  التمتع بالروح الرياضية وتقبل اهلزمية والفوز   79
 x  0-7  روح املسؤولية واملبادرة البناءة   70
التعايش ضمن اجلماعة واملسامهة الفعالة لبلوغ اهلدف   77

 املنشود
 x  0-7 

من خالل اجلدول نالحظ انه تتوافر احلاجات نفسية واليت تتمثل يف اكتساب احلاجة إىل حتقيق وإجراء 
 .تسام باالنضباط االنفعايل والطاعة واحرتام السلطةأهداف عالية ألنفسهم ولغريهم، واال

 االنفعال،  الثقة بالنفس، االتزان،: واكتساب مستوى رفيع من الكفاءاتالنفسية املرغوبة مثل
أهداف الرتبية البدنية  التحكم يف النفس، اخنفاض التوتر، اخنفاض يف التعبريات العدوانية، وذلك يف معظم

 .أو غري مباشرةوالرياضية بصفة مباشرة 
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 .يبني نسبة كل حاجة من احلاجات النفسية يف أهداف منهاج الرتبية البدنية الرياضية(: 00)جدول رقم

 
 م ولغريهم تقدر باكتساب احلاجة إىل حتقيق وإجراء أهداف عالية ألنفسهمن خالل اجلدول نالحظ ان نسبة 

الثقة أما نسبة % 98998 االتسام باالنضباط االنفعايل والطاعة واحرتام السلطة بوتقدر نسبة % 27927
وتقدر نسبة االنفعال ب % 09909 االتزان بوتقدر نسبة % 72972بالنفس و التحكم يف النفس تقدر ب

% 77927 التعبريات العدوانية باخنفاض وتقدر نسبة % 00990وتقدر نسبة اخنفاض التوتر ب % 7997
ومنه نستنتج احلاجات النفسية كلها متواجدة يف أهداف منهاج الرتبية البدنية والرياضية للمرحلة النهائية من 

 . التعليم الثانوي لكنها بنسب متفاوت
 
 
 
 
 
 
 
 

 نسبة املئوية تكرار احلاجات النفسية
 %27927 09 اكتساب احلاجة إىل حتقيق وإجراء أهداف عالية ألنفسهم ولغريهم -
 %98998 09 طاعة واحرتام السلطةاالتسام باالنضباط االنفعايل وال -
 %72972 9 الثقة بالنفس -
 %09909 5 االتزان -
 %7997 7 االنفعال -
 %72972 9 التحكم يف النفس -
 %00990 0 اخنفاض التوتر -
 %77927 8 اخنفاض التعبريات العدوانية -
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 .يةيبني نسبة طبيعة احلاجات النفسية يف األهداف الرتبية البدنية والرياض (:00)جدول رقم 

أما حاجات نفسية غري مباشرة % 98998من خالل اجلدول نالحظ انه توجد حاجات نفسية مباشرة بنسبة 
أهداف الرتبية البدنية والرياضية املسطرة يف املنهاج % 22979هذا يدل على أن ومن % 00950فتقدر ب 

من أهداف الرتبية البدنية والرياضية ال % 77927أما . حتتوي على حاجات نفسية بصفة مباشرة أو غري مباشرة
  .حتتوى على احلاجات النفسية

ية املسطرة يف املنهاج حتتوى على حاجات نفسية ومن خال ل النتائج نستنتج أن أهداف الرتبية البدنية والرياض
 .بصفة مباشرة أو غري مباشرة بنسبة كبرية تفوق النصف

 :لتعليم الثانويالتربية البدنية والرياضية لعرض ومناقشة استبيان اساتذة . 0.0

األستاذ يف  للمحاور الثالثة لالستمارة 7ميثل التكرارات املشاهدة و النسب املئوية و كا: (00)الجدول رقم
 :بداية السنة

اإلجابة  احملاور
 بالدرجات

التكرارات 
 املشاهدة

التكرار  النسبة املئوية
 املتوقع

مستوي 
 الداللة

درجة 
 احلرية

7كا  
 اجلدولية

7كا  
 احملسوبة

 احملور األول
 الثقة بالنفس

%99 99 جيد    
 
 
 
 
 
 
79 

 

 

 

 

 

 

 

0,001 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

18.46 

9298 

%0798 08 حسن  

%77909 08 متوسط  

%90999 89 ضعيف   

ضعيف 
 جدا

79 09999%  

 احملور الثاين
 اخنفاض التوتر

%99 99 جيد   00890 

%9999 95 حسن  

%78950 00 متوسط  

%89909 98 ضعيف   

حاجات نفسية  طبيعة حاجة 
 مباشرة

حاجات نفسية غري 
 مباشرة

ال توجد حاجات 
 نفسية

 اجملموع

 77 8 2 09 التكرار
 %099 %77927 %00950 %98998 النسبة املئوية
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ضعيف 
 جدا

09 00900%  

 احملور الثالث
اخنفاض 
التعبريات 

وانيةالعد  

%99 99 جيد   77992 

%99 99 حسن  
%79999 07 متوسط  
%98 25 ضعيف   

ضعيف 
 جدا

09 5900%  

%099 079 جمموع كل حمور  

من خالل النتائج املدونة يف اجلدول أعاله بعد تفريغ االستمارة املوجهة لألساتذة لتقييم أهداف منهاج الرتبية 
، (أدرار -بشار-النعامة)و الرياضية يف ظل احلاجات النفسية لدي تالميذ ثانويات واليات اجلنوب الغريب البدنية 

 أستاذ يف احملور األول أن ثقة التالميذ بأنفسهم ضعيفة بنسبة 89أستاذ فأجاب  079 و الذي بلغ عددهم
أستاذ بنسبة  08فكان عددهم أن ثقة التالميذ بأنفسهم متوسطة  ، أما األساتذة الذين أجابوا% 99909
أستاذ بنسبة  79أن ثقة التالميذ بأنفسهم ضعيفة جدا فكان عددهم  ، أما األساتذة الذين أجابوا 77909%
أستاذ بنسبة  08أن ثقة التالميذ بأنفسهم حسنة فكان عددهم  ، أما األساتذة الذين أجابوا09999%
و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدم الطالب . ، أما ثقتهم بأنفسهم مل جيب عليها أي أستاذ0798%

اجلدولية اليت  7و هي أكرب من كا9298احملسوبة  7حيث بلغت قيمة كا 7الباحث اختبار حسن املطابقة كا
و منه يستنتج ( ‰ 0و درجة الشك  ‰ 77درجة الثقة ) 9،990عند مستوي الداللة  18.46بلغت 

ة إحصائية بني إجابات أساتذة الثانويات واليات اجلنوب الغريب الطالب الباحث أن هنالك فروق ذات دالل
، لصاحل اإلجابات اليت تقول على أن تالميذ ثقتهم بأنفسهم ضعيفة، والدليل على ذلك (أدرار -بشار-النعامة)

 .الذين أجابوا أن تالميذ ثقتهم ضعيفة %90909أن أعلى نسبة كانت 

، أما األساتذة % 89909 اخنفاض التوتر عند التالميذ ضعيفة بنسبةأستاذا أن  98أما احملور الثاين فأجاب 
، أما األساتذة  %78950أستاذ بنسبة  00أن اخنفاض التوتر عند التالميذ متوسطة فكان عددهم  الذين أجابوا
، أما %00900أستاذ بنسبة  09أن اخنفاض التوتر عند التالميذ ضعيفة جدا فكان عددهم  الذين أجابوا

، أما %9999أساتذ بنسبة  95أن اخنفاض التوتر عند التالميذ حسن فكان عددهم  ذة الذين أجابوااألسات
 . اخنفاض التوتر عند التالميذ جيد مل جيب عليها أي أستاذ
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 7حيث بلغت قيمة كا 7و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدم الطالب الباحث اختبار حسن املطابقة كا
 77درجة الثقة ) 9،990عند مستوي الداللة  18.46اجلدولية اليت بلغت  7من كاهي أكرب 00890احملسوبة 

، و منه يستنتج الطالب الباحث أن هنالك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات ( ‰ 0و درجة الشك  ‰
لى أن ، لصاحل اإلجابات اليت تقول ع(أدرار -بشار-النعامة)أساتذة أساتذة الثانويات واليات اجلنوب الغريب 

الذين أجابوا أن تالميذ  %89909اخنفاض التوتر عند التالميذ ضعيفة، والدليل على ذلك أن أعلى نسبة كانت 
  .اخنفاض التوتر ضعيفة
 أستاذ أن اخنفاض التعبريات العدوانية عند التالميذ ضعيفة بنسبة 25الثالث حيث أجاب  وأما بالنسبة للمحور

 07أن اخنفاض التعبريات العدوانية عند التالميذ متوسطة فكان عددهم  ا، أما األساتذة الذين أجابو % 98
أن اخنفاض التعبريات العدوانية عند التالميذ ضعيفة جدا  ، أما األساتذة الذين أجابوا %79999أستاذ بنسبة 

ب ، أما اخنفاض التعبريات العدوانية عند التالميذ حسن وجيد مل جي%5900أستاذ بنسبة  09فكان عددهم 
حيث  7و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدم الطالب الباحث اختبار حسن املطابقة كا. عليها أي أستاذ
عند مستوي الداللة  18.46اجلدولية اليت بلغت  7و هي أكرب من كا 77992احملسوبة  7بلغت قيمة كا

هنالك فروق ذات ، ومنه يستنتج الطالب الباحث أن (‰ 0و درجة الشك  ‰ 77درجة الثقة ) 9،990
، لصاحل اإلجابات (أدرار -بشار-النعامة)الثانويات لواليات اجلنوب الغريب  داللة إحصائية بني إجابات األساتذة

 . اليت تقول على أن اخنفاض التعبريات العدوانية لدى التالميذ ضعيفة
ر الثانوي يف واليات اجلنوب الغريب و منه نستنتج أيضا أن التعبريات العدوانية تظهر بشكل كبري عند تالميذ الطو  
 .يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية( أدرار -بشار-النعامة)
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للمحاور الثالثة لالستمارة األستاذ يف  7ميثل التكرارات املشاهدة و النسب املئوية و كا: (00)الجدول رقم

 :هناية السنة
اإلجابة  احملاور

 بالدرجات
التكرارات 
 املشاهدة

التكرار  النسبة املئوية
 املتوقع

مستوي 
 الداللة

درجة 
 احلرية

7كا  
 اجلدولية

7كا  
 احملسوبة

 احملور األول
 الثقة بالنفس

%9950 0 جيد    
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00098 

%00999 09 حسن  

%09950 02 متوسط  

%95900 85 ضعيف   

ضعيف 
 جدا

09 5900%  

 احملور الثاين
 اخنفاض التوتر

%0999 7 جيد   00092 

%5900 09 حسن  

%78950 00 متوسط  

%89909 98 ضعيف   

ضعيف 
 جدا

07 09%  

 احملور الثالث
اخنفاض 
التعبريات 
 العدوانية

%0999 7 جيد   09790 

%8950 2 حسن  
%00999 05 متوسط  
%89909 98 ضعيف   

ضعيف 
 جدا

5 9999%  

%099 079 جمموع كل حمور  
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من خالل النتائج املدونة يف اجلدول أعاله بعد تفريغ االستمارة املوجهة لألساتذة لتقييم أهداف منهاج الرتبية 
، (أدرار -بشار-النعامة)وب الغريب البدنية و الرياضية يف ظل احلاجات النفسية لدي تالميذ ثانويات واليات اجلن

 أستاذ يف احملور األول أن ثقة التالميذ بأنفسهم ضعيفة بنسبة 85أستاذ فأجاب  079 و الذي بلغ عددهم
أستاذ بنسبة  02أن ثقة التالميذ بأنفسهم متوسطة فكان عددهم  ، أما األساتذة الذين أجابوا% 95900
أستاذ بنسبة  09ن ثقة التالميذ بأنفسهم ضعيفة جدا فكان عددهم أ ، أما األساتذة الذين أجابوا % 09950
 00999أستاذ بنسبة  09أن ثقة التالميذ بأنفسهم حسنة فكان عددهم  ، أما األساتذة الذين أجابوا% 5900

و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدم الطالب الباحث . ، أما ثقتهم بأنفسهم جيدة فأجاب أستاذ واحد%
اجلدولية اليت بلغت  7و هي أكرب من كا 00098احملسوبة  7حيث بلغت قيمة كا 7سن املطابقة كااختبار ح
و منه يستنتج الطالب ( ‰ 0و درجة الشك  ‰ 77درجة الثقة ) 9،990عند مستوي الداللة  18.46

-النعامة) الباحث أن هنالك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أساتذة الثانويات واليات اجلنوب الغريب
، لصاحل اإلجابات اليت تقول على أن تالميذ ثقتهم بأنفسهم ضعيفة، والدليل على ذلك أن أعلى (أدرار -بشار

 .الذين أجابوا أن تالميذ ثقتهم ضعيفة % 95900نسبة كانت 

تذة ، أما األسا% 89909 أستاذا أن اخنفاض التوتر عند التالميذ ضعيفة بنسبة 98أما احملور الثاين فأجاب 
، أما األساتذة  %78950أستاذ بنسبة  00أن اخنفاض التوتر عند التالميذ متوسطة فكان عددهم  الذين أجابوا
، أما األساتذة % 09أستاذ بنسبة  07أن اخنفاض التوتر عند التالميذ ضعيفة جدا فكان عددهم  الذين أجابوا
، أما اخنفاض % 5900أساتذ بنسبة  09م أن اخنفاض التوتر عند التالميذ حسن فكان عدده الذين أجابوا

 . التوتر عند التالميذ جيد فأجاب أستاذان
 7حيث بلغت قيمة كا 7و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدم الطالب الباحث اختبار حسن املطابقة كا

 77قة درجة الث) 9،990عند مستوي الداللة  18.46اجلدولية اليت بلغت  7هي أكرب من كا 00092احملسوبة 
، و منه يستنتج الطالب الباحث أن هنالك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات ( ‰ 0و درجة الشك  ‰

، لصاحل اإلجابات اليت تقول على أن (أدرار -بشار-النعامة)أساتذة أساتذة الثانويات واليات اجلنوب الغريب 
الذين أجابوا أن تالميذ  %89909سبة كانت اخنفاض التوتر عند التالميذ ضعيفة، والدليل على ذلك أن أعلى ن

  .اخنفاض التوتر ضعيفة
 أستاذ أن اخنفاض التعبريات العدوانية عند التالميذ ضعيفة بنسبة 98الثالث حيث أجاب  وأما بالنسبة للمحور

 05 أن اخنفاض التعبريات العدوانية عند التالميذ متوسطة فكان عددهم ، أما األساتذة الذين أجابوا% 89909
أن اخنفاض التعبريات العدوانية عند التالميذ ضعيفة جدا  ، أما األساتذة الذين أجابوا % 00999أستاذ بنسبة 
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أن اخنفاض التعبريات العدوانية عند  ، أما األساتذة الذين أجابوا% 9999أساتذ بنسبة  95فكان عددهم 
فاض التعبريات العدوانية عند التالميذ ،وأما جيد اخن% 8950أساتذ بنسبة  92التالميذ حسن فكان عددهم 

و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدم الطالب الباحث اختبار . % 0999حسن فكان عددهم أستاذان بنسبة 
 18.46اجلدولية اليت بلغت  7و هي أكرب من كا 09790احملسوبة  7حيث بلغت قيمة كا 7حسن املطابقة كا

، ومنه يستنتج الطالب الباحث أن (‰ 0و درجة الشك  ‰ 77ثقة درجة ال) 9،990عند مستوي الداللة 
 -بشار-النعامة)الثانويات لواليات اجلنوب الغريب  هنالك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات األساتذة

 . ، لصاحل اإلجابات اليت تقول على أن اخنفاض التعبريات العدوانية لدى التالميذ ضعيفة(أدرار
ضا أن التعبريات العدوانية تظهر بشكل كبري عند تالميذ الطور الثانوي يف واليات اجلنوب الغريب و منه نستنتج أي 
 .يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية( أدرار -بشار-النعامة)
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 : عرض ومناقشة استبيان تالميذ الطور الثانوي. 0.0

للمحاور الثالثة لالستمارة التالميذ يف  7املئوية و كا ميثل التكرارات املشاهدة و النسب (:00)جدول رقم
 :بداية السنة

اإلجابة  احملاور
 بالدرجات

التكرارات 
 املشاهدة

التكرار  النسبة املئوية
 املتوقع

مستوي 
 الداللة

درجة 
 احلرية

7كا  
 اجلدولية

7كا  
 احملسوبة

 احملور األول
 الثقة بالنفس

%99 99 جيد    
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0005975 

%8900 099 حسن  

%77 529 متوسط  

%82900 0279 ضعيف   

ضعيف 
 جدا

789 5909%  

 احملور الثاين
 اخنفاض التوتر

%9900 09 جيد   9977900 

%0900 099 حسن  

%0990 790 متوسط  

%90992 0799 ضعيف   

ضعيف 
اجد  

50 7922%  

 احملور الثالث
اخنفاض 
التعبريات 
 العدوانية 

%0 09 جيد   7520907 

%8 089 حسن  
%79992 599 متوسط  
%88 0989 ضعيف   

ضعيف 
 جدا

029 07900%  

%099 0999 جمموع كل حمور  

ستمارة املوجهة لتالميذ لتقييم أهداف منهاج من خالل النتائج املدونة يف اجلدول أعاله بعد تفريغ اال
 -بشار-النعامة)الرتبية البدنية و الرياضية يف ظل احلاجات النفسية لدى تالميذ ثانويات واليات اجلنوب الغريب 
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تلميذ يف احملور األول أن ثقتهم بأنفسهم ضعيفة  0279تلميذ فأجاب  0999 ، و الذي بلغ عددهم(أدرار
تلميذ بنسبة  529أن ثقتهم بأنفسهم متوسطة فكان عددهم  ا التالميذ الذين أجابوا، أم% 82900 بنسبة
، %5909تلميذ بنسبة  789أن ثقتهم بأنفسهم ضعيفة جدا فكان عددهم  ، أما التالميذ الذين أجابوا 77%

تهم ، أما ثق%8900تلميذ بنسبة  099أن ثقتهم بأنفسهم حسنة فكان عددهم  أما التالميذ الذين أجابوا
و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدم الطالب الباحث اختبار حسن . بأنفسهم جيدة مل جيب عليها أي تلميذ

عند  18.46اجلدولية اليت بلغت  7و هي أكرب من كا0005975احملسوبة  7حيث بلغت قيمة كا 7املطابقة كا
تنتج الطالب الباحث أن هنالك و منه يس( ‰ 0و درجة الشك  ‰ 77درجة الثقة ) 99990مستوي الداللة 

، لصاحل (أدرار -بشار-النعامة)فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات تالميذ ثانويات واليات اجلنوب الغريب 
 %82900اإلجابات اليت تقول على أن تالميذ ثقتهم بأنفسهم ضعيفة، والدليل على ذلك أن أعلى نسبة كانت 

 .الذين أجابوا أن ثقتهم ضعيفة
، أما التالميذ الذين % 90992 تلميذ ا أن اخنفاض التوترهم ضعيفة بنسبة 0799حملور الثاين فأجاب أما ا

أن  ، أما التالميذ الذين أجابوا% 09990تلميذ بنسبة  790أن اخنفاض التوترهم متوسطة فكان عددهم  أجابوا
أن اخنفاض  الميذ الذين أجابوا، أما الت% 7922تلميذ بنسبة  50اخنفاض التوترهم ضعيفة جدا فكان عددهم 

تلميذ  09، أما اخنفاض التوترهم جيد فأجاب % 0900تلميذ بنسبة  099التوترهم حسن فكان عددهم 
حيث  7و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدم الطالب الباحث اختبار حسن املطابقة كا. % 9900بنسبة 

عند مستوي الداللة  18.46دولية اليت بلغت اجل 7هي أكرب من كا 9977975احملسوبة  7بلغت قيمة كا
ومنه يستنتج الطالب الباحث أن هنالك فروق ذات داللة  (‰ 0و درجة الشك  ‰ 77درجة الثقة ) 99990

، لصاحل اإلجابات اليت (أدرار -بشار-النعامة)إحصائية بني إجابات تالميذ الثانويات واليات اجلنوب الغريب 
الذين أجابوا أن  % 90992هم ضعيفة، والدليل على ذلك أن أعلى نسبة كانت تقول على أن اخنفاض التوتر 

  .اخنفاض التوترهم ضعيفة
، % 88 تلميذ أن اخنفاض التعبرياهتم العدوانية ضعيفة بنسبة 0989الثالث حيث أجاب  وأما بالنسبة للمحور

 %79992تلميذ بنسبة  599ان عددهم أن اخنفاض التعبرياهتم العدوانية متوسطة فك أما التالميذ الذين أجابوا
تلميذ بنسبة  029أن اخنفاض التعبرياهتم العدوانية ضعيفة جدا فكان عددهم  ، أما التالميذ الذين أجابوا

، أما اخنفاض % 8تلميذ بنسبة  089، أما اخنفاض التعبرياهتم العدوانية حسنة فكان عددهم 07900%
و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدم الطالب الباحث اختبار  .% 0تلميذ بنسبة  09التوترهم جيد فأجاب 

اجلدولية اليت بلغت  7و هي أكرب من كا 7520907احملسوبة  7حيث بلغت قيمة كا 7حسن املطابقة كا
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، ومنه يستنتج الطالب (‰ 0و درجة الشك  ‰ 77درجة الثقة ) 99990عند مستوي الداللة  18.46
-النعامة)اللة إحصائية بني إجابات التالميذ الثانويات لواليات اجلنوب الغريب الباحث أن هنالك فروق ذات د

 . ، لصاحل اإلجابات اليت تقول على أن اخنفاض التعبرياهتم العدوانية لدى التالميذ ضعيفة(أدرار -بشار
اليات اجلنوب الغريب و منه نستنتج أيضا أن التعبريات العدوانية تظهر بشكل كبري عند تالميذ الطور الثانوي يف و  
 .يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية( أدرار -بشار-النعامة)

للمحاور الثالثة لالستمارة التالميذ يف  7ميثل التكرارات املشاهدة و النسب املئوية و كا (:00)جدول رقم
 :هناية السنة

اإلجابة  احملاور
 بالدرجات

التكرارات 
 املشاهدة

التكرار  النسبة املئوية
 ملتوقعا

مستوي 
 الداللة

درجة 
احلر 
 ية

 7كا
 اجلدولية

 7كا
 احملسوبة

 احملور األول
 الثقة بالنفس

  %9900 09 جيد 
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0989909 

 %00900 999 حسن

 %09 799 متوسط

 %89999 0299 ضعيف 

ضعيف 
 جدا

779 2900% 

 الثاين احملور
اخنفاض 

 التوتر

 0855975 %0 09 جيد 

 %7900 759 حسن

 %09 799 متوسط

 %85900 0289 ضعيف 

ضعيف 
 جدا

99 
 

0900% 

 احملور الثالث
اخنفاض 

التعبريات 

 7700999 %0900 99 جيد 

 %2 709 حسن
 %00999 789 متوسط
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 %80900 0999 ضعيف  العدوانية 
ضعيف 

 جدا
799 9999% 

 %099 0999 جمموع كل حمور

 
من خالل النتائج املدونة يف اجلدول أعاله بعد تفريغ االستمارة املوجهة لتالميذ لتقييم أهداف منهاج 

 -بشار-النعامة)ريب الرتبية البدنية و الرياضية يف ظل احلاجات النفسية لدى تالميذ ثانويات واليات اجلنوب الغ
تلميذ يف احملور األول أن ثقتهم بأنفسهم ضعيفة  0299تلميذ فأجاب  0999 ، و الذي بلغ عددهم(أدرار
تلميذ بنسبة  799أن ثقتهم بأنفسهم متوسطة فكان عددهم  ، أما التالميذ الذين أجابوا% 89999 بنسبة
، %2900تلميذ بنسبة  779ة جدا فكان عددهم أن ثقتهم بأنفسهم ضعيف ، أما التالميذ الذين أجابوا 09%

، أما ثقتهم %00900تلميذ بنسبة  999أن ثقتهم بأنفسهم حسنة فكان عددهم  أما التالميذ الذين أجابوا
و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدم الطالب الباحث . % 9900تالميذ بنسبة  09بأنفسهم جيدة فأجاب 
اجلدولية اليت بلغت  7و هي أكرب من كا 0989909احملسوبة  7غت قيمة كاحيث بل 7اختبار حسن املطابقة كا

و منه يستنتج الطالب ( ‰ 0و درجة الشك  ‰ 77درجة الثقة ) 99990عند مستوي الداللة  18.46
-النعامة)الباحث أن هنالك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات تالميذ ثانويات واليات اجلنوب الغريب 

، لصاحل اإلجابات اليت تقول على أن تالميذ ثقتهم بأنفسهم ضعيفة، والدليل على ذلك أن أعلى (أدرار -بشار
 .الذين أجابوا أن ثقتهم ضعيفة % 89999نسبة كانت 

، أما التالميذ الذين % 85900تلميذ ا أن اخنفاض التوترهم ضعيفة بنسبة  0289أما احملور الثاين فأجاب 
أن  ، أما التالميذ الذين أجابوا% 09تلميذ بنسبة  799توسطة فكان عددهم أن اخنفاض التوترهم م أجابوا

أن اخنفاض  ، أما التالميذ الذين أجابوا% 0900تلميذ بنسبة  99اخنفاض التوترهم ضعيفة جدا فكان عددهم 
تلميذ  09، أما اخنفاض التوترهم جيد فأجاب % 7900تلميذ بنسبة  759التوترهم حسن فكان عددهم 

حيث بلغت  7ولداللة الفروق بني اإلجابات استخدم الطالب الباحث اختبار حسن املطابقة كا .% 0 بنسبة
 99990عند مستوي الداللة  18.46اجلدولية اليت بلغت  7هي أكرب من كا 0855975احملسوبة  7قيمة كا

داللة إحصائية ومنه يستنتج الطالب الباحث أن هنالك فروق ذات  (‰ 0و درجة الشك  ‰ 77درجة الثقة )
، لصاحل اإلجابات اليت تقول على أن (أدرار -بشار-النعامة)بني إجابات تالميذ الثانويات واليات اجلنوب الغريب 
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الذين أجابوا أن اخنفاض التوترهم  % 85900اخنفاض التوترهم ضعيفة، والدليل على ذلك أن أعلى نسبة كانت 
  .ضعيفة

 80900 تلميذ أن اخنفاض التعبرياهتم العدوانية ضعيفة بنسبة 0999اب الثالث حيث أج وأما بالنسبة للمحور
تلميذ بنسبة  789أن اخنفاض التعبرياهتم العدوانية متوسطة فكان عددهم  ، أما التالميذ الذين أجابوا%

 تلميذ 799أن اخنفاض التعبرياهتم العدوانية ضعيفة جدا فكان عددهم  ، أما التالميذ الذين أجابوا% 00999
، أما اخنفاض % 2تلميذ بنسبة  709، أما اخنفاض التعبرياهتم العدوانية حسنة فكان عددهم % 9999بنسبة 

و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدم الطالب الباحث . % 0900تلميذ بنسبة  99التوترهم جيد فأجاب 
اجلدولية اليت بلغت  7من كا و هي أكرب 7700999احملسوبة  7حيث بلغت قيمة كا 7اختبار حسن املطابقة كا

، ومنه يستنتج الطالب (‰ 0و درجة الشك  ‰ 77درجة الثقة ) 99990عند مستوي الداللة  18.46
-النعامة)الباحث أن هنالك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات التالميذ الثانويات لواليات اجلنوب الغريب 

 . اخنفاض التعبرياهتم العدوانية لدى التالميذ ضعيفة ، لصاحل اإلجابات اليت تقول على أن(أدرار -بشار
و منه نستنتج أيضا أن التعبريات العدوانية تظهر بشكل كبري عند تالميذ الطور الثانوي يف واليات اجلنوب الغريب  
 .يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية( أدرار -بشار-النعامة)
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 :البعدية لالستبيان اساتذة التربية البدنية والرياضية للتعليم الثانويمقارنة النتائج القبلية و . 0.0
 :للمحاور الثالثة لالستمارة االساتذة" ت ستيودنت"ميثل التكرارات املشاهدة واختبار  (:00)الجدول رقم
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تفريغ االستمارة املوجهة ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية  من خالل النتائج املدونة يف اجلدول أعاله بعد
لتقييم أهداف منهاج الرتبية البدنية و الرياضية يف ظل احلاجات النفسية لدى تالميذ ثانويات واليات اجلنوب 

أستاذ يف احملور األول أن ثقتهم  89أستاذ فأجاب  079 ، والذي بلغ عددهم(أدرار -بشار-النعامة)الغريب 
أن ثقتهم  أستاذ، أما األساتذة الذين أجابوا 85بأنفسهم ضعيفة يف بداية السنة أما يف هناية السنة فأجاب 

أستاذا، أما األساتذة  02أستاذا يف بداية السنة أما يف هناية السنة فأجاب  08بأنفسهم متوسطة فكان عددهم 
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اذا يف بداية السنة أما يف هناية السنة فأجاب أست 79 أن ثقتهم بأنفسهم ضعيفة جدا فكان عددهم الذين أجابوا
أستاذ يف بداية السنة أما يف  08أن ثقتهم بأنفسهم حسنة فكان عددهم  أساتذة، أما األساتذة الذين أجابوا 09

أستاذ، أما ثقتهم بأنفسهم جيدة مل جيب أي أستاذ يف بداية السنة أما يف هناية السنة  09هناية السنة فأجاب 
ستيودنت حيث " ت"ولداللة الفروق بني اإلجابات استخدم الطالب الباحث اختبار . ذ واحدفأجاب أستا
عند مستوي الداللة ( 09979)اجلدولية اليت بلغت " ت"ر من صغوهي أ 9989احملسوبة " ت"بلغت قيمة 
 فروق ذات ه ال توجدو منه يستنتج الطالب الباحث أن( ‰ 0و درجة الشك  ‰ 77درجة الثقة ) 99990

 -بشار-النعامة)داللة إحصائية بني إجابات األساتذة الرتبية البدنية والرياضية لثانويات واليات اجلنوب الغريب 
ه مستوى حتقيق الثقة بالنفس يف أهداف منهاج الرتبية البدنية أن ومنه نستنتجيف بداية السنة وهنايتها، ( أدرار

 .والرياضية ضعيفة
 98تاذا أن اخنفاض التوترهم ضعيفة يف بداية السنة أما يف هناية السنة فأجاب أس 98أما احملور الثاين فأجاب 

أستاذا يف بداية السنة  00أن اخنفاض التوترهم متوسطة فكان عددهم  أستاذا أيضا، أما األساتذة الذين أجابوا
رهم ضعيفة جدا فكان أن اخنفاض التوت أستاذا أيضا، أما األساتذة الذين أجابوا 00أما يف هناية السنة فأجاب 

أن اخنفاض  أستاذا، أما األساتذة الذين أجابوا 07أستاذا يف بداية السنة أما يف هناية السنة فأجاب  09عددهم 
أساتذة، أما اخنفاض  09أساتذة يف بداية السنة أما يف هناية السنة فأجاب  5التوترهم حسن فكان عددهم 

ولداللة الفروق بني . السنة أما يف هناية السنة فأجاب استاذينالتوترهم جيد فلم جيب اي استاذ يف بداية 
ر صغأ هي 9989احملسوبة " ت"ستيودنت حيث بلغت قيمة " ت"اإلجابات استخدم الطالب الباحث اختبار 

 0و درجة الشك  ‰ 77درجة الثقة ) 99990عند مستوي الداللة ( 09979)اجلدولية اليت بلغت " ت"من 
فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات األساتذة الرتبية البدنية  ه ال توجدالب الباحث أنو منه يستنتج الط( ‰

ه أن ومنه نستنتجيف بداية السنة وهنايتها، ( أدرار -بشار-النعامة)والرياضية لثانويات واليات اجلنوب الغريب 
  .ةمستوى حتقيق اخنفاض التوتر يف أهداف منهاج الرتبية البدنية والرياضية ضعيف

أستاذ أن اخنفاض التعبرياهتم العدوانية ضعيفة يف بداية السنة أما يف  25الثالث حيث أجاب  وأما بالنسبة للمحور
أن اخنفاض التعبرياهتم العدوانية متوسطة فكان عددهم  أستاذ، أما األساتذة الذين أجابوا 98هناية السنة فأجاب 

أن اخنفاض التعبرياهتم  أستاذ، أما األساتذة الذين أجابوا 05فأجاب أستاذ يف بداية السنة أما يف هناية السنة  07
أساتذة، أما  5أساتذة يف بداية السنة أما يف هناية السنة فأجاب  09العدوانية ضعيفة جدا فكان عددهم 

ذة، أما أسات 2اخنفاض التعبرياهتم العدوانية حسنة فلم جيب أي استاذ يف بداية السنة أما يف هناية السنة فأجاب 
ولداللة الفروق بني . اخنفاض التوترهم جيد فلم جيب أي استاذ يف بداية السنة أما يف هناية السنة فأجاب أستاذين
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ر صغوهي أ 9989احملسوبة " ت"ستيودنت حيث بلغت قيمة " ت"اإلجابات استخدم الطالب الباحث اختبار 
 0و درجة الشك  ‰ 77درجة الثقة ) 9.221عند مستوي الداللة ( 09979)اجلدولية اليت بلغت " ت"من 
فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات األساتذة الرتبية البدنية  ه ال توجدو منه يستنتج الطالب الباحث أن( ‰

ه أن ومنه نستنتجيف بداية السنة وهنايتها، ( أدرار -بشار-النعامة)والرياضية لثانويات واليات اجلنوب الغريب 
 .اض التعبريات العدوانية يف أهداف منهاج الرتبية البدنية والرياضية ضعيفةمستوى حتقيق اخنف

 :مقارنة النتائج القبلية والبعدية لالستبيان تالميذ الطور الثانوي. 0.0
 :للمحاور الثالثة لالستمارة التالميذ" ت ستيودنت"ميثل التكرارات املشاهدة واختبار  (:01)الجدول رقم
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من خالل النتائج املدونة يف اجلدول أعاله بعد تفريغ االستمارة املوجهة لتالميذ لتقييم أهداف منهاج 
 -بشار-ةالنعام)الرتبية البدنية و الرياضية يف ظل احلاجات النفسية لدى تالميذ ثانويات واليات اجلنوب الغريب 

تلميذ يف احملور األول أن ثقتهم بأنفسهم ضعيفة يف  0279تلميذ فأجاب  0999 ، و الذي بلغ عددهم(أدرار
أن ثقتهم بأنفسهم متوسطة  تلميذ، أما التالميذ الذين أجابوا 0299بداية السنة أما يف هناية السنة فأجاب 

أن  تلميذ، أما التالميذ الذين أجابوا 799فأجاب  تلميذ يف بداية السنة أما يف هناية السنة 529فكان عددهم 
تلميذ،  779تلميذ يف بداية السنة أما يف هناية السنة فأجاب  789ثقتهم بأنفسهم ضعيفة جدا فكان عددهم 

تلميذ يف بداية السنة أما يف هناية السنة  099أن ثقتهم بأنفسهم حسنة فكان عددهم  أما التالميذ الذين أجابوا
 09تلميذ، أما ثقتهم بأنفسهم جيدة مل جيب أي تلميذ يف بداية السنة أما يف هناية السنة فأجاب  999فأجاب 

" ت"ستيودنت حيث بلغت قيمة " ت"ولداللة الفروق بني اإلجابات استخدم الطالب الباحث اختبار . تالميذ
درجة الثقة ) 99990ة عند مستوي الدالل( 09979)اجلدولية اليت بلغت " ت"ر من صغوهي أ 9979احملسوبة 

فروق ذات داللة إحصائية بني  ه ال توجدو منه يستنتج الطالب الباحث أن( ‰ 0و درجة الشك  ‰ 77
يف بداية السنة ( أدرار -بشار-النعامة)إجابات األساتذة الرتبية البدنية والرياضية لثانويات واليات اجلنوب الغريب 

 .لثقة بالنفس يف أهداف منهاج الرتبية البدنية والرياضية ضعيفةه مستوى حتقيق اأن ومنه نستنتجوهنايتها، 
تلميذ ا أن اخنفاض التوترهم ضعيفة يف بداية السنة أما يف هناية السنة فأجاب  0799أما احملور الثاين فأجاب 

السنة تلميذ يف بداية  790أن اخنفاض التوترهم متوسطة فكان عددهم  تلميذ، أما التالميذ الذين أجابوا 0289
أن اخنفاض التوترهم ضعيفة جدا فكان عددهم  تلميذ، أما التالميذ الذين أجابوا 799أما يف هناية السنة فأجاب 

أن اخنفاض التوترهم  تلميذ، أما التالميذ الذين أجابوا 99تلميذ يف بداية السنة أما يف هناية السنة فأجاب  50
تلميذ، أما اخنفاض التوترهم  759يف هناية السنة فأجاب تلميذ يف بداية السنة أما  099حسن فكان عددهم 

ولداللة الفروق بني اإلجابات . تلميذ 09تالميذ يف بداية السنة أما يف هناية السنة فأجاب  09جيد فأجاب 
" ت"ر من صغهي أ 9989احملسوبة " ت"ستيودنت حيث بلغت قيمة " ت"استخدم الطالب الباحث اختبار 

و ( ‰ 0و درجة الشك  ‰ 77درجة الثقة ) 99990عند مستوي الداللة ( 09979)اجلدولية اليت بلغت 
فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات األساتذة الرتبية البدنية والرياضية  ه ال توجدمنه يستنتج الطالب الباحث أن

ه مستوى حتقيق أن نستنتجومنه يف بداية السنة وهنايتها، ( أدرار -بشار-النعامة)لثانويات واليات اجلنوب الغريب 
 .اخنفاض التوتر يف أهداف منهاج الرتبية البدنية والرياضية ضعيفة
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تلميذ أن اخنفاض التعبرياهتم العدوانية ضعيفة يف بداية السنة  0989الثالث حيث أجاب  وأما بالنسبة للمحور
ض التعبرياهتم العدوانية متوسطة أن اخنفا تلميذ، أما التالميذ الذين أجابوا 0999أما يف هناية السنة فأجاب 

أن  تلميذ، أما التالميذ الذين أجابوا 789تلميذ يف بداية السنة أما يف هناية السنة فأجاب  599فكان عددهم 
تلميذ يف بداية السنة أما يف هناية السنة فأجاب  029اخنفاض التعبرياهتم العدوانية ضعيفة جدا فكان عددهم 

تلميذ يف بداية السنة أما يف هناية السنة  089تعبرياهتم العدوانية حسنة فكان عددهم تلميذ، أما اخنفاض ال 799
تلميذ يف بداية السنة أما يف هناية السنة فأجاب  09تلميذ، أما اخنفاض التوترهم جيد فأجاب  709فأجاب 

ث بلغت قيمة ستيودنت حي" ت"ولداللة الفروق بني اإلجابات استخدم الطالب الباحث اختبار . تلميذ 99
درجة ) 99990عند مستوي الداللة ( 09979)اجلدولية اليت بلغت " ت"ر من صغوهي أ 9989احملسوبة " ت"

فروق ذات داللة إحصائية بني  ه ال توجدو منه يستنتج الطالب الباحث أن( ‰ 0و درجة الشك  ‰ 77الثقة 
يف بداية السنة ( أدرار -بشار-النعامة)جلنوب الغريب إجابات األساتذة الرتبية البدنية والرياضية لثانويات واليات ا

ه مستوى حتقيق اخنفاض التعبريا العدوانية يف أهداف منهاج الرتبية البدنية والرياضية أن ومنه نستنتجوهنايتها، 
 .ضعيفة
 استنتاجات . 0.0

 :األتية يف حدود أراء عينة البحث ومن خالل عرض ومناقشة النتائج مت التوصل إىل االستنتاجات
 .منهاج الرتبية البدنية والرياضية حيتوى على احلاجات النفسية -
 . توجد احلاجات النفسية بصفة مباشرة وغري مباشرة يف أهداف منهاج الرتبية البدنية والرياضية -
 .معظم أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف الطور الثانوي ال يهتمون باجلانب النفسي -
 .الرتبية البدنية والرياضية ليست هلم دراية بأهداف منهاج الرتبية البدنية والرياضية معظم أساتذة -
  .ظهور عدم الثقة بالنفس والتعبريات العدوانية والتوتر عند تالميذ الطور الثانوي يف املرحلة النهائية -
 .معظم أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يهتمون باجلانب البدين فقط -
 .دراج ألعاب ومتارين تنمي حاجات نفسية أثناء حصص الرتبية البدنية والرياضيةعدم إ -
جل أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف اجلنوب الغريب جعلوا حجم حصة الرتبية البدنية والرياضية ساعة واحدة  -

 .بدل ساعتني وذلك يف بداية وهناية السنة ألهنم يشتكون درجة احلرارة العالية
فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات األساتذة الرتبية البدنية والرياضية لثانويات واليات اجلنوب  توجد ال -

 .يف بداية السنة وهنايتها( أدرار -بشار-النعامة)الغريب 
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يف أهداف منهاج ( الثقة بالنفس، اخنفاض التوتر، اخنفاض احلاجات النفسية)مستوى حتقيق احلاجات النفسية  -
 .ية البدنية والرياضية ضعيفةالرتب

 مناقشة الفرضيات . 0.0

بعد أن استخلص الطالب الباحث اإلستنتاجات من خالل التحليل ومناقشة النتائج مت مقارنتها بفرضيات  
 :البحث كانت كاآليت 

الثقة ) نفسيةأهداف منهاج الرتبية البدنية والرياضية حتتوي على احلاجات ال اليت نفرض فيها أنو : الفرضية األولى
و إلثبات  ،لدى تالميذ املرحلة النهائية من التعليم الثانوي (بالنفس، اخنفاض التوتر، اخنفاض التعبريات العدوانية

اليت ميثل متوسطات تكرار احلاجات املوجودة  (09-00-07)هذه الفرضية تبني لنا من خالل أرقام اجلداول رقم 
ونسبها املئوية و تقنينها حيث نلحظ أن مجيع احلاجات النفسية وموجودة يف  يف االستمارة، ملناهج التعليم الثانوي

 . املنهاج
فمنهج الرتبية و هذه النتيجة اليت توصلنا إليها تتماشى مع ما توصل إليه الباحثون السابقون يف دراساهتم و عليه  

ها وتصميمه أو اقرتاحه يراعي اجلانب النفسىي ، حيقق الفرضية األويل ألن املنهاج عند بنائالبدنية يف التعليم االثانوي
اجتماعي،  حيث إذا رجعنا إيل اخللفيات النظرية جند أن عند تصميم املناهج نعتمد علي أربع أسس نفسي،

 "فلسفي، ثقايف، حيث أن فيما خيص األساس الفلسفي جند أن الفلسفة يف الرتبية يعرفها توفيق أمحد مرعي بأهنا 
األفكار الفلسفية املتصلة باحلياة يف ميدان الرتبية و تنظيمها يف منهاج خاص من أجل حتقيق تطبيق النظريات و 

 . (009، صفحة 7999احليلة، .حممود.حممد.و.مرعي.أمحد)" األهداف الرتبوية املرغوب فيها
اجلانب النظري نشتقها من مخس مصادر  الذي ميس فاألهداف من املنظور املنهجي من خالل التعريف السابقة 
طبيعة املتعلم و عملية -فلسفة الرتبية، ج-، ب (77، صفحة 7992الدعليج، ) فلسفة اجملتمع و حاجاته-أ)

، صفحة 0755املفيت، ) تخصصون يف مادة الدراسةامل-، د (029، صفحة 7992الضباعات، .أبو) التعلم
أو بصيغة ، (  (022، صفحة 7992الضباعات، .أبو) جمموعة احلاجات اليت يتبناها اجملتمع-، ه (005

لكل جمتمع من : " هيم بن عبد العزيز الدعيلج أنففي فلسفة اجملتمع وحاجاته يقول الدكتور إبرا: أخرى 
و  ،اجملتمعات فلسفة خاصة به مبا تتضمنه من مبادئ و االجتاهات مبواصفات معينة لتحقيق أهدافه و حاجاته

 . (77، صفحة 7992الدعليج، ) ".منط احلياة فيه ،و أساليب التقنية املستخدمة
املتعلمون أنفسهم، و يقصد بذلك ميوهلم و " يقول أبو الضبعات يف طبيعة املتعلم و عملية التعلم  أنشا هذويف 

إذ يف مرحلة املراهقة تكون  (029، صفحة 7992الضباعات، .أبو) "مراحل منوهم و حاجاهتم األساسية 
قبل االعتماد املتبادل كحقيقة واقعية وهذا سيتتبع العمل مع نفسه اي وهي ت االحتياجات حسب مراحل النمو،
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يقوم الفرد بتقدير ذاته حبيث يعمل على بناء مستقبله بنفسه وذلك عن طريق ثقته بنفسه، واخلفض من التوتر، 
 .واخلفض من التعبريات العدوانية، باإلضافة إىل االحتياجات البيولوجية واالجتماعية

أن املتخصصون يف املواد " يقول حلمي أمحد الوكيل، و حممد أمني املفيت  يف مادة الدراسةو املتخصصون  
الدراسية املختلفة ميكنهم االقرتاح و املشاركة يف حتديد األهداف و ذلك كل يف جمال ختصصه وصوال إيل وضع 

فمجموعة احلاجات اليت يتبناها الفرد يقول زكريا إمساعيل أبو  (005، صفحة 0755املفيت، ) "األهداف الرتبوية
، تعترب أساسا جديدا ميكن إضافته و هو مبعين أن ال تتعارض األهداف مع فلسفة اجملتمع اليت " الضبعات 

 . (022، صفحة 7992الضباعات، .أبو) "ارتضاها لنفسه 
لص أن اهلدف الرتبوي هو مجيع التغيريات واالجنازات و السلوكيات اليت تسعي إيل حتقيقها عند و منه نستخ

التعلم بالرجوع إيل مصادر اشتقاقها ، و غايات اهلدف يف الرتبية البدنية و الرياضية هو كل التغريات اليت ميكن أن 
اخل بواسطة أنشطتها البدنية و الرياضية، ...فعالية من مجيع اجملاالت احلس حركية و املعرفية و االن حتدث يف املتعلم

تشتق من األهداف اخلاصة ، و تصاغ بعبارات "و األهداف أنواع منها سلوكية أي حسب حمسن علي عطية 
يها هي ، و من بني األهداف املرغوب ف (75، صفحة 7995عطية، ) "سلوكية ميكن مالحظتها و قياسها

 -:السلوك يف جوانب أمهها األهداف النفسية واليت تصل بالفرد أو التلميذ إىل النجاح يف مستقبله، وتتمثل 
إن :"أمني أنور خويل يقول . التنمية املعرفية و يف مقام –اجلانب البدين – اجلانب اإلجتماعي –اجلانب النفسي 

 . (090، صفحة 0772خويل، ) ".هماألفراد يلعبون من أجل أن يتعارفوا و ينشطوا أنفس
 االتصال و التواصل،)مثال  ألن بالتعارف تنتج قيم أخرىفباتباعنا هلاته اجلوانب حنقق بعض احلاجات النفسية 

 فنجد أن النشاط و أما عن اجلانب البدين احرتام الغري،،  توثيق القيم االجتماعية و الروابط األسرية،  الصداقة
 (.التوافق و االنسجام احلركي)يولد عنه القوة و الرشاقة و بذلك حنن حنقق قيم منها 

أما عن اجلانب النفسي فيعرب هدف التنمية النفسية عن . اجلانب االجتماعي، و البدين إذا فهنا حتقيق هلدفني
ليت ميكن أن تكتسبها برامج الرتبية البدنية والرياضية خمتلف القيم واخلربات واخلصائص االنفعالية الطبية املقبولة و ا

ويساهم هدف التنمية النفسية عرب أنشطة هو اللعب و احلركة ، حبيث يتخلص اإلنسان من التوتر و الضغوطات 
مجيع اخلربات املخططة اليت " النفسية، و مما سبق و من استخالصنا ملفهوم املنهاج احلديث أال و هو بتعريف توان

حها املدرسة و توجه هبا تالميذها اليت تساعدهم علي جمموع اخلربات االجيابية الرتبوية، الثقافية، الرياضية، الفنية تتي
، صفحة 0772توان، ) "تستهدف مساعدته على النمو الشامل املتكامل و العلمية اليت تتاح للمتعلم و اليت

متتاز مرحلة املراهقة بسرعة  "عيسوي .حممد.الرمحن.عبد: النمو اجلسمي ويف هذا الصدد يقول )املتمثل يف (98
النمو اجلسمي واكتمال النضج، حيث يزداد الطول والوزن وتنمو العضالت واألطراف، وال يتخذ النمو معدال 
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النمو  السيد.الباهي.فؤاد، ويقول  (727، صفحة 0758عيسوي، ) "واحدا يف السرعة يف مجيع جوانب اجلسم
يتأخر النمو العضلي يف بعض نواحه عن النمو العظمي الطويل، لذلك يشعر املراهق بآالم النمو : "  احلركي

، ويف شأن النمو العقلي (702، صفحة 0772يد، الس) "اجلسمي، لتوتر العظام املتصلة بالعظام النامية املتطورة
إن اخليال والتفكري االستداليل اللذين يصاحبان الطفولة يبلغان أشدمها يف مرحلة : "بقول عبد العلي اجلسماين هو

 .املراهقة
فيمكن القول بتوظيفهما يف ميداين التحصيل وتكوين االجتاهات و دور املراهقة يتسرع املراهق ليعي بعض  
، 0779اجلسماين، ) "ملفاهيم اجملردة ليتشبع بقيم بعض املفاهيم اجملردة كاحلق والعدالة والفضيلة، فجدر توجيهها

و حنن جيب أن نستغل هاته املميزات لتحقيق مبتغياتنا حتصيل و تكوين االجتاهات ، و من بني  (027صفحة 
لقيم املواطنة و ذكرها يف املناهج، أما عن النمو االجتماعي فيقول فيه هذه التحصيالت حتقيق 

املراهق يتأثر بالبيئة االجتماعية واألسرية اليت تعيش فيها، فيما يوجد من ثقافة وتقاليد  :"عيسوي.حممد.الرمحن.عبد
ه ومع احمليطني عملية وعادات وعرف واجتاهات وميول، يؤثر يف املراهق ويوجه سلوكه وجيعل عملية تكيفه مع نفس

و من السابق بلوغ العملية املرغوبة ، و ذلك تبعا لقدراهتم أي تبعا  ((720، صفحة 0758عيسوي، ) .سهلة
يف املنهاج عدم جند أن املفهوم احلديث للمنهاج يتفق مع األهداف املرجوة من املنظومة الرتبوية ، و " ملراحل منوهم

ذكر بنود ختص التاريخ و التوعية الرياضية مما ال حيقق للجانب املعريف و أغلب األهداف هي غري متوفرة أي مل 
أي أن األساس الفلسفي مل يستخدم كما ينبغي  تذكر بطريقة مباشرة أو غري مباشرة كما يلزم يف املناهج املقصودة

 .رغوب فيها من املنظومة الرتبوية السابقة الذكر يف تصميم املناهج بإدخاله األهداف امل
فبالرغم من أن وضوح األهداف الرتبوية و اليت ساعد علي اختيار الوسائل أي يف حمتوى املنهاج أي عند وضع  

الختيار احملتوي و  هنالك سبع معايري مهمة" هشام احلسن، وشفيق القايد : معايري اختيار احملتوي اليت تنص بقول
ملا سبق )ارتباط احملتوي باألهداف، صدق احملتوي و أمهيته، مالءمة املنهج حلاجات التالميذ و ميوهلم  -: هي

، مالءمة حمتوي املنهج اخلاص بقدرات التالميذ، ومراعاة الفروق الفردية بني التالميذ، (ذكره من احتياجات النمو
حيث أن هذه املعايري تتفق مع )ول و عمق احملتوي مسايرا للواقع الثقايف واالجتماعي للتالميذ، التوازن بني مش

النمو الشامل املتكامل )أي يتفق قول توان املنهاج احلديث ( األهداف املسطرة و مراحل منو املراهق السابقة الذكر
علي أداء رسالته بعد أن تنظم هذا و اليت تعني املدرس  (087، صفحة 0779والقايد، .شفيق) ( "هلذه املرحلة

تراكم التعلم : " ، ومراحل مثل تنظيم حلمي أمحد الوكيل، حممد أمني مفيت يف كتاهبما األخري بتنظيم معتمد
و نقصد هنا الربط بني جمموعة من املقررات اليت تنتمي إيل :و تكامله، الربط بني العلوم املختلفة للعلوم  واستمراره

التاريخ ،اجلغرافيا، و الرتبية الوطنية يف مقرر مثل املواد االجتماعية، التوازن بني الرتتيب املنطقي مثل : جمال واحد 
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أساليب التدريس املناسبة )و الرتتيب النفسي، متركز احملتوي حول بؤرة معينة، استخدام أكثر من طريقة للتعلم 
مالءمة -ن، وشفيق القايد يف بعض بنوده للمراهقة و التالميذ املتعامل معهم أي حسب ما قال هشام احلس

، صفحة 0779والقايد، .شفيق) .مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ -حمتوي املنهج لقدرات التالميذ 
  (089-097لصفحات ، ا0755املفيت، ) "،االستمرار يف تنظيم احملتوى((087

تساعد علي اختيار احملتوي  -أهنا تساعد علي وضوح الغايات بتوجيه اجلهود-:ميكن إرجاعه لعدة أمور من أمهها 
اليت عند اختيارنا هلا جيب مراعاة ( األنشطة التعليمية)طريقة التدريس)و الطريقة و الوسيلة و املقصود بالوسيلة هنا

صلتها مبحتوي املادة التعليمية، صلتها باملوضوع املراد : " حمسن علي عطية كالتايل مبفهوم عدة معايري و اليت هي
تعليمه و احتوائها علي ما يثري املوضوع، استنادها إيل الفلسفة الرتبوية اليت يستند إليها املنهج، مراعاهتا خصائص 

املعلم و تأهيله، صلتها بأهداف املنهج املتعلمني و قدراهتم، و مراحل منوهم، و عاداهتم و قيمهم، مراعاة مستوي 
و ((090، صفحة 7995عطية، ) "و أهداف املوضوع، مراعاهتا لنظم التعليم، و اإلمكانيات الالزمة لتنفيذها

تعد " "ونمرعي و آخر " ميكن بواسطتها أن يوصف بأنه فلسفة و أن موقف الفلسفة املثالية من القيم حسب -
فقيم احلق و اجلمال و اخلري هي ذاهتا علي مر الزمن، و هي ال ختتلف  . القيم من قبل الفلسفة املثالية أمرا مطلقا 

كذلك باختالف اجملتمعات و األجيال، ذلك لكوهنا ليست من صنع اإلنسان، و إمنا هي جزء من العلم و 
 :ألن من بني شروط األهداف الرتبوية اجليدة هي . (88، صفحة 0770أخرون، .و.توفيق.مرعي)" الكون

 : (058، صفحة 0779أخرون، .و.الشافعي)
  أن تكون األهداف الرتبوية متماشية مع فلسفة اجملتمع-
اجلانب السيكولوجي النفسي للمراهق حيث يقول يف )تعلم أن يراعي يف حتديد األهداف الرتبوية طبيعة امل -

املراهقون مييلون إىل حدة الطبع والكآبة، وشدة  "نور من حيث جانبه السيكولوجي النفسي .عصاماملراهق 
 ( (70، صفحة 7999نور، ) ".واحلرية احلساسية وكثرة النقد واملبالغة، والشعور بالذات

ننسأ ثقافتنا علي اعتبار أهنا  ينبغي أن ال -(طبيعة اجملتمع)أن نراعي طبيعة العالقة بني املؤسسة الرتبوية و البيئة  -
القوي االجتماعية املؤثرة يف وضع املنهاج و تنفيذه و تستمد و بتعمقنا يف األساس االجتماعي هو  هي الرتاث

، و القيم و املبادئ اليت تسوده، و االحتياجات و (ل و العادات و الديناألصو )هذه من الرتاث الثقايف للمجتمع 
كتب الرتبية االجتماعية و كتب الرتبية اإلسالمية و من  املشكالت اليت هتدف إيل حلها حيث هي مستخلصة 

د حمم"هي غري موجودة بنسب عالية حىت و لو بنسب متوسطة يف تصميم املناهج و هو ما يتطابق مع اقرتاحات 
يف كتاهبم منهاج الرتبية الرياضية املدرسية موجهة قيميا يف مواجهة " سعد زغلول، و مكارم حامي أبو هرجة

 منهاج و األخالقية القيم-0: )متطلبات منهاج الرتبية البدنية و الرياضية من القيم" انعكاسات عصر العوملة 
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يكونوا علي وعي بأمهية اكتساب القيم األخالقية  جيب إعداد معلمي الرتبية الرياضية و أن: الرياضية الرتبية
مع إحياء وزارة الرتبية و التعليم لدور منهاج  للمتعلمني و إعداد برامج لذلك يف كليات الرتبية البدنية و الرياضية

 ( (.الرتبية الرياضية يف إكساب و تنمية القيم و أن تكون لكل قيمة مستوي و القيم موجودة يف اجلانب النظري
احلركات الرياضية علي : الرتبية الرياضية منهاج و اجلمالية القيم -7 (28، صفحة 7998وزغلول، .هرجة .أبو)

 .تعد فن املستوي اجلمايل
فة مجالية و إبداعه و تلك ميثل فلس و لذا فإن أشكال حركة اإلنسان تتطلب مجيع حركات اإلنسان و طاقاته 

تعترب عنصر اجلمال أحد مقوماهتا األساسية، و يف الواقع فإن األنشطة الرياضية  توجد بعض الرياضات اليت حيث
و أغلب قيم اجلمال املذكورة تصب  (52، صفحة 7998وزغلول، .هرجة .أبو) .تصنف تبعا للخربات اجلمالية

جند أن حسب حممد سعد زغلول، و : الرتبية الرياضية منهاج و االجتماعية القيم -0ا قيم اقتصادية للجهد يف أهن
الرتبية البدنية و الرياضية املدرسي قدرا من  يتيح منهاج" من املفروض أن يكون املنهاج  مكارم حامي أبو هرجة

ظ أنه من خالل األنشطة الرياضية املوجهة حيث نالح. القيم االجتماعية إذ أنه يساهم يف حتقيق عدة قيم 
توجيها علميا سليما تعطي للفرد فرصا واسعتا للتعرف علي قيم اجملتمع و معايريه االجتماعية فمن خالل أنشطة 
املنهاج الرياضي املدرسي يعتاد املتعلم علي التعاون و كيفية التفاهم مع الغري و االهتمام مبصاحل اآلخرين فوق 

 .صية و الثقة بالنفس و الروح الرياضية و كل ذلك قيم اجتماعية يكتسبها املتعلممصلحته الشخ
، 7998وزغلول، .هرجة .أبو) "لذا فمناهج الرتبية البدنية و الرياضية تلعب دورا هاما يف تنمية القيم بصفة عامة 

يف  صميمها مل يرعي فيها األسس كما ينبغي و خاصتا األسس الفلسفيةأي أن املناهج عند ت (099صفحة 
من الطبيعي " بناء املناهج و ختطيطها  إذ يقول يف هذا الصدد حممد صابر سليم و آخرون يف كتاهبم إدخال القيم

و األساس االجتماعية اليت  (07، صفحة 7999أخرون، .و.سليم) "أن تستند مناهج التعليم إيل فلسفة تربوية
عادات و تقاليد و خصوصياته الثقافية،األرض اليت نعيش فيها، األنظمة "ثقافة اجملتمع) يدخل ضمن مكوناهتا

تعترب املراهقة نقطة  " إبراهيم كاظم العضماوي املراهقون و املراهق بتعريف)االجتماعية، األفراد املتعامل معهم
ة اإلنسان، أي أن ما يبلغه من تقدم وما حيققه من مزايا يف النمو البدين والعاطفي يرفعه من انعطاف يف حيا

فلسفة اجملتمع، و "( (000، صفحة 0777العضماوي، ) .و احلداثة مستوى الطفولة الوسطى إىل مرحلة النضج
أما األساس السيكولوجي النفسي ، يؤكد  ها سلوكيات تكون حمملة بالقيماليت تربط بينا( يف األخري قيم اجملتمع 

 .أيضا هيلجارد أن السيكولوجيني يعرفون كثريا عن التعلم
جند أن يف جتربة بعض األخصائيني حول أمهية االستكشاف الذايت و التفاعل  اجلانب النفسيألمهية و  

مدرسة من مدارس لندن حسب العامل كايل أن  89علي بني املعلم و التالميذ داخل حجرة الدراسة و ذلك 
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استفادة التالميذ من التعلم مل تكن كما هو متوقع هلا، نتيجة عدم التزام املعلمني و التالميذ بإجياد نوع من 
العالقات التفاعلية داخل حجرة الدراسة من جهة، و نتيجة العتبار املعلم هو املصدر الوحيد للمعلومات من 

و هي النظرة القدمية للمنهاج و ليست اجلديدة إذا األسس  (kally.A.V., 2000, p. 71) .جهة أخرى
و يل ضرورة ارتباط هذه األسس يف بناء املناهج و تصميمها مرتبطة يبعضها و حتقيق لقيمة االتصال و التواصل، 

تعد الوسيلة : "أن املناهج الدراسية" سعد زغلول حممد"و " أيب هرجه مكام حلمي"و تكميلها لبعضها فحسب 
 "اليت متكن بوساطتها حتقيق ما يرجوه النظام التعليمي يف أي مرحلة من مراحله، من أهداف تعليمية و تربوية

قيمي باألسس و املكونات إذا اجلانب  إذ مناهج الرتبية البدنية و الرياضية مل توجه (97، صفحة 7997مازن، )
يتم هبا مراجعة و تقييم املناهج التقومي بأنواعه حيث  النظري متفق مع الدراسات السابقة، و من بني األهداف اليت

التقومي هو إصدار حكم على مدى حتقيق األهداف املنشودة : " فؤاد أبو حطب و سيد عثمانأنه هو حسب 
لك األهداف، و يتضمن ذلك دراسة اآلثار اليت حتددها بعض العوامل والظروف يف على النحو الذي حتدد به ت

 . (02، صفحة 0777ابراهيم، ) ".تسيري الوصول إىل تلك األهداف أو تعطيلها
األسئلة و املناقشات،  املالحظة املباشرة ألنشطة التالميذ،)و بتمثل التقومي يف من املخطط اجلانب النظري 

و معرفة املستوي حسب املبتغي مثال ( االختبارات الشفهية ، اإلختبارات التحريرية بأنواعها، البحوث و التقارير
  .ا، و يف األخري مث تصحيحه بالطرق السابقة الذكر األسس و األهداف و غريه( قياس القيم املستعملة و املذكورة

الثقة ) تطبيق أهداف منهاج الرتبية البدنية والرياضية ال حتقق احلاجات النفسية ضواليت نفرت  :الفرضية الثانية
وللتحقق من  .لدى تالميذ املرحلة النهائية من التعليم الثانوي (بالنفس، اخنفاض التوتر، اخنفاض التعبريات العدوانية

-09-08)ستخلصة من اجلداول رقم فقد أثبتت النتائج امل. احلاحات النفسيةتوزيع استمارة بهذه الفرضية قمنا 
للمحاور الثالثة لالستمارة املقدمة  7التكرارات املشاهدة و النسب املئوية و كا)اليت متثل علي التوايل ( 02-05

حتليل استمارة األساتذة أن جند  ألربعةصحة هذه الفرضية حيث من خالل مقارنة اجلداول  ،(للتالميذو لألساتذة 
صل عليها أنه عند تطبيق منهاج الرتبية البدنية والرياضية يف الواليات اجلنوب النتائج املتح و استمارة التالميذ و

 ثبتهما يالغريب ال حيقق احلاجات النفسية املتمثلة يف الثقة بالنفس واخنفاض التوتر واخنفاض التعبريات العدوانية وهو 
( البدين واملهاري)حركية ببعديها االثنني -بارات احلسمعايري بطارية االختزيتون عبد القادر يف دراسته أنه أظهرت 

واملعرفية كفاءة عالية يف تقييم نتائج التعلم للقدرة أو درجة املهارة كما وكيفا، وأنه هناك تباين اجتاهات النتائج 
ظام يف التحصيلية يف حتقيق بعض االهداف العامة التعليمية ألغلب الصفات البدنية لعينيت البحث بني إظهار انت

التطور املعنوي والظاهري، انعكست يف التقييم الكمي للمتغريات اليت ال تشكل جوهرا وفقا لتخطيط النمو 
وهذا يدل على جل األساتذة يهتمون باجلانب البدين أكثر من اجلانب . للتالميذ والتقادم ملرحلتني تعليميتني متتالية
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ند املراهق مرحلة من مراحل النمو، حيث تتميز بثروة وحرية مرحلة النمو النفسي تعترب ع النفسي على غرار أن
 .واضطراب يرتتب عليها مجيعا عدم تناسق وتوازن ينعكس على انفعال املراهق مما جيعله حساسا إىل درجة بعيدة

 .(70، صفحة 7999توما جورج خوري، )

يتعرض بعض املراهقني حلاالت التوتر والعدوان واليأس ذ مجيع الضغوطات و حيث يف هذه املرحلة يتعرض التلمي
والقنوط واحلزن نتيجة ملا يالقونه من إحباط، تتميز املرحلة بتكوين بعض العواطف الشخصية تتجلى يف اعتناء 

 .املراهق مبظهره بطريقة كالمه إىل الغري
 ".هتمني بشكل كبري مبفاهيم من احلقيقة والعدل واملساواةإن املراهقني غالبا ما يكونوا م" و يؤكد أيضا بياجي 

، أي أهنم مازالوا يف النمو و مل يفهموا املعين اجليد للحصة ،و ذلك  (907-900، الصفحات 7999حممد، )
ألن األستاذ عض احلاجات النفسية بنسب متفاوتة و تظهر بأيضا ألن التالميذ يف تعاملهم مع بعضهم أثناء احلصة 

 .ال يستطيع تتبع كل تلميذ وحده
الثقة بالنفس واخنفاض التوتر، واخنفاض التعبريات )ا بني اجلداول جند انه نسبة احلاجات النفسية و إذا قارن

وهذا ما يدل على أن أساتذة  لدى تالميذ املرحلة النهائية من التعليم الثانوي الثقة ضعيفة إىل متوسطة( العدوانية
الرتبية البدنية والرياضية ليس لديهم اهتمام باجلانب النفسي على الرغم أنه من أهم اجلوانب اليت تساعد التلميذ 

 . على بناء مستقبله وجناح يف دراسته
ىل فهم الذات، احلاجة إ)على حسب األمهية وقام عبد الوهاب مشرب أندجياين يف دراسته برتتيب احلاجات النفسية 

، احلاجة إىل اختاذ القرار، احلاجة إىل (اخنفاض التوتر، اخنفاض التعبريات العدوانية) احلاجة إاىل تقدير األخرين
اللهو والتسلية، احلاجة إىل الثقة بالنفس، احلاجة إىل اإلنتماء، احلاجة إىل األمن، احلاجة إىل العطف واحلنان، 

الثقة بالنفس، اخنفاض التوتر، اخنفاض )يدل على أن التلميذ حباجة كبرية إىل  وهذا (.احلاجة إىل تقدير الذات
 .يف املرحلة التعليم الثانوي( التعبريات العدوانية 

الثقة بالنفس، اخنفاض التوتر، اخنفاض ) أن مستوى حتقيق احلاجات النفسية واليت نفرتض: الفرضية الثالثة
توزيع بوللتحقق من هذه الفرضية قمنا . الرتبية البدنية والرياضية ضعيفيف أهداف منهاج  (التعبريات العدوانية

 اليت متثل علي التوايل( 79-07)رقم  نيفقد أثبتت النتائج املستخلصة من اجلدول. احلاحات النفسيةاستمارة 
صحة هذه  ،(االساتذة والتالميذللمحاور الثالثة لالستمارة  "ت ستيودنت"اختبار ميثل التكرارات املشاهدة و )

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني التكرارات األساتذة  جند أنهني الفرضية حيث من خالل مقارنة اجلدول
الثقة )وهذا يدل على أن التلميذ اليكتسب أي حاجة من احلاجات النفسية . والتالميذ يف بداية السنة وهنايتها
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، أثناء احلصة الرتبية البدنية على غرار أنه حباجة ماسة إليها (يةبالنفس، اخنفاض التوتر، اخنفاض التعبريات العدوان
 .يف حياته اليومية

نمو الفكر النقدي وسعة املالحظة عند املراهق، ويصبح مضادا للعادات والتقاليد ومبتعدا ويف هذه املرحلة يبدأ ال
ظة ويصبح كثري البحث عن عن القيم العائلية ويتبع سياسة اهلروب حنو األمام ،وهذا عن طريق حلم اليق

اإلمكانيات اليت متكنه من إبراز شخصيته ،ومرحلة لتنمية املقدرة عن التحكم يف االنفعاالت خالل مواقف اللعب 
، وهذا ما يعود عليه بالسلب أن مامل يستغل بشكل اجليد من (79، صفحة 0770حممد كاشف، ) .املختلفة 

 .األساتذ الرتبية البدنية والرياضية الذي يعترب األب واألخ للتلميذ طرف
 ورضا ، للرتفيه احلاجة كانت) لالناث الفردية النفسية احلاجات يف فروق جدوقد اتضح من دراسة شوكت انه تو

 النفسية حلاجاتا حتقيق مصادر ان كذلك. بالعمل الذات حتقق القيادة فكانت للذكور النفسية احلاجات اما (الوالدين

 ،الذكور عند النفسية احلاجات لتحقيق امهية االقل املصادر ومن املال - القراءة هي الكلية يف واالناث ، للذكور اهلامة
 . التلفزيون الزيارات، السفر، هي واالناث
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  :خالصة عامة .0.0
ف الرتبية البدنية والرياضية يف ظل احلاجات النفسية لدى الذي يتضمن تقييم أهدا البحث هذا خالل من

 عصرنا يف خاصة التعليمية العملية يف املناهج الرتبوية تطوير لضرورة الكبرية األمهية نستخلص تالميذ الطور الثانوي

 ملواكبة تطوروال التقدم بأسباب األخذ علينا يفرض وهو ما  للمنظومة الرتبوية، الكثرية اإلصالحات ظل ويف الراهن

 .الرتبوي اجملال يف خاصة ،اجملاالت يف خمتلف الطارئة، التغريات

 خيص فيما العملية التعليمية كثري ا يساعد أّنه شك ال باستمرار تقوميها على والعمل الرتبوية املناهج وتطوير

 املراهقة م تالميذ يف مرحلةأما هنفس (املعلم)املريب  جيد أين الثانوي، التعليم جمال يف خاصة الرياضي البدين النشاط

 حيث املسطرة، األهداف حتقيق على مساعدة تكون ،متينة واليت عالقة بينهم يربط أنمنه  يستدعي وهو ما

 تدريسية توافق وطرائق تعليمية ووسائل صاحلة وعادات معارف لتّعلم اجلو املناسب هلم يّوفر أن عليه يستوجب

 .ورغباهتم حاجاهتم وميوهلم

 مهمة لتسهيل والرياضية، وذلك البدنية للرتبية املناهج وتقومي تطوير على جبد العمل الواجب من كان لذا

 جهة ومن جهة، من هذا وجه، أحسن على احلقل الرتبوي يف الشريفة مهمته أداء يف والرياضية البدنية الرتبية أستاذ

 .الرتبوية األهداف حتقيق أجل من وذلك ،املتّعلم للفرد التّعلم الّناجعة وسائل توفري على العمل أخرى

خرى حبيث هلا دور يف جناح التلميذ يف حياته أمن منطقة اىل و خر آاجات النفسية ختتلف من فرد إىل إن احلو 
، (أستاذ وإدارة)خرين الذين من حوله وكل هذا جيب أن يكون مبساعدة اآل ،وتساعده على تقدير ذاته ،اليومية

اخنفاض التوتر واخنفاض التعبريات العدوانية من أهم احلاجات اليت تساعد الفرد أو التلميذ وتعترب الثقة بالنفس و 
 ،هلا طول حياته احمتاجاالنسان على بناء مستقبل جيد ومناسب حسب راغباته، وألهنا حاجات دائمة قد يكون 

من طرف  يأيتلذي قد اإلفراط الزائد اب ،قد تكون عكسية عليهو العطف واحلنان،  مؤقتة مثل حاجة توليس
 .التلميذ أو االستاذ

جراءات االساسية والضرورية لتحقق التقدم يف امليدان الرتبوي بصفة عامة، ويف جمال الرتبية اإلويعترب التقييم من 
للعملية التعليمية عندما خيطط  ،وجيب على املقيم ختطيط للتقييم مهما كان منطه والرياضية بصفة خاصة، ةالبدني
هدف التقييم، )تساعد على ختطيط لعملية تقيمية يف حتديد و ، حبيث اوجيه امن هذه العملية تقييمتض حبيث

تعيني حمتوى دد املعلم بالتدقيق هدف التقييم ومنطه، و حين أجيب كما ،  (موضوع التقييم، اشرتاطات التقييم
جملال املعريف، صنافة اجملال احلس املعروفة، صنافة ا ميكن استعمال الصنافات الثالث)ة و املالحظأاالختبارات 

من مكونات  ساسيأ كما هو معلوم مكون  ،يعترب التقييم، ويف األخري (احلركي، واخريا صنافة اجملال الوجداين
 .كاملهالدراسي والعملية التعليمية باملنهاج ا
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ن فرتة إام كل عهذه املرحلة وهي مرحلة املراهقة، ونستطيع القول بش ىلإتطرق المن خالل هذا البحث مت 
من تغريات، وحتوالت جسمية، نفسية،  هاملراهقة تعد إحدى أهم مراحل النمو، والنضج لإلنسان نظرا ملا حتتوي

 اخل .....اجتماعية حركية، بدنية
أمكننا الوصول باملراهق إىل مرحلة الرشد،  ،هذه التحوالت إذا حسن استغالهلا وتطويرها بشكل متناسق وفعال 

بطريقة حسنة ليصبح فردا فعاال ومنتجا يف اجملتمع الذي  تم إعدادهقدراته اجلسمية والنفسية أي ي وهو يف أحسن
يعيش فيه، وعلى العكس من ذلك متاما فعند أي خلل يف هاته الفرتة احلرجة يؤدي إىل تأثريات عميقة على نفسية 

ة إىل االحنراف النفسي، االت الصعباملراهق تستمر معه طوال ما بقى من مشوار حياته، وقد تؤدي يف بعض احل
 . الذي يعد من أخطر األضرار اليت ميكن للمراهق مواجهتها مستقبال إذا مل تتم رعايته يف فرتة املراهقة

 نولو صغرية عن األفراد الذين حن وعليه فقد ارتأينا دراسة هاته املرحلة من كل اجلوانب حىت تكون لدينا نظرة 
، اليت حتتاج إىل عناية خاصة من طرف رحلةقليل عن هذه املدنا أن نلقي الضوء ولو ببصدد التعامل معهم، وأر 

اآلباء و املربني و املدربني، من حيث أسلوب التعامل، فال بد أن تتاح الفرص الكافية للمراهق للتعبري عن نفسه 
ض افخل جرعات من الثقة يف النفس واالستغالل العقالين واملوزون إلمكانياته وطاقاته وقدراته، باإلضافة إىل إعطاء

وحماولة صقل وتطوير مواهبه وتوجهاته حسب ميوله  ،التوتر والتعبريات العدوانية دون اخلروج عن املثل العليا
 .ورغباته الذاتية والشخصية

ويف اخلتام ال يسعنا إال القول أن مرحلة املراهقة مرحلة جد حساسة من حياة اإلنسان إذا صلحت و  
من دون مشاكل تعيقه، أما إذا فشلت وأمهلت فإن الفرد سيعيش   ابشكل اجيايب وجد الفرد نفسه راشداستغلت 

و جيد نفسه بشكل أو بآخر يعيش على هامش  ،ما بقى من حياته من دون أهداف واضحة، وال تفكري سليم
 .اجملتمع، وهذا بدوره يؤدي به إىل العزلة واالبتعاد، وإما االحنراف

 : اتإقتراح. 0.0

ارتأى الباحث يف هناية هذه الدراسة أن يقدم بعض االقرتاحات فيما خيص التوسع يف موضوع هذا البحث أو 
ومن مجلة اإلقرتاحات اليت يقدمها  االقيام بدراسته وفق بعد آخر، لكون البحث العلمي يكمل بعضه بعض

 :الباحث مايلي
ولتكن يف مناطق أخرى  ،وية من الثانويات ومتاقنالقيام بدراسة مسحية شاملة ختص مجيع املؤسسات الرتب -

 .من اجلزائر، للوقوف على واقع تطيبق األهداف الرتبية البدنية والرياضية ومدى حتقيقه للحاجات النفسية
 .حماولة اقرتاح ألعاب ومتارين من خالهلا حتقق احلاجات النفسية يف الطور الثانوي واملتوسط -

 .أساليب التدريس احلديثة يف ظل حتقيق احلاجات النفسية دراسة مدى تطبيق وتنويع خمتلف -
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 .العريب الرتبية مكتب: السعودية. العريب اخلليج رسالة جملة Dans .العربية
 .متباينة تعليمية مراحل يف األطفال لدى سيةالنف احلاجات دراسة(. 7999. )ا. أ, املقصودة .090

Dans الرتبية كلية جملة: مصر الشمس عني. الرتبية كلية جملة. 
 يف واملعلمات املعلمني معاهد طالب رضا ،(0727) برقاوي حممد -0(. 0727. )م, برقاوي .097

 رسالة Dans .التدريس ملهنة بتكليفهم ذللك وعالقة فيها والدراسة للمعاهد االنتماء عن األردن
 .الرتبية كلية: بغداد. دكتوراه
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 المالحق
 (10)الملحق رقم 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 ميوزارة التعليم العايل والبحث العل

 جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن
 معهد الرتبية البدنية والرياضية

 

 استمارة تحليل أهداف المنهاج
 

 السالم عليكم ورمحة اهلل أما بعد؛
قمت فيما يلي بتحليل األهداف الرتبوية املسطرة يف منهاج الرتبية البدنية والرياضية من أجل الكشف عن 

  .ة بصفة مباشرة أو غري مباشرة أو ال توجداحلاجات النفسية ان كانت موجود
وبغية األخذ بآرائكم وتوجيهاتكم العلمية حول احلاجات النفسية املتواجدة يف منهاج الرتبية البدنية 

تقييم أهداف منهاج الرتبية البدنية والرياضية يف ظل والرياضية قصد حتقيق هدف الدراسة االساسية واملتمثل يف 
 .وعليه أرجو من سيادتكم احملرتمة حتكيم هذه االستمارة. الثانوي ملرحلةى تالميذ ااحلاجات النفسية لد

 .ويف االخري تقبلوا سيدي فائق التقدير واالحرتام والشكر على مساعديت يف هذه االستمارة
 

 :إشراف األستاذ        :الطالبإعداد  
  الدكتور حرشاوي يوسف -        بوشيبة مصطفى .0
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 .اكتساب احلاجة إىل حتقيق وإجراء أهداف عالية ألنفسهم ولغريهم .0

 .االتسام باالنضباط االنفعايل والطاعة واحرتام السلطة .7

 :النفسية املرغوبة مثل اجاتاكتساب مستوى رفيع من احل -

 الثقة بالنفس .0
 االتزان .9

 االنفعال  .8

 التحكم يف النفس .9

 اخنفاض التوتر  .2

 .(017900أ،اخلاصة، )التعبريات العدوانيةاخنفاض يف  .5

 : تحليل أهداف منهاج التربية البدنية والرياضية  -

 طبيعة احلاجة النفسية األهداف الرتبوية املسطرة يف املنهاج الرقم 

سية 
النف

ت 
اجا

احل
ودة 

ملوج
ا

شرة 
مبا

 

شرة
 مبا

غري
 

 ال
جد

تو
 

     ( عوامل التنفيذ ) تطوير وحتسني الصفات البدنية  90
     حتسني املردود الفيسيولوجي   97
     وتسيري اجملهود وتوزيعه  التحكم يف نظام  90
     تقدير وضبط جيد حلقل الرؤية   99
     جتنيد منابع الطاقة التحكم يف  98
     قدرة التكيف مع احلاالت والوضعيات   99
     تنسيق جيد للحركات والعمليات   92
     ظة على التوازن خالل التنفيذاحملاف  95
     الرفع من املردود البدين وحتسني النتائج الرياضية   97
     معرفة تركيبة جسم اإلنسان ومدى تأثري اجملهود عليه  09
     معرفة بعض القوانني املؤثرة على جسم اإلنسان  00
     ية معرفة قواعد اإلسعافات األولية أثناء احلوادث امليدان  07
      معرفة قواعد الوقاية الصحية  00
     قدرة االتصال والتواصل الشفوي واحلركي   09
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     معرفة قوانني وتاريخ األلعاب الرياضية وطنيا ودوليا   08
     جتنيد قدراته إلعداد مشروع رياضي   09
     معرفة حدود مقدرته ومقدرة الغري   02
     والسيطرة عليها  التحكم يف نزواته  05
     تقبل اآلخر والتعامل معه يف حدود قانون املمارسة   07
     التمتع بالروح الرياضية وتقبل اهلزمية والفوز   79
     روح املسؤولية واملبادرة البناءة   70
     التعايش ضمن اجلماعة واملسامهة الفعالة لبلوغ اهلدف املنشود  77

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المالحقــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ 139 ~ 

 (10)الملحق رقم 
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن
 معهد الرتبية البدنية والرياضية

 
 

 تحكيم استبيان خاص بأساتذة التربية البدنية والرياضية
 
 

 د؛السالم عليكم ورمحة اهلل وباركته أما بع
نظرا ألمهية خربتكم امليدانية يف حقل التدريس الرتبية البدنية والرياضية يشرفين أن أتوجه إليكم هبذا 
االستبيان راجيا منكم حتكيم هذا االستبيان وهذا يف إطار إجناز حبث علمي يتمحور موضوعه حول تقييم أهداف 

تالميذ املرحلة الثانوي، حبيث نريد قياس بعض  منهاج الرتبية البدنية والرياضية يف ظل احلاجات النفسية لدى
الثقة بالنفس، اخنفاض التعبريات العدوانية، اخنفاض التوتر، لذلك فإن الباحث يلجأ : احلاجات النفسية وهي

. يف كل عبارة من العبارات( ×)لسيادتكم برجاء التكرم بقراءة كل عبارة من عبارات االستبيان مع وضع عالمة 
 .احملرتم جزيل الشكر والتقدير ولكم مين سيدي

 
 
 

 :إشراف الدكتور       :إعداد الطالب الباحث
 حرشاوي يوسف -       بوشيبة مصطفى 

 
 

 
 
 
 

 0100/0100: السنة الجامعية
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 يعدل حيذف مقبول  العبارات  الرقم 

 الثقة بالنفس: المحور األول
    النشطة البدنيةللتلميذ القدرة على اختاذ القرارات احلامسة خالل ا 90
    قدرة االتصال والتواصل الشفوي واحلركيللتلميذ  97
     بإمكان التلميذ النجاح يف االمتحانات حتت تأثريا ت خارجية 90
    يف استطاعة التلميذ تنفيذ خطط ناجحة يف االنشطة البدنية 99
    يستطيع التلميذ الرتكيز بصورة جيدة لكي حيقق النجاح 98
    جتنيد قدراته إلعداد مشروع رياضيللتلميذ القدرة على  99
    مبقدور التلميذ التكيف مع مواقف املختلفة لكي حيقق الناجح يف االنشطة البدنية  92
    يف إستطاعة التلميذ أن يكون ناجحا يف االنشطة البدنية 95
    بإمكان التلميذ أن يستمر جناحه 97
     التفكري بنجاح أثناء االنشطة البدنيةللتلميذ القدرة على  09
    يف استطاعة التلميذ مواجهة التحدي أثناء األنشطة البدنية 00
    بإمكان التلميذ حماولة النجاح ولو كان زميله أقوى منه 07
    يستطيع التلميذ القيام بأداء ناجح بعد قيامه بأداء فاشل 00

 انخفاض التوتر : المحور الثاني
    عندم اجللوس للراحة واالسرتاخاء جيد التلميذ نفسه منهمكا يف أفكار سلبية 09
    يالزم التلميذ شعور دائم بعدم االرتياح 08
    للتلميذ شعور بعدم القدرة على الرتكيز يف ما يقوم به من أعمال 09
    يشعر التلميذ يف كثري من الألوقات بالتعب الشديد 02
    يذ نفسه متحمسا للقيام باألعمال املختلفةال جيد التلم 05
    يشعر التلميذ بأنه مرتدد جدا يف اختاذ قراراته 07
    التحكم يف نزواته والسيطرة عليهاللتلميذ القدرة على  79
    ال ميلك التلميذ الطاقة الكافية للقيام بواجباته اليومية 70
    ء املنافسة الرياضية يشعر التلميذ باالرجتاف يف أطرافه أثنا 77
    الرفع من املردود البدين وحتسني النتائج الرياضية 70
    يف مواقف احملرجة ينتاب التلميذ تصبب العرق 79
    يعاين التلميذ من مشاعر القلق بدون سبب ظاهر  78
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    يتوقع التلميذ أسوأ العواقب ألية خماطر مهما كانت بسيطة 79
 انخفاض التعبيرات العدوانية: المحور الثالث

    إذا وجهت ضربة للتلميذ من زمليه يردها له باملثل  72
    ال يستطيع التلميذ التحكم يف اندفاعه إليذاء اآلخرين 75
    ال يفقد التلميذ أعصابه إىل الدرجة اليت يقوم فيها بإلقاء األشياء  77
    وله ينزعج التلميذ أحيانا مبجرد وجود الناس ح  09
    ال يستطيع التلميذ االمتناع عن اجلدل عندما خيتلف الناس معه 00
    التمتع بالروح الرياضية وتقبل اهلزمية والفوزيستطيع  07
    يغلق التلميذ األبواب بشدة عندما يفقد أعصابه 00
    تقبل اآلخر والتعامل معه يف حدود قانون املمارسةيستطيع   09
    تلميذ أىل الشجار مع أي شخص يقوم بإهانتهيندفع ال 08
    عند مضايقة التلميذ لزمله يقوم بلكمه يف وجوه 09
    يغضب التلميذ عندما تعرتضه بعض العقبات 02
    ال خياطب التلميذ البعض بقسوة حىت لو كانوا يستحقون ذلك 05
    يظهر التلميذ غضبه بالضرب على املائدة  07
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 (10)الملحق رقم 
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن

 معهد الرتبية البدنية والرياضية
 

 تحكيم استبيان خاص بتالميذ المرحلة الثانوية
 
 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وباركته أما بعد؛
مهية خربتكم امليدانية يف حقل التدريس الرتبية البدنية والرياضية يشرفين أن أتوجه إليكم هبذا نظرا أل

االستبيان راجيا منكم حتكيم هذا االستبيان وهذا يف إطار إجناز حبث علمي يتمحور موضوعه حول تقييم أهداف 
رحلة الثانوي، حبيث نريد قياس بعض منهاج الرتبية البدنية والرياضية يف ظل احلاجات النفسية لدى تالميذ امل

الثقة بالنفس، اخنفاض التعبريات العدوانية، اخنفاض التوتر، لذلك فإن الباحث يلجأ : احلاجات النفسية وهي
. يف كل عبارة من العبارات( ×)لسيادتكم برجاء التكرم بقراءة كل عبارة من عبارات االستبيان مع وضع عالمة 

 .زيل الشكر والتقديرولكم مين سيدي احملرتم ج
 
 
 

 :إشراف الدكتور       :إعداد الطالب الباحث
 حرشاوي يوسف -       بوشيبة مصطفى 
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 يعدل حيذف مقبول  العبارات  الرقم 

 الثقة بالنفس: المحور األول
    ةلدي القدرة على اختاذ القرارات احلامسة خالل االنشطة البدني 90
    قدرة االتصال والتواصل الشفوي واحلركيلدي  97
     بإمكاين النجاح يف االمتحانات حتت تأثريا ت خارجية 90
    يف استطاعيت تنفيذ خطط ناجحة يف االنشطة البدنية 99
    استطيع الرتكيز بصورة جيدة لكي أحقق النجاح 98
    ع رياضيجتنيد قدراته إلعداد مشرو لدي القدرة على  99
    مبقدوري التكيف مع مواقف املختلفة لكي أحقق الناجح يف االنشطة البدنية  92
    لدي االستطاعة على أن أكون ناجحا يف االنشطة البدنية 95
    لدي القدرة على أن يستمر جناحي 97
     لدي القدرة على التفكري بنجاح أثناء االنشطة البدنية 09
    جهة التحدي أثناء النشطة البدنيةبإمكاين موا 00
    لدي القدرة على حماولة النجاح ولو كان زميلي أقوى مين 07
    يف استطاعيت القيام بأداء ناجح بعد قيامي بأداء فاشل 00

 انخفاض التوتر : المحور الثاني
    عندما أجلس للراحة واالسرتاخاء أجد نفسي منهمكا بأفكار سلبية 09
    زمين شعور دائم بعدم االرتياحيال 08
    أشعر بعدم القدرة على الرتكيز يف ما أقوم به من أعمال 09
    الرفع من املردود البدين وحتسني النتائج الرياضيةأستطيع  02
    أشعر يف كثري من الألوقات بالتعب الشديد 05
    ال أجد نفسي متحمسا للقيام باألعمال املختلفة 07
    والسيطرة عليها التحكم يف نزوايتي  القدرة على لد 79
    أشعر أنين مرتدد جدا يف اختاذ قرارايت 70
    أشعر أنين ال أملك الطاقة الكافية للقيام بواجبايت اليومية 77
    أشعر باالرجتاف يف أطرايف أثناء املنافسة الرياضية  70
    يف مواقف احملرجة ينتابين تصبب العرق 79
    أعاين من مشاعر القلق بدون سبب ظاهر  78
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    أتوقع أسوأ العواقب ألية خماطر مهما كانت بسيطة 79
 انخفاض التعبيرات العدوانية: المحور الثالث

    إذا وجه يل زميلي ضربة أردها له باملثل  72
    ال أستطيع التحكم يف اندفاعي إليذاء اآلخرين 75
    يب إىل الدرجة اليت أقوم فيها بإلقاء األشياءأنا ال أفقد أعصا 77
    أحيانا يزعجين الناس مبجرد وجودهم حويل  09
    ال أستطيع االمتناع عن اجلدل عندما خيتلف الناس معي 00
    التمتع بالروح الرياضية وتقبل اهلزمية والفوزأستطيع  07
    املمارسة تقبل اآلخر والتعامل معه يف حدود قانونأستطيع  00
    عندما أفقد أعصايب فإنين أغلق األبواب بشدة 09
    أي شخص يقوم بإهانيت أندفع إىل الشجار معه 08
    الناس الذين يضايقونين باستمرار يستحقون اللكم يف وجوهم 09
    أغضب عندما تعرتضين بعض العقبات 02
    لكال أخاطب البعض بقسوة حىت لو كانوا يستحقون ذ 05
    أظهر غضيب بالضرب على املائدة  07
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 (10)الملحق رقم 
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن
 معهد الرتبية البدنية والرياضية

 
 استبيان خاص بأساتذة التعليم الثانوي

 
 م عليكم ورمحة اهلل وباركته أما بعد؛السال

نظرا ألمهية خربتكم امليدانية يف حقل تدريس الرتبية البدنية والرياضية يشرفين أن أتوجه إليكم هبذا 
االستبيان راجيا منكم اإلجابة عنه بكل تأن ووضوح وهذا يف إطار إجناز حبث علمي يتمحور موضوعه حول 

لذلك فإن ، الثانوي ملرحلةية والرياضية يف ظل احلاجات النفسية لدى تالميذ اتقييم أهداف منهاج الرتبية البدن
يف  ( ×)الباحث يلجأ لسيادتكم برجاء التكرم بقراءة كل عبارة من عبارات االستبيان مع وضع عالمة 

 .و لكم منا سيدي احملرتم جزيل الشكر و التقدير. كل عبارة من العبارات
 
 :إشراف الدكتور       :إعداد الطالب الباحث 
 حرشاوي يوسف -       بوشيبة مصطفى 
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 أبدا  نادرا أحيانا  غالبا دائما  العبارات الرقم
عندم اجللوس للراحة واالسرتاخاء جيد التلميذ نفسه منهمكا يف  90

 أفكار سلبية
     

       ت تأثريا ت خارجيةبإمكان التلميذ النجاح يف االمتحانات حت 97
      إذا وجهت ضربة للتلميذ من زمليه يردها له باملثل 90
      يستطيع التلميذ الرتكيز بصورة جيدة لكي حيقق النجاح 99
      ال يستطيع التلميذ التحكم يف اندفاعه إليذاء اآلخرين 98
      يالزم التلميذ شعور دائم بعدم االرتياح 99
قد التلميذ أعصابه إىل الدرجة اليت يقوم فيها بإلقاء ال يف 92

 األشياء
     

       للتلميذ القدرة على التفكري بنجاح أثناء االنشطة البدنية 95
للتلميذ شعور بعدم القدرة على الرتكيز يف ما يقوم به من  97

 أعمال
     

      يشعر التلميذ يف كثري من الألوقات بالتعب الشديد 09
      ينزعج التلميذ أحيانا مبجرد وجود الناس حوله 00
      بإمكان التلميذ حماولة النجاح ولو كان زميله أقوى منه 07
      ال يستطيع التلميذ االمتناع عن اجلدل عندما خيتلف الناس معه 00
      يستطيع التلميذ القيام بأداء ناجح بعد قيامه بأداء فاشل 09
      ميذ نفسه متحمسا للقيام باألعمال املختلفةال جيد التل 08
      يغلق التلميذ األبواب بشدة عندما يفقد أعصابه 09
      يشعر التلميذ بأنه مرتدد جدا يف اختاذ قراراته 02
      يف استطاعة التلميذ مواجهة التحدي أثناء األنشطة البدنية 05
      ام بواجباته اليوميةال ميلك التلميذ الطاقة الكافية للقي 07
للتلميذ القدرة على اختاذ القرارات احلامسة خالل االنشطة  79

 البدنية
     

      يشعر التلميذ باالرجتاف يف أطرافه أثناء املنافسة الرياضية 70
      يندفع التلميذ أىل الشجار مع أي شخص يقوم بإهانته 77
      حة يف االنشطة البدنيةيف استطاعة التلميذ تنفيذ خطط ناج 23
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      يف مواقف احملرجة ينتاب التلميذ تصبب العرق 24
      عند مضايقة التلميذ لزمله يقوم بلكمه يف وجوه 25
      يغضب التلميذ عندما تعرتضه بعض العقبات 26
      يعاين التلميذ من مشاعر القلق بدون سبب ظاهر 27
مع مواقف املختلفة لكي حيقق الناجح مبقدور التلميذ التكيف  28

 يف االنشطة البدنية
     

      بإمكان التلميذ أن يستمر جناحه 29
      ال خياطب التلميذ البعض بقسوة حىت لو كانوا يستحقون ذلك 30
      يتوقع التلميذ أسوأ العواقب ألية خماطر مهما كانت بسيطة 31
      املائدةيظهر التلميذ غضبه بالضرب على  32
     يف إستطاعة التلميذ أن يكون ناجحا يف االنشطة البدنية 33
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 (10)الملحق رقم 
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن
 معهد الرتبية البدنية والرياضية

 
 ان خاص بتالميذ المرحلة الثانوياستبي

 
 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وباركته أما بعد؛
عزيزي التلميذ يشرفين أن أتوجه إليك هبذا االستبيان راجيا منك اإلجابة عنه بكل تأين ووضوح وهذا يف 

احلاجات  تقييم أهداف منهاج الرتبية البدنية والرياضية يف ظلإطار إجناز حبث علمي يتمحور موضوعه حول 
لذلك فإن الباحث يلجأ لسيادتكم برجاء التكرم بقراءة كل عبارة ، الثانوي ملرحلةالنفسية لدى تالميذ ا

 . يف كل عبارة من العبارات( ×)من عبارات االستبيان مع وضع عالمة 

 
 
 :إشراف الدكتور       :إعداد الطالب الباحث 
 حرشاوي يوسف -       بوشيبة مصطفى 
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 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارات الرقم
      أشعر يف كثري من الألوقات بالتعب الشديد 90
       بإمكاين النجاح يف االمتحانات حتت تأثريا ت خارجية 97
      أي شخص يقوم بإهانيت أندفع إىل الشجار معه 90
      لكي أحقق النجاح استطيع الرتكيز بصورة جيدة 99
      أغضب عندما تعرتضين بعض العقبات 98
      ال أجد نفسي متحمسا للقيام باألعمال املختلفة 99
      الناس الذين يضايقونين باستمرار يستحقون اللكم يف وجوهم 92
       لدي القدرة على التفكري بنجاح أثناء االنشطة البدنية 95
      دد جدا يف اختاذ قرارايتأشعر أنين مرت  97
عندما أجلس للراحة واالسرتاخاء أجد نفسي منهمكا بأفكار  09

 سلبية
     

      ال أخاطب البعض بقسوة حىت لو كانوا يستحقون ذلك 00
      بإمكاين مواجهة التحدي أثناء النشطة البدنية 07
      أظهر غضيب بالضرب على املائدة 00
       تنفيذ خطط ناجحة يف االنشطة البدنيةيف استطاعيت 09
      أشعر بعدم القدرة على الرتكيز يف ما أقوم به من أعمال 08
      عندما أفقد أعصايب فإنين أغلق األبواب بشدة 09
      أتوقع أسوأ العواقب ألية خماطر مهما كانت بسيطة 02
      اء فاشليف استطاعيت القيام بأداء ناجح بعد قيامي بأد 05
      أشعر أنين ال أملك الطاقة الكافية للقيام بواجبايت اليومية 07
مبقدوري التكيف مع مواقف املختلفة لكي أحقق الناجح يف  79

 االنشطة البدنية
     

      يالزمين شعور دائم بعدم االرتياح 70
      ال أستطيع االمتناع عن اجلدل عندما خيتلف الناس معي 77
      لدي القدرة على اختاذ القرارات احلامسة خالل االنشطة البدنية 70
      أشعر باالرجتاف يف أطرايف أثناء املنافسة الرياضية 79
      أحيانا يزعجين الناس مبجرد وجودهم حويل 78
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      أنا ال أفقد أعصايب إىل الدرجة اليت أقوم فيها بإلقاء األشياء 79
      حملرجة ينتابين تصبب العرقيف مواقف ا 72
      لدي االستطاعة على أن أكون ناجحا يف االنشطة البدنية 75
      لدي القدرة على أن يستمر جناحي 77
      إذا وجه يل زميلي ضربة أردها له باملثل 09
      أعاين من مشاعر القلق بدون سبب ظاهر 00
      ذاء اآلخرينال أستطيع التحكم يف اندفاعي إلي 07
      لدي القدرة على حماولة النجاح ولو كان زميلي أقوى مين 00
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 (.األساتذة)النتائج الخام للصدق و الثبات (: 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 
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 (.التالميذ)النتائج الخام للصدق و الثبات (: 10)الملحق رقم 
  المحور الثالث المحور الثاني المحور األول الرقم العينة

االختبار 
 القبلي

االختبار 
 البعدي

االختبار 
 يالقبل

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 
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 .تسهيل مهمة لوالية بشار (:10)الملحق رقم 
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 .تسهيل مهمة لوالية النعامة (:10)الملحق رقم 
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 .تسهيل مهمة لوالية أدرار (:01)الملحق رقم 
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 : الملخص

 غة العربيةلملخص بال
 منهاج التربية البدنية والرياضية في ظل الحاجات النفسيةتقييم أهداف 

 لدى تالميذ المرحلة الثانوي( الثقة بالنفس، انخفاض التوتر، انخفاض التعبيرات العدوانية)

 الجزائري على بعض تالميذ المرحلة النهائية لبعض ثانويات واليات الجنوب الغربي ىمسحي يجر 

الثقة )منهاج الرتبية البدنية والرياضية يف ظل احلاجات النفسية  إىل تقييم أهداف الدراسةهذه دف هت
تطبيق  ىالميذ الطور الثانوي وذلك ملعرفة ما مدتلدى ( بالنفس، اخنفاض التوتر، اخنفاض التعبريات العدوانية

الميذ املرحلة لدى ت (ذكورة سلفاامل) حلاجات النفسيةذه اومدى حتقيقه هل ،أهداف منهاج الرتبية البدنية والرياضية
ومن أجل ذلك  (النعامة، بشار، أدرار) النهائية من التعليم الثانوي يف بعض ثانويات اجلنوب الغريب اجلزائري

 :األسئلة التاليةطرحنا 

الثقة بالنفس، اخنفاض التوتر، )أهداف منهاج الرتبية البدنية والرياضية حتتوى على احلاجات النفسية  هل -4
 ؟من التعليم الثانوي لدى تالميذ املرحلة النهائية( وانيةاخنفاض التعبريات العد

لدى تالميذ  (املذكورة سلفا) تطبيق أهداف منهاج الرتبية البدنية والرياضية حتقِّق احلاجات النفسيةهل  -5
 ؟املرحلة النهائية من التعليم الثانوي

ضية لدى تالميذ املرحلة النهائية يف أهداف منهاج الرتبية البدنية والريا ما مستوى حتقق احلاجات النفسية -6
 من التعليم الثانوي؟

 :وبناء على هذه التساؤالت وضعنا الفرضيات اآلتية

الثقة بالنفس، اخنفاض التوتر، ) حتتوى أهداف منهاج الرتبية البدنية والرياضية على احلاجات النفسية -4
 .ليم الثانويلدى تالميذ املرحلة النهائية من التع (اخنفاض التعبريات العدوانية

الثقة بالنفس، اخنفاض التوتر، ) تطبيق أهداف منهاج الرتبية البدنية والرياضية ال حتقق احلاجات النفسية -5
 .لدى تالميذ املرحلة النهائية من التعليم الثانوي (اخنفاض التعبريات العدوانية

يف أهداف  (بريات العدوانيةالثقة بالنفس، اخنفاض التوتر، اخنفاض التع) مستوى حتقيق احلاجات النفسية -6
 .منهاج الرتبية البدنية والرياضية ضعيف
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 :فالبحث يهدف إىل وهبذا

الثقة بالنفس، ) مدى احتواء أهداف منهاج الرتبية البدنية والرياضية للحاجات النفسية التعرف على
هاج الرتبية البدنية والتعرف أيضا على مدى تطبيق أهداف من (اخنفاض التوتر، اخنفاض التعبريات العدوانية

لدى تالميذ املرحلة النهائية من التعليم الثانوي، وما  (املذكورة سلفا)والرياضية ومدى حتقق احلاجات النفسية 
النفسية يف أهداف  (الثقة بالنفس، اخنفاض التوتر، اخنفاض التعبريات العدوانية) مستوى حتقق هذه احلاجات

 .لك يف بعض ثانويات اجلنوب الغريب اجلزائريمنهاج الرتبية البدنية والرياضية وذ

وألجل حتقيق هذه األهداف كان لزاما على الطالب الباحث اإلملام بالدراسة من الناحية النظرية و كذا 
 :الدراسة على بابني لذلك احتوت. مليا عن طريق التطبيقالتحقق من الفرضيات ع

 .الدراسة النظرية: الباب األول

 :فصول و يشتمل على ثالثة

  منهاج الرتبية البدنية والرياضية :الفصل األول -

  يف الرتبية البدنية والرياضية احلاجات النفسيةو تقييم ال :الفصل الثاين -

 (12-15)خصائص املرحلة العمرية : الفصل الثالث -

 .الدراسة امليدانية: الباب الثاني 

 :و يضم  فصلني

 .ه امليدانيةمنهجية البحث و إجراءات: الفصل األول -

 .حتليل و مناقشة النتائج :الفصل الثاين - 

املنهاج، استمارة استمارة حتليل )اجلانب العملي ببناء أدوات البحث و املتمثلة يف بحث احيث بدأ الطالب الب
 : و ذلك باملرور بعدة مراحل هي (تمارة تالميذ املرحلة الثانوية، اسأساتذة التعليم الثانوي

 .(احملكمني)صدق احملتوى ، الظاهري الصدق : متثلت يفو  تطالعية لالختبارالدراسة االس -

 .معامل االرتباط بريسون: إعادة االختبارو عرض الثبات بطريقة اختبار  -

 .عرض الثبات بطريقة التجزئة النصفية -
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 .عرض الثبات مبعامل ألفا كرونباخ -

 3222 أستاذ التعليم الثانوي 122 ينةعو  الطور الثانويج من أجل هذا متت الدراسة على منها    
 . التعليم الثانوي تلميذ من

( أدرار -بشار -النعامة)بشكل عشوائي من جمتمع ثانويات واليات اجلنوب الغريب  يث اختريت مجيع العيناتحب
هو موجود مبا  ة العينةوذلك مبقارن (املنهاج ضمون أهدافحتليل م)  رض استخدمنا طريقة حتليل املنهاجوهلذا الغ

حساهبا بالنسب املؤوية واستخدم  املنهج املسحي لتحليل   م  ـوت ،قياس املتمثل يف استمارة حتليل املنهاجامليف 
بالنسب املؤوية لعدد تكرار احلاجات  احلساب"   2كا" ــبالذلك ب او حس قياس املقدم لألساتذة و التالميذامل

 :و بعد مجع النتائج و معاجلتها توصلنا إيل رضيات املطروحةبصدق و موافقة للفهي حالة تتميز و  النفسية 

 .َأن  معظم أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف الطور الثانوي ال يهتمون باجلانب النفسي -

 .معظم هؤالء األساتذة يهتمون باجلانب البدين فقط َأن  و  -

 .والرياضية اج الرتبية البدنيةليست هلم دراية بأهداف منه األساتذة  َأن  معظم هؤالءو  -

 .ألعابا  ومتارين تنمي احلاجات نفسية أثناء حصص الرتبية البدنية والرياضيةون جدر وأهنم ال ي -

جل أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف اجلنوب الغريب جيعلون حجم حصة الرتبية البدنية والرياضية  وَأن   -
 .ألهنم يشتكون من درجة احلرارة العالية ،سنة وهنايتهاساعة واحدة بدل ساعتني يف بداية ال

 :قرتاح التايلالوعليه خرجنا با

الثقة )تالميذ احلاجات النفسية التطبيق منهاج الرتبية البدنية والرياضية بصفة جيدة يسهم يف اكساب  -
 (.تر، اخنفاض التعبريات العدوانيةبالنفس، اخنفاض التو 

 .نهاج، الرتبية البدنية والرياضية، احلاجات النفسيةتقييم، امل :الكلمات المفتاحية
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 لغة االنجليزيةملخص بال
The Evaluation of Physical and Sportive Educations Curriculum’s 

Objectives through the Psychological Needs of Pupils of Secondary School:   
 

A case study teachers and pupils of 3
rd

 year in Some Secondary Schools in the South West of 

Algeria  

 

Abstract 
 

    This study aims to evaluate physical and sportive educations curriculum’s objectives 

through the psychological needs of pupils of secondary school (to be self-confidence, less 

stressed, and less aggressive). This study will be done in order to know if these objectives are 

applied and how it achieved these psychological needs with pupils of 3
rd

 year in some 

secondary schools in South West of Algeria like: Naama, Bechar, and Adrar. Thus, to realize 

this research we ask the following questions:    

 

1. Are physical and sportive educations curriculum’s objectives containing psychological 

needs (to be self-confidence, less stressed, and less aggressive) of pupils of 3rd year? 

 

2. Does the application of physical and sportive educations curriculum’s objectives realize the 

psychological needs of pupils of 3rd year?  

 

3. In what level are these psychological needs achieved by the physical and sportive 

educations curriculum’s objectives with pupils of 3rd year? 

 
To answer these questions, we have proposed these hypotheses: 

 

1. Physical and sportive educations curriculum’s objectives contains psychological needs of 

pupils of 3rd year (to be self-confidence, less stressed, and less aggressive). 

 
2. The Application of physical and sportive educations curriculum’s objectives does not 

satisfy the psychological needs of pupils of 3rd year (to be self-confidence, less stressed, and 

less aggressive).    

 

3. The level of achievement of psychological needs in physical and sportive educations 

curriculum’s objectives is weak.  

 

As a result, our study aims to the following: 

 

- First, to know in what level the physical and sportive educations curriculum’s objectives 

cover psychological needs (to be self-confidence, less stressed, and less aggressive).  

- Second, to examine The level of achievement of  psychological needs of  pupils of 3rd year 

in Secondary Schools, and to know the application of these needs  in  physical and sportive 

educations curriculum’s objectives in certain secondary schools of South West of Algeria. 

 

In order to reach these objectives, the student researcher must know all the theoretical 

background of this study, and he should achieve his hypotheses through the real practice. For 

that reason our study is divided into two chapters:    
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First chapter: Theoretical Background 

This chapter contains three sections:  

- First section: physical and sportive educations curriculum. 

- Second section: evaluation and Psychological Needs in physical and sportive educations 

- Third section: stages of age (15-18) Characteristics 

 

Second chapter: workshop 

This chapter contains two sections: 

- First section: Research Methodology and its Field Procedures 

- Second section: Results Discussion and Analysis      

 

 the student researcher started with the practical part by preparing the research tools, such as: 

curriculum analysis questionnaire, secondary school teachers' questionnaire, and secondary 

school pupils' questionnaire. 

 

This field research went through many stages: 

- Poll study for a test which is composed of: formal authentication and content 

authentication (rigor criterion) 

-   Stability statement by means of testing and repeating the test (Pearson dependence 

factor). 

-   Stability statement by means of half fragmentation method.  

-     Stability statement by means of d'Alpha Kronbach factor method. 

 

Hence, this study research was carried out at secondary school curriculum with a sample of 

120 secondary school teachers and 3000 pupils.  

All samples have been chosen randomly from secondary schools of south west Algeria 

(Naama-Bechar-Adrar).   

For that reason, we used a method of curriculum analysis (analysis of curriculum objectives 

content) by comparing samples with questionnaires, which is curriculum analysis 

questionnaire. The Results are presented in percentages, and a descriptive method is used  to 

analyze questionnaire which is given  to teachers and pupils. The presented results are in 

terms of K
2
. The percentages indicate repetitions number of psychological needs. This means 

to authenticate the previous  hypotheses.      

 

 

After results collection and discussion, we came to the following: 

 

- The majority of sports and physical teachers in secondary schools do not take into account 

psychological aspects. 

- The majority of these teachers are interested only in physical aspects. 

- The majority of these teachers do not have any knowledge about sports and physical 

education objectives.   

- These teachers do not integrate games of psychological aptitudes development in courses 

of sports and physical education.  

- The majority of these teachers in south west Algeria reduce courses duration of sports and 

physical education, from 02 hours to 01 hour at the beginning and the end of school year 

because of hot climates.  

 

According to these results, we suggest the following:  
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- Apply physical and sportive educations curriculum in a way that help pupils to acquire 

psychological needs (to be self-confidence, less stressed, and less aggressive).   

 

Keywords : evaluation, curriculum, physical and sportive educations, psychological needs 
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 لغة الفرنسيةملخص بال
Evaluation des objectifs des programmes de l’éducation physique et 

sportive à la lumière des besoins psychologiques (confiance en soi, 

atténuation de la tension et diminution des expressions violentes) chez les 

lycéens 

Corpus d’appui : élèves des classes terminales de certain lycée du sud-ouest 

algérien 

Résumé 

Cette étude vise à évaluer les objectifs du programme de l’éducation physique et 

sportive à la lumière des besoins psychologiques (confiance en soi, atténuation de la tension 

et diminution des expressions violentes) chez les lycéens, pour en savoir le degré de 

l’application  des objectifs du programme de l’éducation physique et sportive  ,ainsi que la 

réalisation de ces objectifs pour les  besoins psychologiques chez les  élèves des classes 

terminales de certain lycée du sud-ouest algérien (Naama ,Béchar et Adrar) . 

Il sera bon de se demander : 

1- Est-ce-que les objectifs du  programme de l’éducation physique et sportive 

contiennent  ces besoins psychologiques chez les  élèves des classes terminales ? 

2- Est-ce-que l’application des objectifs du  programme de l’éducation physique et 

sportive réalise les besoins psychologiques chez les  mêmes  élèves ? 

3-  A quel niveau de réalisation de ces besoins  dans les objectifs du  programme de 

l’éducation physique et sportive chez les  élèves ? 

Notre travail s’articule autour des hypothèses suivantes : 

1- Les objectifs du  programme de l’éducation physique et sportive contiennent les 

besoins psychologiques chez les  lycéens. 

2- L’application des   objectifs du  programme de l’éducation physique et sportive  ne 

réalisent pas les besoins psychologiques chez  la même catégorie des élèves. 

3- Le niveau  de la réalisation des   besoins psychologiques  dans les  objectifs du  

programme de l’éducation physique et sportive est faible. 

L’objectif de cette étude  est de connaitre, à quel degré d’application des  objectifs du  

programme de l’éducation physique et sportive et la réalisation des besoins psychologiques 

chez les  élèves des classes terminales de certain lycée du sud-ouest algérien . 

Notre modeste travail est composé de  deux parties : 

Première partie : Protocole théorique avec trois chapitres : 

1- Chapitre I : Programme de l’éducation physique et sportive 
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2- Chapitre II : Evaluation et  besoins psychologiques. 

3- Chapitre III : Caractéristiques du facteur d’âge (15-18) 

 Deuxième partie : Pratique 

1- Chapitre I : Méthodologie de recherche  

2- Chapitre II : Analyse et discussion des résultats 

Le commencement de ce  travail était comme suit : Préparation des outils de 

recherche tels que les formulaires d’analyse du programme, formulaire des 

enseignants et formulaire des élèves. 

Etapes de réalisation de ce travail : 

- Etape de sondage 

- Exposé de la stabilité par le bais du test et du test renouvelé : facteur de 

dépendance de Pearson 

-  Exposé de la stabilité par la méthode du parcellement en moitié 

-  Exposé de la stabilité par la méthode du facteur d’Alpha Kronbach 

L’étude  a été menée sur le programme du secondaire avec un échantillon de 120 

professeurs d’enseignement secondaire et 3000 élèves du même cycle. 

Tous les échantillons ont été choisis de manière aléatoire de la population des lycées 

du sud-ouest (Naama-Béchar-Adrar). Pour cette raison, nous avons utilisé une méthode 

d'analyse  du programme (analyse du contenu des objectifs du programme) n comparant 

l'échantillon avec ce qui existe dans les mesures, à savoir le formulaire d'analyse du 

programme.  

Les calculs sont donnés en pourcentage, tout en utilisant la méthode du balayage pour 

analyser la mesure présentée aux professeurs et aux étudiants. Ces calculs sont effectués 

en fonction de K2.  

Les pourcentages indiquent le nombre de répétitions des besoins psychologiques. 

Cette étape est caractérisée par l'exactitude et l'adéquation avec les hypothèses posées. 

Après collecte des résultats et la discussion de ces derniers, nous avons abouti à ce qui 

suit:    

- La plupart des enseignants de l'éducation physique et sportive dans le cycle 

secondaire ne donnent pas d'importance aux aspects psychologiques. 

- La plupart de ces enseignants ne s'intéressent qu'aux aspects physiques. 

- La plupart de ces enseignants n'ont pas de connaissances des objectifs de l'éducation 

physique et sportive. 

- Ces enseignants n'intègrent pas des jeux de développement des aptitudes 

psychologiques dans les cours de l'éducation physique et sportive. 

- La majorité de ces enseignants dans le sud-ouest algérien réduisent la durée du cours 

de 02 heures à 01 heure au début et à la fin de l'année scolaire, pour cause de chaleur, 

disent-ils. 

 À la lumière de ces résultats, nous proposons ce qui suit: 

- Appliquer le programme de l'éducation physique et sportive de la bonne façon qui 

contribue à aider les élèves à acquérir les besoins psychologiques (confiance en soi, 

atténuation de la tension, diminution des expressions violentes). 

 

Mots-clés 
Evaluation, programme, éducation physique et sportive, besoins psychologiques.



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصطفى بوشيبة: اللقب و االسم
 بشار والية بالعبادلة 01/01/2897:االزدياد مكان و تاريخ
 الثانويةب الرياضية و البدنية التربية أستاذ

 الذاتية السيرة

 .5771سمة الحياة و الطبيعة علوم باكلوريا -
 .5771  وهرا  بجامعة رياضية و بدمية تربية ليسام  -
 .5787 مستاامم بجامعة الرياضية و البدمية التربية في ماستر -
 بلدية إتحاد – بشار شبيبة – ذومميع إتحاد)  التالية الفرق في القدم كرة الع  -

 .(5785إلى  5772م  موغل
 .5781 إلى 5782م  قير شبيبة وفريق ذومميع إتحاد فريق في مدر  مساعد -

 :الدراسة ملخص
ف البحث هذا تتماول  ومدى والرياضية البدمية التربية ممهاج أهداف تطبيق على التعـرُّ
( العدوامية التعبيرات امخفاض التوتر، امخفاض بالمف ، الثقة) المفسية للحاجات تحقيقه
 الاربي الجمو  ثامويات بعض في الثاموي التعليم م  المهائية المرحلة الميذت لدى

 اختير تلميذ 2777 على البحث عيمة واشتملت(. أدرار بشار، المعامة،) الجزائري

 أستاذ 857 و والية، كل م  تلميذ 8777: اآلتي الشكل على موزعي  عشوائية بطريقة

 أداة   االستبيا  كا  حيث الوصفي الممهج على افيه الباحث اعتمد. ورياضية بدمية تربية

 :التالية المتائج ع  فأسفرت الدراسة هذه لتطبيق
 بالجام  يهتمو  ال الثاموي الطور في والرياضية البدمية التربية أساتذة معظم أَ    -

 .المفسي
 .فقط البدمي بالجام  يهتمو  األساتذة هؤالء معظم أَ    -
 البدمية التربية ممهاج بأهداف دراية لهم ليست األساتذة  هؤالء معظم أَ    -

 .والرياضية
 البدمية التربية حصص أثماء مفسية الحاجات تممي وتماري  ألعابا   إدراجهم عدم -

 .والرياضية
 حصة حجم يجعلو  الاربي الجمو  في والرياضية البدمية التربية أساتذة جل وأَ    -

 يشتكو  ألمهم ومهايتها السمة بداية في ساعتي  بدل واحدة ساعة والرياضية البدمية التربية

 .العالية الحرارة درجة م 
 :التالي بإقتراح خرجما وعليه
 تالميذ اكسا  في يسهم جيدة بصفة والرياضية البدمية التربية ممهاج تطبيق -

  (العدوامية التعبيرات امخفاض التوتر، امخفاض بالمف ، الثقة) المفسية الحاجات
 .المفسية الحاجات والرياضية، البدمية التربية الممهاج، تقييم،: فتاحيةالم الكلمات


