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 :املقدمة .1

املراحل لقد شهد العامل يف السنوات األخرية حركة نشيطة وديناميكية يف مراجعة وحتديث املناهج يف خمتلف 

الدراسية، وقد كانت هذه احلركة حتمية نتيجة التغريات اليت مست خمتلف نواحي حياة اإلنسان، مبا فيها اجلانب 

االجتماعي واالقتصادي والثقايف والنفسي وأيضا عن التطور املعريف يف خمتلف ا�االت، وكون اجلزائر جزء ال يتجزأ 

املناهج الدراسية وحتديثها يف بالد� لكي تصبح مسايرة لتلك التغريات  من هذا العامل فقد �ت من الضروري مراجعة

املذكورة سابقا واليت مل يسلم منها ا�تمع اجلزائري، و�لطبع فإن املنهاج يشكل مشروع جمتمع فهو يؤثر على ا�تمع 

املناهج جيدا تتالءم وسياق ويهتم مبختلف وظائف الرتبية والتعليم والتأهيل، إن تطور أي جمتمع مير حتما �عداد 

.)2003منسي، ( هذا ا�تمع �بعاده اخللقية والوجدانية والعقلية والبدنية  

املناهج اجلديدة هي صقل مواهب أبنائنا وتنمية ملكا�م وجعلهم قادرين على فهم قيم املواطنة  األساسيةإن الغاية 

.يف دعم أسس ا�تمع لإلسهاموالتمييز بني احلرية و املسؤولية وإعدادهم   

 إن املؤسسة التعليمية منوطة عن طريق املناهج اجلديدة بضمان تعليم جيد للمجتمع، يسمح �كتساب ثقافة عامة

ومعارف نظرية وعملية وبناء عليه ينبغي أن تزود املناهج اجلديدة التالميذ بصفة خاصة بقدرات من شا�ا تنمية 

.)2002زغلول، ( مواهبه وتطوير قدراته على التعلم الذايت املستدام واالندماج بنجاح يف جمتمع املعرفة  

إن ختطيط املناهج الدراسية يف حد ذاته ينطلق من دراسة واقع التلميذ وا�تمع والفلسفة الرتبوية السائدة وكذلك من 

اإلمكانيات املادية والبشرية املوجودة يف املوقف التعليمي، كما جيب أن تكون املناهج على عالقة مباشرة برغبات 

ذ وإشراكهم يف عملية تصميم املناهج الدراسية وأهدافها الرئيسية، وميول التالميذ وهذا يعين عدم إغفال التالمي

حيث أصبح من الضروري إعادة البحث والنظر يف األسس النظرية اليت يقوم عليها ختطيط املناهج وبناء الدراسية 

حتديد  حىت ميكن التحقق عن طريق هذا البحث والتقومي من معرفة أوجه الضعف والقوة يف مناهجنا احلالية ، أو

الصعو�ت اليت تعوق االنتقال من النظرية إىل التطبيق، ومبا أن علم املناهج علم تطبيقي ملختلف النظر�ت يف علم 

النفس وفلسفة الرتبية إذ يهتم يف املقام األول برتمجة تلك النظر�ت إىل خربات خمططة تالئم خصائص الدراسة بصفة 



بصفة خاصة تساهم يف تقدم ا�تمع ورقيه، وتطوير هذه املناهج عملية مستمرة  عامة ومناهج الرتبية البدنية والر�ضية

و ليس هلا �اية فهي ال تتم يف وقت معني ولكنها تتصل بكافة مظاهر التطور يف جوانب حياة الفرد ويهدف هذا 

كل األهداف املرجوة التطور إىل الوصول �لتالميذ إىل أحسن صورة حىت يؤدي الغرض املطلوب بكفاءة �مة وحتقيق  

.)2005قالدة، ( على أمت وجه  

ومما الشك فيه أن مادة الرتبية البدنية والر�ضية تعمل كباقي املواد األخرى على تنمية شخصية الفرد من مجيع النواحي 

، معتمدة يف ذلك على النشاط احلركي الذي مييزها و�خذ مداه من األنشطة البدنية واالجتماعيةاحلركية منها والنفسية 

.اجتماعيةوالر�ضية كدعامة ثقافية   

الر�ضة يعترب علم النفس أحد احملاور اهلامة لتحقيق الدراسة العلمية حلركية اإلنسان ويرتبط ارتباطا وثيقا بعلوم 

ضة، علم االجتماع، البيوميكانيك وغريها من العلوم، ويعترب علم النفس جيا الر�و ولزيياألخرى واليت من أمهها ف

الر�ضي كأحد فروع علم النفس العام والذي يهمنا فيه علم النفس الر�ضي التطبيقي الذي يهتم جانب واحد من 

دين لتنمية األداء علم النفس الر�ضي هو معرفة وفهم النظر�ت النفسية واألساليب اليت ميكن تطبيقها يف النشاط الب

والشخصية للر�ضيني أو املشاركني يف النشاط البدين، ويعرف علم النفس الر�ضة �نه العلم الذي يدرس سلوك 

اإلنسان أثناء ممارسة النشاط الر�ضي، ويعين السلوك استجا�ت الفرد اليت ميكن مالحظتها وتسجيلها، ولكن توجد 

تفكري واالنفعال وغريها، بل نكتشفها من خالل تصرفاته اليت يقوم �ا استجا�ت أخرى ال ميكن مالحظتها كال

.نتيجة أسباب خمتلفة  

وحتتاج الرتبية البدنية والر�ضية من وقت آلخر إىل اهتمام كبري وخاص من العلماء واملختصني واملسؤولني، وكذلك  

علماء النفس والرتبية  وذلك اجتاه حصة الرتبية البدنية والر�ضية و �خلصوص اجتاه فئة جديدة من فئات التالميذ 

ر�ضيا ولقد ظهر من خالل عدد ال �س به من الدراسات والبحوث  غري العاديني، أال وهي فئة التالميذ املتفوقني

اليت تناولت هذه الفئة من التالميذ و الذين أطلق عليهم أمساء عدة بينها املوهوبني أو العمالقة، أو ذوي القدرات 

عض الر�ضية اخلاصة حيث تناولت هذه الدراسات أساليب التعرف عليهم وكيفية اكتشافهم، بينما اهتمت ب



الدراسات األخرى بدراسة صفا�م وخصائصهم البدنية و الفسيولوجية والعقلية والنفسية، كما اهتم البعض اآلخر 

بدراسة برامج طبيعة األلعاب الر�ضية هلذه الفئة حىت يصل كل منهم إىل مستوي يتحقق عن طريق إسعاد كل من 

.)2002زكي دمحم حسن، .(الفرد وا�تمع  

:مشكلة البحث. 2  

تعترب حصة الرتبية البدنية والر�ضية أحد الفرص اليت يبحث عنها التلميذ إلبراز قدراته املهارية وفرض نفسه من خالل 

املمارسة املستمرة للنشاط الر�ضي، حيث يريد التلميذ الوصول إىل مستوى جيد وأداء أفضل، كما أنه دائما يبحث 

احلصة،  ونرى هذا عند التالميذ الذين حيبون املمارسة،  هلذا من  عن التفوق من خالل املنافسات اليت جترى أثناء

�ذه الفئة من األفراد الذين خيتلفون عن غريهم، والذين ميتازون بصفات ممتازة منها الفنية واملهارية  االهتماماألحسن 

واخللقية، املتفوقون هلم دور فعال يف بناء ا�تمع وتطويره ، لذا جيب االهتمام �م واحلرص عليهم ومساعد�م �قصى 

قدر ممكن للحفاظ على تفوقهم والتخلص من العقبات والعوائق اليت تواجههم، حيث أ�م جزء من الطاقة البشرية 

للمجتمع فينبغي احلفاظ عليهم ومساعد�م قدر املستطاع للتخلص من املشكالت النفسية واالجتماعية ، و العمل 

على �هيلهم لاللتحاق �ملهن والوظائف اليت تناسبهم ويكون ا�تمع يف حاجة إليها ، حيث أن إمهاهلم له آ�ره 

السيئة على ا�تمع الذي يعيشون فيه، وميكن اعتباره من أهم عوامل التخلف الرتبوي والثقايف ويؤدي وجوده إىل هدر 

 طاقات ا�تمع املادية والبشرية مما يؤدي إىل إعاقة تقدم هذا ا�تمع وتطوره.

وجتدر اإلشارة إىل أن التحصيل الر�ضي ال يتوقف على قدرات الفرد العقلية والبدنية، وإمنا يتوقف أيضاً على عوامل 

متثل تفاعالً بني الشخصية والظروف االجتماعية احمليطة �ا. لذا فإن التعرف على ما يعانيه التلميذ املتفوق ر�ضيا من 

مشكالت نفسية يعترب أمراً هاماً ومسؤولية مشرتكة بني املهتمني واملختصني �ذين اجلانبني ، حيث أن هذه الفئة 

تتطلب جهوداً لضمان تقدم أفرادها حىت ميكن حتقيق األهداف املراد حتقيقها من العمل الرتبوي. كما أن هلم صفات 

كالت بينهم وبني املعلم سلبية تظهر من خالل تصرفا�م خاصة بعد اإلجناز ملهارة ما وهذا ما ينتج لديهم بعض املش

والزمالء، ومن هذه املشكالت نذكر على سبيل املثال املشكالت النفسية واليت أصبحت حاجزا يف وجه التالميذ 



املتفوقني، وهذا نتيجة إمهال املعلم هلم  وكذلك عدم مراعاة منهاج الرتبية البدنية والر�ضية هلذه الفئة من التالميذ 

اجهها التالميذ املتفوقني ر�ضيا وخاصة املشكالت النفسية، حيث يعترب اجلانب النفسي وكذلك املشكالت اليت يو 

أحد العوامل املؤدية إىل جناح وتفوق التالميذ خالل حصة الرتبية البدنية والر�ضية وملعرفة هذه املشكالت النفسية 

:واألسباب اليت تؤدي إىل بروزها طرحنا بعض التساؤالت جاءت كما يلي  

 القلــــق، الســــلوك "عــــاين التالميــــذ املتفــــوقني ر�ضــــيا مــــن بعــــض املشــــكالت النفســــية علــــى غــــرار كــــل مــــن هــــل ي

 العدواين، الثقة �لنفس الزائدة ؟

 لتالميذ املتفوقني ر�ضيا ؟ايراعي منهاج الرتبية البدنية والر�ضية احلايل  هل 

 النفسية للتالميذ املتفوقني ر�ضيا ؟ هل يراعي منهاج الرتبية البدنية والر�ضية احلايل أمناط املشكالت 

  مـــــا هـــــو دور منهـــــاج الرتبيـــــة البدنيـــــة والر�ضـــــية يف التقليـــــل مـــــن أمنـــــاط املشـــــكالت النفســـــية للتالميـــــذ املتفـــــوقني

 ر�ضيا ؟

  :أهداف البحث .3

ـــــــــدريس يف الرتبيـــــــــة        ـــــــــاهج الت يكمـــــــــن اهلـــــــــدف مـــــــــن هـــــــــذا البحـــــــــث يف التصـــــــــدي لقضـــــــــية هامـــــــــة مـــــــــن قضـــــــــا� من

  :وميكن اختزال أهداف البحث يف النقاط التالية  امهال التالميذ املتفوقني ر�ضياي البدنية أال وه

  ن ر�ضياو لتالميذ املتفوقالليت يعانيها اأمناط املشكالت النفسية بعض التعرف على. 

  للتالميــــــــــذ املتفــــــــــوقني التعــــــــــرف علــــــــــى مــــــــــدى اهتمــــــــــام ومراعــــــــــاة منهــــــــــاج الرتبيــــــــــة البدنيــــــــــة والر�ضــــــــــية احلــــــــــايل

 .ر�ضيا

  ـــــــــة والر�ضـــــــــية احلـــــــــايل ألمنـــــــــاط املشـــــــــكالت التعـــــــــرف علـــــــــى مـــــــــدى اهتمـــــــــام ومراعـــــــــاة منهـــــــــاج الرتبيـــــــــة البدني

 .نفسية للتالميذ املتفوقني ر�ضياال

  أمنــــــــــاط املشــــــــــكالت النفســــــــــية التقليــــــــــل مـــــــــن  حنــــــــــومنهــــــــــاج الرتبيــــــــــة البدنيـــــــــة والر�ضــــــــــية  دورالتعـــــــــرف علــــــــــى

 .للتالميذ املتفوقني ر�ضيا



  :الفرضيات .4

  القلـــــــق، ، الثقـــــــة  �لـــــــنفس الزائـــــــدة، الســـــــلوك : املتفـــــــوقني ر�ضـــــــيا لـــــــديهم مشـــــــكالت نفســـــــية هـــــــي التالميـــــــذ

 .العدواين

  لتالميذ املتفوقني ر�ضياامنهاج الرتبية البدنية والر�ضية احلايل ال يراعي. 

  ضيامنهاج الرتبية البدنية والر�ضية احلايل ال يراعي أمناط املشكالت النفسية للتالميذ املتفوقني ر�. 

  من أمناط املشكالت النفسية للتالميذ املتفوقني ر�ضيا ال يقللمنهاج الرتبية البدنية والر�ضية. 

 :أمهية البحث .5

من أهم ركائز الرتبية والتعليم و�تى أمهيتها من أن التعليم يعين التغري يف سلوك  نفسيةأن االهتمام �ملشكالت ال      

الفرد حنو األفضل حتت �ثري الظروف واخلربات واملعارف واملهارات اليت مير �ا التلميذ يف املواقف الرتبوية والتعليمية لذا 

يب فإذا ظهر من التلميذ سلوك شاذ كان جديرا �لدراسة فان اثر الرتبية والتعليم يظهران جليا يف سلوك التلميذ اإلجيا

من املشكالت النفسية عند التالميذ املتفوقني ر�ضيا على  والبحث و ميكن أن حندد أمهية هذه الدراسة على أنه

 أن املشكالت النفسية لدى اختالفها وتنوعها تعكس خلال ما يف أسلوب الرتبية يف املدرسة أو البيت أو ا�تمع و

التالميذ املتفوقني ر�ضيا إذا مل يبادر الرتبويون �لبحث عن أسبا�ا وطرق عالجها ستؤدي �لتلميذ إىل سوء التكيف 

املشكالت النفسية لدى التالميذ  الشخصي واالجتماعي يف احلصة بصفة خاصة واملدرسة وخارجها بصفة عامة،

ت النفسية لدى التالميذ املتفوقني ر�ضيا تعكس وجود خلل يف املشكال املتفوقني ر�ضيا تزداد إذا تركت بدون رقابة،

  .نواتج املناهج التعليمية

  : مصطلحات البحث .6

  :منهاج الرتبية البدنية والر�ضية 1.6

   .الواضح أو اخلطة املرسومة وكذلك املنهج ويطلق على الرب�مج واملقرر الدراسي الطريق: لغة



األنشـــــــــــــطة البدنيـــــــــــــة ذو طـــــــــــــابع تربـــــــــــــوي يتعلمهـــــــــــــا التلميـــــــــــــذ يف هـــــــــــــو عبـــــــــــــارة عــــــــــــن جمموعـــــــــــــة مـــــــــــــن  :اصـــــــــــــطالحا

سلســــــــــلة منظمــــــــــة مــــــــــن الوحــــــــــدات التعليميــــــــــة تتشــــــــــكل مــــــــــن أهــــــــــداف تعليميــــــــــة  وتــــــــــدرس بطــــــــــرق ووســــــــــائل خمتلفــــــــــة 

  . ونواجتها قابلة للتقومي

   :أمناط املشكالت النفسية 2.6     

  .األمر امللتبس مجع مشاكل ،مشكلة مجع مشكالت: لغة

 .الصفات اليت تظهر على التالميذ نتيجة أسباب خمتلفةوهي  :اصطالحا

  :املتفوقون ر�ضيا 3.6      

  .يتفوق تفوقا على غريه، تعاىل عليه وتقدمه: لغة

 .ةهم فئة التالميذ املتفوقني خالل حصة الرتبية البدنية والر�ضي :اصطالحا

  :الدراسات املشا�ة .7

انعكاسات حمتوى منهـاج الرتبيـة البدنيـة والر�ضـية علـى ملمـح ) : 2014(مساحلي الصغري  1.7

  خروج طالب النهائي 

طرحت هذه الدراسة إشكالية مدى انعكـاس مفـردات حمتـوى منهـاج الرتبيـة البدنيـة والر�ضـية علـى ملمـح ختـرج الطالـب يف 

منهـــاج الرتبيـــة البدنيـــة  أنفرتضـــت االســـنة الثالثـــة �نـــوي خاصـــة يف اجلوانـــب املعرفيـــة ، الوجدانيـــة ، واحلـــس حركيـــة ، وقـــد 

هـدفت . بفعالية من جانبها املعريف ، الوجداين والنفس حركي بشـكل مقبـول والر�ضية يؤدي إىل حتقيق األهداف التعليمية

الدراســة إىل التعــرف علــى ملمــح التخــرج لطالــب الثــانوي يف ظــل املنــاهج الرتبويــة احلديثــة يف اجلزائــر واقــرتاح بطاريــة اختبــار 

اســتخدم .لســنة الثالثــة �نــوي خاصــة �جلوانــب املعرفيــة واحلــس حركيــة فيمــا خيــص مكتســبات الــتعلم مقتبســة مــن منهــاج ا



 40الباحــث املــنهج الوصــفي التحليلــي مســتعمال اســتمارة اســتبيانيه مقســمة علــى ثــالث حمــاور أساســية علــى عينــة قــدرها 

  :وقد توصلت إىل أهم النتائج التالية . أستاذ ملادة الرتبية البدنية 

 عليمية بفعالية من جانبيها املعريف والنفس حركيال يؤدي منهاج الرتبية البدنية والر�ضية إىل حتقيق األهداف الت.   

  2014الصغري، (يؤدي منهاج الرتبية البدنية والر�ضية إىل حتقيق األهداف التعليمية بفعالية من جانبها الوجداين(  

 املنـاهج ألهـداف �لكفـاءات املقاربـة حتقيق مدى تقييم) : 2010(قرايرية حرقاس وسيلة  2. 7

 . االبتدائية املرحلة مفتشي و معلمي حسب الرتبوية اإلصالحات إطار يف اجلديدة

ـــــى لإلجابـــــة جـــــاءت هـــــذه الدراســـــة   احملـــــددةإكســـــاب التالميـــــذ الكفـــــاءة املســـــتهدفة  علـــــى املقاربـــــة �لكفـــــاءات قـــــدرةعل

املعلمـــــني واملفتشــــــني فيمـــــا خيــــــص عـــــدم وجــــــود فـــــروق إحصــــــائية بـــــني اســــــتجا�ت يف املنهـــــاج ، حيــــــث افـــــرتض الباحــــــث 

ــــــــة . مــــــــدى اكتســــــــاب التالميــــــــذ للكفــــــــاءة املســــــــتهدفة احملــــــــددة يف املنهــــــــاج و�لتــــــــايل إقــــــــرار الفشــــــــل اإلصــــــــالحات الرتبوي

هـــــــدفت هـــــــذه الدراســـــــة إىل متابعـــــــة اإلصـــــــالحات الرتبويـــــــة اجلديـــــــدة ومـــــــدى حتقيـــــــق أهـــــــدافها ، �إلضـــــــافة إىل توضـــــــيح 

معلــــــم لغــــــة عربيــــــة ،  100املــــــنهج الوصــــــفي علــــــى عينــــــة تتكــــــون مــــــن  اســــــتخدمت الباحثــــــة. اهلــــــدف مــــــن اإلصــــــالحات

ويل أمـــــــــر تالميـــــــــذ الســـــــــنة اخلامســـــــــة ابتـــــــــدائي ، اســـــــــتخدمت   30مفـــــــــتش ابتـــــــــدائي و  24معلـــــــــم لغـــــــــة فرنســـــــــية ،  40

  :وقد توصلت الدراسة إىل أهم النتائج التالية. الدراسة كل من االستمارة ، املقابلة واملالحظة كأدوات للدراسة

 حيتـاج متامـا حيـث تكتسـب ومل جزئيـا، مكتسـبة أ�ـا أثبتـت الدراسـة هـذه اخترب�ـا الـيت لكفـاءاتا أغلبيـة 

 .أطول وقت إىل ذلك

 وال حاجيـات ا�تمـع، وال التلميـذ، حاجيـات حتليـل مـن انطالقـا حتـدد مل املنـاهج يف احملـددة الكفـاءات 

 .وبيئته املتعلم طبيعة

 اإلمكانيات املتاحة مع تتناسب ال أي واقعية غري اإلصالحات ضمن التعليمية األهداف من كثري. 

 تطبيقهـا الـذي صـعب األمـر ، وجتهيـزات وسـائل مـن كبـرية ماديـة إمكانيـات إىل �لكفـاءات املقاربـة حتتـاج 

 :وقد قدمت بعض االقرتاحات التالية .وحتقيقها



 جهـة مـن جهـة و�لعلـم مـن �مليـدان، التكـوين ربـط هـو ذلـك مـن واألهـم أكادمييـا، املعلمـني تكـوين تـدعيم 

 .أخرى

 الكفاءات إلجناز إمنا املعارف لتطبيق ليس التعليمية، الوسائل توفري  

معوقــــــات تطبيـــــق التــــــدريس وفــــــق  :ماجســـــتري غــــــري منشـــــور  )2009( حزحـــــازي كمــــــال  3.7 

ــــني  ــــة ب ــــة والر�ضــــية دراســــة مقارن ــــة البدني ــــادة الرتبي ــــاءات يف م ــــة �لكف ــــة املقارب  أســــاتذةبيداغوجي

  . الطورين املتوسط والثانوي يف والية بسكرة

اتضــــــحت إشــــــكالية هــــــذه الدراســــــة يف املعوقــــــات الــــــيت تقــــــف أمــــــام األســــــاتذة  لتنفيــــــذ درس الرتبيــــــة البدنيــــــة يف الطــــــورين 

معوقــــــات تطبيــــــق التــــــدريس وفــــــق املتوســــــط والثــــــانوي وفــــــق بيداغوجيــــــة املقاربــــــة �لكفــــــاءات وقــــــد عقــــــدت املقارنــــــة بــــــني 

بــــــني أســــــاتذة الرتبيــــــة البدنيــــــة يف كــــــل مــــــن املتوســــــط املقاربــــــة �لكفــــــاءات يف مــــــادة الرتبيــــــة البدنيــــــة والر�ضــــــية بيداغوجيــــــة 

هــــــدفت الدراســــــة إىل وضــــــع تصــــــور للصــــــعو�ت الــــــيت يواجههــــــا األســــــتاذ يف تطبيــــــق حمتــــــوى املنهــــــاج وإجيــــــاد . والثــــــانوي 

ـــــة �لكفـــــ ـــــوى وفـــــق املقارب ـــــق احملت ـــــد افـــــرتض الباحـــــث أن األســـــاتذة . اءاتحلـــــول هلـــــا تســـــمح بتســـــهيل مهمتـــــه يف تطبي وق

ــــــة الكفــــــاءات  ــــــق بيداغوجي ــــــق التــــــدريس وف الوصــــــفي يف الباحــــــث املــــــنهج اســــــتخدم .يواجهــــــون صــــــعو�ت كبــــــرية يف تطبي

ـــــى أربعـــــة حمـــــاور أساســـــية رة اســـــتبيان كـــــأداة جلمـــــع املعلومـــــاتهـــــذه الدراســـــة وأعتمـــــد علـــــى اســـــتما حمـــــور . * مقســـــمة عل

حمــــــــور خــــــــاص بــــــــنقص الوســــــــائل الرتبويــــــــة للتــــــــدريس . * قاربــــــــة �لكفــــــــاءاتخــــــــاص بصــــــــعوبة تطبيــــــــق حمتــــــــوى مــــــــنهج امل

ـــــة �لكفـــــاءات. * �لكفـــــاءات ـــــق املقارب ـــــة وف ـــــة التقوميي ـــــنقص التكـــــوين ل. * حمـــــور خـــــاص �لعملي ألســـــاتذة حمـــــور خـــــاص ب

) 204(أســــــتاذ مــــــن الطــــــور املتوســــــط مــــــن جممــــــوع ) 62( مشلــــــت عينــــــة الدراســــــة القصــــــدية. وفــــــق املقاربــــــة �لكفــــــاءات

  :إىل أهم النتائج التالية ةوقد توصلت الدراس .أستاذ) 68(أستاذ من الطور الثانوي من جمموع ) 32(أستاذ و

 تصور موحد بني أساتذة الطورين يف ما خيص صعوبة تطبيق حمتوى املنهج.  

 نقص الوسائل الرتبوية تعد أبرز معوقات تطبيق التدريس وفق الكفاءات يف حصة الرتبية البدنية.  



  وعــــــــدم تكيـــــــف حمتــــــــوى املنهــــــــاج مـــــــع خصوصــــــــيات املدرســــــــة  وفــــــــق املقاربــــــــة اجلديـــــــدة لألســـــــاتذة التكــــــــويننقـــــــص

  :وعلى ضوء النتائج قدم الباحث التوصية التالية . اجلزائرية يف الطورين املتوسط والثانوي

  ضـــــــرورة الرفـــــــع مـــــــن مســـــــتوى تكـــــــوين األســـــــاتذة ملواكبـــــــة التـــــــدريس وفـــــــق بيداغوجيـــــــة الكفـــــــاءات وتـــــــوفري الوســـــــائل

  .ية الالزمة لتطبيق املقاربة على ارض الواقع التعليم

صــعو�ت تطبيــق املقاربــة �لكفــاءات يف  :ماجســتري غــري منشــور )2009( لعطــوي آســياا 4.7 

  .املدرسة اجلزائرية من وجهة نظر معلمي التعليم االبتدائي 

مــن متطلبـات ومفــاهيم جديــدة  تاتضـحت إشــكالية هـذه الدراســة يف دراسـة الفــرق يف بـني مــا جــاءت بـه املقاربــة �لكفـاءا

وعدم قدرة املعلم على التكيف مـع هـذه املقاربـة ومواجهتـه جلملـة مـن الصـعو�ت متعـددة االجتاهـات ، افـرتض الباحـث أن 

مادية ، تكوينيـة ، مفاهيميـة وصـعوبة يف الـدمج بـني التعلـيم النظـري : معلمي االبتدائي يواجهون صعو�ت متعددة األوجه 

هــدفت الدراســة إىل الكشــف عــن مســتلزمات تطبيــق املقاربــة الــيت أتــى �ــا اإلصــالح . ملقاربــة �لكفــاءاتوالتطبيقــي وفــق ا

الرتبوي يف اجلزائر، �إلضافة إىل إبراز أهم الصعو�ت الـيت تواجههـا املدرسـة لتطبيـق هـذه املقاربـة علـى ارض الواقـع، وصـوال 

استخدم الباحث املنهج الوصفي واعتمد على . مع املقاربة �لكفاءاتملعرفة أمهية التكوين أثناء اخلدمة يف تكيف املعلمني 

مــن ا�تمــع األصــلي ، واعتمــد علــى % 18.18ٍِمعلــم بنســبة تقــدر ب  1100معلــم مــن جممــوع  200عينــة تتكــون مــن 

سـة إىل أهـم وقـد توصـلت الدرا. صعوبة تواجه فرعية تواجه املعلمني أثنـاء التـدريس 50استبيان مكون من أربعة حماور متثل 

  :النتائج التالية

  يواجـــــه املعلمـــــني صـــــعو�ت ذات توجـــــه مفـــــاهيمي يف املرتبـــــة األوىل مث تليهـــــا صـــــعو�ت يف التكامـــــل بـــــني النظـــــري

  .والتطبيقي، تليها صعو�ت يف التكوين

 � لتكوين عدم متكن اإلطارات املسئولة عن التكوين من بيداغوجية الكفاءات مما يقلل من فعالية امللتقيات اخلاصة.  

 ردة اخلالية من اإلبداع والتفكريقلة التطبيقات امليدانية للمعارف النظرية وطغيان النزعة ا�  

 اقرتح الباحث الرفع من مستوى اإلطارات املسئولة �لتكوين للرقي مبستوى املعلمني.  



وعالقتهـا بدافعيـة امليـول  ةتطـوير املنـاهج الرتبويـ: غـري منشـور  ماجسـتري) 2008(عبـاش أيـوب  5.7 

  .ملمارسة األنشطة البدنية والر�ضية لدى تالميذ الطور الثالث من التعليم الثانوي 

اتضحت إشكالية هذه الدراسة يف التساؤل حول إىل أي مدى يؤثر تطوير املنـاهج الرتبويـة الر�ضـية يف ز�دة دافعيـة امليـول 

افـرتض الباحــث . نـوع العالقـة بــني تطـوير املنـاهج وميـول التالميـذ حنـو املمارسـة حنـو ممارسـة األنشـطة البدنيـة ، وفيمـا تتمثـل

هـدفت الدراسـة إىل . بوجود عالقة ارتباطيه موجبة بني تطوير املناهج ودافعية امليول حنو ممارسـة التالميـذ لألنشـطة الر�ضـية

ــــة يف املنــــاهج الت ــــيت تواجــــه تســــطري األهــــداف الرتبوي عليميــــة اخلاصــــة �لرتبيــــة البدنيــــة يف ظــــل إجيــــاد حلــــول للمشــــكالت ال

اســـتخدم الباحـــث املـــنهج الوصـــفي أالرتبـــاطي حيـــث .اإلصـــالحات الرتبويـــة ، وإجيـــاد البـــديل لكـــل التغـــريات اجلاريـــة حاليـــا

تلميـــــذ مـــــن الطـــــور  200و%  10بنســـــبة قـــــدرة ب  500أســـــتاذ تعلـــــيم �نـــــوي مـــــن اصـــــل  50اســـــتخدم عينـــــة قـــــدرها 

ســـؤاال خاصـــة �ألســـاتذة و بطاقـــة  25 األوىل عبـــارة عـــن اســـتمارة اســـتبيان حتتـــوي علـــى اســـتخدم الباحـــث أداتـــني.الثـــانوي

  :وقد توصلت الدراسة إىل أهم النتائج التالية. مالحظة لقياس ميول التالميذ حنو ممارسة الر�ضة 

 للمواقـف وفًقـا وتنويـع اسـتخدامها التعليميـة الوسـائل كفايـة بـني إحصـائًيا وداّلـة موجبـة قويـة ارتبـاط عالقـة توجـد 

  البدنية األنشطة ملمارسة التالميذ ميول دافعية وبني التعليمية

 دافعية وبني للتالميذ احمليط التدريس و�يئة وطرق أساليب تنويع بني إحصائًيا ودالة وموجبة قوية ارتباط عالقة توجد 

 .والر�ضية البدنية األنشطة ملمارسة ميوهلم

 يف املؤسسات الرتبوية خاصة الثانو�ت واملتاقن يكفي لتقدم السري احلسن للعملية الرتبوية للعملية  حالًيا متّوفر هو ما

سـواء  ة الرتبوية ومستقبله على حـد، ويساعد كثريا تالميذ الطور الثانوي على توظيف كفاءته وقدراته مبا خيدم العملي

 :، وقد أوصت الدراسة 

  استخدام وتنويع أحدث الطرق وأساليب التدريس ملعرفة اثر ذلك على مردودية حماولة اقرتاح برامج تعليمية عن طريق

 .التالميذ



تقيـــيم فاعليـــة منهـــاج الرتبيـــة البدنيـــة والر�ضـــية : ماجســـتري منشـــور)2008(زيتـــوين عبـــد القـــادر  6.7 

  اجلزائر / لطلبة العليم الثانوي يف مركز والية سعيدة 

منــاهج الرتبيــة البدنيــة والر�ضــية مــن عمليــة التقيــيم الــيت شــهد�ا منــاهج الطــورين انبثقــت مشــكلة هــذه الدراســة مــن اســتثناء 

األول والثــاين وجلميــع املــواد مــا عــدا منهــاج الرتبيــة البدنيــة ، وانطالقــا مــن هنــا بــرزت مشــكلة البحــث واملتمثلــة يف مــا مــدى 

العامــة يف ا�ــالني املعــريف واحلــس حركــي ببعديــه  فاعليــة منهــاج الرتبيــة البدنيــة والر�ضــية يف حتقيــق بعــض األهــداف التعليميــة

وقـــد افرتضـــت الدراســـة أن منهـــاج الرتبيـــة البدنيـــة والر�ضـــية ال يـــؤدي بشـــكل جيـــد مبـــا يكفـــي لتحقيـــق . البـــدين واملهـــاري 

يـة اختبـار يف هـدفت الدراسـة القـرتاح بطار . األهداف العامة يف ا�الني املعريف واحلس حركي �لنسبة لتالميذ املرحلة الثانوية

استخدم الباحث املنهج الوصـفي علـى . ا�الني احلس حركي واملعريف ملعرفة مدى فاعلية املنهاج على تالميذ املرحلة الثانوية

اســتعمل الباحــث جمموعــة مــن األدوات متثلــت يف بطــار�ت اختبــارات . إ�ث والبقيــة ذكــور 73بيــنهم  283عينــة قــدرها 

  :وقد التوصل إىل أهم النتائج التالية . بيانيه ومقابلة شخصية بدنية ومهارية ، استمارة است

  مل حتقــق نتــائج االختبــارات األهــداف العامــة التعليميــة ملهــارات األلعــاب يف املنهــاج املقــرر إال بعــض الفــروق الظاهريــة

  .واليت مل ترقى إىل املستوى اإلحصائي

 ر�ضية ضعف البعد املعريف والفهم يف جمال الرتبية البدنية وال  

  إخفاق يف التعرف على التغريات والتطورات يف بعض األهداف التعليمية املعرفيـة ملوضـوعات املنهـاج مـا هـو إال دليـل

  :وبناءا على النتائج مت تقدمي املقرتحات التالية . على صحة الفرضية

  إعــادة النظــر يف صــياغة األهــداف التعليميــة العامــة حــىت ميكــن قيــاس نتائجهــا واختيــار احملتــوى متطــابق مــع األهــداف

  املسطرة 

  التسلسل واالستمرار، التكامل والتتابع، وضوح املعىن واملفاهيم (مراعاة تنظم احملتوى(  

 � ألســاليب والوســائل التقومييــة املناســبة لتحقيــق ينبغــي أن يكــون التقيــيم منســجما مــع أهــداف املنهــاج وتزويــد املنهــاج

 األهداف املبنية على أسس سليمة 



  تزويـد املنهـاج بــدليل يتضـمن طـرق التــدريس وكيفيـة اسـتخدامها ومنــاذج توضـح كيفيـة تــوفري الوسـائل واسـتعماهلا والــيت

  )2007زيتوين، (تساعد على حتقيق األهداف 

دراسـة حتليليـة ملشـكالت تنفيـذ مـنهج : رسـالة ماجسـتري) 2001(شحات جعفر الويتشي  قاسم 7.7 

  .الرتبية البدنية وطرق حلها �ملرحلة املتوسطة يف مدينة الر�ض

طرحـت هـذه الدراسـة موضـوع أهـم املشــاكل الـيت تواجـه تنفيـذ منهـاج الرتبيـة البنيــة يف املرحلـة املتوسـطة وجـاء التسـاؤل علــى 

ما هي أهم املشاكل والعراقيل اليت تواجه تنفيذ املنهاج يف كل مـن احملتـوى ، اإلمكـا�ت ، الوقـت املخصـص : النحو التايل 

املدرسية ، وقد افرتض الباحث عدم حتقيق املنهاج ألهدافه بسبب العراقيل اليت تواجه تنفيذ لتنفيذ احملتوى ، التقومي واإلدارة 

ســبة ملواجهــة ج واقــرتاح احللــول املناا حتديــد املشــكالت املرتبطــة بعناصــر املنهــهــدفت الدراســة إىل . عناصــره علــى ارض الواقــع

لبدنيـة يف مرحلـة التعلـيم املتوسـط مبدينـة الــر�ض يف ج الرتبيـة اا ووضـع مشـروع ملعاجلـة مشـكالت تنفيـذ منهـهـذه املشـكالت 

فقـرة متثـل أهـم املشـاكل  69استخدم الباحث املنهج الوصفي �ستعمال اسـتمارة اسـتبيانيه مكونـة مـن .ضوء نتائج الدراسة

  :لية وقد مت التوصل إىل أهم النتائج التا. مشرفا و معلما تربو� 89اليت تواجه تنفيذ املناهج على عينة تقدر ب 

  عــــدم حتقيــــق أهــــداف مــــنهج الرتبيـــــة البدنيــــة لألهــــداف املرتبطــــة بتعلــــيم املعلمـــــني لكــــل ممــــا يلــــي وفقــــا للرتتيـــــب

ــــــايل  ــــــاء املمارســــــة ، املعلومــــــات الالزمــــــة  :الت ــــــة مــــــن اإلصــــــا�ت أثن ــــــوزن ، طــــــرق الوقاي ــــــى ال طــــــرق احلفــــــاظ عل

  ملعرفة فوئد التغذية السليمة وحتقيقها للحالة الصحية 

  النشــــــاط  أهــــــداف الرتبيــــــة البدنيــــــة لألهــــــداف املرتبطــــــة بتنميــــــة االجتاهــــــات االجيابيــــــة حنــــــو ممارســــــةعــــــدم حتقيــــــق

  .البدين أثناء وقت الفراغ

  عدم مراعاة املعايري العلمية يف حتديد أهداف منهج الرتبية البدنية يف مرحلة املتوسط.  

 ت املتعلمــــــــني املوهــــــــوبني عــــــــدم مراعــــــــاة حمتــــــــوى املــــــــنهج للــــــــزمن املخصــــــــص لتعليمــــــــه واســــــــتعدادات أو لقــــــــدرا

  .وصعوبة تنفيذ احملتوى �إلمكا�ت املتاحة 

  عدم مناسبة احملتوى مليول املتعلمني والفروق الفردية بني املتعلمني  



  ال يوفر احملتوى أوجه نشاط ميكن ممارستها أثناء وقت الفراغ  

  التدريس ـ عدم توفر اإلمكا�ت املادية واألدوات الر�ضية الصاحلة لالستخدام يف  

  ـ إلزام معلمي الرتبية البدنية بتدريس مقررات غري مقررة يف منهج الرتبية البدنية. 

  :وعلى ضوء هذه النتائج مت اقرتاح التوصيات التالية  

  مراعــــاة تطبيــــق املعــــايري العلميــــة يف حتديــــد أهــــداف املــــنهج والتأكيــــد علــــى التنميــــة املعرفيــــة للمتعلمــــني وتكــــوين

  االجتاهات االجيابية لديهم حنو املشاركة يف أوجه النشاط 

  التأكيـــــد علـــــى أن يتضـــــمن حمتـــــوى املـــــنهج املهـــــارات واخلـــــربات احلركيـــــة واملعـــــارف واملعلومـــــات وكـــــل مـــــا يتصـــــل

   .ملنمية لالجتاهات والقيم الرتبوية�ملواقف ا

 اقرتاح ز�دة الوقت املخصص للرتبية البدنية املدرسية ملرحلة التعليم املتوسط.   

  ضـــــرورة تنظـــــيم وزارة املعـــــارف بـــــرامج التـــــدريب أثنـــــاء اخلدمـــــة بغـــــرض تنميـــــة املعرفـــــة واالجتاهـــــات االجيابيـــــة حنـــــو

 .الرتبية البدنية املدرسية لدى مديري املدارس 

  ضــــرورة اهتمـــــام مــــادة الرتبيـــــة البدنيــــة بوضـــــع بـــــر�مج تقــــوميي لقيـــــاس النــــواتج التعليميـــــة للمــــنهج مـــــع مراعـــــاة أن

يتضـــــــمن هـــــــذا الـــــــرب�مج أهـــــــداف التقـــــــومي ، املواقـــــــف التعليميـــــــة أو الرتبويـــــــة آو البيئيـــــــة التعليميـــــــة الـــــــيت ميكـــــــن 

  .للمتعلمني أن يتفاعلوا معها

رؤيــــــــة مســـــــــتقبلية : العامــــــــة ملــــــــؤمتر رؤيــــــــة مســــــــتقبلية  التوصــــــــيات) 1994(دمحم احلمــــــــامحي  8.7 

  .ملناهج الرتبية الر�ضية املدرسية يف الوطن العريب

و  ، العربيـــــــةهـــــــدفت هـــــــذه املداخلـــــــة إىل إجـــــــراء دراســـــــة حتليليـــــــة ملنـــــــاهج الرتبيـــــــة يف مراحـــــــل تعليميـــــــة يف بعـــــــض الـــــــدول 

طن العـــــريب مـــــن خـــــالل حتقيـــــق أهـــــدافها التعليميـــــة إظهـــــار أمهيـــــة منـــــاهج الرتبيـــــة الر�ضـــــية املدرســـــية يف تنميـــــة إنســـــان الـــــو 

 اســــــــتخدم الباحــــــــث املـــــــنهج الوصــــــــفي التحليلــــــــي �ســــــــتعمال أدوات حتليـــــــل املضــــــــمون لعــــــــدد مــــــــن  .واإلمنائيــــــــةوالرتبويـــــــة 

  :وقد مت التوصل إىل أهم النتائج التالية يف بعض الدول العربية والر�ضية ناهج الرتبية البدنية الو�ئق اخلاصة مب



  :منهاج الرتبية الر�ضية املدرسيةرتبط مبجال أهداف فيما ي ●

  أهــــداف الرتبيــــة البدنيــــة الــــيت يتضــــمنها منهــــاج الرتبيــــة الر�ضــــية املدرســــية يف بعــــض الــــدول العربيــــة يتصــــف مبــــا يلــــي

:  

  عدم الوضوح يف املعىن ويف حاجة إىل إعادة صياغتها  

  عدم حتقيق تلك املناهج ملا هو متوقع منها و�لكيفية املرجوة  

  عــــدم االهتمــــام مــــن قبــــل املســــئولني عــــن بنــــاء وتنفيــــذ منهــــاج الرتبيــــة الر�ضــــية املدرســــية �ملرحلــــة االبتدائيــــة واملعــــايري

  اليت جيب توافرها يف األهداف 

 املدرســــــية �ألهــــــداف املتعلقــــــة �جلانــــــب  عــــــدم االهتمــــــام مــــــن قبــــــل املســــــئولني عــــــن تنفيــــــذ منهــــــاج الرتبيــــــة الر�ضــــــية

  املعريف واجلانب النفس حركي 

  لثانويـــــة �ألهـــــداف اعـــــدم اهتمـــــام املســـــئولني عـــــن بنـــــاء وتنفيـــــذ منهـــــاج الرتبيـــــة الر�ضـــــية املدرســـــية اخلاصـــــة �ملرحلـــــة

  التعليمية والرتبوية اليت �تم جبميع جوانب املعلمني 

  :الر�ضية املدرسية  فيما يرتبط مبجال حمتوى منهاج الرتبية ●

 عدم تنوع أوجه النشاط اليت تضمنها املنهاج.   

 عدم تناسب أوجه النشاطات مع استعدادات وقدرات املتعلمني.   

 عدم تناسب أوجه النشاط مليول واهتمامات وحلاجات املتعلمني.   

 عدم تناسب أوجه النشاط مع الفروق الفردية بني املتعلمني.   

  ألهداف املنهاج �لصورة املقبولة واملرجوة من اختيار أوجه النشاطعدم حتقيق احملتوى.   

 عدم تناسب أوجه النشاط مع الوقت املخصص له.   

 صعوبة أداء بعض أوجه النشاط املراد تعليمها للمتعلمني.  

  :اإلمكا�ت اخلاصة مبنهاج الرتبية الر�ضية املدرسية  لفيما يرتبط مبجا ●



  :املنهاج نقصا يرتبط �إلمكا�ت التالية تواجه عملية تنفيذ 

 األدوات واألجهزة الر�ضية.   

 مساحات اللعب.   

 املنشات الر�ضية.   

 عدد الفصول الدراسية مما يؤدي إىل ز�دة كثافة الفصل الواحد من التالميذ.   

 عدد احلصص الر�ضية اليت يتم تدريسها خالل العام الدراسي.   

 احلوافز التشجيعية للمدرسني.   

 :منهاج الرتبية الر�ضية املدرسيةفيما يرتبط مبجال تقومي  ●

 عدم توفر نظام جيد لتقومي مناهج الرتبية الر�ضية املدرسية بتلك املرحلة التعليمية.  

 عدم توفر أساليب القياس والتقومي واالختبارات املهارية واملعرفية يف مدارس تلك املرحلة التعليمية.   

  الوسائل احلديثة للقياس والتقوميعدم استخدام.   

  تقومي جوانب منو التالميذ عدا اجلانب البدين واملهاريبال يتم االهتمام بقياس.   

 عدم توفر أدوات القياس لعناصر اللياقة البدنية واالختبارات احلركية واملهارية.   

 وبنــــــاءا علــــــى هــــــذه النتــــــائج قــــــدم . ةال يتـــــوفر يف املــــــدارس نظــــــام موضــــــوعي لتقــــــومي منــــــاهج الرتبيــــــة البدنيــــــة املدرســــــي

 :الباحث التوصيات التالية

   حتديد األهداف واحلاجات اإلمنائية ملواجهة التغريات ●

  ترسيخ األخالق واملبادئ والقيم العربية من خالل املناشط الر�ضية.  

 اللياقة البدنية ملواجهة حتد�ت العصر الناجتة عن اآل�ر السلبية للتكنولوجيا.   

   كيفية استثمار وقت الفراغ ملواجهة املشكالت املعاصرة يف الوطن العريبتعليم.   



 تنمية االجتاهات الرتبوية حنو النشاط الر�ضي.   

ـــــه جيـــــب االهتمـــــام �ن تشـــــتق األهـــــداف مـــــن  ـــــة ملواجهـــــة التغـــــريات احلضـــــارية فان ـــــد األهـــــداف واحلاجـــــات اإلمنائي ولتحدي

  :املصادر التالية

 ج جيـــــــب أن حيقـــــــق ا كمـــــــا أن املنهـــــــ  ا�تمـــــــع،فلســـــــفة الرتبيـــــــة انعكاســـــــا لفلســـــــفة  دتعـــــــ فلســـــــفة ا�تمـــــــع والرتبيـــــــة إذ

  األهداف اليت يسعى إليها ا�تمع وذلك ملواجهة التغريات احلضارية 

 دراسة املتعلم وفقا ملراحل منوه ملعرفة حاجا�م وميوهلم و�لتايل تنمية قدرا�م واستعدادا�م.   

 م الــــــنفس يف ا�ــــــال التعليمــــــي يلقــــــي املزيــــــد مــــــن الضــــــوء علــــــى طبيعــــــة عمليــــــة ســــــيكولوجية الــــــتعلم واالهتمــــــام بعلــــــ

   .التعلم والطرق املناسبة للتدريس

 الشمول والتكامل والواقعية والصدق.   

 إشباع حاجات املتعلمني.   

  اختيار املناشط واخلربات احلركية  ●

 الصدق حبيث تسمح أوجه النشاط بتحقيق األهداف.  

  لطبيعة وخصائص مراحل منو املتعلمنيمراعاة النضج ومناسبة.   

  التنـــــــوع حبيــــــــث يــــــــتم تنويـــــــع أوجــــــــه النشــــــــاط إلشــــــــباع ميـــــــول املتعلمــــــــني وحاجــــــــا�م ملراعـــــــاة الفــــــــروق الفرديــــــــة بــــــــني

   .املتعلمني

 الواقعية حبيث تتناسب اإلمكانيات املادية والبشرية لتنفيذها من قبل املتعلمني.   

 واملستقبليةحل مشكالت حياته اليومية  النفع واالستخدام حبيث تساعد املتعلم على.   

 حتديد املشكالت اليت تواجه عملية تنفيذ املنهج والعمل على دراستها وحلها �سلوب عملي.   

 وضع إسرتاتيجية للتقومي تتضمن عناصر بناء املنهاج مبا فيها الرب�مج التقوميي.  

 1994، .احلمامحي م(العلمية  تطوير مناهج الرتبية البدنية املدرسية وفقا ألحدث األساليب( 



 مشكالت املراهقة األكثر شيوعاً من وجهة نظر):"2007(أمحد سعد وبركات محزة حسن 9.7

 ".البحرين املعلمات دراسة مقارنة بني طالبات املرحلة الثانوية يف كل من سلطنة ُعمان ومملكة

كل من سلطنة ُعمان لالتعرف على أكثر املشكالت شيوعاً بني طالبات املرحلة الثانوية فالدراسة إىل حماولة  �دف    

مشكلة مت تصميمها لكي  60ومملكة البحرين املرحلة الثانوية، وذلك من خالل متثلت أداة مجع البيا�ت يف  استبانه تضم 

ادميية، املشكالت الصحية واجلسمية، املشكالت النفسية، املشكالت االجتماعية واألسرية،املشكالت األك: تقيس

ضمت ، على عينة استخدم الباحث املنهج الوصفي �ألسلوب املسحي ملناسبته لطبيعة هذه الدراسةو  ،مشكالت أخرى

 :، وكانت النتائج كما يليمعلمة حبرينية من التخصصات الدراسية املختلفة �ملرحلة الثانوية 30معلمة عمانية و 30

 :اليت  تشيع بني الطالبات يف عمان هيأن أهم املشكالت 

عدم القدرة على تنظيم أوقات  ،عدم القدرة على مواجهة املشكالت وحلها، الشعور �مللل ،صعوبة التحكم يف العواطف 

الشعور �لضغط النفسي للوصول إىل مستوى حتصيلي ، سوء التعامل مع املعلمات، وجود خالفات يف حميط األسرة، الفراغ

الشعور ، عدم القدرة على اإلجناز والتحصيل الدراسي ،االعتماد على الغش يف االمتحا�ت ،ضى الوالدينمتقدم ير 

 .التمارضو  كثرة اإلصابة �لصداع،  �إلرهاق بسبب كثرة االمتحا�ت

 :وأن أهم املشكالت اليت تشيعني الطالبات يف البحرين هي

االرتباك عند التحدث ، عدم القدرة على تنظيم أوقات الفراغ، عواطفصعوبة التحكم يف ال، الشعور �مللل أحالم اليقظة 

االنزعاج من دراسة بعض املواد ، شرود الذهن والسرحان أثناء احلصة، سوء العالقات مع إدارة املدرسة ،أمام الغر�ء

رهاق بسب بكثرة الشعور �إل ،الشعور �لضغط النفسي للوصول إىل مستوى حتصيلي متقدم يرضى الوالدين ،الدراسية

 .اإلحساس �لكسل واخلمول كثرة اإلصابة �لصداع و االمتحا�ت

    

واقع رعاية الطلبة املتفوقني واحتياجا�م املستقبلية  ): "1994(صاحل هادي فرحان العنزي   10.7 

 ".كما يراها الرتبويون يف دولة الكويت



الدارسة إىل التعرف إىل الواقع احلايل والوضع املنشود لرعاية الطلبة املتفوقني يف املدارس الثانوية بدولة الكويت من  تهدف

معرفة مفهوم هؤالء الرتبويني عن التفوق ومعرفة آرائهم حول ، و )مدرسون، نظار، موجهون(الكويتني وجهة نظر الرتبويني 

ية الطلبة املتفوقني وأبرز االحتياجات املستقبلية هلم يف الصفوف العادية، والتعرف على السياسات الرتبوية احلالية جتاه رعا

 موجهة، 84إداري،  20: تكونت عينة الدراسة من ،  الواقع احلايل والصورة املنشودة لرعاية املتفوقني درجة التباعد بني

بنداّ  54حول مفهوم التفوق ومسات املتفوقني، آلراء الرتبويني ) بنود 10(استبانه حتتوي على ، واستخدم مدرس 260

  :، وكانت النتائج كما يليآراء حول السياسات الرتبوية، اإلدارة املدرسية، املنهج

أن اإلدارة املدرسية تفتقر للمرونة الالزمة لتعليم املتفوقني، ومن املهم منحهم الصالحيات حىت يتم التمكن من إجياد * 

 .مة لتعليمهمالربامج والرتتيبات الالز 

مية وتقليدية عملية التدريس والنتائج، ال تليب االحتياجات يحدودية احملتوى ومجود البيئة التعلمب يتميز املنهج احلايل* 

 .الرتبوية للطلبة املتفوقني

 التفكري االبتكاري، مهارة التفكري النقدي وطرق: أن املدرس حباجة للتدريب والتأهيل على بعض املهارات مثل*  

 .التعرف على املوهبة

أن الطلبة املتفوقني حباجة إىل املزيد من االهتمام من خالل وضع الربامج الرتبوية املتكاملة اليت تنمي قدرا�م وتليب * 

  .احتياجا�م واهتماما�م املختلفة

إبداعياً أثر بر�مج تدرييب يف اسرتاتيجية حل املشكالت ): "1994(فاطمة أمحد اجلاسم  15.7     

  ."على تنمية قدرات التفكري اإلبداعي لدى عينة من الطالب املتفوقني

ل املشكالت للطالب املتفوقني،  حل�كتساب خطوات  بر�مج تدرييب يف حل املشكالت الدراسة إىل معرفة �ثري تهدف

�لفت عينة الدراسة ، والتجريبية كما تناولت مدى فعالية الرب�مج فبتنمية قدرات التفكري اإلبداعي لدى أفراد ا�موعة

 –مقياس االستدالل على األشكال  الباجث ، واستخدمطالباً وطالبة متطلبة الصف الثاين �نوي بدولة البحرين 42من 

 –مقياس نقومي الصفات السلوكية للطلبة املتميزين . رجاء أبو عالم –اختبار الذكاء اللغوي  :فتحي السيد عبد الرحيم



 ،الباحثة –اختبار حل املشكالت إبداعياً  ،أسامة معاجيين –دمحم هويدي  –تبيان اختبار الزمالء �لصف اس ،رونزويل

  :، وأسفرت النتائج عما يليالباحثة –بر�مج إسرتاتيجية حل املشكالت إبداعياً 

 .ت التفكري اإلبداعيأن أفراد ا�موعة التجريبية اكتسبوا خطوات إسرتاتيجية حل املشكالت إىل جانب تنمية قدرا* 

تفوق البنون يف ا�موعة التجريبية على البنات يف قدريت الطالقة واألصالة ومل تظهر فروق بني اجلنسني يف اكتساب * 

  .خطوات حل املشكالت ويف قدرة املرونة

مربو  اخلصائص السلوكية للطلبة املتــفوقني دراســـــيا كما يالحظها: "راشـد بن سـيف العزري   16.7  

  ".ومربيات صفـــــــوف املرحلة الثانوية بسلطنة عمان

   .الدراسة إىل معرفة اخلصائص السلوكية اليت يتميز �ا الطلبة املتفوقون دراسيا يف املدارس الثانوية �لسلطنة تهدف

واملنـطقة الداخلية، طالبا وطالبة من بعض املدارس الثانوية مبحافظة مسقط،  331بــلغت عينة  واجريت الدراسة على

 Scale for Ratingستخدام مقـياس تـقدير اخلــصائص السلوكية للطـلبة املتفوقني� ، قام الباحثومنطـقة الظاهرة

the Behavioral Characteristic sof Superior Students (SRBCSS)  من إعداد رينزويل

  :، وأسفرت النتائج عما يليوتعريب معاجيين وهويدي  ورفاقه

التعلم، (أن الطلبة املتفوقني دراسيا يتميزون بعدد من اخلصائص السلوكية، توزعت على األبعاد املختلفة للتفوق * 

 ).والدافعية،واإلبداع، والقيادة

والتعليمية، واإلبداعية على  معـــظم الطلبة املتفوقني دراسياً، يليها خصائص الدافعية، وأن اخلصائص القيادية متثلت يف* 

 .التوايل

 .عدم وجود فروق بني الطلبة املتفوقني دراسياً والطالبات املتفوقات دراسياً يف األبعاد األربعة للتفوق *

كما تبني أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية يف اخلصائص السلوكية بني الطلبة املتفوقني دراســياً والطالبات املتفوقات 

بنود املقياس معظمها جاءت داللتها لصاحل الطالبات املتفوقات دراسياً ، �ستثناء  مثانية بنود فقط من جمموع دراسياً فب

  .بند واحد جاءت داللته لصاحل الطلبة املتفوقني دراسياً 



املشكالت السلوكية ): "2004(و السيد إبراهيم السمادوينهللا إبراهيم  سعيد عبد  17.7     

 ".عام يف بعض مناطق اململكة العربية السعوديةالشائعة بني التالميذ يف مراحل التعليم ال

الدراسة إىل حتديد املشكالت السلوكية املتعلقة �ملنزل واملدرسة واألقران بني تالميذ مراحل التعليم العام  تهدف

،حتديد مدى االختالف يف )الوسطى ، والشرقية ، والغربية(يف بعض مناطق اململكة ) االبتدائية ، واملتوسطة ،والثانوية(

استخدم الباحثان ، واألقران بني التالميذ وفقا للمنطقة وعمر التلميذ املشكالت السلوكية املتعلقة �ملنزل واملدرسة

،  (Brown &Hammill, 1990) من بروفيل تقدير السلوك) املنزل، املدرسة ، واألٌقران(مقاييس تقدير التلميذ 

ا واملتوسط طالب) 2363(االبتدائي : طالبا من خمتلف مراحل التعليم العام الثالثة ) 7620(تكونت من  عينةعلى 

 (1600) طالب والشرقية) 3502(الوسطى : طالبا من املناطق الرئيسة الثالث ) 2976(طالبو الثانوي ) 2281(

  : أهم النتائج، وكانت  طالب) 2518(طالب والغربية 

يف حني تراوحت نسب شيوع املشكالت %) 99(و %) 56(تراوحت نسب شيوع املشكالت املتعلقة �ملنزلبني * 

و %) 49(، أما املشكالت املتعلقة �ألقران فقد تراوحت نسب شيوعها بني %) 98(و (%48(ة �ملدرسة بني املتعلق

 . وذلك من جمموع عينة البحث (96%(

، الوسطى)   ال ختتلف املشكالت السلوكية املتعلقة �ملنزل واملدرسة واألقران لدى أفراد عينة البحث �ختالف املنطقة *

  ).الشرقيةالغربية ، 

  

املشكالت اليت تواجه املعلمني بوجود طلبة ): "1995(ماجدة حسن سلمان املطوع   18.7    

  ".متفوقني داخل الصف الدراسي �ملرحلة االبتدائية بدولة البحرين

الدراسة إىل الكشف عن املشكالت اليت تنشأ يف الصف عند وجود طلبة متفوقني ومدى اختالف املشكالت  تهدف

استبيان . سيد خري هللا، ومحود منسي –ف جنس الطالب، استخدم الباحث اختبار التفكري االبتكاري لألطفال �ختال

عبد الرمحن   –مقياس تقييم الصفات السلوكية للطلبة املتميزين .دمحم هويدي، أسامة معاجيين –اختبار الزمالء يف الصف 

  :، وأسفرت عن النتائج التالية)�ثإ15ذكور، و 8(مدرساً  23اسة مشلت عينة الدر ، و كلننت



يف العوامل التالية ) علوم، ر�ضيات، لغة إجنليزية(علم تختتلف مشكالت الطلبة املتفوقني �ختالف التخصص امل *

 .اإلحباط األكادميي، قلق التحصيل، واحلاجة لإلجناز، وتشابه يف العوامل �كيد الذات، وضعف املشاركة االجتماعية

 .املشكالت �ختالف جنس الطالبتلف خت* 

حتديد أهداف منهاج الرتبية الر�ضية للمرحلة الثانوية من ):" 1991( أمحد عبد اخلالق متام 19.7

 ".وجهة نظر الطالب

  . هذه الدراسة إىل حتديد أهداف منهاج الرتبية الر�ضية لطالب املرحلة الثانوية كما يعربون عنها كحاجات تهدف

تلميذ من ) 181(تلميذ من الصف األول، ) 286. (تلميذا يف املرحلة الثانوية) 620(البحث على و اشتملت عينة 

استخدم الباحث املنهج الوصفي حيث كان االستبيان أداة لتطبيق ، و تلميذ من الصف الثالث) 153(اين، الصف الث

  : الدراسة هذه وأسفرت نتائج الدراسة عما يلي

 :لة الثانويةاحلاجات العضوية لطالب املرح

 اكتساب اللياقة البدنية. 

 اكتساب القوام اجليد. 

 :احلاجات االجتماعية لطالب املرحلة الثانوية

 احرتام حقوق اآلخرين. 

 تنمية الروح الر�ضية. 

 التعود على النظام. 

 :احلاجات االنفعالية لطالب املرحلة الثانوية

 االعتماد على النفس. 

 الشعور �لنجاح والتفوق. 



 لنشاط الر�ضي التمتع�. 

 الثقة �لنفس والشجاعة. 

 اكتساب القدرة على التعبري عن النفس. 

 التحكم يف االنفعاالت. 

 :احلاجات املعرفية لطالب املرحلة الثانوية -1

 التعرف على أمهية ممارسة النشاط الر�ضي. 

 1993اكتوبر  18ا�لة العلمية العدد .(معرفة قوانني األنشطة الر�ضية( 

معوقات تنفيذ منهاج الرتبية الر�ضية بدولة اإلمارات العربية :" )1991(أمحد عبد اخلالق 20.7   

 ".املتحدة

هذه الدراسة إىل التعرف على الصعو�ت اليت قد تواجه تنفيذ منهاج الرتبية الر�ضية وحماولة التوصل لبعض  تهدف

مدرسا متثلت يف ) 77(ث على اشتملت عينة البح، و خالهلا التغلب على هذه الصعو�ت األساليب اليت ميكن من

استخدم الباحث املنهج الوصفي حيث كان االستبيان ، و )أم القيوين-عجمان-الشارقة(الرتبية الر�ضية مبناطق  يمدرس

  :أداة لتطبيق هذه الدراسة وأسفرت نتائج الدراسة عما يلي

 عدم اشرتاك املدرس يف ختطيط منهاج الرتبية الر�ضية. 

   كفاية الفرتة الزمنية املتخصصة للمنهاجعدم. 

 عدم توافر األدوات واألجهزة اليت يتطلبها تنفيذ املنهاج. 

 عدم وجود املساحات الصاحلة �ملدرسة واليت ميكن معها تنفيذ املنهاج. 

 استبدال دروس الرتبية الر�ضية بدروس املواد األخرى. 

 عامعدم استمرار حصص الرتبية الر�ضية حىت �اية ال. 

 احتالل دروس الرتبية الر�ضية للحصص األخرية يف اجلدول اليومي الدراسي.  



دراسة املهارة النفسية احملدد للتفوق الر�ضي من وجهة نظر "صالح الدين بن أمحد الشقاء  22.7  

  "ر�ضي املستوى العايل يف اململكة العربية السعودية

حتديد مدى تعرض الالعبني السعوديني ، حتديد درجة أمهية املهارات النفسية احملدد للتفوق الر�ضي هدفت الدراسة إىل

املنهج الوصفي استخدم الباحث  .و إمكانيات  تطويرها) العبني مدرسني إداريني(املشاكل يف املهارات النفسية 

  :ما يليعلى النتائج  أسفرت .�ألسلوب املسحي

عوديني بني الالمباالة و تركيز اإلشباع و الدافع الشخصي و اإلعداد النفسي قبل املنافسة و وضع الر�ضيني الس*  

  .التحكم االنفعايل كأهم مخس مهارات نفسية حمدد النجاح و التفوق

قدر الر�ضيون السعوديون التحكم االنفعايل و القلق و التحكم يف ضغوط املنافسة و تركيز االنتباه كأكثر املهارات * 

  ).تعرض الالعبني هلا املشاكل(اليت تتكرر 

يف أمهية اخلصائص و املهارات النفسية لصاحل ) العبني، مدرسني، إداريني(وجود فروق دالة إحصائيا بني أفراد العينة * 

قارنة املدرسني و اإلداريني مقارنة �لالعبني من التدرب على التصور الذهين، وجود فروق دالة إحصائيا لصاحل املدرسني م

  .�لالعبني يف القيادة

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أراء عينة الدراسة يف عدد من املهارات النفسية احملددة للتفوق و النجاح الر�ضي * 

  .النفسي أو إمكانية تطورها) اخلصائص(سواء ما يتعلق مبدى تكرار تعرض الالعبني للمشاكل و املهارات  

  :الدراسات السابقة التعليق على  23.7

تبــــــني مــــــن خــــــالل عرضــــــنا للدراســــــات الســــــابقة وجــــــود ثــــــالث أنــــــواع مــــــن الدراســــــات منهــــــا مــــــا هــــــو متعلــــــق �لتنشــــــئة   

هلــــذا . مــــا هــــو متعلــــق �ملنــــاهج الرتبويــــة يف الرتبيــــة البدنيــــة متعلــــق �لتغــــريات الثقافيــــة ومنهــــا االجتماعيــــة ، ومنهــــا مــــا هــــو 

علــــــى حــــــدا �ــــــدف االســــــتفادة منهــــــا عنــــــد تفســــــري  و املشــــــا�ة لســــــابقةاســــــات �لتعليــــــق علــــــى كــــــل نــــــوع مــــــن الدرا قمنـــــا

  :نتائج هذا البحث

  : املتفوقني ر�ضيا التفوق الر�ضي التعليق على الدراسات اليت تناولت 1.23.7



ولكــن أغلبيتهــا جــاءت  الــيت تناولــت املتفــوقني والتفــوق الر�ضــياملباحــث الــيت تناولــت الدراســات الســابقة واملشــا�ة  قلــت

الواقــع احلـــايل والوضـــع   ومعرفـــةاخلصـــائص النفســية واالجتماعيـــة هلـــذه الفئــة ومبـــا متتــاز وكـــذا خمتلـــف االحتياجــات،  لتوضــح

معرفة مفهوم هؤالء الرتبويني عن التفوق ومعرفة آرائهم حول السياسات و  املتفوقني يف املدارس الثانوية  املنشود لرعاية الطلبة

كم اتفق مع راشد بن سيف   احلالية جتاه رعاية الطلبة املتفوقني وأبرز االحتياجات املستقبلية هلم يف الصفوف العاديةالرتبوية 

، والتعــرف علــى درجـــة  حتديـــد درجــة أمهيــة املهـــارات النفســية احملــدد للتفــوق الر�ضـــيحيــث هــدف اىل ) 1998(الغــزري 

، يف حني تطرق راشد بن سيف الغـرزي )1994(صالح فرحان اية املتفوقنيالواقع احلايل والصورة املنشودة لرع التباعد بني

، وهـذا مـا اتفقـت معـه عليـه ماجـدة معرفة اخلصائص السلوكية اليت يتميز �ا الطلبة املتفوقون دراسيا يف املدارس الثانويـةاىل 

ـــة) 1995(حســـن ســـليمان املطـــوع متفـــوقني ومـــدى  إىل الكشـــف عـــن املشـــكالت الـــيت تنشـــأ يف الصـــف عنـــد وجـــود طلب

 بـر�مج تـدرييب يف عرفة �ثـريمل )1994(، وجاءت دراسة فاطمة أمحد اجلاسماختالف املشكالت �ختالف جنس الطالب

يتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة يف .  ل املشكالت للطالب املتفوقنيحل�كتساب خطوات حل املشكالت 

ذه الدراســات اتفقـت حــوال األمنـاط واألســاليب واملؤسسـات الــيت حتقـق هــدف أن هـ التفـوق الر�ضـي وكــذا املتفـوقني ر�ضــيا

واختلفــت هــذه التعــرف علــى غــا�ت التفــوق الر�ضــي وكــذا رعايــة املتفــوقني ر�ضــيا �كتشــاف املشــكالت لــديهم وحلهــا، 

التـأثر بدرجـة التغـريات تبعا لكل مرحلة عمرية ومدى  يف حتديد جماالت التفوق الر�ضي املتبعة ان السياسةالدراسات على 

االهتمــام يف  احلديثــةحســب كــل بيئــة كمــا أوصــت جــل الدراســات بضــرورة إتبــاع الطــرق  االنفعاليــةوالتطــورات االجتماعيــة و 

حتديد ماهية التفوق واملتفوقني يف الربامج التدريسية خاصة اجتاه وعلى ضرورة إشراك املدرس يف عملية  بفئة املتفوقني ر�ضيا

   .املتفوقني ر�ضيافئة 

  :املشكالت النفسيةالتعليق على الدراسات اليت تناولت  2.23.7

الدراسات اليت  اهتمت �ملشكالت النفسية وقد تناولت هذه الدراسات كل من القلق والسلوك العدواين، أما  تعددت

د اتضح أ�ا هدفت اىل توضيح الدراسات اليت خصت الثقة �لنفس فكانت قليلة جدا، ومن خالل دراساتنا السابقة فق

، كما أن البعض مفاهيم هذه املشكالت النفسية كحاالت عادية يعانيها التلميذ بصفة عامة ومعرفة �ثريها على شخصيته 



الذى هدفت دراسته ملعرفة أهم املشكالت بصفة عامة ) 2007(تناوهلا بصفة عامة من خال ل دراسة أمحد سعد بركات

) 2004(، وتناولت دراسة كل من سعيد عبد هللا والسيد ابراهيم  خالل الدراسة مبرحلة الثانويةاالجتماعية والنفسية 

حتديد خمتلف املشكالت النفسية وكما أكدا أن ظهورها يكون بنسبة كبرية يف املرحلة االعدادية ) 2009(وأمحد حيياوي 

وفاطمة مبارك ) 1989(وحممود ) 1982(لعينني ودمحم أبو ا) 2008(أي التعليم املتوسط، وحاول كل من بلكبيش قادة 

يف دراسا�م حول السلوك العدواين حيث ااتفق الكل على أنه من املشكالت النفسية ) 1999(وصباح صقر ) 2008(

احلادة والصعبة واليت مل يستطيع أي بر�مج أو منهاح يف احلد منها أو التقليل منها خاصة عند العيب كرة القدم ، كما 

بعض الدراسات �جياد احللول للحد من هذه املشكالت النفسية أو الوقاية منها على غرار دراسة كل من سعيد اهتمت 

الذي حاول أيضا املقارنة بني طالب الثانوية واجلامعة فوجد ) 2004(وبدر دمحم األنصاري ) 2004(عبد هللا ابراهيم 

إلقاء الضوء على أمهية العالج فأوضحت كيفية ) 1997(حلسني نفس املشكالت النفسية لديهم ، وأما دراسة أمساء دمحم ا

  لنفسيةا دم يف خفض مستوى الشعور �لوحدةمج املق�وبيان مدى فعاليته من خالل الرب ،النفسي السلوكي اجلماعي 

    . كإحدى املشكالت النفسية

  :مناهج الرتبية البدنية والر�ضيةالتعليق على الدراسات اليت تناولت  3.23.7

أن هنـــــــاك   تبـــــــني مـــــــن خـــــــالل  عمليـــــــة التحليـــــــل للمنـــــــاهج الرتبويـــــــة عامـــــــة ومنـــــــاهج الرتبيـــــــة البدنيـــــــة والر�ضـــــــية خاصـــــــة

اخلاصــــــة بكــــــل دراســــــة ولكــــــن عملــــــت اغلبهــــــا علــــــى حتليــــــل املنــــــاهج إىل عناصــــــره األوليــــــة   اخــــــتالف للطــــــرح واألهــــــداف

  تواجــــــه تنفيــــــذها علــــــى ارض الواقــــــع وحتديــــــد أهــــــم أهــــــدافها وكيفيــــــة صــــــياغتها �إلضــــــافة إىل حتديــــــد أهــــــم املشــــــاكل الــــــيت

لـــــى الطـــــالب والتالميـــــذ يف النفســـــية واالجتماعيـــــة والبدنيـــــة ع يـــــة للمنـــــاهج الرتبويـــــة مـــــن النـــــواحيوخمتلـــــف التـــــأثريات احلال

ودراســــــة قاســــــم شــــــحات ) 1994(حيــــــث  جـــــاءت دراســــــات كــــــل مــــــن دمحم احلمـــــامحي . الطـــــورين األساســــــي والثــــــانوي 

يف ســــــــــياق ) 1993(يف دراســــــــــة إميــــــــــان حســــــــــن دمحم احلــــــــــاروين وصــــــــــيات الــــــــــيت وردت والت) 2001(جعفــــــــــر الويتشــــــــــي 

ر �ثريا�ــــــا الســــــلبية علــــــى التالميــــــذ وتقــــــدمي الطــــــرق حتليــــــل املنــــــاهج إىل عناصــــــره األوليــــــة وإبــــــراز مــــــواطن الضــــــعف وإظهــــــا

ــــذ يف الــــوطن العــــريب ــــة علــــى التالمي ــــري املنــــاهج الرتبوي ــــول واالســــرتاتيجيات الواجــــب إتباعهــــا للرفــــع مــــن مســــتوى �ث . واحلل



ــــــد القــــــادر  ــــــوين عب ــــــة مــــــدى فاعليــــــة  )2014(مســــــاحلي الصــــــغري  و) 2008(فيمــــــا جــــــاءت دراســــــة كــــــل مــــــن زيت ملعرف

ــــة خاصــــة يف ا�ــــالني احلــــس حركــــي و املعــــريف علــــى منهــــاج الرتبيــــة ال ــــق بعــــض األهــــداف التعليمي ــــة والر�ضــــية يف حتقي بدني

) 2009( حزحــــــــازي كمــــــــال التالميــــــــذ والعمــــــــل علــــــــى اقــــــــرتاح بطاريــــــــة اختبــــــــار هلمــــــــا ، وجــــــــاءت دراســــــــات كــــــــل مــــــــن 

اربـــــة �لكفـــــاءات تنفيـــــذ املنهـــــاج  وفـــــق املقمعرفـــــة معوقـــــات ومســـــتلزمات وأهـــــداف  يف ســـــياق) 2009( العطـــــوي آســـــياو 

ـــــــــر ـــــــــوي يف اجلزائ ـــــــــى �ـــــــــا اإلصـــــــــالح الرتب ـــــــــيت أت ـــــــــوب دراســـــــــة  هـــــــــدفتبينمـــــــــا . ال ـــــــــاش أي ـــــــــول ) 2008(عب إلجيـــــــــاد حل

للمشــــــكالت الـــــــيت تواجـــــــه تســـــــطري األهـــــــداف الرتبويـــــــة يف املنـــــــاهج التعليميـــــــة اخلاصـــــــة �لرتبيـــــــة البدنيـــــــة خاصـــــــة يف ظـــــــل 

 .عيـــــــة وميـــــــول التالميـــــــذ للمشـــــــاركة يف الر�ضــــــــة اإلصـــــــالحات الرتبويـــــــة ومـــــــدى مســـــــامهة هـــــــذه املنــــــــاهج يف حتســـــــني داف

حتليـــــــــل  علـــــــــى )2001(وقاســـــــــم شـــــــــحات جعفـــــــــر الويتشـــــــــي ) 1993(اتفقـــــــــت دراســـــــــات كـــــــــل مـــــــــن دمحم احلمـــــــــامحي 

ــــــول  ــــــذ املنهــــــاج وتقــــــدمي االســــــرتاتيجيات واحلل ــــــيت تصــــــاحب تنفي ــــــة  و ذكــــــر أهــــــم املشــــــاكل ال املنهــــــاج إىل عناصــــــره األولي

ــــــاهج احلاليــــــة ألهــــــدافها يف ظــــــل املشــــــاكل ونقــــــص الالزمــــــة هلــــــا �إلضــــــافة إىل احلكــــــم امل ــــــق املن ــــــى صــــــعوبة حتقي ســــــبق عل

علـــــــى عـــــــدم  )2014(مســـــــاحلي الصـــــــغري  و) 2008(اتفقـــــــت دراســـــــة كـــــــل مـــــــن زيتـــــــوين عبـــــــد القـــــــادر . اإلمكانيـــــــات

حتقيـــــق حمتـــــوى وأهـــــداف منهـــــاج الرتبيـــــة البدنيـــــة والر�ضـــــية لغايتهمـــــا يف ا�ـــــالني املعـــــريف واحلـــــس حركـــــي �لنســـــبة لتالميـــــذ 

ـــــــة الثانويـــــــة عـــــــدم ) 2009( العطـــــــوي آســـــــياو ) 2009( حزحـــــــازي كمـــــــال كمـــــــا اتفقـــــــت دراســـــــات كـــــــل مـــــــن . املرحل

احللـــــــول اختلفـــــــت الدراســـــــات حـــــــول  .جلزائـــــــر� ويـــــــةحتقيـــــــق املقاربـــــــة �لكفـــــــاءات ألهـــــــدافها يف ظـــــــل اإلصـــــــالحات الرتب

املقرتحــــة والـــــرؤى حــــول جتديـــــد املنـــــاهج حســــب كـــــل مرحلــــة عمريـــــة وقـــــد مت تســــجيل اختالفـــــات يف الــــرؤى حـــــول تقـــــدمي 

فاســـــــتهدف بعضـــــــها  املســـــــتهدف،تفاوتـــــــت الدراســـــــات مـــــــن حيـــــــث املســـــــتوى التعليمـــــــي  .االقرتاحـــــــات الالزمـــــــة حللهـــــــا

اشــــــــرتكت مجيــــــــع الدراســـــــــات الســــــــابقة يف إتباعهــــــــا للمــــــــنهج الوصـــــــــفي  .املتوســــــــطمرحلـــــــــة  واألخــــــــرىاملرحلــــــــة الثانويــــــــة 

 .التعليمـــــيالواقـــــع ، �خـــــذ علـــــى هـــــذه الدراســـــات عـــــدم إســـــقاط نتـــــائج انعكاســـــا�ا علـــــى �ســـــلوبيه املســـــحي والتحليلـــــي

   :يلياألدب الرتبوي املتضمن هلا كما من الدراسات السابقة يف مراجعة االستفادة انه مت  ونشري إىل

 اختيار املنهج ووسائل مجع البيا�ت.    

  كيفية بناء االستبيان واألدوات املساعدة على معاجلة املوضوع .  



 معرفة طرق حتليل املناهج الرتبوية.   

 استخدام األساليب املناسبة لطبيعة البحث وكيفية عرض وحتليل ومناقشة  النتائج وتفسريها.   

  لطبيعة البحث حتديد الوسائل اإلحصائية املناسبة. 

  

  :خالصة  .8

شــــكل الدراســــات الســــابقة أمهيــــة كــــربى ألي �حــــث، بــــل أن توفرهــــا مــــن عدمــــه أســــاس اســــتمرار الباحــــث فــــيم اختــــار ت

ذلــــــك فهــــــي تـــــزود الباحــــــث �لنتــــــائج الــــــيت توصــــــلت هلـــــا الدراســــــات الســــــابقة ومــــــن مث يبــــــين عليهــــــا  وعلــــــى مشــــــكلةمـــــن 

و حتديـــــد املراجـــــع  يفاملســـــاعدة ، و  املعلومـــــات النظريـــــة اجلـــــاهزةقـــــد عملـــــت الدراســـــات علـــــى تـــــوفري  و، دراســـــتهالباحـــــث 

قـــــد اســـــتفد� مـــــن الدراســـــات املتعلقـــــة �ملتفـــــوقني  يف حتديـــــد أهـــــم املشـــــكالت النفســـــية الـــــيت يعانيهـــــا ، ومـــــن الدراســـــات 

اخلاصـــــــــة �لتفــــــــــوق الر�ضـــــــــي يف إبــــــــــراز أهـــــــــم  أســــــــــاليب املســــــــــتعملة الكتشـــــــــاف فئــــــــــة املتفـــــــــوقني ر�ضــــــــــيا يف املدرســــــــــة 

دراســــــــات اخلاصــــــــة �ملنــــــــاهج يف كيفيــــــــة حتليــــــــل املنــــــــاهج الرتبويــــــــة إىل عناصــــــــرها األساســــــــية والبحــــــــث عــــــــن مـــــــــواطن وال

ــــــــة البحــــــــث وأدوات مجــــــــع البيــــــــا�ت الســــــــابقة الدراســــــــات  ناســــــــاعدت كمــــــــا.الضــــــــعف والقــــــــوة فيهــــــــا  يف حتديــــــــد منهجي

ــــــار انســــــب احللــــــول يف املعاجلــــــة اإلحصــــــائية ، كمــــــا ســــــاعدت يف حتديــــــد اخلطــــــوات امل تبعــــــة يف إجــــــراءات البحــــــث واختي

 .سواء من نواحي العينة أو اإلدارية وكيفية عرض النتائج وتفسريها

 

 

 

  



  الباب األول 

  ةالنظري الدراسة
 

 

 

 

 

 

  : مدخل إىل الباب األول

خصــــــــص البــــــــاب األول مــــــــن هــــــــذا البحــــــــث إىل الدراســــــــة النظريــــــــة ، حيــــــــث ويعــــــــد االتفــــــــاق مــــــــع املشــــــــرفني مت          

،  املشـــــــكالت النفســـــــيةفصــــــول كـــــــل فصـــــــل خصــــــص للمتغـــــــريات األساســـــــية للبحــــــث وهـــــــي  ثـــــــالث إقـــــــرارالتوصــــــل إىل 

  :، منهاج الرتبية البدنية وجاءت حمتو��ا كالتايل  خصائص املرحلة العمرية والتفوق الر�ضي



لغـــــــــو�  خصـــــــــص احملـــــــــور األول خلصـــــــــائص املرحلـــــــــة العمريـــــــــة والتفـــــــــوق الر�ضـــــــــي حيـــــــــث مت تعريـــــــــف التفـــــــــوق الر�ضـــــــــي

  .سس النظرية اليت بنيت عليه، إبراز األف املفاهيم واالجتاهات املفسرة له وإعطاء خمتلواصطالحا 

التعريـــــف بكـــــل مـــــن القلـــــق وإظهـــــار مســـــتو�ته وأنواعـــــه  حيـــــث مت مشـــــكالت النفســـــيةأمـــــا احملـــــور الثـــــاين فقـــــد خصـــــص لل

وعالقتــــــه �ملتفــــــوق الر�ضــــــي وكــــــذلك الســــــلوك العــــــدواين والنظــــــر�ت املفســــــرة لــــــه مبــــــا فيهــــــا املتعلقــــــة �ملتفــــــوق الر�ضــــــي، 

  .وتعريف الثقة �لنفس 

م املرتبطـــــة بـــــه ، وأســـــس احملـــــور الثالـــــث ملنهـــــاج الرتبيـــــة البدنيـــــة حيـــــث مت تعريـــــف املنهـــــاج لغـــــة واصـــــطالحا واملفـــــاهيوجـــــاء 

 بنائــــــــه و توجهاتــــــــه الفلســــــــفية ، أدواره االجتماعيــــــــة ، مث مت التطــــــــرق لعناصــــــــره املمثلــــــــة يف األهــــــــداف ، احملتــــــــوى ، طــــــــرق

التطـــــــرق إىل تطبيـــــــق املقاربـــــــة وفـــــــق الكفـــــــاءات ووجهـــــــة نظـــــــر التعلـــــــيم حنوهـــــــا ، واثـــــــر  وأســـــــاليب التـــــــدريس و التقـــــــومي مث 

الـــــــيت ميكـــــــن أن تصـــــــادف التالميـــــــذ بصـــــــفة عامـــــــة وفئـــــــة  ه ملواجهـــــــة هـــــــذه التغـــــــرياتوالـــــــدور املتوقـــــــع منـــــــ احلـــــــايل املنهـــــــاج

  . التالميذ املتفوقني ر�ضيا بصفة خاصة

  

  

  

 

 

 

 

 



 :الفصل األول

عند املراهق يف املرحلة  املشكالت النفسية

  املتوسطة

   )القلق، السلوك العدواين، الثقة �لنفس(
 

 

 

 

 

  :متهيد  1



النفسية ومسة مميزة هلذا العصر، حيث ميثل واحدا من أهم االضطرا�ت املؤثرة على الناس يف كافة يعد القلق عصب احلياة 

أحناء املعمورة، حىت أطلق  بعض علماء النفس على العصر الذي نعيش فيه اسم عصر القلق، ولقد بينت اإلحصاءات أن  

  . قواحدا من كل أربعة أشخاص يتعرض لواحدة أو أكثر من اضطرا�ت القل

و�لرغم من أمهية القلق كمحفز لإلنسان إلشباع حاجاته املختلفة، فقد عاىن اإلنسان منذ القدم من اجلوع واملرض 

  .واحلرمان، ومن احلروب والكوارث الطبيعية، مما جعله يعاين من القلق بدرجات تفوق أحيا� الدرجة املوضوعية

أصبح اإلنسان يواجه ظروفا أكثر شدة فهو يعاين اآلن من  ويف العصر احلديث مل يقف األمر عند هذا احلد، حيث

مواجهة التعقد احلضاري، وسرعة التغيري االجتماعي، والتفكك العائلي مبختلف أشكاله، وضعف القيم الدينية واخللقية، 

وب بشكل أكثر ضراوة وز�دة أعباء احلياة ومتطلباته وانتشار الفقر واجلهل والصراع الطبقي واملادي والطائفي،وانتشار احلر 

كل هذه العوامل وعوامل أخرى زادت من حدة القلق املرضي وما يرتبط به من اضطرا�ت نفسية وسيكوسوماتية  .ووحشية

  .)1997، .السيد م( بعصر القلق تهك كافيا لتسمياخرى عند األفراد، ولعل ذل

االنفعاالت اهلامة، وأكثرها ارتباطا �ألداء الر�ضي وكثريا ما حيدث هذا استجابة للمخاوف والصراعات يعترب القلق أحد 

واهلموم، اليت تنجم عن اإلحباط الفعلي أو املتوقع للجهود املبذولة من أجل إرضاء احلاجات وما يتصل �ا من دوافع 

فسية تتصف �لتوتر  واخلوف واهلم وذلك �لنسبة لبعض وحوافز فإذا مل يتحسن احلال فإن القلق يتحسن وهو حالة ن

األمور احملددة أحيا� أخرى بصورة معممة وغامضة، وهكذا يكون القلق شعورا معمما فيه خشية وعدم رضى وضيق 

عة وعندما نقول أن القلق ينجم عن اإلحباط املعني أو الفشل احملدد ال يعين أن سببه دوما، وذلك لوجود عوامل غري متوق

  .)2001راتب، ( عن املصدر األصلي، وهكذا يبدو القلق أحيا� من غري سبب والواقع أن سببه بعيد ومعقد

  :مفهوم القلق  2

إحساس مزعج يف العقل ينشأ من اخلوف وعدم التأكد من " على أنه ) 1989(حيث يعرف يف معجم أكسفورد  

إحساس غري عادي وقاهر من اخلوف واخلشية، وهو دائما " على أنه ) 1991(معجم وبسرت  ، كما يعرف يف"املستقبل

يتصف بعالمات فسيولوجية مثل التعرف والتوتر وازد�د نبضات القلب وذلك بسبب الشك بشأن حقيقة طبيعة التهديد 

  .)1999السالم، ( "وبسبب شك االنسان بنفسه حول قدرته على التعامل مع التهديد بنجاح



كما تزخر مؤلفات علم النفس بتعاريف شىت ملفهوم القلق حيث ال يوجد تعريف واحد و�ائي للقلق، فقد عرف العلماء 

أنه حالة من اخلوف الغامض الشديد الذي «   :القلق وفقا لتوجها�م النظرية فقد عرف فرويد القلق تعريفا حتليليا بقوله 

يتملك االنسان ويسبب له كثريا من الكدر والضيق، والشخص يتوقع الشر دائما، ويبدو دائما متشائم وهو يتشكك يف  

كل أمر حييط به وخيشى أن يصيبه منه ضرر فالقلق يرتبص الفرص لكي يتعلق �ية فكرة أو أي من أمر من أمور احلياة 

أن يفهم ما يدور حوله فهما بدو الشخص القلق متوتر القدرة على تركيز الذهن ولذلك يصعب عليه أحيا� اليومية  وي

  .)1998، .السيد ف( واضحا

النفعال يظهر مع تنشيط اخلوف الذي يعترب تفكريا معربا عن تقومي أو تقرير خلطر « :أرون بك تعريفا �نه هكما يعرف

   » حمتمل

ويتم تعريف القلق �عتباره دافع من �حية وهدف من �حية أخرى، حيث هو حماولة للتكيف مع صراعات الدوافع،  

دافع غري مالئم او حالة من التوتر تنتج من تصارع أو تنافس رغبتني   وذلك كما يف تعريف هارولد وبينسكي للقلق �نه

  .)2000فهمي، ( الة  من التوتر ختفيف حدة دافع هام مالئمأو أكثر حول استجابة معينة ومتتع هذه احل

  : كما يلي)2008(ويعرفه سوسن شاكر 

  وذكر بدال منها احلزن واخلوف اهلم ) ص(إن كلمة القلق مل ترد يف القرآن الكرمي وال يف أحاديث الرسول :لغة

 ةاألرق واالضطراب وعدم االستقرار، حيث يقول العرب أقلق املرء أي حركواستخدمها األفراد مبعاين كثرية منها 

من مكانه، إذن القلق هو احلركة واالضطراب وهو عكس الطمأنينة اليت أشار إليها القرآن الكرمي عن النفس 

  .املطمئنة

  اخلربة اليت  الذي يرى أنه )1972(عن إيبسرتين تعريف روجرز :هناك  العديد من التعاريف منها :اصطالحا

نه حالة عاطفية غري مرحية � )1995(، وكما يعرفه رييسيهدد شيء ما مفهومه لذاتهحينما يعيشها الفرد 

تتصف بتوقع الشر والتوتر اليت ميكن أن ترافقها أعراض فيزيولوجية كالتوتر العضلي واضطرا�ت التنفس والغثيان 

  .)2008جميد، ( والدوار



  :قلق املنافسة 1. 2

رمبا من املناسب أن نستهل موضوع قلق املنافسة الر�ضية �لقاء الضوء على التعريف ببعض املصطلحات اهلامة املرتبطة 

  .املنافسة الر�ضية) الضغط( القلق،اإل�رة، التوتر،: بدراسة ظاهرة املنافسة يف الر�ضة ومن ذلك

يشري االستعراض النظري خالل فرتة طويلة من الزمن إىل عدم االتفاق حول  :القلق كحالة وكسمة 1. 1. 2 

هل مقاييس القلق تقيس االستعداد العام أم أ�ا تقيس حاالت قلق نوعي؟ ومع ذلك فقد  ،اإلجابة عن تساؤل عام مفاده

يف ضوء " شابر " و   "كاتل" شهدت بداية اخلمسينيات من القرن احلايل التمييز بني نوعي القلق كحالة كما توصل 

" الدراسات العاملية اليت قام �ا بداية الستينيات إىل وجود عاملني واضحني للقلق، ومها قلق السمة، وقلق احلالة وقد دعم 

  .وم وقدم نظرية القلق كحالة وكسمةهذا املفه)1966(سبيلربجر  

افرد �خلوف والتوتر، وميكن أن تتغري هذه احلالة يف حالة انفعالية ذاتية يشعر فيها  قلق احلالة �نه سبيلربجر" ويعرف 

استعداد الفرد إلدراك مواقف معينة كمهدد له واالستجابة هلذه : " شد�ا من وقت إىل أخر بينما يعرف قلق السمة �نه

 "املواقف مبستو�ت خمتلفة من حالة القلق

وطاقة احلركة، حيث يشري قلق ) الطاقة الكامنة( طاقة الوضع وميكن تشبيه العالقة بني قلق السمة وقلق احلالة �لعالقة بني 

كما يشري قلق احلالة مثل طاقة ،  السمة مثل طاقة الوضع إىل استعداد كامن حلدوث استجابة معينة إذا أثريت مبثري مناسب

  . )2003فوزي، ( اليت حتدث اآلن ومبستوى معني من الشدة) رد الفعل( احلركة إىل االستجابة 

مرتفعة الشدة  اأ�ا مهددة هلم، ومن املتوقع ا�ويدرك األفراد املتميزون �ملستوى العايل يف قلق السمة أغلب املواقف على  

من قلق احلالة يف املواقف املعينة املهددة �لفعل، لدلك فإ�م يظهرون ارتفاعا ملحوظا يف قلق احلالة أكثر مما يظهره األفراد 

  .املتميزون �ملستوى املنخفض يف قلق السمة

  :أنواع القلق 3

  :ميز نوعني من القلق مها: عند فرويد 1. 3



، وقد "ردة فعل خلطر خارجي معروف : " ون مصدره خارجيا حيث يعرفه فرويد �نهيك :القلق املوضوعي  1. 1. 3

  :أطلق فرويد على القلق املوضوعي هذه املسميات

 القلق الواقعي  

 يالقلق احلقيق  

 القلق السوي  

واخلوف ما وهذا النوع من القلق أقرب إىل اخلوف، ألن مصدره يكون واضح املعلم لدى الفرد، ويوضح فرويد أن القلق 

مها إال ردود أفعال يف موقف معني، فاخلوف استجابة خلطر خارجي معروف، والقلق هو استجابة خلطر داخلي معروف ، 

فالقلق هو من توقع صدمة، ومن جهة أخرى تكرار للصدمة يف صورة خمففة، فعالقة القلق �لتوقع ترجع إىل حالة اخلطر، 

يرجعان إىل حالة الصدمة اليت يسببها العجز وهي احلالة اليت يتوقع حدوثها يف  بينما حتديد القلق وعدم وجود موضوع له

  .حالة خطر

شعور غامض غري سار �لتوقع واخلوف والتحفز  القلق العصايب على أنه يعرف فرويد :القلق العصايب  2. 1. 3

  . والتوتر مصحوب عادة ببعض االحساسات، و�يت يف نو�ت تتكرر لدى نفس الفرد

أخريا فإنه ميكن أن يظهر يف صورة قلق مصاحب الضطرا�ت أشد كاهلستري� مثال، إن الشخص املصاب �ذه األعراض 

  .)2000فهمي، ( يشعر �لقلق أحيا� خوفا من توقع حدوثها، وإن هذا التوقيع يف حالة �ديد

  :ايب هيومييز فرويد بني ثالثة أنواع من القلق العص

 وهو قلق يتعلق �ي فكرة مناسبة أو أي شيء خارجي، واألشخاص املصابون �ذا القلق  :القلق اهلائم الطليق

  .يتوقعون األسوء دائما

 هو عبارة عن خماوف تبدو غري معقولة وال يستطيع املريض أن يفسر معناها، وهذا  :قلق املخاوف املرضية

  .النوع من القلق يتعلق بشيء خارجي معني، فهو ليس خوفا معقوال مربرا، وهو ليس شائعا بني مجيع الناس



  مثل وهذا النوع يبدو واضحا أحيا� وغري واضح أحيا� أخرى،ويرى أن أعراض اهلستري  :قلق اهلستري�  �

  .الرعشة واإلغماء وصعوبة التنفس إمنا حتل حمل القلق، وبذلك يزول الشعور �لقلق أو يصبح القلق غري واضح

لقد كانت دراسة فرويد أمهية �رخيية كبرية، إذ أ�ا أ�رت اهتمام كثري من العلماء إال أن البعض من هؤالء العلماء مل 

بوجود مشاعر جنسية ال شعورية لدى الرضع واألطفال إزاء والديهم، وهو ما قد  يستطيعوا تقبل أفكار فرويد فيما يتعلق

  .يقودهم إىل فريسة للمرض النفسي

إال أن شعور الفرد يف موقف مهدد لكيانه قد جيعله ينسى كل خرباته احلضارية وحصيلته الثقافية ويرتد بعض التصرفات 

ال يشعر بتأثر األشباح ولكنه إذا مر جبوار القبو ليال فإنه ينتابه  مشاعر  الالمعقولة، فاإلنسان يف حياته العادية املنظمة 

   .)2003اخلالق، ( اخلوف والقلق ألنه قد حدث نوع من الغزو من حمتو�ت الالشعور اجلمعي

مث تناول رانك القلق �عتباره نتاجا عن رغبة الفرد يف التمييز  أو التفرد وخوفه من االنفصال عمق ارتبط �م، واعترب خربة  

أوليا  يشبه  القلق األصلي عند فرويد، و�ذا نرى أن رانك فسر مجيع حاالت  اال �مليالد صدمة تسبب للطفل قلقاالنفص

القلق األويل، ويصبح انفصال فيما بعد  نفصال عن األم الصدمة اليت تثريث يكون االالقلق على  أساس قلق امليالد حي

عكاشة، ( ذي تتضمنه هذه االنفصاالت من أي نوع كان مسببا لظهور القلق، فالقلق يف رأي رانك هو اخلوف ال

1996(. 

ولقد مهدت هذه األفكار لظهور جيل جديد من الفرويديني اجلدد الذين قللوا من أمهية العوامل البايولوجية والغريزية 

أمهية القلق األساسي رابطة إ�ه  "هورين"مربزين أمهية العوامل االجتماعية وأمهية فاعلية األ�، فعلى سبيل املثال تؤكد 

عرتاف وخاصة من الوالدين، مؤكدة على أن االب والتقبل والتعاطف و واضح �حل�حلاجات األساسية واليت تربط بشكل 

انعدام الدفء العاطفي يف األسرة وشعوره �لنبذ واحلرمان من احلب والعطف واحلنان والضعف وسط عامل عدواين هو أهم 

  .)2000فهمي، ( مصدر من مصادر القلق

لرتبط بني القلق واحلاجات األساسية واملتمثلة من وجهة نظرة يف احلاجة إىل االنتهاء  "فروم"ظهرت نظرية ويف هذا اإلطار  

واحلاجة إىل االرتباط �جلذور، واحلاجة إىل اهلوية واحلاجة إىل إطار توجيهي، حيث يؤكد فروم �ن هذه احلاجات اإلنسانية 



مؤكدا إعاقة الظروف االجتماعية السيئة والصراع االجتماعي إلشباعها،  جزء من طبيعة اإلنسان والزمه لتطوره وارتقائه،

  .)2000وآخر، ( حيث يقود ذلك إىل القلق ومن مث االضطرابت النفسية

أنه وسع من  كما اختذ سوليفان موقفا قريبا حيث ركز على أمهية العالقات الشخصية املتبادلة بدءا من حلظة امليالد، إال

مفهوم العالقات االجتماعية حيث أظهر أمهية منو هذه العالقات عرب مراحل النمو املختلفة من خالل ربطها �خلربات 

  .املعرفية

رى أن القلق يبدأ مع بداية احلياة وينتج من العالقات الشخصية املتبادلة مع األم، ففي املرحلة األوىل ال تسمح قدرات يو 

�لتفريق بني ذاته وذات أمه، و�لتايل فإن قلق األم أثناء رعايتها البنها يعترب قلقه وال ميكن خفض القلق الطفل املعرفية 

  .لديه إذا استمر قلقها

مهات لتمثيل األم كمصدر لإلشباع يف املرحلة األوىل وتشمل األم املشبعة، األم وقد حدد سوليفان أربعة أمناط من األ

املشبعة األم الشريرة، ويستمر ارتباط القلق بطبيعة إدراك العالقات االجتماعية املتبادلة  ري اجليدةاجليدة غري املشبعة األم غ

وفقا ملستوى اخلربة املعرفية للفرد، ففي املرحلة الثانية على سبيل املثال يرتبط قلق الطفل �لنتائج  السلبية لألحداث دون 

   .قرتنة �ألسباباملئج الثالثة �لنتاالرتباط �سبا�ا، يف حني يرتبط يف املرحلة ا

مثاال  "أريكسون"ولقد مهدت هذه األفكار جمتمعة لظهور نظر�ت �خذ يف االعتبار مجيع املتغريات، ولعل يف نظرية 

ا القلق واالكتئاب �لفشل يف منو األ� منوا طبيعيا حيث يفشل الفرد يف حل هلذلك، حيث يربط االضطرا�ت النفسية ومن

النمو يف مراحل العمر املختلفة وخاصة يف املراحل األوىل حال إجيابيا، وقد ركز على الدور االجتماعي والثقايف يف أزمات 

املرض النفسي، ويرى أريكسون أن كل مرحلة حتمل أزمة تتطلب احلل، وهذه األزمة ترجع يف جزء منها إىل العوامل 

 متتع الفرد �لسواء النفسي واالنتقال إىل املرحلة  اجلديدة، اما الفشل االجتماعية والثقافية، وأن حل هذه األزمة يؤدي إىل

 يف حلها فيؤدي إىل حتول األ� القادرة إىل أ� ضعيفة عاجزة عن تنمية االحساس �هلوية والوقوع يف برائن املرض النفسي

  .)1996، .السالم ف(



ميكن القول �ن التحليلني يربطون ظهور االضطرا�ت النفسية ومنا القلق خبربات الفرد املؤملة ى ما سبق فإنه واعتمادا عل

املعيقة للنمو السوى كنتيجة لسيطرة بعض الرغبات املكبوتة من جانب، ولضعف منو األ� الفاعل القادر على التكيف يف 

  .املقابل

  :نوعني من القلق مها  )1988(ميز دافيد شيهان :عند شيهان  2. 3

إذ يتهدد أمن الفرد بشيء ما كالضغط النفسي واخلطر وميكن متييزه بوضوح، والقلق داخلي املنشأ، القلق اخلارجي املنشأ 

ويداهم املصابني  وذلك هو االضطراب وإن ضحا�ه ذوو استعداد ورائي لإلصابة به ينبع من مصدر داخلي عند الفرد

  .لقلق فتظهر عالمات فلجية لذلكافجأة ويبدأ بنو�ت من 

  :القلق العام مقابل القلق املوقفي النوعي 3. 3

لقد حاول العديد من علماء النفس السلوكيني دراسة القلق العام بغرض التنبؤ بسلوك األفراد يف املواقف املختلفة، ولكل مل 

ساراسون   ،يرى بعض العلماء أمثال ماندلرا يتوصلوا إىل نتائج أو حقائق �بتة ميكن تعميمها، ويرجع سبب ذلك كم

اليت ركزت على قياس القلق العام ويرون احلاجة إىل دراسة  إىل قصور يف أدوات القياس )1969(واطسون و  )1960(

  ).املوقفي(القلق على أساس أنه استجابة مكتسبة  من املواقف، أو ما يسمى �لقلق النوعي 

ه الرأي السابق مفاده أ� الشخص قد يكون قلقا لدرجة كبرية عندما يطلب منمثاال يعضد  )1990 (ويسوق مارتنز  

ا�ا الشدة اليت يطلق �ا الفرد  )1990(على ا�ا مبثابة درجة شدة االنفعال، أو كما يرى  النقيب حل مسألة ر�ضية، أو 

إىل أن مصطلح اإل�رة االنفعالية كثريا ما يستخدم بشكل  )1990(السلوك أو االستحالة ويضيف  مارتنز وزمالؤه 

مصطلح اإلشارة �نه نوع  )1992(  وكران جولد  ويعرف كل من وتعبئة الطاقة متبادل مع كل من مصطلحي التنشيط 

  الشديدة   العام للنواحي الفسيولوجية، والنفسية تتباين على متصل من النوم العميق إىل اإل�رة) اإليقاض( من التنشيط 

ويعترب مصطلح اإل�رة مصطلحا حمايدا، ألنه ال �خذ بعني االعتبار اجلوانب املصاحبة كاالنفعاالت واألفكار فقد ميتلك 

  .ر�ضيات قدرا مساو� من اإل�رة ولكنهما خيتلفان يف طبيعة االنفعاالت واألفكار اليت تسيطر عليهما

  :النظر�ت النفسية املفسرة للقلق 4



النفسية واليت كانت جتمع حتت لوائها من العلماء البارزين يف علم  ملفسرة للقلق وذلك بتعدد املدارسالنظر�ت ا تعددت

  .النفس، وفيما يلي تعداد بعض النظر�ت اليت حاولت تفسري القلق وذلك بذكر بعض علمائها البارزين

  :نظرية التحليل النفسي 1. 4

نفسي من أوائل من حتدثوا عن القلق يف علم النفس، بل ويري البعض أن هذا املفهوم مل يعترب فرويد رائد مدرسة التحليل ال

يشيع استخدامه إال عندما شاع يف كتا�ت فرويد، حيث يعود الفضل إليه يف توجيه علماء النفس إىل الدور اهلام الذي 

  .)1995الزارد، ( اإلنسانيلعبه القلق يف حياة 

  :النظرية السلوكية  2. 4

ك املرضي كما يتعلم يركز السلوكيون الراديكاليون إمجاال على التعلم، ويؤكدون �ن اإلنسان يتعلم القلق واخلوف والسلو    

من أمثال واطسون على ان عمليات التعلم تتم عن طريق اقرتان بني املثري  ويركز األوائل من السلوكيني، السلوك السوي

واملثري الطبيعي، و�لتايل يستجيب الفرد لظاهرة اخلوف أو القلق ويصبح اخلوف من املؤثر الشرطي دافعا مكتسبا، الشرطي 

وعن طريق مبدأ التعميم يف نعلم اخلوف او القلق يالحظ أن املثريات الشبيهة لتلك اليت تعلم الكائن احلي أن خياف أو 

  .)2000فهمي، ( للقلق أو اخلوف يقلق منها، واألكثر شبها �ا هي األكثر إ�رة

ولقد استفاد الباحثون وخاصة يف الوال�ت املتحدة األمريكية من جتارب �فلوف واستنتاجاته يف جمال التعلم، حيث قام 

اليت كان حيبها  بتجربة على طفل  صغري مل يكمل سنته األوىل، حيث جعله خياف من الفئران البيضاء )1920(واطسون 

�ستخدام االشرتاط االجرائي، حيث ربط الفئران البيضاء وبني املزعج، حيث اعترب أن القلق سلوك متعلم عند اإلنسان 

خمتلفني بذلك مع التحليليني، غري أ�م يتفقون معهم يف أن القلق العصايب عرض رئيسي يف مجيع االضطرا�ت النفسية 

  .)1997، .الشناوي م( يةوالعقلية واالحنرافات السلوك

ولقد �ثر الكثري بفكرة االشرتاط الكالسيكي فعلى سبيل املثال يرى كل من شامز ودوركسي أن القلق املرضى استجابة 

مكتسبة قد تنتج عن القلق العادي حتت ظروف أو مواقف معينة، مث تعمم االستجابة بعد ذلك، كما أشار إىل أن الكثري 

إىل القلق ومنها على سبيل املثال املواقف املشبعة أو املؤملة فقد يتعرض  من األمثلة للمواقف العادية اليت ميكن أن تؤدي



الفرد منذ طفولته األوىل لبعض املواقف اليت حيدث فيها خوف أو �ديد وال يصاحبها تكيف �جح، ويرتتب على ذلك  

  .مثريات انفعالية من أمهها عدم االرتياح االنفعايل وما يصاحبها من توتر وعدم استقرار

ت من املثري واالستجابة فالقلق يف التصور السلوكي هو دافع للتوافق دوهكذا قامت النظرية السلوكية بتحليل السلوك وحد

مبا أننا جنده كخربة غري سارة، حيث ينظر  إىل أي خفض للقلق على أنه هدف له أمهية كما أن القلق يصبح مثريا 

كالسيكي عند �فلوف ميد� بتصور عن اكتساب القلق من خالل العصاب مليكانزمات متعددة التوافق، والتعلم الشرطي ال

  :التجرييب، حيث يتميز هذا العصاب �لصفات التالية

 السلوك العصايب هو نتيجة ضغط وتوتر وصراع بني نزاعات الفعل املعززة، ونزاعات الفعل غري املعززة.  

 وع كانالسلوك العصايب يتميز �لقلق وهذا يتضمن العقاب من أي ن.  

 السلوك العصايب يتسم مبجموعة من األعراض اليت تعترب غري عادية يف نظر املعايري االجتماعية.  

الذي وضع مبادئ االشرتاط االجرائي أي تفسري خيايل للعصاب، ويرى أن وجود أسباب داخلية جمرد  "سكنر"ويرفض   

قاب، حيث يرى أن ميكانزمات االشراط االجرائي خرافة، حيث يرجع السبب إى التعزيز أو يف أغلب احلاالت أى الع

   )1998، .السيد ف( من االضطرا�ت النفسية دتلعب دورا يف حدوث  واستمرار عد

من دائرة الضيقة   ومع تطور النظرة إىل مفهوم القلق وفقا للتطور يف املدرسة السلوكية، حيث حاول السلوكيون اجلدد اخلروج

  .خذين يف اعتبارهم العمليات العقلية كعوامل وسيطة بني املثري واالستجابةآلفكر واطسون، 

، واستخدما فيها مفاهيم خاصة �ما، )الشخصية  والعالج النفسي(ولعل من أمههم كل من دوالرد وميلر يف نظريتهما 

التعليم، والقلق لديهما يعترب قوم به خفض الدافع يف عملية ذي يحيث استفادا من مفهوم الدافع وأكدا على الدور ال

دافعا مكتسبا أو قابال لالكتساب، ونظرا إليه كنتاج لتوقع  األمل  والذي يرتبط �لشريات اخلارجية من جانب، والعمليات 

  .الداخلية من جانب آخر، وحيدث القلق نتيجة الصراع بكافة أشكاله

النظرية  السلوكية  يقوم بعمل مزدوج، فهو دافع من �حية ومصدرا للتعزيز من الناحية األخرى، ومن الواضح أن القلق يف 

ومن املمكن تلخيص وجهة النظر السلوكية يف القلق �نه استجابة نتيجة اقرتان املثري احملايد مبثري يؤدي إىل استجابة خوف، 

  .وقد مت هذا االقرتان يف ماضي الفرد



  .على التعلم واحملددات البيئية  وإمهاهلا للعوامل البيولوجية واملعرفيةذه النظرية تركيزها املبالغ فيه على هولقد عاب الكثريون 

ويرى الطالب الباحث أنه ومن خالل دراسة خصوصيات املتفوق الر�ضي أنه من األفراد اليت حتسن التعامل مع ا�ددات 

  . البيئية بصفة خاصة وهذا ما يتوافق مع النظرية السلوكية 

  ):التعلم االجتماعي(املعرفية  النظرية السلوكية 3. 4

تيجيات املعرفية والسلوكية، حيث ركز بندورا وزمالؤه على دراسة نوع آخر من دجمت هذه النظرية بني املفاهيم  واالسرتا   

التعلم هو التعلم �ملالحظة الذي يعد اآلن منطا أساسيا للتعلم، خيتلف عن كل من االشرتاط اإلجرائي والكالسيكي، 

وح دور التعلم �ملالحظة يف ولقد ظهر لديهم بوض، خارجيا يف كل األحوال حىت يكتسب فليس �لضرورة أن يعزز السلوك

إكتساب السلوك وتطور املرض النفسي يف البشر، فوجود صديق قلق مثال قد يؤثر بقوة يف الفرد اآلخر على الرغم من أ� 

منهما ال يبدو واعيا ميثل هذا التأثري، وترتكز هذه النظرية على الدور القوي الذي تلعبه أفكار� ومشاعر� حول ذاتنا يف 

رات اليت تقوم �ا، وعلى سبيل املثال لدى املرضى النفسيني وتوقعا�م حول الكيفية اليت ظهر �ا سلوكهم املضطر االختبا

  :واحتمالية قدر�م على تغيريه ولقد حبث بندورا ثالثة آ�ر للتعلم �ملالحظة هي 

 تعلم استجابة جديدة  

 كف سلوكيات ممنوعة سبق العقاب عليها.  

 تقع يف حصيلة املالحظة  تسهيل ظهور استجا�ت.  

كما  أشار بندورا إىل أن سلوكنا السوي أو املضطر يتم يف ظل ما أمساه �حلتمية التبادلية حيث يرى أن الناس ال يندفعون  

بفعل �ثري القوى الداخلية فقط، وال يندفعون قسرا بفعل املثريات البيئية وأن الوظائف النفسية ميكن شرحها أفضل يف 

الدمحى (لي تباديل مستمر بني الشخص واحملددات البيئية أي بني السلوك والعوامل املعرفية واملرياث البيئية شكل تفاع

2000.(  

  :النظرية املعرفية  4. 4

ميثل علم النفس املعريف اجتاها قو� يف علم النفس املعاصر، حيث أثر على العديد من املنظرين من مدارس خمتلفة، ومن    

ن املدرسة التحليلية و�ندورا يف املدرسة السلوكية كما تعددت االجتاهات املعرفية وتعددت أغارضها، ولعل ذلك سولفان م



ما يهمنا يف هذا ا�ال هو القلق واالضطرا�ت النفسية، ويعترب جروح كيل من علماء النفس الذين أعطوا املعرفة اإلنسانية 

  .ض، حيث يرى أن أي حدث قابل ملختلف التفسرياتوز� يف تفسري الشخصية يف حاليت السواء واملر 

وهذا يعين أن تعرض اإلنسان للقلق ميكن تفسريه من طريقة حىت للحالة الواحدة كما يرى أن العمليات اليت يقوم �ا   

الشخص توجه نفسيا �لطرق اليت يتوقع فيها األحداث، على اعتبار أن عملية القلق ليست إال عملية توقع وخوف من 

  .ملستقبلا

نفعال يظهر مع تنشيط اخلوف الذي يعترب تفكريا معربا عن تقومي أو تقدمي خلطر حمتمل ويرى أن أعراض االأن   ويرى بيك

القلق واملخاوف تبدو معقولة للمريض الذي تسود تفكريه موضوعات اخلطر، واليت قد تعرب عن نفسها من خالل تكرار 

  .على التمتع أو التفكري املتعقل فيها وتقوميها مبوضوعيةالتفكري املتصل �ا، واخنفاض القدرة 

هذا يؤدي إىل تعميم املثريات احملدثة للقلق الذي يؤدي إىل إدراك أي مثري أو موقف كمهدد فانتباه املريض يبدو مرتبطا    

بتصوير أو مفهوم اخلطر مع انشغال البال الدائم �ملثريات اخلطرية، ويسبب تثبت أو توقف معظم انتباه املريض على 

فإنه يفقد كثريا من القدرة على أن ينقل فكره إىل عمليات أخرى داخلية أو مثريات  املفاهيم أو املثريات املتصلة �خلطر،

الفرتاضية وجعلها مساوية لألخطار ا امليل إىل �ويل املآسي واألخطارأخرى خارجية، فموضوع اخلطر مبالغ فيه مع 

   )2003شاهني، ( احلقيقة

  :القلق بنظر�تالشخصية ة عالق 5

هناك العديد من النظر�ت اليت فسرت ظاهرة القلق ودوره يف منو الشخصية منها نظرية التحليل النفسي لفرويد حيث    

يرى إن القلق ينشأ من كبت الرغبة اجلنسية أو إحباطها والنظر�ت النفسية واالجتماعية ألدلر وكارين هورين وهاري ستاك 

  .لعدم رضاهم عن نظريته فيما يتصل �لظروف االجتماعية املؤثرة يف منو الشخصية سوليفان الذين ابتعدوا عن فرويد

  القلق من ثالثة عوامل هي فرد وا�تمع اما هورين فرتى إن حيث يرى أدلر إن القلق ينشأ نتيجة التفاعل الدينامي بني ال  

 الشعور �لعجز.  

 الشعور �لعداوة.  

 الشعور �لعزلة.  



تاك سوليفان فريى إن القلق هو احد احملركات األولية يف حياة الفرد وأعطى أمهية كبرية لعالقات أما �لنسبة هلاري س

االجتماعية ويعتقد إن شخصية  الفرد تتكون من خالل هذه العالقات، وهناك النظرية اإلنسانية اليت ترى إن القلق هو 

ن ماضي الفرد، أما �لنسبة إىل النظرية الوجودية فرتى اخلوف من املستقبل ينشأ مما يتوقع اإلنسان حدوثه وليس �شئا ع

كري  ( أن اإلنسان دائما وأبدا يعيش للمستقبل والقلق ليس حالة مرضية ولكنه مكون من مكو�ت الذات او كما قال 

يت تتولد غن القلق هو احلالة ال) تيليش(ال ميكن أن تتحقق شخصية الفرد ما مل يعيش القلق ويعانيه أو كما قال ) كجارد

الذي يسمى منهجه هذا بنظرية البناء ) الكيلي(عن الصراع بني أن نكون أو ال نكون اآلن، وهناك أيضا النظرية اإلدراكية 

ن �ملستقبل، وإننا �لقلق كلما ندرك كهشخصية اإلنسان هو الرغبة يف التالشخصي، حيث يعتقد إن الدافع األساسي يف 

�ن نظامنا التفسريي ال يستطيع تغطية كل احلقائق والوقائع أو العجز عن إدراك وتوقع األحداث وكذلك نظرية العجز 

الفرد ملاندلر اليت ترى أن القلق حيصل نتيجة لضعف التوازن أو التطابق بني التخطيط ملا حيدث مستقبال وبني إمكا�ت 

  .)2008فرج، ( ه الفعلي الذي يعيشهوواقع

  :قلق احلالة وقلق السمة  1. 5

 وسبلبريجر  طارئة أم مسة الزمة، إال أن كاتلمل تعطي النظر�ت السابقة أمهية للتفريق بني القلق من حيث هل هو حالة    

حالة القلق الذي  جيب التفريق بينهما، األول هو شكلنيتوصال بعد دراسات وحبوث عديدة إىل أن الضطراب القلق 

يشعر به موقف حمدد بزواله ، وعرف هذا النوع من القلق على أنه انفعالية �ا اإلنسان يف مواقف التهديد، فينشط  جهازه 

فيعود اإلنسان  العصيب املستقل وتتوتر عضالته، ويستعد ملواجهة هذا التهديد، وتزول هذه احلالة بزوال مصدر التهديد،

  ".جسميا ونفسيا إىل حالته العادية 

أنه عبارة عن استعداد سلوكي مكتسب كامنا حىت تنبه " أما الشكل اآلخر من القلق فهو مسة القلق وعرف هذا النوع 

وتنشطه منبهات داخلية أو خارجية فتثري حالة القلق، ويتوقف مستوى إ�رة حالة القلق عند اإلنسان على مستوى 

  ".تعداده للقلق اس

حباط والصراع مسألة نسبية، ختتلف من إلفإن الشعور �لقلق يف مواقف ا"  قلق السمة –قلق احلالة "  يف ضوء نظرية     

شخص آلخر حبسب االستعداد للقلق عند كل منهما، فالشخص ذو االستعداد العايل يظهر القلق والتوتر يف موقف 



االستعداد املنخفض للقلق، ألن األول يدرك العجز والفشل بسرعة، وال يثق يف  اإلحباط والصراع أكثر من الشخص ذي

  .قدراته وإمكانياته، ويتوقع الشر، ويعجز عن اختاذ قراراته

ية وأساليب التنشئة اخلاطئة، وقد تبني من العديد من الدراسات ثق من التفاعل بني املعطيات الوراوينمو االستعداد للقل   

التنشئة اخلاطئة يف تنمية هذا االستعداد بدرجة تفوق �ثري الوراثة، حيث وجد أن األشخاص من ذوي مسة �ثري أساليب 

القلق العالية عانوا من تنشئة أكثر سلبية، كما تعرضوا لدرجة اعلى من النبذ واحلرمان والقسوة يف مرحلة الطفولة مقارنة 

  .)1997، .اوي مالشن( بغريهم

  :شخصية القلقةالمسات  2. 5

إن احلاال املرضية القلقة حتدث أكثر ما حتدث يف أولئك الذين اتصفوا من صغرهم بشخصية قلقة، وأهم مظاهر الشخصية 

  :القلق هي 

ما هو قائم االن او ما  ز�دة االنتباه واحلذر، والتوقع واخلوف من النتائج، وأخذ املور �هتمام �لغ سواء ما مضى منها او

هو متوقع منها يف املستقبل، وهدف صاحب الشخصية القلقة أن يصل دائما مرتبة أعلى ويرتبط  ذلك بتخوفه من أن 

حيدث يف حياته ما ال ميكنه من ذلك كالفشل واملرض واحلاجة املادية وصاحب الشخصية القلقة يتصف عادة بضمري حي 

ويتجنب ما من شأنه أن خيل بعالقته مع غريه وا�تمع او اخلروج من جادة القواعد وهو حريص وأمني وخملص يف عمله 

والنواميس االجتماعية كما إنه تفادىي كل ما من شأنه أن يقلل من تصوره عن نفسه من ا�تمع الذي يعيش فيه وخاصة 

استبا�ت لغرض اكتشاف املدى الذي يف تلك املواقف اليت �دد التقدير واالحرتام له، وتتوفر عدة فحوص واختبارات و 

 .تتوفر يف مسات القلق يف الفرد 

  :مستو�ت القلق 6

الذي يظهر على تثري الدراسات العديدة إىل وجود القلق يف حياة اإلنسان بدرجات خمتلفة متتد ما بني القلق البسيط    

  : ويوجد هناك ثالث مستو�ت للقلق هي، شكل الرعب والفزع

  :منخفضةمستو�ت  1. 6



حيدث حالة التنبيه العام للفرد ويزداد تيقظه وترتفع لديه احلساسية لألحداث اخلارجية، كما تزداد  قدرته على مقاومة    

اخلطر، ويكون الفرد يف حالة حتفز ملواجهة مصادر اخلطر يف البيئة اليت يعيش فيها الفرد، وهلذا يكون القلق يف هذا 

  .ر وشيك الوقوعاملستوى إشارة إىل إنذار خلط

    :متوسطةمستو�ت  2. 6

يصبح افرد أقل قدرة على السيطرة حيث يفقد السلوك مرونته وتلقائيته، ويستوىل اجلمود بوجه عام على تصرفات      

الفرد يف مواقف احلياة، وتكون استجابته وعادته هي تلك العادات األولية األكثر ألفة و�لتايل يصبح كل شيء جديد 

  .وتنخفض القدرة على االبتكار، ويزداد اجلهد املبذول للمحافظة على السلوك املناسب يف مواقف احلياة املتعددةمهددا، 

  :مستو�ت عليا 3. 6

حيدث اضمحالل وا�يار للتنظيم السلوكي للفرد وحيدث نكوص إىل أساليب أكثر بدائية، وينخفض التآزر والتكامل    

  )2000وآخر، ( .اخنفاضا كبريا يف هذه احلالة

  :تصنيف القلق 7

  .املرجع األكثر شهرة  وأمهية لتفسري االضطرا�ت النفسية ومنها القلق  ) 1994(ميثل دليل الطب العقلي األمريكي 

  :ويصنف القلق وفقا للمعايري التشخيصية  اإلكلينيكية يف هذا الدليل  إىل

الفزع ( يتميز حبدوث نو�ت مفاجئة من اهللع  :اضطراب اهللع غري املصحوب برهاب األماكن املتسعة 1. 7

املتكرر، والذي يستمر يف العادة أقل من ساعة وعادة ما يرتبط مبظاهر فسيولوجية  كضيق التنفس ) واخلوف الشديد

واضطراب اإلدراك كما قد يرتبط �فكار غري مربرة    وسرعة ضر�ت القلب والعرق واالرجتاف وأمل الصدر والغثيان والدوخة

  .كاخلوف من املوت أو اهلالك احملتوم

يشتمل على نفس األعراض املشار إليها يف النوع  :اضطراب اهللع املصحوب برهاب األماكن املتسعة 2. 7

  .السابق، إال انه يرتبط أيضا �خلوف من األماكن املتسعة املفتوحة 



هو خوف من املواقف االجتماعية اليت ميكن أن يتعرض فيها الفرد إىل النقد من  :تماعي الرهاب االج 3. 7

  .اآلخرين، وتتمثل أهم األعراض يف عدم القدرة على التحدث يف مجيع عام، أو الكل أمام اآلخرين

تفكري يتميز هذا االضطراب بسيطرة الوساوس القهرية على  : اضطراب الوساوس واألفعال القهرية 4. 7

اإلنسان بدرجة تسبب له الكرب وتعيق حياته ونشاطاته املختلفة ومنها املهنية واالجتماعية بل والشخصية إذ ال يقتصر 

أثرها على وجود الوساوس بل ترتبط يف العادة �فعال قهرية، ومن أمثلة الوساوس واألفعال القهرية كثرة غسيل اليدين خوفا 

  .من التلوث 

أساسية يف مدة  نوع من اضطرا�ت الضغوط بعد احلوادث وميكن الفرق بدرجة : وط احلادةاضطراب الضغ  5. 7

ا يعين أن الفرق يف ها حيث حتدث خالل الشهر األول من حدوث احلادث، وحتل يف حدود الشهر،ممحدوثها واستمرار 

  .هامدى استمرار 

ة أعاله وميكن أن يشمل االضطرا�ت قلق غري حمدد كواحد من االضطرا�ت املصنف :القلق غري احملدد 6. 7

املصحوبة بقلق أو إرهاق واليت ال تقبل شروط التصنيف حتت أي من األنواع السابقة احملددة أعاله، وأيضا ال تقابل شروط 

  .التصنيف حتت اضطرا�ت التوافق املصحوبة �لقلق، او االضطرا�ت التوافق مع القلق املختلط والزاج املكتئب

  :للقلق السلبية واالجيابيةاجلوانب  8 

عندما يستويل على األفراد ويتمكن منهم، تصبح حيا�م عبارة عن سلسلة من املنغصات فيؤثر على أدائهم وإنتاجهم     

وقدر�م على اإلبداع واالبتكار، وخصوصا يف الدرجات العالية منه، حيث يتحول إىل قلق عصايب، إال أنه يف املستوى 

  .لق إجيابيا للتقدم وحل املشكالتالطبيعي املعتدل يكون على العكس فيدو هذا الق

القلق أشبه �إلشعاع ، مفيد إذا مت ضبطه وتوجيهه ولكنه ضار إىل حد بعيد إذ ترك من غري ) : 1979(يقول سوين    

أنه ال يوجد أي فرد يعيش بال قلق، وبينما يكون قدرا حمدودا من القلق ضرور� للنمو، )  1992(ويذكر عكاشة  ،تقييد 

  ريا منه يكون معوقا فإن قدرا كب



وبني الدرجة  ني اجلوانب السلبية للقلق النفسيإىل هناك عالقة إرتباطية قوية ب) 1992(كما يشري عبد السالم وآخرون     

الذي نسميه العصايب، وهو القلق الذي  ايل املزمن هوالعالية، وكذلك الدرجة املنخفضة من درجات القلق، فالقلق الع

احتمال الفرد مما يدفع �لفرد إىل أن يسلك طرقا غري واقعية وغري منطقية ومرضية، و�ختصار طرقا تكون شدته فوق قدرة 

  .ا يتناسب معها من أداءعلى التعامل مع مجيع املواقف ومب عصابية تنعدم معها قدرته

الجتماعية والرتبوية واملهنية، وهذا النوع من القلق هو الذي يعيق أداء اإلنسان ويعطل قدراته اجلسمية والعقلية والنفسية وا

من حوله من مشكالت وغري مبال يف يصبح الفرد غري مكرتث مبا يدور  وأيضا عندما تكون مستو�ت القلق منخفضة قد

  .االهتمام �ا

وللقلق جوانب إجيابية مثلما له جوانب سلبية ويكون ذلك يف حاالت القلق متوسط الشدة، حيث إن هذه الدرجة من 

بط �كثر األداءات اتساقا بعكس القلق العصايب العايل أو القلق املنخفض، فالقلق العادي ضروري لألفراد القلق ترت

الناضجني انفعاليا وعقليا حيث أنه يساعد�  على التعامل مع املشكالت اليت تواجهنا يف مواقف احلياة اليومية بكفاءة 

ألن مثل هذه الدرجة املعقولة من القلق تسري لنا التعامل ) لسوي القلق ا( وهذه الدرجة من القلق ميكن تسميتها  .جيدة

 مع مجيع املواقف، وهذه الدرجة من القلق ضرورية حلفظ حياة اإلنسان ومحايته من املؤثرات ودفاعا له للعمل والتعلم

   .)58، صفحة 1997راتب، (

  :أسباب القلق 9

، تبني من خالل استعراض النظر�ت  املختلفة أن علماء النفس خيتلفون يف تفسري أسباب القلق تبعا خللفيا�م النظرية    

�تج عن  اخلربات املكتوبة، وهذا ما جنده لدى املنظرين يف املدرسة التحليلية، بينما  فهناك من يركز على القلق كعصاب

عميمه، أما اإلنسانيون فريون أن عدم حتقيق الذات من أهم أسباب القلق ومن جانب يركز السلوكيون عل عملية التعلم وت

آخر أشارت نتائج البحوث إىل أن األسباب وإن كانت موضوعية ومثريات داخلية فإ�ا ختتلف، إال أن النظرة الشمولية 

فة عامة �العتماد على النظر�ت توجب األخذ يف االعتبار مجيع األسباب احملتملة، وفيما يلي ألهم أسباب القلق بص

  .)2002احلفيظ، ( السابقة ونتائج البحوث  العلمية

  :االستعداد الوراثي 1. 9



تعد الوراثة من أهم األسباب اليت تؤدي إىل القلق، حيث تؤكد بعض األحباث احلديثة أثر العوامل الوراثية يف ظهور     

القلق، ومن هذه األحباث تلك اليت أجرت على التوائم حيث تبني أن التشابه يف اجلهاز العصيب الالإرادي، واالستجابة 

  .�ة يؤدي إىل ظهور أعراض القلق لدى التوأمنيللمنبهات اخلارجية والداخلية بصورة متشا

  :العمــــر 2. 9

تعد املرحلة العمرية أحد العوامل اليت تؤثر يف نشأة القلق، حيث يزداد القلق مع عدم نضج اجلهاز العصيب يف       

يكون اخلوف لدى الطفولة،وكذلك ضموره لدى املسنني فيظهر القلق لدى األطفال �عراض خمتلفة عنه لدى الراشدين، ف

األطفال على شكل خوف من الظالم ومن احليوا�ت، أما القلق يف املراهقة فيكون بشكل الشعور بعد األمن واخلجل، 

وعادة تضعف أعراض القلق يف مرحلة النضج لتظهر يف مرحلة سن اليأس والشيخوخة، وميثل القلق واحدا من أهم 

  .را�ت الوظيفةاالضطرا�ت النفسية احملتملة كنتائج لالضط

  :االستعداد النفسي العام 3. 9

تساعد بعض اخلصائص على ظهور القلق، ومن ذلك الضعف النفسي العام، والشعور �لتهديد الداخلي أو اخلارجي     

الذي تفرضه بعض الظروف البيئية �لنسبة ملكانة الفرد وأهدافه، والتوتر النفسي الشديد، والشعور �لذنب واخلوف من 

عقاب وتوقعه، وتعود الكبت بدال من التقدير الواعي لظروف احلياة، وعدم تقبل مد احلياة وجزرها، كما يؤدي فشل ال

الكبت إىل القلق وذلك بسبب طبيعة التهديد اخلارجي الذي يواجه الفرد أو لطبيعة الضغوط الداخلية اليت تسببها رغبات 

  .الفرد امللحة

   :العوامل االجتماعية 4. 9

عترب العوامل االجتماعية وفقا لغالبية نظر�ت علم النفس من املثري األساسي للقلق، إذ تؤكد أمهية العوامل كعوامل  ت   

أساسية إلحداث القلق وال شك أن حصر مثل هذه األسباب أمر مستحيل لتعددها وتشعب جوانب احلياة املقلقة  

لضغوط كاألزمات احلياتية، والضغوط احلضارية والثقافية خاصة يف عصر اتسم �لقلق، وتشمل هذه العوامل خمتلف ا

والبيئية املشبعة بعوامل اخلوف واحلرمان  والوحدة وعدم األمن، واضطراب اجلو األسري وتفكك األسرة، وأساليب التعامل 

  .هين والزواجيالوالدي القاسية وتوفر النماذج القلقة ومنها الوالدين والفشل يف احلياة ومن ذلك الفشل الدراسي وامل



  :مشكالت الطفولة واملراهقة والشيخوخة 5. 9

حيث تنشأ ذكر�ت الصراعات يف املاضي والطرق اخلاطئة يف تنشئة األطفال مثل التسلط والقسوة واحلماية الزائدة    

ربات اجلنسية واضطرا�ت العالقات الشخصية مع اآلخرين والتعرض للخربات احلادة اقتصاد� او عاطفيا أو اربو�، واخل

الصادرة خاصة يف الطفولة واإلرهاق اجلسمي والتعب واملرض، لكن يبقى من أهم األسباب املؤدية للقلق هو غفلة 

  .)105، صفحة 2007شاكر، ( اإلنسان وبعده عن دينه الصحيح

  :أعراض القلق 10 

   :األعراض اجلسمية 1. 10

وتظهر هذه األعراض على أعضاء متعددة جدا، فتشمل القلق وارتفاع  يف نبضاته وتقلصات مؤملة له، وارتفاع ضغط       

الدم، كما تشمل اجلهاز اهلضمي والتنفسي فيشعر املصاب �لقلق بصعوبة يف البلع أو اإلحساس  بغصة �إلضافة إىل 

قد حيدث غثيان أو إسهاال أو إمساكا واجلهاز العضلي يتأثر   ضيق يف التنفس أو سرعة، ويشعر �ضطراب معوي مما

كذلك حيث حتدث عضلية مؤملة يف الساقني والذراعني وآالم يف الصدر �إلضافة  إىل إحساس جلدي �حلرارة والتعرف 

ما زادت حدة والتنميل، وكذلك برودة األطراف، واضطرا�ت يف النوم والصداع وفقدان الشهية وجتدر اإلشارة إىل أنه كل

  .القلق زادت هذه األعراض وتعددت

  :األعراض النفسية 2. 10 

وأوهلا اخلوف وهو مقرتن متاما مع القلق، وقد يتجاوز إىل خوف مفرط حني يشتد القلق، ويصاب املريض �لتوتر        

م الثقة والطمأنينة ورغبة يف والتهيج العصيب وسرعة االنفعال والغضب ويفقد الشهية للطعام، وتوقع األذى واملصائب وعد

اهلرب عند مواجهة أي موقف من مواقف احلياة، �إلضافة هلذا كله حتدث للقلق بعض األعراض العقلية مثل ضعف 

الرتكيز وكثرة النسيان واألوهام املرضية اجلسمية  ويف حاالت حادة ينتاب املريض شعور �نفصال اجلسد عن البيئة وانفصال 

  .)1996، .السالم ف( الذات عن اجلسد

  :راض السيكوسوماتيةعألا 3. 10



ويقصد بذلك األمراض العضوية اليت تنشأ نتيجة بسبب معا�ة القلق النفسي واالنفعاالت الشديدة كما يقصد        

بذلك األمراض العضوية اليت تزيد أعراضها عند التعرض إىل حاالت القلق النفسي والتوترات الشديدة ويف مثل هذه 

ارتفاع : املريض ومن أجل صحته العامة، ومن أهم هذه األمراضاحلاالت يكون عالج القلق واالنفعاالت أساسيا لشفاء 

      .اخل....ضغط الدم، الذحبة الصدرية جلطة الشرايني التاجية للقلب، الربو الشعيب، الروماتيزم البول السكري، قرحة املعدة 

  : قياس القلق 11

احتاج املعاجلون النفسانيون إىل أداة تساعدهم يف التعرف على وجود القلق ودرجته لدى مرضاهم، فجاءت حماوالت    

) مقياس �يلور يف القلق الصريح " ( جانيت �يلور " عديدة وكانت بدا�ت حركة القياس للقلق  املقياس الذي أعدته 

  .م 1951سنة 

حبث وأداة ومقال وكتاب نشرت  1500" سبيلربجر " حول القلق فقد أحصى  مث نشطت بعد ذلك البحوث والدراسات

مما يدل على النشاط  1974و1970حبث  وأداة ومقالة وكتا� نشرت بني سنة  2064و 1963و 1950بني سنة 

مقياسا  مقياسا للقلق ولكنه تعرض النتقادات عديدة مث أظهر سبيلربجر" كاتل"واعد . العلمي الدءوب حول هذه الظاهرة

  .حلالة القلق انتقده كاتل

وتزخر مكتبة املقاييس النفسية �دوات أخرى  « STAI »مث اعد سبيلربجر وآخرون مقياسا آخر حلالة ومسة عرف بــ   

  .عديدة من املقاييس اليت تساعد على  قياس القلق

  :قياس القلق للر�ضيني 1. 11

وقلق  يف خالل دراستهما العملية إىل وجود عاملني واضحني للقلق مها  قلق السمة" شاير " و "  كاتل" لقد توصل     

  .احلالة 

وزمالؤه هذا املفهوم يف دراسا�م املتعددة واستطاعوا التميز بني جانبني هامني من  )1971(" سبيلربجر " وقد دعم     

ق يف مواقف التهديد املختلفة وهو ما يعرف بسمة القلق وجانب  القلق الذي يشعر به جانب االستعداد للقل: القلق مها

  .الفرد يف مواقف التهديد املختلفة، وهو ما يعرف حبالة القلق



 ألفراد يف نزعتهم حنو االستجابةقلق السمة مبثابة الفروق الفردية الثابتة نسبيا يف االستعداد للقلق، واليت متيز ا" ويعرف  

  .واقف املدركة على أ�ا مهددة هلم بدرجات مرتفعة الشدة من حالة القلق للم

 بينما يعرف قلق احلالة �نه  حالة انفعالية مؤقتة �لذاتية والشعور �خلوف، وتوقع الشر، ويصاحب هذه احلالة ز�دة 

ولقد أوضحت نتائج البحوث أن قلق السمة يوجد لدى مجيع األفراد مبا فيهم الر�ضيني، ولكن ، نشاط اجلهاز العصيب

بدرجات متفاوتة و�لطبع فإن األفراد الذين يتميزون �رتفاع درجة قلق السمة يكونون أكثر توترا وقلقا عند تعرضهم ملواقف 

أن مسة القلق تعترب من أهم العوامل اليت  )1979(" فورا كال"التوتر مثل املنافسة الر�ضية و�كيد للمعىن السابق تشري 

" سبيلربجر " تؤثر على درجة اإل�رة االنفعالية لالعب قبل املنافسة أو التدريب لذلك مل يكن من املستغرب أن حياول 

" ملنافسة �نه لربط بني مفهوم القلق واألداء الر�ضي، وقد عرف من وجهة نظره قلق ا  "قلق السمة " استخدام مصطلح 

سبيلربجر " ووفقا لرأي " امليل إلدراك مواقف املنافسة كمهددات واالستجابة هلذه املواقف مبشاعر تتسم �خلوف والتوتر 

فإن اخلوف من الفشل واخلوف من الضرر البدين يعتربان من اهم احملددات اليت تؤثر إىل حدوث قلق احلالة يف املنافسة "

  .الر�ضية

اختبارا يقيس مسة القلق التنافسية يف املواقف التنافسية الر�ضية اختبار قلق املنافسة  1977عام " اينرمارتنز ر " وقد صمم 

  .الر�ضية ولقد وضع هذا االختبار معتمدا على العالقة بني قلق املنافسة الر�ضية وعملية املنافسة

  :عالج القلق 12

عتبار أن البعد عن منهج هللا القومي هو السبب يف حدوث اضطراب القلق يعود بنا ذكر العالج إىل ذكر السبب فعلى ا   

فإن العودة إىل هللا عزو جل وإتباع شرعه مصدر مهم من مصادر العالج الناجحة، وال يعين عدم االستعانة �ألسباب 

م، حيث يرى 1991شة  الدنيوية واليت  من املمكن ذكرها مثلما جاء يف كتاب الطب النفسي املعاصر للدكتور امحد عكا

  :أن العالج خيتلف �ختالف الفرد وشدة القلق والوسائل املتاحة، ومن األسس اهلامة للعالج ما يلي

 العالج النفسي ويقصد به اجللسات النفسية والتشجيع واإلحياء والتوجيه.  

 نفسيالعالج البيئي واالجتماعي وذلك �بعاد املريض عن ا�االت اليت تسبب له  الصراع ال.  



  العالج الكيميائي وذلك حيث ال حتقق الوسائل السابقة فائدة تذكر، وميكن إعطاء املريض بعض املنومات ويف

  حال اشتداد القلق يلجأ املعاجل إىل وصف عقاقري  خاصة تقلل من التوتر العصيب

  واألماكن العامة أو العالج السلوكي ويوجه للفئة ذات القلق املرتبط �خلوف املرضي من الناس واحليوا�ت

  .الضيقة أو الشاهقة، وذلك �عطاء املريض جلسات اسرتخاء وتعلم شرطي

 يف احلاالت املستعصية يلجأ املعاجل ألسباب العالج الكهر�ئي أو اجلراحي.  

ريب على ويعترب العالج الطيب من أكثر طرق العالج شيوعا ملرضى القلق، كما يعد العالج السلوكي املعريف املقرتن �لتد 

االسرتخاء فعال يف اختزال التوتر مباشرة حيث تساعد عملية البناء املعريف يف املريض على حتديد واستبدال أفكاره املشوهة 

واملضطربة املؤدية هلذا االضطراب إىل بناء معريف جديد أكثر واقعية، واملزاوجة بني العالج املعريف والطيب ما تكون أكثر 

  .)1991محودة، ( مبفرده فاعلية من أ� منهجيا

وقد عاجل االسالم موضوع القلق معاجلة رائعة و�يت االمتثال ألوامر هللا يف بداية هذه املنظومة من القيم حيث يشعر 

ومن أعرض عن ذكرى فإن له  *فمن اتبع هداى فال يضل وال يشقى  « اإلنسان �لراحة والطمأنينة يقول سبحانه وتعاىل

  ].124-123اآل�ت  طه[»      *معيشة ضنكا وحنشره يوم القيامة اعمى 

ولذلك فإن القيم اإلسالمية العظيمة وغريها من التعاليم اإلسالمية متثل منظومة كفيلة حبماية كل من متسك �ا من     

  .طرا�ت النفسية يف مهدهاقلق فلقد حاربت مصادره وسعت إىل القضاء عليه وعلى مجيع االض

  :وسائل ملعاجلة القلق 1. 12

من املمكن السيطرة على حاالت القلق اليت تنتاب الفرد �لطرق النفسية البسيطة واليت تبدأ من البيت وذلك مبحاولة      

فإنه �يت دور إبعاده عما يقلقه وبث الطمأنينة يف نفسه مع حماولة إخفاء قلقهم عنه، أما إذا تطورت حاالت القلق 

الطبيب النفسي بعالج هذه احلاالت والذي يتبني دوره يف االستماع لشكوى املريض وتفهم أعراض املرض ومعا�ته ومعرفة 

�ريخ املرض بصورة مفصلة وإجراء الفحوص الطبية الالزمة مع طلب الفحوص األخرى التأكيدية حسب حاجة املريض، 

  .)211، صفحة 2003فوزي، ( ها خشية حدوثها ما ال حتمد عقباها اليت حيددويف احلاالت املزمنة أو الشديدة جد



حداث وللتوجيه النفسي واالجتماعي دور مهم يف ختفيف القلق عن املريض كأن نبني له كيفية مواجهة املصاعب أو األ  

  .املقلقة والسيطرة عليها بكل هدوء وطمأنينة

إخل، وهكذا ميكننا احلصول  على ...عند اشرتاكه يف إحدى املنافسات الر�ضية، أو االشرتاك يف اختيار قيادة السيارات

مؤشر جيد للتنبؤ بسلوك األفراد يف املواقف اخلاصة عندما  تتوافر لدينا املعرفة الكافية عن هذه املواقف وعن ميول األفراد 

 .حنو االستجابة هلا

اخلاصة مبراجعة البحوث اليت استخدمت أدوات قياس قلق السمة  )1972(" سبيلربجر " كما أشارت نتائج دراسة 

  .اخلاص إىل أ�ا تعترب مؤشرا أفضل �لسلوك من مقاييس القلق العام

قلق يف بتطوير مقياس مسة القلق كمقياس خاص لقياس مسة ال )1990(مالؤه ز و " مارتنز " وعلى ضوء ما سبق اهتم   

   .مواقف املنافسة الر�ضية

:الثقة �لنفس 13  

  :  1959تعريف كلفورد  1. 13

هي عامل من عوامل الشخصية، يشمل اجتاه الفرد نفسه و بيئته االجتماعية، و يرتبط مبيله إىل االقدام حنو البيئة أو      

  .الرتاجع عنها

  .ا�ا شعور الفرد بقدراته  -:  1971تعريف وبسرت  - 

 . ثقة بقابليته اخلاصة  -: 1973تعريف كود  -

  :  1987تعريف الكبيسي  2. 13

هي اميان الفرد بنفسه و بقدراته و االعتماد عليها يف تسيري أموره ، و االحساس �المان و االطمئنان النفسي، و        

قبول من عدم الشعور �لنقص أو اخلجل يف املواقف االجتماعية، أو اخلوف من نقد اآلخرين له، و  الشعور �نه م

  .اآلخرين



  : 1990تعريف املهداوي  3. 13

من نقد اآلخرين و االعرتاف ثقة الفرد �مكانيته و قدراته و االعتماد على نفسه يف تسيري أموره و  عدم اخلوف       

  .خبطئه

  .سلوك بشكل عامتعد الثقة �لنفس إحدى  مسات  الشخصية األساسية واحد معايري الشخصية السوية و ترتبط �ل     

هي احد أبعاد الشخصية اليت تكرر ظهورها يف الدراسات العاملية اليت أجراها فورد إىل مسة الثقة �لنفس غيو توصل      

على األطفال و الراشدين و تعد الثقة �لنفس عامال عاما غري مقتصر على جمال حمدد كالسلوك االجتماعي أو  االنفعايل 

ابية أو السلبية حنو نفسه و حنو و إمنا ترتبط �لسلوك عامة، و هي من ضمن العوامل املؤثرة يف اجتاهات الفرد االجي

 . اآلخرين و حنو بيئته االجتماعية

و الثقة �لنفس ترتكز أمهيتها يف كو�ا تساعد يف إعداد إنسان قادر على أن يتبوأ املكانة املرموقة يف قيادة ا�تمع و        

كالت و اختاذ القرار املناسب و يكون شخصا متكامال نفسيا و اجتماعيا كما أ�ا تساعد يف التغلب على حل املش

  ) .2003رؤوف  و سعيد،  .( العيش يف توافق ليكون إنسا� �جحا يف ا�تمع 

  :الثقة �لنفس مفهوم 14

دون  (املكان، الزمان، الثقة �لنفس هي حسن اعتماد املرء بنفسه واعتباره لذاته وقدراته حسب الظرف الذي هو فيه

وهي أمر مهم لكل شخص مهما كان وال .(من ذلة أو خضوع غري حممود) ودون تفريط (عجب أو كرب أو عناد )إفراط

الثقة هي إميان اإلنسان بقدراته وإمكا�ته . يكاد إنسان يستغين عن احلاجة إىل مقدار من الثقة �لنفس يف أمر من األمور

  .وأهدافه وقراراته، أي اإلميان بذاته

فهذا واثق بنفسه وذاك غري واثق أبدا، والواقع أن الثقة �لنفس تتماوج ارتفاعا  إ�ا موجودة بكماهلا أو مفقودة متاما،

فالشخص الذي يتحدث يف موضوع يعلمه  (املوقف، املكان، الزمان واملوضوع) واخنفاضا حبسب مقوما�ا والظروف احمليطة

يعلم عنه إال القليل، أما إذا كان مؤشر الثقة مرتفعا بغض النظر عن  جيدا تكون ثقته أفضل مما لو حتدث يف موضوع ال



والعكس صحيح فإذا كان (...تضخم الذات يصاحبه ثقة ظاهرية زائفة) مقومات الثقة فهذا يدل على علة يف الشخص

عف يف الثقة حتقري الذات يصاحبه ض) مؤشر الثقة منخفضا دائما رغم توفر مقومات الثقة فهذا يدل على علة يف الشخص

أ�ا تقتضي العناد واإلصرار والثبات على الرأي وإن كان خاطئا، والصحيح أن الواثق بنفسه يغري رأيه إذا اتضح له  �لنفس

إما بقسوة احلجة واإلقناع أو بقسوة ) أ�ا تقتضي السيطرة على اآلخرين والتحكم فيهم والتسلط عليهمو الصواب يف غريه، 

 .ارية أو األعراف االجتماعية أو �لتسلطالنظام والقوانني اإلد

يقرها األدب وحسن اخللق مثل  أ�ا تقتضي نبذ احلياء والتسلح بشيء من اجلرأة املبالغ فيها، وهذا يدفعه إىل اقتحام أمور ال

هاة إ�ا تنعكس على القدرة على املفاخرة واملبا، التدخل يف خصوصيات الناس والسؤال عن أمورهم الشخصية وحنو ذلك

  .(bergert, 2004) والتحدي والتعاظم والتعايل

الثقة تكتسب وتتطور ومل تولد الثقة مع إنسان حني ولد، فهؤالء األشخاص الذين نعرف أ�م مشحونون �لثقة ويسيطرون 

أ�س اكتسبوا ثقتهم �لتوكل على هللا مث على قلقهم، وال جيدون صعو�ت يف التعامل والتأقلم يف أي زمان أو مكان هم 

  .بتطوير أنفسهم واالرتقاء �ا

  :مسات الثقة �لنفس 15

مسة، كما كانت احد ) 16(السمات املصدرية يف دراسات كاتل البالغ عددها  كإحدىو ظهر عامل الثقة �لنفس        

فضال عن ذلك فأن الثقة �لنفس أحد العوامل . العوامل التسعة للشخصية اليت حصل عليها ثرستون يف دراساته العاملية

ثقة �لنفس هو أحد املهمة يف منو بعض مسات الشخصية األخرى و قدر�ا على التكيف السليم، حيث أن فقدان ال

 مظاهر العصابيني و أن الثقة �لنفس تتداخل مع مسة األتزان  االنفعايل و من متطلبا�ا التكيف االجتماعي السليم

  .)201، صفحة 1994عالوي، (



حياة الفرد  متكن الطفل يف املراحل العمرية الالحقة الثقة �لنفس اليت تكتسب و تنمو خالل األعوام األوىل من وإن       

من االستقالل الذايت و حتمل املسؤولية و عدم االتكالية على والديه أو على اآلخرين و تساعده على �كيد الذات و 

  .ح فردا متكامال نفسيا و اجتماعياالسيطرة على بيئته و امليل إىل االندماج و التفاعل االجتماعي، فيصب

رت الدراسات إىل أن هناك عالقة بني التحصيل الدراسي و النجاح يف املدرسة، و بني الثقة �لنفس حيث وجدت أن أشا

الطلبة الذين يقع مستوى حتصيلهم دون مستوى قدرا�م كانوا  يدركون انفسهم أقل كفاية و يعانون من مشاعر النقص و 

و أن ضعف الثقة �لنفس قد يؤدي إىل الشعور بعدم األمن، و  ،ينقصهم اإلعتماد على النفس و أقل تفاؤال و طموحا

و تقرتب مسة الثقة �لنفس مع مفهوم ، أو الشعور �لنقص و عدم الكفايةضعف يف قيمته الشخصية أو تقدير الذات، 

  . قف الطارقة بدون  تردد أو خوفالشجاعة أو االقدام أو القدرة على مواجهة املوا

هي مؤشرات هامة لتوافق الفرد النفسي )  االنبساط، االتزان االنفعايل، الثقة �لنفس(ان مسات الشخصية الثالث         

  .ة الوالدية كما يدركها األبناءو االجتماعي فهذه السمات عند االبناء ترتبط و تتاثر إىل حد كبري بنمط الرعاي

و هناك عالقة بينهما و بني قدرة الفرد على إدراك املوقف االحباطي و اليت تتحدد بعاملي التأثري و التأثر، حيث        

ان قدرة الفرد على ادراك املوقف االحباطي من خالل خرباته و قدراته العقلية و تزيد من ثقته بنفسه و أن الثقة �لنفس 

  . )2000فهمي، ( باطيتساعد الفرد على إدراك املوقف االح

  :أمهية الثقة �لنفس 16

تربز امهية الثقة �لنفس بوصفها حمور مسات الشخصية السوية القادرة على التفاعل االجتماعي و التكيف السليم         

  .  الطبيعيةو اليت قد يتأثر منوها أو تضعف من  خالل أساليب الرتبية أو التنشئة غري الصحيحة و من الظروف األسرية غري

السهل االعتماد عليها يف كل عمل ممكن من األعمال و يف التغلب على  إن الثقة �لنفس مىت وجدت فمن      

  .مصاعب احلياة



و لذا جيب أو تعود األطفال االعتماد على أنفسهم و االستقالل يف تفكريهم من غري االتكال على أحد حىت      

الثقة �لنفس و الدقة �لعمل و يستطيعون يف املستقبل أن يعيشوا معتمدين على أنفسهم و االعتماد على النفس يتطلب 

  .التحقق منه حىت تكون أحكامنا صائبة

و الشخص الواثق بنفسه ثقة بعيدة عن الغرور و الواثق بقوله و فعله يستطيع أن يقف وحده، معتزا برأيه و مربهنا       

يف رأيه و لكن جيب عدم على صوابه فليس من يستقل برأيه يف أمر من األمور يكون خمطئا دائما بل قد يكون مصيبا 

 .)29، صفحة 2001عامود، (عالمة على الضعف ال على القوة  االفراط يف الثقة �لنفس ألنه قد يكون

  :خماطر الثقة الزائدة �لنفس 18

و غالباً ما يكون هذا جمرد مربر لعدم القيام �لعمل  ،يعاين بعض األشخاص من مشكلة معاكسة، و هي فرط الثقة �لنفس

و بذلك ال تقوم �ي عمل إىل أن حيني الشهر األخري قبل . حبيث ختدع نفسك �ن مقررك سهل و ال حيتاج لكبري جهد

  .جز أي عملو لكنك اآلن متلك سبباً للقلق ألنك مل تن. االمتحان مث تتحول فجأًة إىل منوذج الطالب القلق املتوتر اخلائف

   .فهنالك حالن يعمالن جنباً إىل جنب مها الدافع و التنظيم. عملياً ميكنك جتنب مشاكل فرط الثقة و القلق الزائد

  السلوك العدواين 19
  :تعريف العدوان  1. 19

استجا�ت  افعية فطرية و إماميكانيزمات د إماأنه ميثل قوة دافعة موروثة تتمثل يف وجود : فهناك من يرى           

استدعاء االستجا�ت خارجية تؤدي إىل  هية فطرية تعمل حتت �ثري مثرياتإما وجود وظائف تنبيمنظمة غريزية، و 

  .)117، صفحة 2009، .دمحم ع( الكل متفق على أنه ليس للتعلم دوره يف أداء هذه االستجا�ت العدوانيةالعدوانية، و 

هو سلوك موجه حنو البيئة يتسم �حلرية و النشاط و مبعناه الواسع فإن كل تصرف يقوم به الفرد  ):1979 (تريفرز عرفهوي

  .حنو البيئة هو تصرف عدواين

  .ىل األضرار �آلخرين أو إيذائهم هو السلوك العدواين الذي يهدف إ ):1981(الشماع  هعرفوي



هو سلوك حيدث نتائج ختريبية أو مؤذية أو قبض السيطرة على اآلخرين جسميا أو لفظيا يف  ):1998(أما حممود فيعرفه 

خصائص كل من الشخص املعتدي و شدة السلوك و ) مثل اإلهانة أو الضرب أو التخريب(ضوء خصائص السلوك ذاته 

  .عليه

  :ما هو العدوان 1. 19

يستعمل مصطلح العدوان يف ظروف عديدة من الر�ضة و التدريب، و عندما نتكلم على العدوان يتبادر إىل         

األذهان بعد فقدان الالعب للكرة يف لعبة الكرة الطائرة أو إخفاقه يف الوصول إىل السلة يف لعبة كرة السلة يتبادر إليه 

طلح ينسحب أوتوماتيكيا لريتبط و ينتج أحكام اجيابية أو سلبية و و هي العدوان، و يبدو أن املص) رديئة(فكرة 

  . )2002حجاج، ( عن )Gill, 1986(استجا�ت شعورية كما قاهلا كيل 

على أي حال يظهر أغلب السلوك العدواين يف الر�ضة و النشاط البدين ال ليكن رغبة متوارثة أو غري مرغوبة و         

  .اجليد و فهم السلوك -ردئلكن تعتمد على التفسري، و حقيقة أن احلديث عن العدوان  أمر سهل إذا  جتنبنا انقسام ال

        

�دف إىل تفسري و فهم السلوك العدواين يف ا�ال الر�ضي أو التعرف على  و هناك العديد من النظر�ت اليت      

األسباب املؤدية إىل فقد الر�ضيني السيطرة و التحكم يف تصرفا�م و انفعاال�م، فهي تذهب يف تفسري العنف إىل أنه 

  .مع البيئة تعبري عفوي عن الغريزة أو ردة فعل إزاء اإلحباط، أو نتيجة طبيعة التعلم و التكيف

أمامه نظرية ثنائية فيها فطريتان مها غريز� احلياة و املوت قاومت كل منهما األخرى، و حتدد " فرويد"فقد وضع        

هذه الغرائز بدوافع الشخصية اليت تبدو أ�ا غرائز فطرية مالزمة للحياة العضوية  إلصالح احلالة البدائية لألشياء، و يؤكد 

�درا ما تظهر منفصلة فهي ختلط بنسب خمتلفة، و ال ميكن أن ) غريزة احلياة و غريزة املوت(لغريزة أن منطى ا" فرويد"

  .تكون منعزلة متاما، فاالشرتاك و الصراع بني الغريزتني ميسك السر لظاهرة احلياة



يفرتضون أنه رغم وجود بعض و مييل احملللون النفسيون بصفة عامة إىل النظر إىل العدوان على أنه ظاهرة مرضية و         

امليل الفطري إىل العدوان إال أنه جيب على الناس أن جيتهدوا يف ختليص أنفسهم و وأطفاهلم من هذا امليل �ن يهيئوا 

  .للتحليل النفسي -لبيئةإذا فشلوا يف �يئة هذه ا –ألطفاهلم بيئة صاحلة، أو �ن خيضعوهم فيما بعد 

  :تعريف وليم اخلويل  2. 19

داء املادي أو وما يعادله من تعد معنوي، و العدوان عند مدرسة التحليل النفسي هو االع  يقصد �لعدوان           

املظهر الشعوري لغريزة الثناتوس موجهة للخارج، أما عند آدار فهو ضرب من السلوك ااجلتماعي غري السوي يهدف إىل 

و العدوان، حيث يعترب العدوان )  أو اإلحباط(فرض القاتل �لفشل حتقيق رغبة صاحبه يف السيطرة، و من هذا نشأ ال

  .دائما سلوكا يهدف إىل التعويض عن اخليبة  و الفشل الدفني

االجتاه إىل اختاذ األسلوب العدواين �زاء األمور، أو واملسا إىل اقتحام الصعو�ت و األخطار   كما يقصد �لعدوانية         

ا ما يستخدم اللفظان السابقان مبعىن واحد و لكن العدوان يشري إىل سلوك غري سوي يتميز بدال من تفاديها و كثري 

إىل ) قد يظل يف حدود السواء  أو يؤدي إىل العدوان( –�لعنف و التعدي املادي أو املعنوي، بينما تعين العدوانية اجتاها 

لة فرض املرء على جمتمعه برغم االعرتاض عليها، و االقدام و  اقتحام الصعاب بدال من التحليل على تدليلها و حماو 

  .)2007، .اهلنداوي ع( اللفظان مشتقان من أصل واحد يعين االقدام أو اهلجوم

 : أنواع العدوان يف الر�ضة  20

هناك العديد من التصنيفات للعدوان ختتلف كثريا يف طبيعتها و يبدو أن هذا األمر يرجع لصعوبة التعريف، مما جعل        

  .الباحثني مييلون لتعريفه من خالل تصنيفاته

  :م ثالث تقسيمات للعدوان مشلت تصنيفات ثنائية نوجزها فيما يلي 1961عام    Bussقد وضع �س        

  اللفظي يف مقابل العدوان البدين العدوان.  

 العدوان املباشر يف مقابل غري املباشر.  



 العدوان السليب يف مقابل االجيايب. 

تصنيفات فرعية عبارة عن نزاوج نوع من كل فئة مع نوع من " �س"و من خالل هذه الثنائيات الثالث وضع            

مباشرا أو لفظيا و غري مباشر أو يكون لفظيا مباشرا و إجيابيا كما يكون  و كأن يكون العدوان لفظيا و. الفئتني األخريتني 

ن يفرقوا بني قد حاول العديد من الباحثني يف جمال علم النفس الر�ضي أو  ،أو ماد� و سلبيا و مباشراماد� و إجيابيا 

  :نوعني من العدوان 

 جرح أو إيذاء الشخص املتلقي هلذا هو السلوك الذي يكون اهلدف األساسي فيه و : العدوان العدائي

السلوك، و يعترب أنقى صورة للعدوان الذي ميثل فيه ارتفاع األذى �هلدف و الغرض األساسي له و ينتج عن 

ذلك شعور املعتدي بكراهية اهلدف و مقته، و يف هذا النوع ال يكون هناك أي مكسب مادي يريده القائم 

يظهر هذا النوع بصورة متعددة يف و  ،�ةل اآلخر يشعر �ألمل أو املعا�لعدوان و إمنا كل ما يريده  هو جع

املنافسات الر�ضية و ذلك من خالل قيام الالعب بضرب الالعب بنية مقصودة حيث يكون هدف الالعب 

  .هو إيذاء املنافس أثناء املنافسة الر�ضية

 داف معينة و ليس �لضرورة إيذاء هو السلوك الذي يقصد به حتقيق أه :العدوان الوسيلي أو اإلجرائي

األذى إال أن هدفه ) نوا�(الشخص الواقع عليه العدوان، حيث ينطوي هذا النوع من العدوان على مقاصد 

األساسي يتمثل يف محاية الذات أو بعض األهداف األخرى مثل تشجيع املتفرجني أو إرضاء املدرب أو 

ورة معنوية أو مادية، و على سبيل املثال املالكم احملرتف احلصول على مكافأة �ي شكل من األشكال يف ص

  .الذي يسعى إىل إيذاء خصمه �دف الفوز و الشهرة

إىل أن هذين النوعني من العدوان يتفقان يف حماولة إصابة كائن حي آخر و إحداث األذى أو " عالوى"و يشري         

م و أنه �لرغم من  Cox "1994كوكس "من كل منهما، و يرى األمل ألو املعا�ة و لكنهما خيتلفان من حيث اهلدف 

صعوبة التفريق بني هذين النوعني من السلوك العدواين، إال أن حمك التمييز بينهما ميكن يف أن  انفعال الغضب يكون 

  . مصاحبا للسلوك العدواين العدائي و ال يشرتط تواجد انفعال الغضب يف السلوك العدواين الوسيلي



و ميكن اعتبار كل من العدوان الر�ضي العدائي و العدوان الوسيلي من بني أنواع السلوك غري السوي الذي جيب         

احلد منه و حاربته و الوقاية منه يف ا�ال الر�ضي الذي يتميز �ملنافسة الشريفة العادلة يف ظل قولنني  و لوائح �بتة و 

م �خلطورة على املنافس و  يف الوقت تشجيع اللعب الرجويل و النظيف و العادل معروفة تدين السلوك العدواين الذي يتس

(Fair Play)  الذي يتصف �لكفاح و املبادرة و بذل اجلهد و عدم االستسالم لليأس، و يف ضوء ذلك أشار بعض

ازم و هو نوع السلوك اجل"م إىل نوع من السلوك يطلق عليه  Scott "1986سكوت "الباحثني يف جمال علم النفس 

  .)1992عالوي، ( سوي من السلوك خيتلف اختالفا واضحا عن السلوك العدواين
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  : و يرى بعض الباحثني يف جمال علم النفس الر�ضي أنه ميكن تصنيف العدوان إىل نوعني من حيث          

  سبيلربجر و آخرون و "و يرجع الفضل إىل تفسري مفهوم العدوان كسمة و  كحالة إىل  :العدوان كسمة

، و يرجع الفضل يف التمييز بني احلالة 1980مسة القلق عام  –ذلك على غرار املقياس أعدوه عن حالة 

  .كاتل، و شري"ر من االستقرار إىل �عتبارها مؤقتة و السمة �عتبارها على قد

�لعدوان كسمة هو تكرار الفرد الر�ضي للسلوك العدواين، فالالعبني الذين تكون لديهم مسة العدوان و يقصد         

  .يدركون مدى واسعا من املواقف يف املنافسة على أ�ا مثرية للعدوان

 أما العدوان كحالة فهي متثل حالة مؤقتة ختتلف من وقت آلخر و من موقف آلخر أيضا و  : حالةالعدوان ك

  .بزوال السبب الرئيسي لصدور السلوك العدواين يف ذلك الوقت و املوقفتزول 

و من األمثلة الواضحة هلذين النوعني يف الر�ضة هو إننا جند الكثري من الر�ضيني يكونوا على درجة عالية من         

هلدوء و ال يصدر عنه سلوك عدواين و العدوانية أثناء املنافسة و مبجرد االنتهاء من املنافسة يصبح الفرد الر�ضي يتميز �

م  Cox "1994كوكس "ذلك ما يؤكد أن  املوقف يلعب دورا هاما يف االستجابة حنو السلوك العدواين، حيث يشري 

  .وعي معني و ال يرتبط مبوقف  آخرأي أنه مرتبط مبوقف ن –هلذا النوع من العدوان على أنه عدوان موقفي 



 :املفيد  العدوان و العدوان 1. 21   

عندما تطرقا إىل ) 1984(لقد ميز  علماء النفس نوعني من العدوان، إذ أشار إليهما كل من هومسان و سيلفا      

العدوان أو رد  الفعل و العدوانية املفيدة، فاهلدف األول من العدوان العدائي هو التأثري و إصابة و إحلاق األذى النفسي 

ببعض األشخاص، و من �حية أخرى فالعدوان املفيد هو الذي يستخدم لتحقيق هدف ال عدواين لبعض األشخاص، 

الكم مبسك مرفق أو رأس اخلصم و يشده فإنه سوف يتأثر �إلصابة أو إيقاع األذى عليه، فعلى سبيل املثال عندما يقوم امل

و على أي حال فإن مثل هذه احلركة هي مثال على العدوانية املفيدة، حيث كان اهلدف األول للمالكم هو الفوز، فلو  

ان هدفه هو حماولة أن يصل  لنهاية كان غرضه أن �خذ خصمه للحبال و حياول إيذائه مبرفقه او رأسه و جسده أو ك

 : للعدوان، إن أغلب األساليب العدوانية يف الر�ضة مفيدة مثال ) رد الفعل(املباراة توصف هذه �لعداء 

 ضغط املصارع على خصمه يف حلبة املصارعة خللق جو من عدم الراحة و جعله خيسر ملباراة.  

  اخلصم و هو على خط الرمية احلرة و حماولة هذه ألجل خلق ادعاء مدرب كرة السلة �نتهاء الوقت لالعب

عدم راحة نفسية و أداء ضعيف للخصم، و �لطبع فإن العداء و العدوانية املفيدة تفتعل و غرضها اإلصابة 

 .�ألذى
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يف الفرد  كي��ا هي التنظيم الدينامي "رتالبو "يعترب السلوك اإلنساين يف سوائه  و احنرافه نتاجا للشخصية اليت عرفها 

، أو كما يقال عنها أ�ا مجلة السمات اجلسمية و "جلميع األجهزة النفسية اجلسمية، الذي حيدد ترافقه الفريد مع بيته

  .العقلية و االنفعالية و واالجتماعية اليت متيز الشخص عن غريه

  :نظرية األمناط  1. 22

و نظرية األمناط، أقدم نظر�ت الشخصية، تصنف الناس إىل أمناط جتمع بني األشخاص الذين يندر وجودهم          

رأيه الواضح يف أمناط   و كان لكل من أبوقراط، و شلدون و يونج - حتت منط واحد يدل على جوهر الشخصية



كل من هؤالء للشخصية اإلنسانية، فهو يوجد عند كان منط الشخصية العدوانية واضحا و جليا يف تقسيمات    ،الشخصية

وجد عند يونج كما ي يف النمط املتوسط الرتكيب" شلدون"و يوجد عن   النمط الدمويو يف النمط الصفراوي " أبوقراط"

  .يف النمط االنبساطي

أو اجتماعيا ، )يشمل دوافع عدوانية و نفعية(أن العدوان قد يكون شخصيا  )1971(يرى فشباشو                

ى مع هذا القول ما رآه ، و يرى أن النوع األول غري مقبول، أما الثاين فهو مقبول و يتمش)خلدمة ا�تمع أو أي فرد آخر(

حني قرروا أن العدوان االجتماعي حكم عليه �لضرب، و يستحق عقا� أقل من العدوان الشخصي النفعي الغري و زمالؤه 

  .و املمتلكات اخلاصة �لفرد قائم على الدفاع عن النفس  

 :نظرية املوهبة  2. 22

تفرتض نظرية املوهبة أن  االنسان يولد و لديه استعداد مسبق للعدوان، و الذي يظهر بشكل او عن طريق          

عن نظرية املوهبة   (Gill, 1988)حسبما جاء به كيل و ، جتماعيا، مثل املنافسات الر�ضيةالتنفيس يف املواقف املقبولة ا

�ن الناس لديهم موهبة فطرية لتكوين العدوان حبيث تؤسس حىت وجوب حتمية التعبري، و تستطيع هذه املوهبة أما أن 

تعرب مباشرة �هلجوم لوضع او مكان آخر أو حمل الكوارث، حيث حترر العدوانية خالل القبول االجتماعي و مثال ذلك 

وهبة تلعب دورا �رزا يف الر�ضة و التمارين الر�ضية كوظيفة مهمة يف ا�تمع، فهي تسمح يف الر�ضة، حيث أن نظرية امل

  .لألشخاص بتوجيه عدوانيتهم املوهوبة يف طرق القبول االجتماعي

  :العدوان  -نظرية اإلحباط   3. 22

ما إىل القيام �لسلوك دائ تفرتض نظرية اإلحباط أن العنف و العدوان ما هو إال نتيجة اإلحباط الذي يؤدي       

العدوان يف بعض األحيان تدعى بنظرية الفائدة، و كحالة بسيطة حبيث يوجه العدوان  –إن نظرية اإلحباط  ،العدواين 

 (Dollard, Miller, Mowe &Searsi, 1939)�سبابه ة احباطاته اليت حتدث بسبب الفشل كما وضحها

فقد جعلت النظرية األوىل لإلدراك احلسي لعلماء علم النفس بسبب السلوك العدواين عندما حيبط الناس، فمثال يشعر 



العب كرة القدم أنه من غري القانوين مسك اخلصم، و بعدها يصبح حمبط، و على أي حال فإن هذا الرأي أخذ �لدعم 

لقد بينت البحوث و التجارب احلديثة �ن األشخاص الذين ، و العدوان اليوم بسبب التأكد على اإلحباط الذي يسبب

العدوانية على تلك االستجا�ت العدوانية  –يشعرون �إلحباط أو يعربون عنه بطرق ال عدوانية، و جتيب نظرية اإلحباط 

ك أيضا القليل اليت حتدث بشكل غري  دائمي و كما ذكر� سابقا فالقليل من تلك األحداث قد حتدث يف الر�ضة، و هنا

العدوان و  ارتباطها �لر�ضة يكون أقل من مستوى العدوانية للمشاركني يف  –من األحداث اليت تساهم يف اإلحباط 

  .)2002حجاج، ( ر�ضة ما  كما بينها كيل

يف احلقيقة هناك  بعض األمثلة  العدواين أنهويرى الطالب الباحث ومن خالل هذه النظر�ت املفسرة للسلوك            

العدوانية لكي تسهم يف  -ظر�ت اإلحباطنت أكثر عدوانية كما ذكرها  كل من  �لرغم من قصر وصوهلا إىل اليت أصبح

  .اإلدراك الواقعي لدور اإلحباط يف عمليات العدوانية

ك العدواين، و يشابه العدوان �إلحباط الر�ضي هنا، إذ ن بعض املواقف املتوقعة حتفز السلو ويرى الطالب الباحث أ      

قد يشعر املتسابقني عند اخلسارة، و هنا جيب على املعلمني و املدربني أن يشعروا �لتحكم و متييز العدوان يف مواقف 

على هذه  و لسوء احلظ فنحن ال نستطيع السيطرة الفرد غري متوقعة وأحيا� خطرية ردود أفعالن ومن أهم اإلحباط 

املواقف دائما، لكننا نالحظ املتسابقني أكثر قر� و بعدا من املواقف اليت تشري إىل بوادر العدوان، فنحن نستطيع تدريس 

، وهذا ما يزيد من من ارتباط هذه النظرية مهارات قد حيبط خالهلا اللعب، فاالستجابة العدوانية سوف تزدادا مبرور الوقت

 .لوك العدواين عند التالميذ املتفوقني ر�ضياأكثر بدراستنا لنمط الس

                  : نظرية التعلم االجتماعي  4. 22

نظرية التعلم االجتماعي أن العنف و العدوان ظاهرة مكتسبة عن طريق املالحظة و احملاكاة، و يتعلمها  تفرتض       

و تشرح نظرية السلوك االجتماعي العدوان كسلوك لألشخاص ، ن أي نوع من أنواع السلوك األخرىاألفراد كما يتعلمو 

الذين يتعلمون خالل مالحظا�م لنماذج سلوك اآلخرين يتبعون  تعزيز الوصول إىل األحداث املشا�ة، و قد وجد العامل 

ا�م تلك و الذين يتصرفون بعنف و يكررون تصرفل الذين يشاهدون مناذج للبالغني ن األطفا� 1973سنة الربت �ندورا 



بشكل أكثر يكتسب هؤالء األطفال تصرفا�م العدوانية، إذ تؤثر تلك النماذج العدوانية    السيما على األطفال الذين 

و قد درس علماء النفس الر�ضي و علماء االجتماع الر�ضي العبو هوكي ،يدها سيقومون �ستنتاج هذه احلركات و لتقل

 (Smith,1988)العدوانية غري القانونية مثل التشاجر يف الر�ضة، و قد وجد مسيث اجلليد بسبب اإلحباط يف حركا�م 

�ن اإلحباط و العنف يف مبار�ت احملرتفني هي مناذج  لالعبني الشباب الناضجني، و يف احلقيقة تقيم العدوانية يف هوكي   

العديد من املدربني و كذلك و   ،التعرف الشخصيلعدوانية يف حتقيق اجلليد و تعلم الالعبني بسرعة و كو�م بعيدين  عن ا

أعضاء الفريق يوافقون و يعززون التصرفات العدوانية ويشاهد العيب اهلوكي الشباب األبطال يف التلفاز السلوك العدواين و 

يني ال بعدها يصلون إىل تعزيز سلوكهم املشابه، و هنا يبني حبث يف التعلم االجتماعي يف الر�ضة  �ن أغلب الر�ض

يتعلمون لكي يصبحوا عنيفني، فقد حتدث العدوانية يف األلعاب الر�ضة كافة، فمثال شكل املتزجل قد بصل إىل نفسية 

إذن تعد نظرية التعلم االجتماعية ) مسعت �ن احلكم يقول �ن الزي هذا غري قانوين هذه السنة(اخلصم و جيعله قلقا مثال 

الدور احليوي للتحكم و السيطرة على العدوان،  أمهيةعلى  )(1993 ندورا و ثريير دعما علميا كما أكد ذلك كل من �

  .و عليه فإن النماذج و التعزيزات هي املفتاح لطرائق األشخاص لتعلم السلوك العدواين

  : نظرية العدوان اإلبداعي  5. 22

املشاعر و االجتاهات و األعمال العدوانية العدوان اإلبداعي شكل من أشكال العالج الذي يؤدي إىل تفسري و           

الصرحية و املسترتة بطرق إعادة التدريب املباشر و أساليب العدوان املبدع فيقدم طقوسا و متارين تدريبية تقلل من التأثريات 

" �خ"وفقا لتصور العدوان اإلبداعي و ، أثريات  البناءة إىل احلد األقصىاملؤذية من العدوان يف الوقت الذي ترفع فيه من الت

العالقات  هو أيضا طريقة تعليم ذايت مصمم لتحسني الناس جذر� للحفاظ على �ختصار شديد نظام عالج نفسي، و  هو

الطرق التعليمية و يركز على كل صيغ العدوان البشري الجي عن طريق العدوان اإلبداعي و النظام العالسوية مع  اآلخرين و 

  .شر، السليب املوجه حنو الذات و املوجه حنو اآلخرين فرد� أو مجاعاتاملباشر الصريح و غري املبا

و يرفض العدوان اإلبداعي فكرة أن العدوان هو يف األساس ميكانيزم دفاع ضد عوامل الضيق مثل اخلوف أو          

ة ، فمن املسلم به أن العدوان الشعور �لنقص أو اإلحباط ، و يرتكز �هتمام  �لغ على االنتفاع �لطاقة العدوانية البناء



اإلنساين سواء، كان فطر� أو مكتسبا يثار بسهولة نسبية و مبجرد إ�رته فإن صيغ التعبري عن العدوان و توجيهه األدىن من 

  .العداء و ترفع إىل احلد األٌقصى الصيغ البناءة أو املؤثرة للعدوان و اليت ميكن أن تؤدي إىل النمو

توجيه املسار عن طريق سلسلة من طقوس عدائية واضحة البناء و تدريبات التأثري و يف الوقت الذي و بتحقيق          

جند فيه أن مبادىء العدوان اإلبداعي ميكن أن يتم تعلمها ذاتيا عن طريق استخدام الكتب اإلرشادية و أسلوب لعب 

ألطفال الصغار األسو�ء أن يعربوا �جة عن الدمى التنفسي املوجه حنو إطالق العدوان و الذب يستطيع من خالله ا

غضبهم الشديد و الذي كان مرتاكما بصورة مستمرة أن التنفيس عن العدوان مثل تشجيع املواجهة الصرحية و الواضحة و 

الناقدة  أدت إىل إخنفاض التوتر بني أفراد اجلماعة بصورة هلا داللة ، ليس هذا فحسب و لكن زاد  أيضا من عواطف 

  .راد حنو بعضهم البعضاألف

و أخريا فالعدوان اإلبداعي يتضمن الفهم الكامل لكل من املستو�ت الظاهرة و املستمرة للعدوان البشري، كما          

يسهم يف الوقاية من سوء إدارة و تدبر العدوان املدمر، هذه النظرية تطرح لنا أنه ميكن للفرد الر�ضي أن يوظف الطاقة 

  .إبداعي داخل امللعب بعيدا  عن األذى البدين العدوانية بشكل

  : تعقيب على العدوان يف ضوء نظر�ت الشخصية السابقة  6. 22

من هذا العرض السابق يف الدراسة احلايل لبعض نظر�ت الشخصية، و العدوان يف ضوئها يتضح أن بينها تباين           

و تناقص فلكل نظرية طريقتها اخلاصة  و تركيزها على مظهر معني أو مظاهر من العدوان، تستخدم فيه مصطلحا�ا و 

أن السلوك العدواين جزء ال يتجزأ من الغريزة اإلنسانية، بل أطلق   فأصحاب نظرية التحليل النفسي يف رأيهم. طريقتها

  .�نه األساس الثاين للغرائز àفريد(عليه 

اليت هلا ) العادة(أما أصحاب النظرية السلوكية يف رأيهم أن العدوان سلوك يتعلمه الفرد، و بتكرار حدوثه تتكون          

  .دوافعها و بواعثها



نظرييت األمناط و السمات فقد وضعنا السلوك العدواين ألمهية يف منط من أمناط الشخصية و أما أصحاب          

أما من حيث املظاهر الفسيولوجية املصاحبة للعدوان، فقد   ،لسمات املميزة للشخصية اإلنسانيةوضعيته على أنه مسة  من ا

عدواين، فأصحاب هذه النظرية يرتبطون بينها و بني كانت هناك بعض الغدد املخية هلا أثرها الواضح يف ا�رة السلوك  ال

  .السلوك العدواين

و ميكن إرجاع هذا التباين و التناقص و اخلالف بني وجهات نظر أصحاب النظر�ت السابقة املختلفة إىل أن          

لكن و ، ية معينةالسلوك اإلنساين سلوك معقد و أن وجهات النظر السابقة قد أولت احلديث عن هذا السلوك يف �ح

السلوك العدواين خباصة، و التجريب من شأنه توضيح السلوك اإلنساين بعامة  و  ميكن القول أن الكل مكمل لبعضه  يف

يضع النقط على احلروف يف ذلك الشأن و تتفق هذه النظر�ت يف أن للسلوك العدواين دوافع و بواعث تنظمه و حتدد 

ي أسلوب أمر هام للصحة النفسية للفرد، و حىت �من ا�تمع شرور صاحبه يف نوعه، و أنه على صورة من صوره و �

  .حالة كبته

كما تتفق هذه النظر�ت على أن العدوان هو استعداد و ميل عند مجيع األفراد ختتلف استجابته من فرد آلخر           

هو االستجابة الوحيدة لإلحباط و إن كان أغلبها تبعا لعوامل كثرية منها الداخلي، و منها اخلارجي، كما أنه ليس العدوان 

هو نتيجته، كما جتمع النظر�ت على أن سنوات الطفولة األوىل هامة و أساسية يف خلق السلوك العدواين املنحرف من 

ا يف بناء عدمه و يتوقف على ذلك أساليب التنشئة الوالدية و عوامل البيئة و جمموعة اخلربات اليت مير �ا و اليت هلا أساسه

  .الشخصية

كما تتفق هذه النظر�ت يف أن الرتبية الفردية هلا أساسها يف االستجا�ت العدوانية أما وجود الفرد يف مجاعة من         

  .اجلة من خالل اجلماعة االرشاديةشأ�ا تقمع عدوانيته و توقف مظاهره داخل اجلماعة، هلذا يقوم الكاتب احلايل �ملع

  : اعتبارات خاصة للعدوان يف الر�ضة  23



مل خيترب علماء النفس الر�ضي نظر�ت يف الر�ضة فقط بل فحصوا قضا� مهمة أخرى، فهناك ثالثة قضا� مهمة          

  .املتفرجون و العدوان، و أسباب اللعبة و العدوان، و األداء الر�ضي و العدوان، و سيتم شرح كل واحد منهم: هي 

  وجد نتائج البحث التحذيري الذي أجرى أن آراء العديد من الر�ضيني عن  :اللعبة و العدوانية أسباب

فمثال  )1989( شيلدسيط الر�ضة كما وضحها بريدمري و لكن مالئم يف حمسلوك العدواين �نه غري مالئم، و ال

ح به، هذين املقياسني يدعى هو حالة غري مالئمة يف ظروف الر�ضة بينما الشجار يف املدرسة قد يسمالشجار 

�سباب اللعبة، و لسوء احلظ فإن أغلب الناس يعتقدون و يتعلمون �نه من الطبيعي أن تكون العدوانية أكثر 

هذه املشكلة احلالية أوال للعدوانية ا�ازفة يف اإلصابة و األذى، و كذلك . يف الر�ضة من جوانب احلياة األخرى

  .طفال تدريس عن كيفية أن تكون غري مالئمة يف داخل و خارج الر�ضةتستطيع الر�ضة أن تقدم لأل

إن السماح للعدوان كسلوك يكون رسالة خاطئة لألطفال، إذ جيب على الر�ضيني احملرتفني تعريف السلوك املالئم         

  .و عمل توضيح لشكل العدوان ليس يف ا�تمع فحسب بل و عدم مالءمتها يف الر�ضة 

  األداء الر�ضي  و العدوان :  

يشعر بعض املدربني و الر�ضني �ن العدوانية تعزز من أداء الر�ضي سواء أكان ذلك مع الفريق أو يف مستوى        

، يقول �نه يستطيع احملافظة على نفسه يف انسحابه من امللعب، أما  الر�ضي نفسه، فمثال العب كرة السلة واشنطن

نسحب خصمه، هذا ما قاله فريقه سيكون يف أعظم جناحه إذا افيقول �ن   (Jack Talun)العب كرة القدم جال 

لسلوك ، و �لتأكيد فالعالقة بني العدوانية و األداء معقدة و �ا حاالت عديدة من ا (Papanek, 1977)�بنيك 

العدواين حبيث تؤثر على النتائج، فمثال قد يرتكب الالعب ذا املهارة الواطئة سلوك عدواين ضد خصمه ذي املهارة العالية 

  .و يصرف انتباه الالعب أو يسحبه يف مشاجرة 

خر كما ذكر، إن افق البعض اآلبينما مل يو  ،وافق بعض علماء النفس الر�ضي �ن العدوان هو تسهيل نتائج األداء        

 اضح الذي مل يثري بني العدوان  والسلوك املؤكد ، وقد �قشت سيلفاصعوبة تفسريه بسبب التميز الو هذا البحث من ال



مثال ( أن العدوان مل يسهل األداء بسبب مستوى التقييم الشخصي و تغيري االنتباه للقضاء على أداء اخلصم   )1980(

القة بني األداء و العدوان كأمهية �نوية فهناك قضا� أهم لتقييم األداء و �ي تكلفة، إن ، و يف �اية الع)�يذاء اخلصم

عويضة، ( اهتمامات الفرد �ملشاركني �للعبة فقط و إصراره على العدوان سيؤدي إىل ضعف أداءه كما وضح ذلك ويدمري

  . )105، صفحة 1996

  :�لشخصية  السلوك العدواينة عالق 24

سلوكية األبوين أثرا �لغا على حتديد الشخصية العنيفة العدوانية إذ  يتوخى األطفال الذكور ن لرتبية األسرة و إ         

تقليد األب و االجنرار خلف سلوكياته و التطبع  من ندون مراعاة للقيم اليت قد ال يعرفو�ا، و إن هذا االجنرار يصاحبه 

  . حبة للعنفركة من األبوين فينتقل بصورة ال إرادية و �حملاكاة إىل األطفال ليصبح سلوكية األبناء �لروح العدوانية املصامبا

و تتصف الشخصية السايكو�ثية العدوانية �الندفاع للعدوان على اآلخرين بدون سبب معقول، كما قد يقوم           

ه و حىت إيذاء نفسه، و �إلضافة إىل عدم وجود سبب معقول فإنه يتصف بعدم البعض منهم �يذاء أقرب الناس  إلي

ستقبل ، و من االكرتاث أو الندم على تصرفاته  كما أن اإلجراءات الرادعة اليت توجه إليه ال تؤدي إىل تعديل سلوكه يف امل

معارك عنيفة مع  و ال يتأخر يف الدخول يفالغري األخالقية أنه ال يعرف املروءة و الوفاء و الصداقة اخلصائص السلوكية و 

أيضا تتصف  هذه الشخصية �لعنف أي يكون املريض عنيفا جتاه نفسه و جتاه اآلخرين و تبلد و ، أقرب الناس إليه

 حياول االنتحار العاطفة و عدم اإلحساس مبشاعر اآلخرين مع عدم الشعور �لذنب أو حماسبة النفس و قد

(Hansenne, 2003, p. 111).   

:إسرتاتيجية تعديل السلوك العدواين 25  

إن عالج العدوانية عند الطالب ال يقع على عاتق املدرسة فقط أو األسرة بل جيب أن تتكاتف فيه جهود  

:وسيتم حتديد قسمني من العالج, حىت ميكن احلصول على نتائج مرضية, املدرسة واألسرة وا�تمع  

  وهو عالج وقائي احرتازي :غري مباشرعالج .  

 عقب صدور السلوك مباشرة :عالج مباشر.  



  : تتعدد الطرق اإلرشادية و العالجية لتعديل السلوك العدواين و من بني األساليب العالجية السلوكية    

اإلقصاء أو العزل أو إزالة مجيع املثريات و الظروف يتضمن   :اإلقصاء أو العزل عن التعزيز االجيايب  1. 25

  .املعززة املصاحبة أو اليت تعقب السلوك العدواين مباشرة مع مراعاة أن العزل ال يستمر طويال

تتضمن حرمان صاحب السلوك العدواين من بعض ما يف حوزته معززات عند قيامه  :تكلفة االستجابة  2. 25

ن و هذا يعين أن قيام الشخص بسلوك غري مرغوب فيه سيكلفه شيئا ما �دف تقليل مباشرة االعتداء على اآلخري

  .احتماالت حدوثه يف املستقبل

الطفل  إرغامإن على اإلنسان الذي يسيء التصرف ان حيتمل نتائج سلوكه و هذا يعين  :التصحيح الزائد  3. 25

  .ما جنم عن سلوكه و االعتذار و ممارسة سلوك بديل و هو ما يعرف بتصحيح الوضع إصالحالعدواين على حتمل و 

يعين إلغاء املعززات اليت عملت على حدوث و استمرار السلوك العدواين مع  :إطفاء السلوك العدواين  4. 25

يعة بل قد ديؤدي إىل ز�دة تعزيز السلوك غري العدواين و االهتمام �لطفل املعتدى عليه و ألن نتائج االطفاء ليست سر 

  .دم أساليب أكثر فعالية مصاحبة لهاألمر فإن البعض يستخ �دئالسلوك العدواين يف 

  : أمهيتهوظيفة العدوان و  26

و يتصل العدوان اتصاال مباشرا �جلذور األساسية للتقدم البشري، و لقد حقق اإلنسان مكانته يف البيئة احمليطة            

به عن طريق سلوكه العدواين، و لوال هذا السلوك ملا أصبح اإلنسان هو حبق سيد هذه األرض اليت عليها مسيطرا على ما 

حتقيق آماله و رغباته، و لو ال ذلك النقرض النوع اإلنساين من عهد بعيد، و لذا هلا من قوى، حىت أخضعها إلرادته و 

فال يقتصر العدوان فقط على التخريب و التدمري، ألن هدفه  األساسي هو مساعدة الفرد على النمو و على حتقيق 

با ما يثور و يغضب و يتعدى، ألن سيادته يف احلياة اليت حيياها، و عندما حيال بني الفرد و بني حتقيق أهدافه فإنه غال

هدف العدوان هو استمرار حياة الكائن احلي يف مواجهة البيئة اخلارجية احمليطة به، كو اليت حتمل بني طيا�ا ما يهدد 



�ذا ميتد جمال العدوان لتهيئة الفرد للتغلب على الصعاب و لّتأكيد  -استمرار هذه احلياة، و ما يؤدي �لفرد إىل اإلحباط

كانته حىت بصبح كائنا متميزا بشخصيته عن اآلخرين و العدوان �ذا ال معىن ضرورة من ضرور�ت احلياة و البقاء بشرط م

  .أن يتمكن اإلنسان من ترويضه و تطويعه لفائدة البشرية ال لتدمريها

يشري إىل غرض املعتدي أو  يؤكد الباحثني يف علم النفس على أن التعريف الوايف للعدوان ال بد و أنو                 

املهاجم، و على ذلك و �لرغم من أن كل رائد نظرية تقريبا يوافق على أن العدوان مقصود، فليس هناك إمجاع على أي 

األهداف يسعى العدوان إليها، هل املعتدون يريدون أساسا توجيه األذى إىل األشخاص أم حياولون أن يفعلوا أشياء أخرى 

  .جابة من خالل التعرف على أهداف العدوان؟ و سوف نعرف اإل

 أو اإلجبار  اإلكراه.  

 السلطة و اهليمنة.  

  :عوامل السلوك العدواين و متغرياته  27

يتأثر السلوك العدواين يف نشأته، و يف ضعفه بعوامل و متغريات تكون مرتبطة به، يتناول الكاتب احلايل بعضا          

   .منها كمتغريات مرتبطة �لسلوك العدواين لدى عينة هذا الدراسة

وسيلة من وسائل التعلم عن للتقيد أثره املباشر و الرئيسي يف السلوك العدواين،  و هو : التقيد و العدوان  1. 27

عن أثر التقيد يف تكوين ) 1961(طريق املالحظة اليت تسبق التقليد، و من الدراسات  اليت أجريت يف هذا جتربة �ندورا 

جتريبية شاهدت الباحثني يف سلوكهم العدواين جتاه دمية، : السلوك العدواين لدى أطفال الر�ض، قسمت العينة جمموعتني 

تشاهد، و كان من نتائج الدراسة أن سلوك أطفال ا�موعة التجريبية أصبح عدوانيا جتاه الدمية، بينما مل يتغري و ضابطة مل 

  .سلوك ا�موعة الضابطة و هذا يربهن على أثر التقليد يف اكتساب السلوك العدواين



لألفراد أن تضع نصب أعيننا  علينا يف دراستنا: يقول عبد العزيز القوصي : الوراثة و البيئة و العدوان 2. 27

الفروق الوراثية من دكاء و مزاج و تكون جسمي،  و ما شابه ذلك و علينا كذلك أن ندرس الظروف املختلفة املتعددة 

  .اليت عاشوا فيها، هذه الدراسة تفيد� يف التشخيص، كما تفيد� يف التوجيه و العالج

وجودة يف الكائن احلي من اللحظة اليت تتم فيها تلقيح األنثوية �خللية فالوراثة يف مفهومها هي مجيع العوامل امل      

و يعترب اجلنس أحد األدلة على �ثري . الذكرية، و قد أثبت علماء الوراثة  أن اجلينات هي عوامل االنسدادات الوراثية

الذكرية قد ختتلف عن اهلرمو�ت  العوامل الوراثية على مظاهر السلوك العدواين و هو صفة واضحة للوراثة، فاهلرمو�ت

األنثوية يف �ثريها يف السلوك يف بعض الشالالت، فقد أجريت جتربة على فردين مت خصائهما ملعرفة أثر اهلرمو�ت الذكرية 

و عندما أعطى احليوان األقل . و األنثوية على سلوك كل منها العدواين، كان أحدمها أكثر سيطرة  يف موقف تناول الطعام

طرة على املوقف جرعة اهلرمون الذكري تلعب على اآلخر و هزمه و أصبح هو املسيطر، و عندما حقنوه جبرعة اهلرمون سي

أن اهلرمون الذكري يزيد من عملية االعتداء و أن هرمون : األنثوي وجد أن  هذا احليوان قد فقد السيطرة،  لذا ميكن القول

  .األنثى يقلل منها

وك اإلنسان يف جمموعه، و يدخل يف حتديده عوامل وراثية من أنواع خمتلفة، و للخلق أساسان سل: و اخللق          

أ�ا وحدات وراثية، ) مكدوجل و برت(الغرائز و املزاج فالغرائز يعتربها البعض أمثال: وراثيات مهمان غري الذكاء و مها 

بعض األحيان  تشا�ا بني جرائم اآل�ء  و األبناء فاإلنسان يرث غرائزه  بدرجات متفاوتة يف الشدة، و هلذا جند يف 

خصوصا يف جرائم السرقة اليت ترتبط بغريزة التملك و اجلرائم االعتدائية و ترتبط بغريزة املقاتلة،  اهلروب، و ترتبط بغريزة 

اليت (تبطة �لتعليم و البيئة التجول، و لكن إذا كان اإلنسان يرث غرائزه بقوة معينة، فإن توجيه الغرائز حنو اخلري أو الشر مر 

، فكان أساس اخللق الوراثي، و لكن اجتاهه متوقف على )هي مجيع العوامل اخلارجية اليت تؤثر يف الشخص من بدء منوه

البيئة، و أما املزاج فهو جمموع  اخلصائص الفسيولوجية املؤثرة يف اخللق، �لناجتة عن افرازات الغدد، هذه  الصفات املزاجية 

 تلون خلق اإلنسان هلا أساس جسماين تتحكم فيه الوراثة إىل حد بعيد و يالحظ أن الغرائز أو الصفات املزاجية اليت

  .تساعد يف حالة  التطرف على عدم حدوث التكيف السوي بني املرء و بيئته



للفرد، مث على سلوكه يف املستقبله، و كما سبق القول أن البيئة العدوانية هلا أثرها على السلوك العدواين أو املسامل          

و لذا يهتم  العلماء بدراسة خصائص تلك البيئة العدوانية، حىت يكتشفوا مظاهرها ليتكموا فيها و حيولوها إىل بيئة مساملة 

  .و البيئة العدوانية هي البيئة اليت تؤدي إىل اإلحباط الذي يؤدي �لفرد إىل العدوان

إذا  تساءلنا هنا أيهما أكثر عدوا� الذكر أم األنثى ال شك أن الذكور أكثر : وان الفروق اجلنسية و العد 3. 27

عدوا� من اإل�ث، و يبدو ذلك يف سن مبكرة يف كثري من املواقف و الظروف، و لقد كشفت الدراسات السابقة للبحث 

  .كثر عدوانية من اإل�ثاحلايل يف متغري اجلنس و اليت تناولت الطفولة و املراهقة و الرشد أن الذكور أ

و يبدو  أن عدوانية الذكور ترجع إىل كل من العوامل البيئية و الوراثية، و توحد الطفل الذكر مع والده، حىت يف          

ضوء التوقعات الثقافية يف ا�تمع  بتوقع أن يظهر األكفال الذكور مزيدا من العدوان أكثر مما يتوقع  من اإل�ث، حيث 

ان يتسامح ازائه الكبار و يشجعونه يف الذكور، فكثرة النشاط و اتساع مدى التوقعات االجتماعية تؤدي إىل أن العدو 

تعرض الطفل الذكر ملزيد من مواقف اإلحباط فالذكور يتشاجرون أكثر من اإل�ث و أكثر جرأة و  جسارة و غرورا و 

ما تدافع األنثى و تعرتض و الذكور أكثر  ا�رة و خلقا افتخار منهم و من التجارب و البحوث وجد أن الذكر يضرب بين

  .للشجار، أما اإل�ث فدورهن يف الغالب للرد أو األخذ �لثأر

دلت البحوث و الدراسات السابقة للبحث احلايل اليت تناولت متغري الذكاء عند : الذكاء و العدوان  4. 27

أن العدوانيني أقل ذكاءا من غري العدوانيني بداللة احصائية، و لكن  العدوانيني و غري العدوانيني و مبالحظة الفروق، على

  .ليست �لصورة اليت يصل �ا العدواين إىل مرحلة الضعف العقلي

و لقد كانت هناك حماوالت عديدة لتحديد  عالقة احنراف األحداث �لذكاء، ففي دراسة جلودارد على عائلة          

سومر فيل وجد  –ف إىل الضعف العقلي، و يف دراسة ماكورد يف اعادة تقومي دراسة كمربدج الكاليكاك، كان يعزو االحنرا

أن الذكاء ال ميت بصلة إىل أسباب االحنراف، و لقد كانت هناك  عدة حماوالت لربط  مستو�ت الذكاء �نواع اجلرائم، و 

توجد أي عالقة بني نوع اجلرمية و مستوى  جرمية، و قد أسفرت  النتائج على أنه ال) 500(تبويب " ميول"قد حاولت 

هلذا يقوم الكاتب احلايل .  الذكاء، و على هذا فنتائج الدراسات حول هذا املوضوع  متناقضة، كما أ�ا ليست حامسة



ثر ، و ضما� لعدم �)عند مقارنة العدوانيني بغري العدوانيني(بدراسة الذكاء كأحد املتغريات النفسية املرتبطة �لعدوان 

  .املتغري التابع �ذا املتغري يف التجربة، قام الكاتب بتثبيت هذا املتغري بني ا�موعتني التجريبية و الضابطة العدوانية

تدل البحوث و الدراسات السابقة للبحث احلايل، و من املالحظة على  :العدوانو التحصيل الدراسي  5. 27

�إلضافة إىل ذلك فإن الدراسات اليت قام �ا . عينة هذا الدراسة أن العدوانيني متأخرون يف مستوى حتصيلهم عن العاديني

طبقت عليهم اختبارات  آش، و جلوك تدل على أن املنحرفني متأخرون يف مستوى حتصيلهم  عن العاديني، كما أنه إذا

التحصيل املقننة دلت نتائجها على أن اجلاحنني قد وضعوا يف فرق دراسية أعلى من مستوى حتصيلهم النتقاهلم آليا من  

  .فرقة إىل أخرى 

خيتلف العلماء و الباحثون فيما بينهم يف تعريف القلق النفسي، فباإلضافة إىل : القلق النفسي و العدوان  6. 27

السابق للقلق يف مصطلحات الدراسة احلايل، توجد تعريفات كثرية له، فأحدها مييزه حبالة نفسية غري سارة من  التعريف

التوتر العصيب، تدل على أن املريض يتوقع يف الالوعي، و الثاين يعرفه �نه  عالمة ظاهرة لصراع  مستمر يف أعماق 

وازن، و عن فشل يف التكيف، و الرابع  هو حالة من اخلوف أنه صراع عن فقدان الت الالشعور، و الثالث يقول عنه

شعور غامض : الغامض الشديد الذي ميتلك اإلنسان و بسبب له كثري من الكدر و الضيق، أما اخلامس فيعرفه على أنه 

، أما غري سار �لتوقع و اخلوف و التحفز و التوتر، مصحوب عادة ببعض اجلسيمة �يت يف نو�ت تتكرر من نفس الفرد

السادس فيقول عنه حالة توتر شامل ينشأ خالل صراعات الدوافع و حماوالت الفرد للتكيف و أخريا هو رد فعل حلالة 

  .أخطر و مرجع اختالف علماء النفس يف تعريفهم  للقلق أن كل واحد منهم نظر إليه من زاوية من الزوا�

قة  نسبية بني العداوة و القلق، و لكنها ذهبا إىل أن مع هورين على وجود عال  Mayاتفق فوم و ماري           

العدوان تؤدي إىل القلق، و القلق ينمي العداوة فالطفل يقمع عداوته حلاجته إىل الراشدين، و يظهر القلق و االتكالية و 

  .مو عنده العدواةن إىل ايذائه فتنيشعر �لعجز و يسقط عداوته على اآلخرين، و يعتقد أ�م يكرهونه و ينبذونه و تسعو 

و قد اهتم كثري من الباحثني بدراسة العالقة بني العداوة و القلق و مل يصلوا أيضا إىل رأي حاسم يف حتديد نوع           

و  1933، و كايلر 1927وكل من اسرتاتون . "هذه العالقة،  منهم �حىت البحوث و الدراسات السابقة للبحث احلايل



، قد أشارت دراستهم إىل وجود 1969، و فيليب 1962، و �ر� 1958، و روين 1952ميلر و سبلكس و برالت 

معامالت ارتباط موجهة بيت العداوة و القلق على املستويني الشعوري و الالشعوري، و مل تؤيد دراسة ساراسون و زمالئه 

بني القلق و العداوة من فلم توجد عالقة  1965و مولر  1961هذه العالقة و كذلك دراسات كل من برينر  1960

  ".هذا يتضح أن العالقة بني العداوة و القلق مل حتسم حىت اآلن

و هذا من شأنه يضع للمبحث مربرا مقنعا له على عالقة سيمة القلق بسمة العدوان عند  املراهقني، كمحاولة          

منه من خالل تعديل هذا املتغري النفسي ألمهيته يف كونه غالبا ما تظهر آ�ره على اإلنسان يف سلوكه االجتماعي، و ابتغاء 

  .تعديل السلوك العدواين

كينونة الفرد أو الشخص، و تنمو : "يف نظرية الذات ��ا الذات حيدد روجرز  :مفهوم الذات و العدوان  7. 27

الذات و تنفصل تدرجييا عن ا�ال اإلدراكي، و تتكون بنية الذات نتيجة للتفاعل مع البيئة، و تشمل الذات املدركة و 

آلخرين ، و تسعى إىل االتزان و التوافق و تنمو نتيجة للنضج  و الذات االجتماعية و الذات املثالية، و قد متتص فيم  ا

  " .التعلم  و تصبح املركز الذي ننتظم حوله كل اخلربات

و مفهوم الذات �ملعىن الذي مت عرضه يف مصطلحات الدراسة ميثل متغريا هاما من متغريات الشخصية، بواسطته            

  .الصورة الكلية اليت يكو�ا الفرد عن ذاتهميكن فهم سلوك الفرد و ذلك عن طريق 

و يقول كارل روجوز أنه �لرغم من أن مفهوم  الذات �بت إىل حد كبري، إال أنه  ميكن تعديله حتت ظروف          

العالج النفسي املمركز حول العميل الذي يؤمن �ن أحسن طريقة إلحداث التغيري يف السلوك تكون �ن حيدث التغري يف 

التفاعل  –الدون االجتماعي   -املعايري االجتماعية(و تلعب املؤثرات االجتماعية و اليت تتمثل يف ، وم الذاتمفه

  .دورا هاما يف مفهوم الذات لدى الفرد �ملثل كصورة  اجلسم و أثرها على مفهوم الذات ) املقارنة -االجتماعي



احلاجة النفسية قد اتسع استخدامه يف جماالت علم  �لرغم من أن مفهوم: احلاجات النفسية و العدوان  9. 27

النفس املختلفة، إل أنه يوجد عامل أو صاحب نظرية وضع هذا املفهوم موضع التحليل، أو قدم تصنيفا متكامال للحاجات 

   .ةالشخصيالنفسية كما قدمها هنري موارى و زمالؤه الباحثون بعيادة هارفارد النفسية يف استكشافات 

و قد اقتصر الكاتب يف دراسته على احلاجات الظاهرة املشتمل عليها مقياس التفضيل الشخصي و اليت تضمنتها        

مصطلحات الدراسة احلايل، و ذلك أل�ا حاجات ظاهرة شعورية يدركها الفرد و يستطيع أن يعرب عنها، و ميكن تقدير 

  .غري مضادة للشخصية شد�ا و  هي متثل دوافع مقبولة يف أغلب األحيان و

 :خامتة

 

 

  

  

  



  

  :الفصل الثالث

خصائص املرحلة العمرية 

  والتفوق الر�ضي
  

  

  

  



  :متهيد 1

متثل فرتة املراهقة مرحلة حرجة يف حياة التلميـذ إذ تعتـرب حلقـة االرتقـاء ملـا هلـا مـن خصوصـيات ، ففيهـا ينفـرد بـوترية سـريعة 

منـــو انفعـــايل كالتخيـــل واحللـــم والتقلبـــات املزاجيـــة ونفســـية ومعرفيـــة واجتماعيـــة ، و  فســـيولوجيةتـــؤدي إىل حـــدوث  تغـــريات 

فهي متثل فرتة انتقالية من عامل الطفولة إىل بداية سن . السريعة ، وحتدد الطموحات والرغبة يف التحرر من الوصاية األسرية 

ء الــنفس وعلمــاء الرتبيــة خاصــة بكــم هائــل مــن الرشــد وحتمــل املســئولية والتــدرج حنــو اكتســاب اهلويــة ، هلــذا خصــها علمــا

الدراسات والتوصيات عن طريقة التعامل مع املراهقني يف احلياة العادية وخاصة يف احلياة التعليميـة والـيت علـى أثرهـا يتحـدد 

اصـطالحا وقد احتوى هذا الفصل علـى تعريـف املراهقـة لغـة و  .االجتماعي للتلميذ املراهق  ة كبرية املستقبل النفسي وبصف

واملفـــاهيم املرتبطـــة �ـــا ، مث مت إعطـــاء نظـــرة عـــن املراهـــق اجلزائـــري ، أنـــواع املراهقـــة ومظـــاهر النمـــو فيهـــا ، احلاجـــات النفســـية 

واالجتماعيـــة للمراهقـــة ، أهـــم املشـــكالت الـــيت متيزهـــا  ومهـــام منهـــاج الرتبيـــة البدنيـــة حنوهـــا وأمهيـــة ممارســـة الر�ضـــة �لنســـبة 

   . أن دراسة هذه املرحلة السنية متكننا من فهم ذاتنا واألصول العميقة لظواهر� احلالية الراهنة فإننا نرى وبناءا عليه .للمراهق

:تعريف املراهقة 2  

:لغة 1.2  

�يت اشــــتقاق كلمــــة املراهقـــــة يف اللغــــة العربيـــــة مــــن الفعــــل رهـــــق وراهــــق الغـــــالم فهــــو مرهــــق إذ قـــــارب االحــــتالم  واملراهـــــق 

 الغـــــالم الـــــذي قـــــارب احللـــــم ، واجلاريـــــة املراهقـــــة ، يقـــــال جاريـــــة راهـــــق وغـــــالم راهـــــق وذلـــــك بـــــني العاشـــــرة احلاديـــــة عشـــــر 

كمــــــا تعــــــين راهــــــق الغــــــالم أي قــــــارب احللــــــم واجلاريــــــة مراهقــــــة وذلــــــك بــــــني العاشــــــرة   )129ة ، صــــــفح1999منظــــــور، (

 العقلــي و اجلســمي تعــين االقــرتاب مــن النضــج البــدين وكمــا   )185، صــفحة 1994، .الســيد م(واحلاديــة عشــر 

 طفـال يعـد مل فـاملراهق بـذلك الرشـد الطفولـة وبدايـة �ايـة وبـذلك تقـع املراهقـة بـني ، االجتمـاعي و واالنفعـايل

  )288، صفحة 2002، .اهلنداوي ع(راشد  وليس

  



  :اصطالحا 2.2

ــــوغ وتنتهــــي �لرشــــد ــــدأ �لبل ــــيت تب ــــة ال ــــد هــــي املرحل ــــة عضــــوية يف ب ــــة بيولوجي ــــة يف �ايتهــــا ايتوهــــي عملي أمــــا . ها واجتماعي

ــــيت تســــبق وتصــــل �لفــــرد إىل اكتمــــال  ــــة ال ــــدقيق للمراهقــــة فهــــو املرحل ــــة  النضــــج،املعــــىن ال ــــة عشــــر إىل غاي ــــد مــــن احلادي متت

ســـــــوي يعرفهــــــا عبـــــــد الــــــرمحن عي )85، صــــــفحة 1997، .الســـــــيد ف(أي مـــــــن البلــــــوغ إىل الرشــــــد  والعشــــــرون،الواحــــــد 

ـــــيت حتـــــدث يف الفـــــرد جســـــميا) 1987( ـــــا ، ونفســـــيا ، واجتماعيـــــا  أ�ـــــا فـــــرتة تســـــودها جمموعـــــة مـــــن التغـــــريات ال  ، وعقلي

، 1987الـــــرمحن، ( وفيهـــــا حتـــــدث الكثـــــري مـــــن التغـــــريات الـــــيت تظهـــــر علـــــى وظـــــائف الغـــــدد اجلنســـــية والتغـــــريات اجلســـــدية

هــــــي املرحلــــــة الــــــيت تبــــــدأ �لبلــــــوغ اجلنســــــي وتظهــــــر فيهـــــــا : التعريــــــف اإلجرائــــــي للمراهقــــــة  نقــــــدم وعليــــــه  )22صــــــفحة 

ســـــلوكات وانفعـــــاالت يعـــــرب فيهـــــا املراهـــــق عـــــن مشـــــاعره وعواطفـــــه معلنـــــا دخـــــول مرحلـــــة االحتكـــــاك والتفاعـــــل واالنـــــدماج 

  . مع حميطه اخلارجي

   :مفهوم املراهقة 3

  : االجتاه النفسي 1.3

 يف التـدرج تتضـمن والـيت للنمـو، األخـرى املراحل بقية عن املراهقة مرحلة غري مستقلة اعتبار إىل احلديث النفس علم يتجه

 فـرتة يف بـدأت قـد املختلفـة النمـو األوىل جلوانـب الـدعامات أن ذلـك واملعـريف، واالنفعايل والعقلي واجلنسي النضج والبدين

  : رئيسيني اجتاهني إىل الباحثون اجته ولقد ،املراهقة  فرتة النضج يف حنو تسري أخذت مث الطفولة

 مركـزة احلقيقـة يف هـي املرحلـة يف هـذه الظـاهرة التغـريات كـل ألن للحيـاة، جديـدا بعثـا ليسـت املراهقـة أن  :أوهلمـا 

 .ةالطفول منذ املراهقة يف وموضوعة

 اجلهل هو الثورة أو التمرد هذا مييز ما وكل منو طبيعي فرتة هي ما بقدر الثورة أو مترد فرتة ليست املراهقة إن :�نيهما 

�ـادر، (  قدرتـه ذاتـه واكتشـاف بنـاء إىل تطلعـه وبـني بينـه حتـول الـيت �لقيود وتكبيده احلادة املراهق وظروفه نفسية يف

  )28، صفحة 1980



  :االجتاه البيولوجي   2.3

 علـى حيـافظ أن علـى قـادر جنسـي كـائن إىل كـائن ال جنسـي مـن يتحـول وعضـو� فسـيولوجيا كائنـا الفـرد يعتـرب 

 الفــرد يف حيــاة الثانيــة املرحلــة هـي أو اجلنســي ، البلـوغ مرحلـة سـاللته  ، أو علــى يف احملافظــة ويســتمر نوعـه ،

 وعضـوية جوهريـة تغـريات إحـداث علـى النمـو السـريع اذهـ يـؤديو أقصـاها  إىل النمـو سـرعة فيهـا تصـل حيـث

 املصـاحبة هلـا اجلزئيـة والسـرعات النمـو سـرعة نسـبة الخـتالل املراهـق تـوازن خيتـل فيهـا ولـذا ونفسـية ، وفسـيولوجية

 هـذه جيعـل مـا وهـذا أالحنـرايف ، يشـبه السـلوك مـا إىل سـلوكه مييـل كمـا والقلـق �الرتبـاك املراهـق يشـعر وهكـذا

  )28، صفحة 1975البهي، ( النفسية  من الناحية خاصة �لسلبية متتاز املرحلة

:االجتماعي االجتاه 3.3  

متثـــــل املراهقـــــة مـــــن الناحيـــــة االجتماعيـــــة مرحلـــــة انتقـــــال مـــــن دور الطفولـــــة املتصـــــف �العتمـــــاد علـــــى اآلخـــــرين إىل طـــــور  

ـــــــت عليـــــــه أ�م  ـــــــذات علـــــــى اعتبارهـــــــا متميـــــــزة كمـــــــا كان ـــــــة االلتفـــــــات إىل ال ـــــــوغ مرحل ـــــــى غريهـــــــابل ـــــــة املعتمـــــــدة عل  الطفول

أن املراهقـــــــة مبعناهـــــــا الشـــــــامل تعـــــــين النمـــــــو والوصـــــــول ملرحلـــــــة النضـــــــج يف  نـــــــرىو  )89، صـــــــفحة 1994اجلســـــــماين، (

  .النواحي اجلسمية والعقلية واالنفعالية والقدرة على رعاية النفس والتفكري اخلاص �ملراهق حبد ذاته

   : املراهق اجلزائري نظرة عن 4

ـــــــث تبـــــــدأ العائلـــــــة يف إعـــــــداده لتحمـــــــل  املراهـــــــق اجلزائـــــــري كـــــــان قـــــــدميا ينتقـــــــل مباشـــــــرة إىل الرشـــــــد مبجـــــــرد البلـــــــوغ ، حي

ــــوع مــــن التشــــرد  املســــئولية االقتصــــادية لكــــن يف وقتنــــا احلــــايل فــــان نظــــرة ا�تمــــع للمراهــــق تغــــريت وصــــاحب هــــذا التغــــري ن

إن اإلطــــار الرتبــــوي للبنـــــت التقليديــــة ينحصــــر يف جمموعـــــة :"  طــــاليبالفتــــاة فكمــــا يقـــــول واحلمايــــة والرقابــــة خاصــــة علـــــى 

فـــــاملراهق اجلزائـــــري ســـــواء كـــــان ذكـــــر أو أنثـــــى يعـــــيش . ".... مـــــن املفـــــردات أال وهـــــي احلـــــرام ، الطاعـــــة العيـــــب ، احلشـــــمة

وقبــــل هــــذا فهــــو . تماعيــــةمرحلــــة صــــعبة جــــدا وهــــي نتيجــــة الظــــروف احمليطــــة بــــه ســــواء كانــــت اقتصــــادية أو ثقافيــــة، أو اج

  (toualbi, 1975, p. 199) يعاين من صراعات األجيال والقيم املعارضة بني التقليد و العصرنة 

  



  :انواع املراهقة  5

  :  املراهقة السوية 1.5

 االسـتقرار، واإلشـباع إىل وامليـل النسـيب واهلــدوء �العتـدال شـكلال هـذا يتميـزاخلاليـة مـن املشـكالت احلــادة وهـي 

 والتوافـق واألسـرة، الوالـدين مـع والتوافـق ، االنفعاليـة احلـادة والتـوترات القلـق مـن واخللـو االجتاهـات وتكامـل املتـزن

 عوامـل بعـدة وتتـأثر .اليقظـة وأحـالم اخليـاالت يف واالعتـدال خـربات احليـاة الـنفس وتـوافر عـن والرضـا االجتمـاعي،

املراهــق  رغبــات واحــرتام والفهــم �حلريــة تتســم والـيت،  املدرســة يف األســاتذة معاملــة وكــذا األســرية املعاملــة منهـا

 بـه األسـتاذ واهتمـام �حـرتام وشـعور املراهـق والـدين، األخـالق حـدود يف اآلخـر �جلـنس االخـتالط جـو وتـوفري

إىل  �لطاقـة واالنصـراف اجلنسـية النـواحي ٕوإعـالء ر�ضـية، يتـأثر بشخصـيات واعتزازمهـا بـه ، والديـه بتقـدير وكـذا

 اهلــام الـذي يلعبــه دورالـ عنـد والر�ضــية و هنـا نقــف والبدنيــة الرتبيـة حصـص إىل جيذبــه الـذي الشـيء الر�ضـة،

  )21، صفحة 1981العيسوي، (البدنية  الرتبية أستاذ

  :املنطويةاملراهقة  2.5

 و اخلارجيـة ا�ـاالت نقـص و �لـنقص الشـعور و اخلجـل و الـرتدد و السـلبية العزلـة و االكتئـاب و �النطـواء تتسـم

 و التفكـري النقـد و االتصـاالت حـول معظمهـا يـدور املـذكرات الـيت وكتابـة النشـاط االنطـوائي أنـواع علـى االقتصـار

 النجـاح وحماولـة الوالـدين تربيـة علـى الثـورة و االجتماعيـة الـنظم ونقـد احليـاة مشـكالت و الـذات حـول املتمركـز

 و تتـأثر .مشـبعة الغـري واحلاجـات احلرمـان موضـوعات حـول تـدور الـيت أحـالم اليقظـة يف االسـتغراق و املدرسـي

 احلمايـة و الـو الديـة السـيطرة و منهـا التسـلط الـيت األسـرية األخطـاء و األسـرة يف النفسـي اجلـو اضـطراب بعوامـل

 املراهق  إنكار لشخصية من ذلك يصاحب ما و الزائدة

  :املتمردةاملراهقة العدوانية  3.5

 و اإلخـوة علـى والعـدوان واالحنرافـات اجلنسـية عمومـا والسـلطة املدرسـة و األسـرة ضـد والثـورة �لتمـردوتتميـز  

 التعلـق و اإلنفـاق يف الشـديد اإلسـراف املنـزل أدوات وحتطـيم مـن الوالـدين خاصـة االنتقـام بقصـد والعنـاد الـزمالء

 أحـالم يف االسـتغراق و نقـص التقـدير و �لظلـم الـدين والشـعور رجـال ضـد احلمـالت و املغـامرات الزائـد بـروا�ت



 تربيـة علـى وصـرامة القـائمني وقسـوة وتسـلط املتزنـة الضـاغطة الرتبيـة بعوامـل تتـأثر و .الدراسـي التـأخر و اليقظـة

 وقلـة الرتفيهـي النشـاط و الر�ضـة نبـذ و فحسـب النـواحي الدراسـية علـى األسـرة تركيـز و السـيئة الصـحية املراهـق

 و النمــو اجلســمي و�خــر وضــآلة اجلســمية والعاهــات االجتمــاعي و االقتصــادي وضــعف املســتوى األصــدقاء

 .احلاجات وامليول  إشباع ونقص توجيههم يف الوالدين خطا الدراسي التأخر

   :املراهقة املنحرفة 4.5

 االحنرافـات للمجتمـع املضـاد و السـلوك النجـاح و الشـامل النفسـي اال�يـار و التــام اخللقــي �الحنــالل تتسـم

 االجتماعيـة املعـايري عـن البعـد و التوافـق سـوء يف الـذروة بلـوغ و و االسـتهتار والفوضـى األخـالق وسـوء اجلنسـية

ان املراهقـــــة تتـــــاثر �ســـــاليب التنشـــــئة االجتماعيـــــة  نـــــرىوعليـــــه  )270 269صـــــفحة ، 1975البهـــــي، ( كيف الســـــلو 

وخاصـــــة مؤسســـــات التنشـــــئة االجتماعيـــــة اذ كـــــل مـــــا اتســـــم االســـــلوب �لدميقراطيـــــة كـــــل مـــــا كانـــــت املراهقـــــة اكثـــــر اتـــــزا� 

  .وهدوءا

  :مظاهر النمو يف مرحلة املراهقة  6

  :االجتماعي النمو 1.6

 املراهـق يصـل إليهـا الـيت الصـحيحة العالقـات تكـوين تسـبق الـيت املرحلـة ��ـا املراهقـة يف االجتماعيـة احليـاة تتميـز 

 :جند املرحلة هذه يف االجتماعي النمو مظاهر أهم الرشد، ومن مرحلة يف

 .االجتماعي تفاعله ميدان واتساع �لنفس الثقة ، األخر للجنس كامليل للتأليف خمتلفة مظاهر جند : التأليف ●

 هـذا يف يغـايل وقـد واسـتقالله ونضـجه بفرديتـه يشـعرها حبيـث ، األسـرة سـيطرة مـن املراهـق يتحـرر : لتمـرد ا ●

 أسرته يف القائمة السلطة على ويتمرد فيعصى التمرد

 ونشاطهم وحتصيلهم ألعا�م يف زمالئه مبنافسة مكانته �كيد مبعىن : املنافسة ●



 احليـاة مـن السـخرية إىل أحيـا� بـه يـؤدي تطـورا البعيـدة العليـا �ملثـل املراهـق إميـان يتطـور مبعـىن : السـخرية ●

 اقـرتب كلمـا الواقـع مـن فشـيئا شـيئا يقـرتب لكنـه إليهـا ويـدعوا �ـا يـؤمن الـيت املثـل عـن لبعـدها وذلـك ، الواقعيـة

 )67، صفحة 1982خمتار، ( والرشد  النضج من

  : النمو العقلي  2.6

 احملـدد األفـراد مـع والتعامـل للتعلـيم فتقـوي قابليتـه املتنوعـة العقليـة للمراهـق بتطـوير فعالياتـه املعرفيـة احليـاة تتطـور

 مرحلـة أثنـاء العقلـي النمـو خمتلفـة ويقـوم يف جمـاالت وتتسـع معرفتـه فتتعمـق املشـكالت وحـل العالقـات وإدراك

   :يما يل أمهها )106، صفحة 2002، .ابراهيم م( عقلية عمليات عدة على املراهقة

 . احلالة هذه يف السائدة النفسي االضطراب حلالة نظرا قليال يتعثر مث عشر الثانية يف مطردا منوا وينمو :الذكاء ●

 يسـتوعب أن يسـتطيع فهـو مـداه أو االنتبـاه مـدة يف سـواء االنتبـاه علـى املراهـق مقـدرة تـزداد  :االنتبـاه ●

 جماله اإلدراكي  يف شيء كل على شعوره يبلور أي بسهولة ومعقدة طويلة مشاكل

  واالحتفاظ التعرف على املراهق قدرة معها وتنمو املراهقة يف تنمو التذكري عملية أن العديدة األحباث تؤكد : التذكري ●

 الذاتية وأموره املباشرة خبربته املتصلة احلوادث حول العادي تركيزه ازداد كلما السن صغري الطفل كان كلما :التفكري ●

 حنــو عقليـا ميتــد إدراكـه أن أي اجلسـمي املســتوى يف التطـور حسـب الســن �خـتالف خيتلــف :اإلدراك ●

 )15، صفحة 2000مصطفى، (املستقبل 

   :النمو االنفعايل  3.6

 يـؤثرف اجلسـم وكيميائيـة داخـل فسـيولوجية وتغـريات وجدانيـة مشـاعر يصـاحبها عضـوية بتغـريات االنفعـاالت تـرتبط

 ويسـعى فيهـا الـتحكم يسـتطيع وال واإلرهـاق والتهـور �لعنـف املرحلـة هـذه يف فتمتـاز انفعاالتـه،  اخلـارجي العـامل يف

  :النمو االنفعايل يف النقاط التاليةوتتمثل مظاهر . لالستقالل املراهق

  . هاتوالتوج سلوكياتالو  املشاعر يف التذبذب ●   



  .اللسان وبذاءة العواطف ضبط وعدم واالنفعال الغضب سرعة ●   

  : منها أمور بعدة وذلك الذات �كيد يف الرغبة ●   

 متميزة مالبس لبس 

 واملشي الكالم يف التصنع. 

 مستواه فوق مناقشات يف النفس إقحام 

 االستقاللية و الرجولة إلثبات التدخني. 

  : السلطة مقاومة ●

 األسرة على التمرد. 

 املدرسة على التمرد. 

 297، صفحة 2007، .اهلنداوي ع( للنقد  امليل( 

   :احلاجات النفسية واالجتماعية للمراهقني  7

 يف خاصـة املراهـق علـى تطـرأ الـيت تغـريات مـن فيهـا مبـا املـراهقني لـدى وقصـرية حرجـة مرحلـة املراهقـة مرحلـة تعتـرب

 املرحلـة هـذه مـع وتتعامـل وترعـاه بـه تعتـين أن األسـرة املؤسسـات التعليميـة  مـن كـل علـى جيـب لـذا الثـانوي الطـور

 :املرحلة هذه متطلبات من ولعل جبذر

  :النفسية احلاجات 1.7

   : املكانة إىل احلاجة  1.1.7

حـريص  األحـوال كـل يف لكنـه ومعلميـه أبويـه بـني مكانـة لـه تكـون وان هامـا شخصـا تكـون أن يريـد جنـده حيـث

�عمـال  يقـوم أو ، األطفـال معاملـة يعامـل ال وان حمرتمـا يكـون أن علـى حـريص حسـاس فهـو مجيعـا علـيهم

  . أطفاال يدعوهم أن هي املراهقني من طالبه كراهية املعلم لكسب طريقة خري ولعل األطفال �ا يطالب

  



   :االستقالل  إىل احلاجة  2.1.7

 اليت مسؤولياته على حتمل كذلك حريص فهو نفسه عن مسئوال يصبح وان األهل قيود من التخلص يف يرغب املراهق إن

  )188، صفحة 1982عاقل، (والنضج  القدرة حيث من عليه االعتماد ميكن الذي املستقل مبظهر تظهره

  :  حب القبول إىل احلاجة 3.1.7

وتتضمن التقبل االجتماعي واحلاجة إىل األصدقاء والشعبية ، احلاجة إىل االنتماء للجماعة ووحدة اهلدف ، والتجانس يف 

معرفة األدوار يف اجلماعة وحتديدها ، كل هذا يؤدي إىل متاسك  ،اخلربات ، واأللفة اليت يكمن أن تقوم بسرعة بني األفراد 

  )82، صفحة 1982امساعيل، (مجاعة الرفاق بشكل جيد 

  : الذات واحلرية لتحقيق احلاجة 4.1.7

وتعــين  )15، صــفحة 1989زيــدان، (وتتضــمن احلاجــة إىل النمــو والتغلــب علــى العوائــق أو التفــوق علــى الغــري ومنافســته  

حاجــة الفــرد اىل اثبــات وجــوده يف وســط اجلماعــة الــيت يعمــل معهــا ، امــا حاجتــه للحريــة فتتمثــل يف دوافــع مرتبطــة بفرديتــه 

وواجـب املدرسـة اجتـاه هـذه احلاجـة ان يتخـذ املـدرس موقفـا موجهـا ويـرتك . وامكانية تصرفه وحتمل مسـؤولية هـذا التصـرف 

  )399، صفحة 1996اسعد، ( احلرية للتلميذ يف العمل

  :االجتماعية احلاجات 2.7

   : الذات �ذيب إىل احلاجة  1.2.7

 اجلسـمي بسـبب النضـج احلساسـية وشـديد التجربـة حمـدود ألنـه نتيجـة املسـاعدة إىل �حلاجـة املرحلـة هـذه يف املراهق يشعر

 فهو وهلذا ، وتصرفاته سلوكه .األخر اجلنس مع وخاصة املعاملة يف واالضطراباالرتباط  من كثريا السريع ويعاين واجلنسي

 هذا الشعور ولغريه لنفسه يؤكد وحىت الكبار سلوك يسلك أن عليه �نه يشعر

  : التكيف إىل احلاجة  2.2.7

 مـن ميـر ملـا نظـرا املراهقـةمرحلـة  يف ضـرورة أكثر ولكنه منوه مراحل من مرحلة أي يف فرد لكل ضرورة االجتماعي التكيف 

 :يف  تتمثل واليت التالية املراحل بنجاح يف التكيف على يدل الطفولة يف التكيف أن شك وال ، وتغريات صراعات



 واأللفة االحرتام من جو يف اآلخرين مع التعاون 

 احلرجة املواقف يف خاصة وضبطها الذات �ذيب 

 والنجاح التفوق إحراز  

   : الرتفيه إىل احلاجة 3.2.7

 الكـرة مثـل أوجـه خاصة مبختلـف بصفة الر�ضي النشاط يف االشرتاك مع عامة بصفة الرتفيهية األنشطة كل يف هذا ويرتكز

 وتفيـد النـوادي يف الفـراغ وقـت وقضـاء مهـارا�م ةوتنميـ نياملـراهق طاقـات المتصـاص هامـة كلهـا النـواحي هـذه السـباحة و

   .للمراهق االجتماعي �لنسبة للنمو كبرية فائدة الصيفية املعسكرات

  : احلاجات البدنية 4.2.7

البيئـة الـيت يعـيش فيهـا كـل مراهـق  و حسـب اجلـنسو الرغبـات وامليـوالت  حسـب الر�ضـي البـدين النشـاط أهـداف ختتلـف

  :التالية النقاط يف وتتمثل

 السليم القوام وتنمية للتالميذ الصحية الوقاية على العمل. 

 وأولو��م ومستو��م التالميذ خصائص وفق البدنية الصفات تنمية.  

 املمارسة الر�ضية لألنشطة احلركية املهارات وتنمية تعليم. 

 صـفحة 1982عاقـل، ( وخارجـه �لـدرس واخلططيـة الفنيـة املهـارات تطبيـق علـى التـدريب ،

188( 

ــــة املثلــــى الحتضــــان  ــــرب البيئ ــــة بصــــفة خاصــــة تعت ــــة البدني ــــة بصــــفة عامــــة وحصــــة الرتبي ــــة البدني ــــه نــــرى أن منهــــاج الرتبي وعلي

 التبعيـــة القياديـــة، الر�ضـــية، الــروح(حاجــات املـــراهقني مـــن خـــالل رعايـــة  وتنميـــة الصـــفات النفســـية واالجتماعيـــة 

 .لر�ضية واالهتمام �جلانب الرتوحيي والعمل على نشر الثقافة ا )،االحرتام التعاون الواعية،

  :مشكالت املراهقة 8

تتعــــد املشــــاكل الــــيت تصــــادف املــــراهقني خاصــــة يف الوســــط الرتبــــوي والــــذي يتصــــف �اللتــــزام والنظــــام ممــــا خيلــــق مشــــاكل 

  :ونفسية تصعب على التلميذ عملية االندماج يف جمتمعه ومن ابر هذه املشاكل ما يلي اجتماعية 



   :اجتماعية نفسية مشاكل  1.8

 املشـاكل بـني هـذه ومـن واالجتماعيـة النفسـية اجلوانـب شـىت يف املشـاكل مـن غريهـا مـن أكثـر املراهقـة مرحلـة تتميـز

 : يلي ما جند

   : النفس يف الثقة ضعف  1.1.8

 مـن شـخص اإلحسـاس هـذا يتغـري وقـد املواقـف مـن العديـد يف �لـنفس الثقـة بضـعف الفـرتة هـذه يف املراهـق حيـس

 وتتخـذ ، لـدى املراهـق االجتمـاعي النفسـي التكيـف علـى القـدرة يفقـد حـىت اإلحسـاس هـذا يـزداد حبيـث ، ألخـر

 : يلي فيما نعرضها متباينة أعراض عدة املشكلة هذه

 �نفسـهم الثقـة يفقـدون كلهـم نقـل مل أن املـراهقني جـل أن جنـد حيـث كثـريا معـروف مشـكل هـو :الـرتدد ●

 . العمل يف البدء قبل وهذا

 يلجـأ نفسـه علـى االسـتذكار واإلحسـاس �لعجــز عـن التعبـري الـذايت ، يف الثقــة املراهـق يفقـد عنـدما : الغـش ●

  االمتحا�ت يف خاصة الغش إىل

  :العدوانية النزعة 2.1.8

 العدوانيـة النزعـة ختتلـف وقـد .زمالئهـم العدوانيـة إىل النزعـة مشـاكل هـي املـراهقني بـني أيضـا الشـائعة املشـاكل مـن 

 �لسـرقة اعتـداؤه يكـون مـن وهنـاك والشـتم �لضـرب يكـون اعتـداؤه مـن فهنـاك ، آلخـر مراهـق مـن أعراضـها يف

 هـي واحـدة مشـكلة تشـكل العـدوان فنزعـة ذلـك مـن و�لـرغم كثـرية للـزمالء وهـي بلقـاءا�م يكـون مـن ومـنهم

  )77، صفحة 1996اسعد، (العدواين نفسها  السلوك مشكلة

   :الداخلي الصراع 3.1.8

 طموحاتـه بـني و الشـباب متطلبـات و الطفولـة خملفـات بـني و عليهـا االعتمـاد بـني و األسـرة عـن كاالسـتقالل

  .التزاماته يف الواضح والتقصري الزائدة

 



   :االغرتاب والتمرد 4.1.8

 الصورة رفض يف يبدأ انه غري ، هويته تكوين يف منه االستفادة ميكن منوذجا منهما ليتخذ والديه إىل البداية يف املراهق يتجه

 )236، صفحة 2000عدس، (احلاد  التمرد إىل يؤدي مما اخلارجية اجلماعات حنو يتجه جيعله مما لوالديه رمسها اليت

  :انفعالية مشاكل 2.8

 الـيت يعـيش البيئـة مـع الـتالؤم علـى املراهـق قـدرة عـدم إىل األوىل �لدرجـة واالنفعـال االضـطراب مشـكلة تكـون قـد

 حتقيـق يقـف دون الـذي املـايل عجـزه وكـذلك ، ا�تمـع ، املدرسـة ، األسـرة يف املتمثلـة اخلارجيـة والبيئـة ، فيهـا

 عـدم مـن يشـعر بـه مـا بسـبب مضـايقته يبـدي كمـا ، الطمأنينـة بعـدم وشـعور ضـيق لـه يسـبب هـذا وكـل رغباتـه

 يشـعر فحينئـذ . األخـر اجلـنس مـع االشـرتاك فيهـا يظهـر الـيت االجتماعيـة املواقـف بعـض يف وجـد مـا إذا الثقـة

 بصـفته إليـه الكبـار ينظـرون أن وهـي للمراهـق مضـايقات تسـبب أخـرى ظـاهرة وهنـاك االنسـجام بـدل �الرتبـاك

 األمـن بعـدم األخـري هـذا ، فيشـعر احلـادة انتقـادا�م إليـه فيوجهـون املراحـل مبختلـف مـر قـد انـه رغـم صـغريا مـازال

 )125، صفحة 1986رمضان، (وا�تمع  واملدرسة األسرة مع توافقه يف سوء يسبب مما

 :االجتماعية مشاكل 3.8

   :أدوارها  و األسرة تغري تركيب 1.3.8

 يكـن مل أسـري ووقـوع فـراغ الوالـدين خبـروج ذلـك و األسـرة أفـراد �ا يقوم كان اليت األدوار مالحظة من املراهق حيرم حيث

 فيما الكبار تدخل إىل�إلضافة  )337، صفحة 1997القذايف، ( األسرة مساعدة من املراهق حرمان كذلك و قبل من

  )237، صفحة 2000عدس، (  حلريتهم وسلبا عليهم سلطة التدخل وكأنه هذا إىل وينظرون �م خاصة شؤون يعتربونه

   :االحنراف 2.3.8

 املـؤثرة للعوامـل ونتيجـة وعاقـل �ضـج انـه نفسـه فيهـا يعتـرب والـذي الفـرتة هذه يف املراهق يعيشها اليت النفسية للحالة نتيجة

 الصـراعات حتاشـي اجـل مـن املخـدرات علـى املـراهقني بعـض يقـدم .وا�تمـع �لـنفس والضـرر االحنـراف إىل يلجـأ عليـه



 والتخفيـف النمـو مشـاكل من محايتهم على املخدر يعمل أن أمل على واألمل االضطراب �لقلق الشعور ومصادر الداخلية

 )338، صفحة 1997القذايف، (والوحدة  واليأس الشعور �خلوف حدة من

 :دراسية مشاكل 4.8

وقـد تــؤدي إىل خلــق  .كامــل بشــكل والديــه علــى املراهــق اعتمــاد فـرتة إطالـة إىل تــؤدي الدراســة فــرتة إطالــة إن

 االقتصـادي والبلـوغ املبكـر اجلسـمي فـرتيت البلـوغ بـني الكبـري الفاصـل مقـدمتها ويف االجتماعيـة املشـاكل بعـض

 علـى الرضـا وعـدم �لسـخط يـدفع املراهـق الشـغل، شـعور بعـامل االلتحـاق يف الفـرد �خـر إىل يـؤدي ممـا املتـأخر

 بسـبب والـزميالت الـزمالء املـراقبني، املـدير، حنـو األسـاتذة، العدوانيـة املشـاعر تلـك توجيـه يـتم مـا وعـادة والديـه

 لســلطة امتــدادا املدرســة ســلطة ومتثــل )338، صــفحة 1997ايف، القــذ(مرفوضــة  �ســاليب فيتصــرف اضــطرابه

 اسـتقرار علـى والعمـل االجتمـاعي التنظـيم وتـدعيم والتعلـيم، علـى الرتبيـة السـهر دورهـا كمؤسسـة واملدرسـة األسـرة،

هلـذا نـرى أن  .واخلضـوع �لضـيق ويشـعره حريتـه مـن وحيـد املراهـق، شـعور واضـح ميـس بشـكل الـذي األمـر السـلطة،

 :مقدمتها يف واألدوار والوظائف والواجبات املهام من مبجموعة التعليمية تااملؤسس تضطلع

 املختلفة االحتياجات إشباع يف يتمثل الذي الصاحل املنزل جو حتقيق 

 واإلدارة التعليم يف صاحلة أساليب استخدام. 

 والدميقراطي الذايت احلكم ملمارسة للتالميذ الفرصة إ�حة. 

 األمور وأولياء املدرسة بني والعطاء األخذ. 

 اخل...وأندية مالعب من احليوية املرافق توفري. 

 ومعاجلة والعلمي، والنفسي االجتماعي اإلرشاد وتقدمي املختلفة، التالميذ مطالب إشباع  

 والصحية االقتصادية واحلاالت واالحنرافات السلوك 

 واملعريف السليم  النفسي ومنوه املراهق احتياجات وفق متطورة علمية دراسية مناهج وضع

  )47، صفحة 1989مرسي، (



 �ـم وإعطـائهم االهتمـام والر�ضـية البدنيـة الرتبيـة أسـاتذة مـنهم خاصـة الشـرحية �ـذه انـه علـى املهتمـنينـرى  ومنـه

  .ذلك يف والر�ضية البدنية الرتبية ألمهية اعتبارا ذلك كل من للتخلص الفرصة

  :مهام منهاج الرتبية البدنية للمراهق  9

 ، اجلسـمانية ، الصـحة مـن النـواحي متكاملـة تنميـة الناشـئني تنميـة إىل يهـدف البدنيـة للرتبيـة الرتبـوي الغـرض إن

 وإعـداده اجلسـمي وتكوينـه ورغباتـه ميولـه مـع تتماشـى وإعـداد بـرامج املراهـق منـو مراعـاة مـع .االجتماعيـة ، العقليـة

  : يلي فيما العامة لألغراض املسطرة األهداف ندرج وعليه املنشودة، إىل املطالب يصل حىت الصحي،

   :احلركية القدرة تنمية 1.9

 خمتلـف ممارسـة مـن بشـكل ميكنـه أجهزتـه ،سـالمة ومرونـة املفاصـل اجلسـم رشـاقة الـيت تسـاعد علـى احلركـات بتأديـة

 .العقلية والبدنية واجلنس السن والقدرة مبراعاة ، بطالقة األلعاب

  :املهنية الكفاءة تنمية 2.9

 ، سـنه مـع تتماشـى تـدريبات مـن يناسـبه ملـا اجلسـم إعـداد إىل إضـافة، وجيةالفسـيول�حلفـاظ علـى أجهـزة اجلسـم 

  .األخرى األجهزة وكل والتنفسي، اهلضمي جلهاز الوظيفية والقدرة لتنمية العضالت وذلك

   :االجتماعية العالقات تنمية 3.9

 .ميوله واحتياجاته باكتسال  فرد لكل الفرصةإ�حة  واحليوية النشاط تقبل ،القوانني واحرتام والنظام النفس على االعتماد

   :العقلية الكفاءة تنمية 4.9

 وتشــغيل العميــق التفكــري عمليــة والـيت تتماشـى مــع الر�ضــية املهــارات واكتســاب املختلفــة �لرتكيـز علـى األلعــاب

  )18 16، صفحة 1983الفاندي، (العقل 

  :أمهية الرتبية البدنية والر�ضية للمراهق  10

حتتـل ممارسـة الرتبيـة البدنيـة أمهيـة كبـرية �لنسـبة للمراهـق ملــا ميكـن أن تعطيـه مـن عـادات بدنيـة وحركيـة وصـحية سـليمة فإ�ــا 

تكســبه القــدرات العقليــة والنفســية الــيت تلعــب دورا هامــا يف عمليــة االنــدماج واالحتكــاك مــع اجلماعــة وهــذا مــا يســمح لــه 



وصـاك أن التالميـذ الـذين يتفوقـون مـن  يـوارون الزم ، وقـد أوضـح كـل مـن فرامـز�كتسـاب التـوازن النفسـي واالجتمـاعي الـ

حيث القوة البدنية من نفس السن هم أكثر ديناميكية من حيث النشاط الر�ضي والتحصيل الدراسي كما الحظ الباحث 

املالحظــة أثبتــت علــى أن التالميــذ حيصــلون علــى نتــائج دراســية جيــدة يتمتعــون بنمــو بــدين جيــد ونفــس ) ووتــر(النفســاين 

 ومكيفـة ومنشـطة مسـاعدة كمـادة احلصـة كمـا تتميـز  (kh, 1993, p. 379) التالميـذ املـراهقني يف املـدارس األملانيـة

 وتقـوم ، احليـاة، يف وتفاعالت رغبة تزيده اليت واحلركية البدنية واملهارات اخلربات الكتساب له فرص وحتقق املراهق لنفسية

 عائق تقف ال البدنية أن الرتبية مناهج على جيب هلذا .العصر هذا متطلبات مع تتماشى مبا البدنية والعقلية مواهبه بصقل

 �مللل املراهق فيه حيس الذي الوقت تشغل أل�ا خارج الثانوية، و داخل الر�ضة ساعات بتكييف إال ذلك �يت وال لذلك

 واخلمول ، ويضيع للكسل يستسلم أن من بدال والنوم للراحة يستسلم نفسه املراهق يتعب الر�ضي وعندما والقلق والضجر

 هـي عامـة بصـفة والر�ضـية البدنيـة أن الرتبيـة ومبـا ذلـك، بعد والدراسي الفكري نشاطه يستعيد وال عقباه حتمد ال مبا وقته

 واالجتماعيـة، واالنفعاليـة والعقليـة البدنيـة الناحيـة مـن الالئـق ملـواطنا هدفـه تكـوين وامليـدان العامة الرتبية من متكامل جزء

 البدنيـة الرتبيـة أن درس يعـين ذلـك فـإن األغـراض هـذه حتقيـق لغـرض اختـريت البـدين النشـاط مـن ألـوان عـن طريـق وذلـك

   )10، صفحة 1997بسيوين، (األهداف  هذه أيضا حيقق املمارسات أوجه كأحد والر�ضية

: )سنة15 -13(املرحلة الثالثةاخلصائص اليت متيز فئة التالميذ يف  11  

حيث تعترب "أن هذه املرحلة من مراحل العمر ترافق سن املراهقة و ما يصاحبها من تغريات بيولوجية و جسمية ملحوظة، 

اقتناعا �ما �نه أصبح رجال و بذلك يتصرف تصرف من هم أكرب فإنه يقتنع " هذه املرحلة من أخطر مراحل منو الطفل

منه و هو يف احلقيقة هو ليس مبقدرته ذلك و هذا لنقصه مقومات الرجل البالغ فنجد رجله واحدة يف الطفولة و األخرى 

ا� و قد يؤدي يف الرجولة و هذا خطري �لنسبة لطفل حيث تكون تطلعاته أكرب من قدراته األمر الذي قد سبب له اضطر 

.)21، صفحة 1977، .زهران ح( إىل االحنراف أو الشذوذ  

إن الفوارق اجلسمية و السيكولوجية اليت تظهر يف هذه املرحلة و اليت متيز اجلنسي و اليت تعزز أسبا�ا إىل نشاط بعض 

الغدد و يظهر ذلك كعالمة على أجسام الكثري من البنات و خصوصا منطقة الصدر و شعورهن �خلجل و كذلك ميل  



ة من طرف العديد من العلماء النفس الرتبويني و حىت اعتربوها كل جنس إىل اجلنس األخر و لذلك مسي �ملرحلة اخلطري 

أهم مرحلة يف منو اإلنسان و هذا ال يعين أن املراحل األخرى ليست مهمة و لكن كالمها متصلة �ألخرى كما ذكر� 

.سابقا فلكل مرحلة أمهيتها �لنسبة حلياة الطفل و ملا متتاز به من مظاهر  

اهقة هذه تتأثر ببعض األمور و اليت جيب على مدرس الرتبية البدنية و الر�ضية مراعتها و على إن مظاهر مرحلة املر     

:ضوئها يضع براجمه اخلاصة يسري الدرس و هي  

  يف هذه املرحلة و الناجتة عن الوراثة و الطبيعة و البيئة" املراهقني"الفروق الفردية بني.  

  رحلة و الناجتة عن تباين املستوى االجتماعي و مدى  �ثريه على يف هذه امل" املراهقني"الفروق الفردية بني

  .املستوى الصحي و النفسي عند املراهقني

  امليزات اجلسمية ملرحلة املدرسة املتوسطة   1 .11

ز�دة ملحوظة يف منو الطول يف هذه املرحلة و الذي يسبق ز�دة يف الوزن حيث تبدو على األطفال النحافة و عدم  *

:السيطرة على التوازن عند أداء احلركات املختلفة �لنسبة لنمو الطول اجلدول التايل يبني ذلك  

بوجه عام) سم(الطول  الفرق الطول بني الولد و البنت  العمر 

سم من البنت¼  1أطول الولد  تقريبا 45   عند الوالدة  

سم من البنت¼  1الولد أطول  تقريبا 105  سنوات 5   

تقريبا 135 يتساوى الولد و البنت سنة 11   

سم من الولد 1.9البنت أطول  تقريبا 150  سنة 13   

تقريبا 165 يتساوى الولد و البنت سنة 15   

7½  6الولد أطول من البنت  تقريبا 170  سنة  18   

.يبني مقارنة منو الطول عند البنني و البنات حىت أواخر املراهقة: )01(رقم  جدول               



  ز�دة كبرية يف حجم القلب األمر الذي يتطلب عدم إجهاد الطفل يف هذه املرحلة و خصوصا عند وجود الرغبة

ة يف النشاط من قبل الطفل مع املالحظة يف النشاط من قبل الطفل يف هذه املرحلة و خصوصا عند وجود الرغب

  .�ن البنات سباقني األوالد يف النمو فتظهر عليهن عالمات التعب

 تغري يف صوت الطفل يف هذه املرحلة و ذلك �جم عن تغيري يف شكل و حجم احلنجرة.  

 لب نوعا من الغذاء  منو ملحوظ يف األعضاء التناسلية  و نشاط بعض الغدد كالنخامية و التناسلية و هذا ما يتط

  .كما و نوعا

  تغيري واضح يف شكل الثدي عند البنات مع كرب حجمه و بدئ ظهور احليض �إلضافة إىل ظهور الشعر حتت

  .اإلبط و حول األجهزة التناسلية

 منو كبري يف الذكاء.  

مع مراعاة رغبا�م و ميوال�م و اجتاها�م حنو اجتاه ألوان األنشطة  : املميزات السيكولوجية و النفسية 2. 11

املختلفة كما جيب على مدرس الرتبية البدنية و الر�ضية أن يقوم بتطبيق نظام الوحدات التعليمية و بني األنشطة املناسبة 

  :هلذه املرحلة العمرية ما يلي

 وثب و الرمي بعني االعتبار تدريب عنصر املطاولة و ذلك ينصح بتعليم فعاليات العدو �ضافة إىل فعاليات ال

  .لتجنب اإلجهاد الذي يتعرض له التلميذ يف هذه املرحلة

  لنسبة أللعاب ففي هذه املرحلة يتضح بتعليم املبادئ األساسية لأللعاب و اليت قد تعلم بعضها يف املرحلة�

  .ر�تاالبتدائية مع مزاولة مهار�ا كاملة و ذلك عن طريق مبا

  حتقيق األهداف الرتبوية و ذلك عن طريق ممارسة األنشطة البدنية و املهارية يف جمال درس الرتبية البدنية و

  .الر�ضية

  التنسيق بني مكو�ت احلمل أثناء سري الدرس و مالحظة حتليل التمرينات اخلاصة �جللد و ذلك بوجوب فرتات

  .راحة بني عناصر الدرس



 اخل كقاعدة و أساس لتعلم ...ت األساسية و تنميتها كالتعلق و التسلق و املرجحات و التزجل الرتكيز على املهارا

  ..املهارات و الفعاليات الر�ضية املختلفة

 االهتمام �لتالميذ الضعفاء بدنيا و املوهوبني مهار� بصفة خاصة.  

 لتالميذ بدنيا و مهار� و اجتماعيا و إن من أهم أهداف الرتبية البدنية داخل املدرسة هو االهتمام مبستو�ت ا

  .نفسيا

  اإلكثار من املنافسات و املسابقات و املبار�ت سواء يف الدرس أو خارجه و ذلك لالنتقاء املمتازين و املوهوبني

  .ر�ضيا

 ب االهتمام �نتقاء الطرق الفعالة يف عملية التعلم و اليت تناسب التالميذ و قدرا�م و اليت تعمل على اكتسا

  .املهارات الر�ضية املختلفة يف أقل وقت ممكن

  دراسة اجتاهات التالميذ حنو درس الرتبية البدنية و الر�ضية و ذلك للوقوف على رغبا�م و اجتاها�م و ذلك

جيب على مدرس الرتبية البدنية و الر�ضية الرتكيز على التمرينات البدنية يف هذه املرحلة و " �لنسبة للتمرينات 

       ". يت هلا أثر كبري على تنمية التوافق العضلي العصيب عند التالميذال

  : التفوق الر�ضي و حتديده  12

التفوق الر�ضي أصبح حيدد يف ضوء مستوى أداء ر�ضي فعلي، إذ أن التأكيد هنا على مستوى األداء الر�ضي     

الفعلي، و الذي وصل إليه التالميذ سواء يف ا�ال الر�ضي بصفة عامة أو يف جمال لعبته، و بطريقة ما حبيث تعرب عن 

  .ا إىل مستو�ت أداء ر�ضية مرتفعة يف جماالت أو ألعاب يفضلو�ااملواهب املوجودة لدى التالميذ  أهلتهم كي يصلو 

 اتساع مفهوم التفوق الر�ضي :  

بل أصبح ) أو النشاط(اتساع مفهوم التفوق الر�ضي حبيث مل يعد قاصرا على جمرد التحصيل يف جمال اللعبة فقط       

الالعب �حلاجة إليها مثل جماالت العالقات هناك �كيد على التحصيل يف جماالت أخرى ترتبط �للعبة، تشعر 

  .االجتماعية 



  التسليم �لتكوين العام الشامل للفرد :  

، و النفسي و العقلي ما خيتلف عن تلك )الفسيولوجي(التسليم �ن كل فرد له من التكوين البدين، و الوظيفي       

ن األفراد يف نفس املرحلة السنية،  مع مالحظة حقيقية التكوينات العقلية جبوار جمموعة التكوينات األخرى لدى غريه م

فيما  -فيما بعد -هامة أن لكل جوانب يستطيع أن يتفوق فيها إذا أتيحت له الفرصة املناسبة، و قد تبلور هذا االجتاه

  . يعرف بطريقة أ ومنوذج املواهب املتعددة

ا ذهبت إليه اجلمعية األمريكية للدراسات الر�ضية الرتبوية، و يساير هذا لتعريف الشامل يف نقاطه الثالث السابقة، م     

حيث ذكرت و أوضحت  أن الطفل املوهوب ر�ضيا أو الطفل ر�ضيا، هو ما يظهر امتيازا مستمرا يف أي لعبة أو نشاط 

  : حيبه و له قيمة �لنسبة له ، و من مث يشمل 

اخل عامة ساعد�م يف ... بدنية و وظيفية و عقلية و نفسية التفوق الر�ضي أولئك األفراد الذين يتميزون بقدرات 

  .حتصيلهم الر�ضي و األكادميي إىل مستوى أداء مرتفع

و يؤكد البعض اآلخر املستوى ألتحصيلي جبواز املستوى الر�ضي صراحة، حيث يعرف  املتفوقون ر�ضيا ��م من      

  .د األكادميي و كالمها على مستوى مرتفعاستعداد ر�ضي يوازي بصورة جيدة االستعدالديهم 

سواء عرب عن هذا االستعداد الر�ضي أو كان ال يزال كامنا، و يثري هذا التعريف االنتباه إىل أن هناك احتمال وجود لديهم 

التعرف الطاقة أو االستعداد للتفوق، غري  أن هنا عوامل أخرى حتول دون حتقيق هذا االستعداد، و �لتايل فإن استطعنا 

  .عليهم، فقد ميكن التغلب على تلك العوامل اليت تعوق هذا االستعداد

و ال شك أن هذا التحول الذي حدث يف تعريف املتفوقني ر�ضيا و عقليا، يعرب عن عدد من التطورات اهلامة اليت      

ن أهم ما يعنينا حاليا من هذه شهد�ا علوم الرتبية الر�ضية عامة، و علم النفس خاصة يف الفرتة األخرية، و لعل م

  : التطورات ما يلي 



تغري املفهوم الذي كان سائدا  عن التكوين البدين و العقلي للفرد، فبعد أن كان يعتقد أنه ميكن  التعبري عن هذا       

التكوين بدرجتان أحدمها مأخوذة من درجة اختبار ذكاء معني، و اآلخر من اختبارات أداء ر�ضي، أصبح من الواضح أن 

يدا من ذلك، و قد تطور هذا الوضع، خاصة ظهور التصور الذي خيص التكوين التكوين العقلي و البدين للفرد أكثر تعق

  .)115، صفحة 1998راتب، ( ، للفرد) من عقلي، و بدين، و حركي انفعايل، و وجداين ، و نفسي(العام 

  : تعريف التفوق الر�ضي  13

إن التفوق الر�ضي �لنسبة للفرد يغين ما وصل اليه الفرد يف أدائه يف ر�ضته التخصصية إىل مستوى أعلى من          

و عن غريه من ا�االت اليت تعرب عن املستوى العقلي الوظيفي للفرد ) الر�ضي(مستوى أمثاله العاديني يف ذات ا�ال 

  .الذي اختذه موضع بينه و بني نفسه و بينه و بني اآلخرين) طالنشا(بشرط أن يكون أدائه هذا ا�ال 

و �لنظرة األوىل حنن جند أنه تعريف عام و يبدو عليه البساطة، غري أنه شامل، و قد �خذ عليه البعض عدم          

ن الفرد عن املستوى حتديد ملستوى األداء الفاصل بني التفوق الر�ضي و املادية، كذلك عدم حتدده املستوى الذي يعرب م

، غري أن هذا التحديد رغم أمهيته  ليس مطلو� ، بل أن يتناقص مع )جمال ختصصه(الر�ضي الوظيفي للفرد يف هذا ا�ال 

  .املنطق الذي ميكن خلف هذا التعريف
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اليت نستخدمها يف جمال علم النفس الر�ضي، و كما  إن مفهوم التفوق الر�ضي ، مثله  يف مثل غريه من املفاهيم       

أنه  أيضا  مفهوم  نسيب خيتلف من فرد إىل آخر �ختالف مستو�ت املمارسة، و  ما يتطلبه الوصول إىل هذه  املستو�ت 

  .مما �يت من طاقات بدنية و وظيفية و تشرحيية و نفسية و عقلية و هلذا ال ميكن أن �يت التعريف بصورة أكثر حتديدا 
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استتبع اإلشارات و النظر�ت اليت تناولت التكوين الر�ضي، و ما نتج عنه من أحباث و دراسات نتائج عديدة و        

ر�ضية نظر�ت، لعل من أمهها و أكثرها ارتباط تلك اليت أوضحت خصائص أمناط املتفوقني ر�ضيا تبعا ألنواع القدرات ال

أمناط أساسية للتفوق الر�ضي يف ضوء التفوق ) 06(اليت يتضمنها كل نوع، و يذكر هنا اقرتاح أحد العلماء بوجود ستة 

العقلي، مع مالحظة أنه من املمكن أن متتزج أو تتداخل بعض من هذه األمناط مع بعضها البعض مكونة أمناط أخرى، و 

  : فيما يلي عرض موجز هلذه األمناط

 و ميثل هذا النمط أو ذلك األفراد الذين يستطيعون : لديه القدرة على االسرتجاع  منط

استيعاب ما يقدم إليهم من مهارات حركية و معارف و معلومات كثرية عن تلك املهارات، و يسهل 

عليهم احلفاظ مبا استوعبوه، و اسرتجاعه بكفاءة و سرعة تفوق غريهم من األفراد العاديني يف نفس 

  .حلة السنيةاملر 

  و يشمل هذا النمط أولئك الذين  :مط لديه القدرة على الفهم لكن أدائه مل يرقى بعد

يسهل عليهم فهم ما يقدم إليهم من مهارات حركية و معارف و معلومات عنها، كما ليدهم القدرة 

األداء على إدراك العالقات بني مفردات املهارة أو خصائصها املختلفة، و على الوصول إىل 

املناسب، و لكن بعد فرتة من النمط  اآلخر، كذلك  ال يعتدون كالنمط السابق على اآللية يف 

  .األداء، إال بعد انقضاء فرتة 

  و يشمل )اليت ميكن ان  تصادفه عند تنفيذ املهارة( :منط لديه القدرة على حل املشكالت ،

دام ما تعلموه و تدربوا عليه، و كذلك ما هذا النمط أولئك األفراد الذين لديهم القدرة على استخ

وصلوا إليه من معلومات يف جمال أداء املهارة أو املهارات املختلفة و استغالهلا حلل خمتلف املشكالت 

  . يف املواقف الذي من املمكن أن يصادفوه أو الذي يكونون فيه

  ا النمط  و يشمل هذ: )إضفاء جديد على مهارات (منط لديه القدرة على االبتكار

أولئك األفراد الذين لديهم القدرة على استخدام قدرا�م البدنية اخلاصة أو الفسيولوجية أو النفسية 



اخل، و كذلك احلافز على ابتكار مهارات  أو حركات جديدة خاصة �م و تسمى �مسائهم مما ... 

القوى و االكرو�ت،  يؤهلهم لتقدمي إضافات يف بعض األلعاب أو الر�ضات مثل اجلمباز و ألعاب

  .و الرقص على اجلليد

  و يشمل هذا النمط أولئك األفراد الذين لديهم القدرة  :منط ر�ضي ذوي املهارات املتعددة

على التكوين و تنمية مهارات أخرى جبانب مهارات النشاط التخصصي أو اللعبة، كاستخدام 

  .ك من تلك املهارات اخل، و غري ذل... مهارات مركبة، أو مهارات حسن التصرف 

  و يشمل أولئك الذين ميتازون عن  :منط لديه القدرة على القيادة االجتماعية أو اجلماعية

غريهم يف قدرته على التعامل مع اآلخرين، و اكتساب احرتامهم و تقديرهم، و احتالل مراكز قيادية 

  .بينهم، و هذا النمط ميكن أن جنده لدى هؤالء مارسي األلعاب اجلماعية

ذكاء الفرد و تؤثر على حتصيله الر�ضي،  و يرتتب على ما سبق، إمكانية القول، بوجود عوامل أخرى تعمل جبانب       

، و نسعى إىل التنبؤ به ، فال بد أن نبحث عن )األكادميي(و هنا جيدر اإلشارة، أنه و إذا كنا �تم �لتحصيل الدراسي 

راتب، (منبئات  أخرى جبانب الذكاء كي نفسر هذا اجلزء الكبري من تباين الدرجات يف التحصيل الر�ضي و الدراسي 

  . )255، صفحة 1998
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و نود هنا و قبل أن ننتهي من هذه احملاورة اليت تناولت بعض ما كتب يف شأن العملية الرتبوية و املوهبة أن نربز بعض 

  : النقاط الرئيسية اهلامة، حول التفوق الر�ضي املرتبطة �لتفوق العقلي، و املتمثلة يف اآليت

  املرتبطة �لتفوق العقلي مفهوم نسيب إىل حد  إن مفهوم التفوق الر�ضي و  :التفوق الر�ضي ظاهرة نسبية

   إىل مجاعة أخرى، و من زمن إىل زمن، فليس) فريق(كبري إذا نرامها خيتلفان من فرد إىل آخر و من مجاعة 



هناك تفوق ر�ضي مطلق، و إمنا يعترب التفوق الر�ضي ظاهرة نسبية، ترتبط بنوع احلياة اليت حيياها الفرد أو 

  .حتياها اجلماعة

 التفوق الر�ضي بصفة عامة هو امتياز أو تفوق أو ارتفاع يف  :امتياز  التفوق الر�ضي بصفة عامة هو

مستوى األداء لدى فرد أو بعض أفراد من اجلماعة، �ملقارنة مع اآلخرين من نفس املرحلة السنية ، و ذك يف 

  .املسئولونجمال لعبة أو نشاط ر�ضي اختاره الفرد طواعية أو وجه إليه من نبل 

  يف هذا ا�ال ) الفين الر�ضي(على أن يرتبط هذا األداء  :األداء يرتبط �لتكوين العام و الشامل للفرد

، �لتكوين العام و الشامل لفرد، و املتمثل يف التكوين البدين، و الوظيفي، و العقلي، و )الذي اختاره الفرد( 

  .النفسي

  بعض (نا، و بناء على ما ذكر يف النقاط السابقة، أنه إذا شعر ا�تمع و نعين ه :حاجة ا�تمع إىل التفوق

حباجة إىل احملافظة على تراثه القدمي و التقيد به، و عدم إحداث تغيري فيه، فإن مسئويل هذا ) من مسئولية

ضية يف جماالت األلعاب أم األنشطة الر�) أو اجلماعة(ا�تمع، البد أن يسعون إىل تشجيع تفوق الفرد 

  .املختلفة، حبيث يصبح و يشعر املتفوق ر�ضيا، �نه شخص غري مرغوب فيه، حيرتمه اجلميع

  نظرة ا�تمعات احلديثة للتفوق الر�ضي:  

بقد شهدت ا�تمعات احلديثة و يف ظل الوعي الر�ضي الرائع عامليا، مثل هذا النوع من التفوق، و ذلك يف فرتات       

خمتلفة من فرتات �ريخ البشرية، خاصة  إذا شعرت هذه ا�تمعات �ن احلياة تتغري و تتعدل، و أن بعض ما كان يصلح 

ن هذا التغيري، يستدعي إعادة النظر يف بعض أو كل مكو�ت و أسس و أصبح عدمي الفائدة اليوم، و أ... �ألمس 

اخل ، فإذا شعر ا�تمع بذلك فقد يضم  بني جنباته العديدة من األفراد املتميزين ...النظر�ت الرتبوية و الر�ضية و العلمية 

كل ما مييز الفرد عن اآلخرين من حيث و املتفوقني ر�ضيا، و يصبح واضحا يف مثل هذه ا�تمعات أن املتفوق ر�ضيا هو  

القدرة على  األداء الر�ضي الرائع و املتميز، بل وقد يصبح املتفوق ر�ضيا أيضا من وجهة نظر هذه ا�تمعات، هو كل 

  .من يستطيع أن يقدم جديد و أصيل يف ر�ضته أو ختصصه الر�ضي



التقسيم و اخلاص �ألمناط ،فقد سقناه لنوضح كيف ان مفهوم و على الرغم مما ميكن أن يثار من تساؤالت عن قيمة هذا 

التفوق الر�ضي بدأ بتسع حبيث أصبح يشمل عدد من األلعاب و األنشطة املختلفة و اليت تتخطى األلعاب النشطة 

  .التقليدية اليت كانت شائعة يف وقت من األوقات

  الشارة إليه سلفا يف هذا املؤلف، سوف على حنو ما سبق : جماالت التفوق الر�ضي و تقدير ا�تمع

نرى اختالف جماالت التفوق الر�ضي اليت ميكن أن حتظى بتقدير ا�تمع، هذا �لطبع تبعا الختالف أنشطة 

هذا ا�تمع الر�ضية، و طاملا أن األداء يف جمال لعبة أو نشاط ر�ضي ما مرتبط كما نعرف �لتكوين العام ز 

، و هو كما ندركه معقد ) اخل ... االجتماعي  -الصحي -النفسي -العقلي -الوظيفي -البدين(الشامل للفرد 

و حيتوي على العديد من القدرات اليت تدخل حتت كل مكون من املكو�ت السابقة فإن استطاع الفرد  أن 

ب أن يدمج هذه املقدرات أو خيتار بني معظمها و يسخرها يف أدائه التخصصى أصبح هذا الفرد متميزا، جي

  .ينال تشجيع جمتمعه و مسئوليه و ينال تقديرهم و احرتامهم

 ومن خالل السرد السابق، فإننا نرى أن مفهوم التفوق  :التفوق الر�ضي ال يطلق على الكبار فقط

الر�ضي بكل ما تعييه الكلمة �ذا املعىن ال يعين أن يطلق على الكبار فقط، وذلك من منطق أن أولئك الكبار 

ء الذين استطاعوا فعال أن يصلوا إىل مستوىل أداء متميز وراق ومرتفع نسبيا يف جمال النشاط البدين، بل هم هؤال

جيب أن يطلق أيضا على الصغار، خاصة إذا ما حققوه يف ادائهم الر�ضي الفين متميزا أيضا شأ�م شأن 

لفة، فاحملك هنا يتمثل فيما أنتجه الفرد، الكبار، ويتفق واملعايري املوضوعية اليت تتفق ومراحلهم السنية املخت

وبذلك فإننا ومن هذا املنطق ميكن استخدام هذا املفهوم يف حالة الصغار الذين مل تتهيأ هلم بعد فرص التمثيل 

  .املشرف، وعلى أن يكون القصد من ذلك أيضا اإلشارة إىل أولئك الذين لديهم طاقة على التفوق الر�ضي 

  :أو الفــرد املتفوق ر�ضيا وعلى ذلك يعرف الطفل

، )مكو�ت التكوين العام له( �ن ذلك الطفل الذي لديه من االستعدادات البدنية والوظيفية والعقلية والنفسية والصحية " 

ما قد ميكنه يف مستقبل حياته من الوصول إىل مستو�ت أداء فنية مرتفعة يف لعبة معينة اختارها من بني األلعاب او 

  ".الر�ضية بقدرها مسئويل املؤسسات الر�ضية، إن توافرت لديه ظروف مناسبةاألنشطة 



  :ومن ا�االت  اليت نشعر اليوم �مهيتها  ونراها من املمكن ترتبط والتفوق الر�ضي ارتباطا وثيق الصلة

  للحكم على مستوى التحصيل الدراسي )الدراسي( ا�ال األكادميي ،  

  تتضمنه نظر�ته وأسسه العلمية اليت تسخر لرعاية املتفوق ر�ضياا�ال الر�ضي، وكل ما. 

  القيادة االجتماعية( ا�ال االجتماعي.( 
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تفى تعددت املصطلحات اليت استخدمت يف جمال التفوق واالبتكار وقد ظهرت هذه املصطلحات يف فرتات خمتلفة، اخ

بعضها سريعا، واختفى البعض اآلخر تدرجييا، بينما استمرت مصطلحات أخرى لفرتات طويلة فعلى سبيل املثال، فقد 

يف فرتة من الفرتات منذ حوايل السبعني سنة وأكثر مث اختفى، يف نفس الوقت Didtinctionظهر مصطلح االمتياز 

ستمر حىت اخلمسينيات مث اختفى بعد ذلك، كما وا Eminenceالذي استمر مصطلح كمصطلح أصحاب الشهرة   

من أقدم املصطلحات اليت استخدمت يف هذا ا�ال وشاع استخدامه يف فرتات زمنية  Ceniusيعترب مصطلح العبقرية 

معينة خاصة يف الفرتة بني الثالثينيات حىت اخلمسينيات من هذا القرن وكاد خيتفي يف الستينيات من هذا القرن ليعاود 

هور يف السبعينيات من هذا القرن، يف حني بدأت مصطلحات أخرى مثل االبتكار، التفوق العقلي املتفوقون املوهوبون الظ

تنتشر منذ منتصف القرن العشرين حىت اآلن وقد رأى فريق من الدارسني أن بعض هذه املصطلحات أدق من غريها، يف 

يكون من األوفق اختبار عدد من هذه املصطلحات لنناقشها، فقد حني يرى آخرون أ�ا مجيعا تشري إىل ذات املعىن وقد 

  .تؤدي هذه احملاولة إىل إلقاء بعض الضوء على أسباب استخدامها

وخنتار من هذه املصطلحات ما استمر استخدامه لفرتات زمنية طويلة، وتناقش مصطلح العبقرية، املوهوبة، التفوق العقلي، 

  .ياملوهبة الر�ضية للتفوق الر�ض
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العبقرية مصطلح قدمي ظهر يف الكتا�ت اإلغريقية القدمية، وشاع استخدامه يف العصور اليت تلت ذلك وكان استخدامه 

حمددا يف معناه، وذلك يف إطار ما كان معروفا ومتداوال يف ذلك الوقت من معلومات عن طبيعة التكوين العقلي لفرد 

ليدل على ذلك امللكة اليت يستطيع صاحبها عن طريقها  –القرن الثامن عشر على سبيل املثال استخدم هذا املصطلح يف 

وأطلق على هذه ) 1774جريارد، .(أن يصل إىل اكتشافات جديدة يف ميدان العلم، أو إىل إنتاج أصيل يف جمال الفن

عدة ملكات وتقوم كل ملكة بنشاط  امللكة ملكة االخرتاع وكان املعروف يف ذلك الوقت أن عقل اإلنسان يتكون من

يف  –وعلى سبيل املثال أيضا  –عقلي معني، وكان يطلق على هذه النظرية بنظرية امللكات واستخدم مصطلح العبقرية 

القرن التاسع عشر، غري أن استخدامه يف هذه املرة كان أوسع من استخدامه فيما سبق، إذا كان يقصد �لعباقرة هؤالء 

قات عقلية ممتازة واستطاعوا عن طريقتها أن حيققوا ألنفسهم شهرة واسعة ومركزا مرموقا سواء يف جمال  الذين ورثوا طا

  .القضاء أو بني رجال الدولة أو القواد أو العلماء أو الفنانني

عبقرية هو والعبقرية تعين �لنسبة لسبريمان القدرة على إنتاجا جلديد الذي يتصف مبواصفات معينة، وكان حمك ال        

اإلنتاج وكان حتليله هلذه القدرة على أساس تلك املبادئ اليت يفرتض وجودها، وهي تلك مسيت خطأ عند بعض الكتاب 

�لقوانني، وجاء التحليل الذي قدمه سبريمان للعبقرية يؤكد األساسني والثالث يف نظريته عن النشاط العقلي ومها استنباط 

  .العالقات واستنباط املتعلقات

كما استخدم قدميا وحديثا حىت أ�م سبريمان كان يقصد به القدرة على   –خالصة القول أن مفهوم العبقرية         

اإلنتاج اإلبتكاري وكان احملك الوحيد هو ما أنتجه الفرد وما قد يؤدي إليه هذا اإلنتاج من وصول الفرد إىل مركز مرموق 

  .ال بنفر قليل من الكبار ومل يكن يوصف �ا األطفال يف ذلك الوقتيف جمتمعه وهكذا كانت العبقرية ال ترتبط إ

وإننا نرى أنه لوضع األمور يف نصا�ا جيب أن يكف املهتمون مبجال رعاية األطفال بتصنيف األطفال                  

ثون عن من حيث مستو�ت الذكاء عند استخدام مصطلح العبقرية ليدل على مستوى من مستو�ت الذكاء ويبح

مصطلح آخر وأن يعود ويرتبط مصطلح العبقرية إىل معناه القدمي وهو القدرة على اإلنتاج االبتكاري وقد يكون يف استقرار 

  .مصطلحاتنا ومفاهيمنا  ما يشري إىل استقرار علومنا ورسوخها وقد يكون ذلك من األمور املستحية عند طالب العلم
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املوهوبون هم أصحاب ) 1959فليجلرربيش، (  مصطلح املوهوبني يف الستينيات من هذا القرناستخدم          

 .قدرة أو أكثر من القدرات اخلاصة املواهب، واملوهوبون هم من تفوقوا يف

ويف هذا الصدد جيدر اإلشارة إىل اعرتاض  البعض على استخدام هذا املصطلح اخلاص �لعبقرية يف جمال التفوق العقلي 

واالبتكار على أساس أن األساس األصلي هلذا املفهوم قصد به من يصلون يف أدائهم إىل مستوى  مرتفع يف جمال من 

ا�االت غري األكادميية كمجال الفنون، واأللعاب الر�ضية وا�االت احلرفية املختلفة واملهارات امليكانيكية والقيادة 

مضى بعيدة الصلة عن الذكاء و�لتايل فإن ما سبق اإلشارة إليه الفقرة السابقة  االجتماعية، وغريهم من جماالت تعترب فيما

واخلاصة �لعبقرية الر�ضية يصبح أمرا مقبوال من وجهة نظر االعرتاض السابق و�كيدا على ذلك يذكر عبد السالم عبد 

ن األخري �دى �ن املواهب هي �) 1922(�عتبار أحد رموز الصحة النفسية، ند مناداة النج رايكوم 1996الغفار 

قدرات خاصة ذات اصل تكويين ال ترتبط بذكاء الفرد وهكذا كان ينظر إىل املوهبة يف ضوء وصول الفرد إىل مستوى أداء 

  .مرتفع يف جمال ال يرتبط بذكاء الفرد وقبل أن الفرد يرث مثل هذه املواهب حىت لو كان من املتأخرين عقليا

طلح املوهبة ليدل على مستوى أداء مرتفع يصل إليه فرد من األفراد يف جمال ال يرتبط  �لذكاء  وهكذا كان يستخدم مص

  وخيضع للعوامل الوراثية وهذا هو ما أدى �لبعض إىل رفض استخدام هذا املصطلح يف جمال التفوق العقلي 

نيا خاصا من أحد الوالدين، اللذان كا� ولإليضاح إذا كان الفرد قد ورث طاقة عقلية عالية، وكذلك منطا جسما        

أو احدمها ميارس نشاط ر�ضي حىت مستوى البطولة، ومع اقتناع الوالدين �مهية ممارسة ومع توفري البيئة الر�ضية الصحية 

اخل فإن احتمال وصول هذا الفرد إىل مستوى ر�ضي معني يف جمال اللعبة ..ونظام نوم –وغذاء  –املالئمة من تشجيع 

اليت وجهه إليها الوالدين إىل أعلى مراتب االجناز أو البطولة يصبح أمرا متوقعا ويف  الشأن أكد املتخصصني يف جمال علم 

النفس أمثال نر�ل العرقة بني الذكاء واملوهبة حيث يقول �نه مما ال شك فيه أن الذكاء عامل أساسي يف تكوين منو 

  .يالذكاء والعمل اخلطط.. املواهب  مجيعا
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املوهبة فقد تغري القول .. هذا إذا فيما يتعلق �لعالقة بني الذكاء واملوهبة، أما فيما يتعلق بدور الوراثة يف تكوين         

�ن املواهب هي منح من هللا ال تتعدل، وأ�ا ختضع لعوامل وراثية، نتيجة للدراسات املتعددة اليت أشار إىل احتمال اختفاء 

اد واليت أشارت أيضا إىل احتمال تنمية املواهب لدى األفراد يف أي جمال نتيجة التدريب واجلهود بعض املواهب لدى األفر 

  .)121، صفحة 2001، .السالم ح( ، شرط توافر قدر مناسب من الذكاءاملنظمة

وعليه �دى العلماء واملتخصصني يف ا�ال الر�ضي عامة وعلم النفس الر�ضي خاصة بضرورة قياس مستوى الذكاء        

من خالل املواقف التدريبية اخلاصة وذلك من  بني األطفال املوهوبني وكذلك االهتمام بقياس معدالت منوه  ممن يتحد

من خالل التدريب وا�هود جيب أن يسبق ذلك شرط توافر قدر مناسب من منطق أنه لتنمية األفراد املوهوبني ر�ضيا 

الذكاء وهكذا تغريت النظرة إىل املواهب، وأصبح الكثريون ممن يتحدثون يف هذا ا�ال يؤكدون العالقة بني املواهب 

راثية وأثرها يف تكوين والذكاء كما حنوا حنو رفض املغاالت اليت كانت تسود يف وقت من األوقات يف دور العوامل الو 

  .املواهب

و قد استتبع ذلك أن أصبح مصطلح املوهوبون يتسع ليشمل ا�االت  األكادمية بعد أن كان قاصرا على               

جماالت الفنون و الر�ضة و ا�االت امليكانيكية املختلفة  و احلرف و جمال العالقات االجتماعية و أصبح الطفل املتفوق 

  .فل املوهوب سواء كانت املوهبة يف جمال أكادميي أو يف جمال الر�ضة مثل أو املوسيقى أو الرسم أو التمثيلهو الك

أكثر قبوال و انتشارا لدى املتخصصني و يف معىن آخر (و هكذا أصبح الرأي القاتل �ن املتفوقني هم املوهوبون            

دائهم يف أي جمال من ا�االت اليت حتظى بقبول اجلماعة اليت يعيشون بينها، و  �ن املتفوقني عقليا هم من أبتوا تفوقا يف أ

كذلك أولئك األطفال الذين ميكن تنمية مواهبهم يف هذه ا�االت الر�ضية و الفنية األكادمية العلمية ، و قد �دا 

  .�ستخدام أحد املؤشرات اآلتية للتعرف على املتفوقني عقليا

 الدراسي(ستعداد للتحصيل األكادمي، مستوى مرتفع من اال.(  



  ، املؤهل(مستوى مرتفع من االستعدادات العلمية.(  

 موهبة ممتازة يف الفن أو يف حرفة من احلرف املختلف.  

 استعداد مرتفع يف القيادة االجتماعية.  

 5-مستوى مرتفع يف املهارات امليكانيكية.  

خالصة القول  فقد استخدم مصطلح العبقرية أصال للداللة على تلك القدرة اليت تؤدي إىل وصول الفرد إىل           

انتاج أصيل، و املصطلح على هذا النحو، يعترب  مرادفا ملصطلح اإلنتاج أالبتكاري و قد استخدم تريمان و غريه مصطلح 

  .العبقرية  يف غري املعىن الذي وضع من أجله

ج يف استخدامه حبيث أصبح شامال لكل من يرتفع ز و يتضح مما سبق أيضا أن مصطلح املوهبة و املوهوبون قد امت         

ا ا�ال أكادميا أو غري مستوى أدائه عن مستوى العاديني يف أي جمال من ا�االت اليت تقدرها  اجلماعة سواء كان هذ

تكون جمموعة املؤشرات السابقة ذا�ا هي اليت تسهم إىل حد كبري يف التعرف على و �لتايل فإنه ميكن القول �ن  ،أكادميي

  .)2005الكرميالعزاوي، ( املتفوقني ر�ضيا
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يشيع اآلن استخدام  مصطلحان جتدمها من وجهة نظر� مرتبطا الصلة ببعضهما البعض أال و مها مصطلح التفوق         

العقلي و الذي سبق و أن أشر� إليه  بني جمموعة األسطر السابقة، حيث جند أننا أن مصطلح التفوق العقلي أصبح 

ل النواحي العقلية للفرد، هذا و قد كثر استخدام  هذا املصطلح و شائعا خاصا فيما يكتب يف هذا ا�ال و الذي يتناو 

لقي  قبوال من الكثريين و ذلك لسببني و أوهلما هو حداثة هذا املصطلح ، و هذه تعترب ميزة متيزه عن �قي املصطلحات 

دفع املشتغلني يف جمال علم األخرى اليت سبق استخدامها و اليت ارتبط �ا كثريا من املعاين و السبب الثاين الذي جعل و 

  .النفس و جمال الصحة النفسية إىل كثرة استخدام هذا املصطلح  ميتد ليشمل كثريا من أوجه النشاط الفعلي و املعريف



أما �لنسبة ملصطلح النفوق الر�ضي، فقد شاع  أيضا استخدام هذا املصطلح يف الفرتة األخرية، خاصة فيما          

ال الر�ضي، و قد كثر استخدام هذا املصطلح اخلاص �لتفوق الر�ضي يف اآلونة األخرية من القرن يكتب حنوه يف ا�

املاضي و لقد لقي قبوال و اهتمام الكثريين يف جمال التعليم و وكذلك ا�ال الر�ضي و الذي يكون مرجعه يف رأينا العديد 

رعاية الشيء من املتفوقني ر�ضيا، حيث أنشأت املدارس الر�ضية من األسباب أوهلما، هو ظهور اجتاه عام يف الدولة حنو 

اإلعدادية و الثانوية كما سبق اإلشارة ، �نيهما هو حداثة هذا املصطلح أيضا يف ا�ال الر�ضي، و هذا نعتربه ميزة، 

العمالقة، و  ذوي  ميزت  هذا  املصطلح عن بقية املصطلحات األخرى اليت سبق استخدامها مثل املوهوبون ر�ضيا و

�ا كثريا من  املعين اليت اختلف املخصصون ) هذا املصطلح(اخل ، و اليت أيضا ارتبط )... الفئات(االستعدادات اخلاصة 

يف هذا ا�ال حول املقصود �ا، و حنن نرى أن هذا املصطلح هو أنسبها فقد وضع يف أطر نظر، أكثر وضوحا من 

  .املصطلحات السابقة

ما �لث األسباب اليت تدفع املشتغلون يف ا�ال التعليمي الر�ضي االقتناع �ذا املصطلح أو استخدامه فهو ان أ        

هذا املصطلح  شأنه شأن مصطلح التفوق العقلي ميتد استخدامه ليشمل كثريا من أوجه و أشكال األنشطة الر�ضية سواء 

اليت نراها ) التكتيكية(ها و ممارستها و كذاك أو آرائها الفنية و اخلططية الفردية منها أو اجلماعية و اليت ختتلف يف طبيعت

أيضا تتطلب أوجه من النشاط العقلي املعريف اخلاص �ذه األنشطة ، و ذلك ألنه ظهر ومنا يف هذه احلقبة اليت ظهر فيها 

تصورات النظرية عن  طبيعة التكوين هذا املصطلح،  و متيزت  عن املراحل السابقة �لبحوث العلمية اجلادة، و كذلك ال

، 2001راتب، ( يالر�ضي و العقلي للفرد، و على العموم فإن هذا املصطلح  القى قبوال بني العاملني يف ا�ال الر�ض

  .)211صفحة 
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 وجيةالفسيول�ا تصاحبها بعض التغريات من خالل ما مت ذكره فقد تبني أن فرتة املراهقة ما هي إال فرتة مير اإلنسان 

 رولكي مت ،الكاملوالنفسية ، واالجتماعية ال مضر من حدوثها وهي طبيعية وضرورية كمرحلة انتقالية بني الطفولة والنضج 

ترتك أ�ر ضارة على شخصيتهم وحيا�م البد أن يكون هناك فهم ووعي لطبيعة  هذه الفرتة بسالم على تالميذ� دون أن



و�عتبار املتفوقني ر�ضيا من أفراد هذه املرحلة كان ال بد من معرفة مفاهيم التفوق الر�ضية وعالقاته مبرحلة هذه املرحلة ، 

خصوصا من املهم االعتناء �ذه الفئة من التالميذ و املراهقة وذلك العتباره من املميزات اليت تظهر على هذه املرحلة وأصبح 

من طرف الوالدين ، وجيب أن تتعاون املؤسسات التعليمية والرتبوية ووسائل اإلعالم ، واجلمعيات الثقافية والر�ضية وكل 

البد أن نشري هنا . ا�تمع املدين مع األهل يف توجيه رعاية متزنة للمراهقني الذين يعتربون جيل املستقبل ألي جمتمع كان 

إىل دور املناهج الرتبوية وخاصة منهاج الرتبية البدنية الذي يعترب وسيلة هامة يف جلب املتعة والراحة والرتويح للمراهق ، 

  .جتماعي والنفسي وأكثرها فعالية حيث يعترب من اجنح الوسائل اليت حتقق التوازن اال

  

 

  

  



  

 :الثالثالفصل 

يف  والر�ضيةمنهاج الرتبية البدنية 

 املرحلة املتوسطة

  

  

  

  



   :متهيد 1

إن مناهج الرتبية البدنية مبفهومها الواسـع تعتـرب احلجـر الزاويـة يف أي بنـاء حمكـم ، وهـي املنشـأ الـذي ال بـديل لـه يف تكـوين 

كمـا   ية واجلسمية والعقلية واخللقيـة ، وتعمل هذه املناهج على تكوين جمتمع سليم من الناحية البدن جمتمع صاحل قائم بذاته

تساهم بصورة فعالة يف تطوير العالقات االجتماعيـة بـني أفـراد ا�تمـع ومـا يصـاحبه مـن ز�دة معـاين التعـاون والثقـة �لـنفس 

وتعتـرب منـاهج الرتبيـة الر�ضـية .وفيق بـني مصـاحله ومصـاحل اجلماعـة احرتام األنظمة والقوانني وأمهية الت، وإدراك الفرد ألمهية 

وقـد احتــوى . أكثـر الـربامج الرتبويـة قـدرة علـى حتقيــق أهـداف ا�تمـع ذلـك حسـب املواقــف املتاحـة يف درس الرتبيـة البدنيـة 

واملفاهيم املرتبطـة بـه ، وأسـس بنائـه و توجهاتـه الفلسـفية ، أدواره هذا الفصل على التعريف اللغوي واالصطالحي للمنهاج 

تماعيــة ، مث مت التطــرق لعناصــره املمثلــة يف األهــداف ، احملتــوى ، طــرق وأســاليب التــدريس و التقــومي مث مت التطــرق إىل االج

تطبيــق املقاربـــة وفـــق الكفــاءات ووجهـــة نظـــر التعلــيم حنوهـــا ، واثـــر التغـــريات علــى املنهـــاج والـــدور املتوقــع منـــه ملواجهـــة هـــذه 

  .التغريات 

  : تعريف املنهاج 2

   :لغة 1.2

مبعـىن �جـا وجاء يف منجد اللغـة واإلعـالم كلمـة �ـج، و�ـج الرجـل  ، الطريق الواضح مبعىن "�ج"أخذت كلمة املنهاج من 

، ومنــه أ�ــج  ، وأوضــحه والطريــق ســلكه انبهــر، ومنــه أ�ــج فــال�، مبعــىن يــنهج، أي يلهــث، وكــذلك �ــج األمــر مبعــىن أ�نــه

، ومنه أيضا انتهج الرجل مبعىن سلك، وقيل طلـب الـنهج أي الطريـق الواضـح ومنـه  الطريق أو األمر، مبعىن أوضح واستبان

الطريـق الواضـحة الـيت ال لـبس وال غمـوض  ونعـين   )1997الفضـل، (املنهج، واملنهج واملنهاج يفيد مبعـىن الطريـق الواضـح 

ويف اإلجنليزيــــة كلمــــة منهــــاج . هــــا الفــــرد حــــىت يصــــل إىل هــــدف معــــنيأمــــا يف اإلغريقيــــة فتعــــين الطريقــــة الــــيت ينهج. فيهــــا 

وهنـاك كلمـة أخـرى تسـتعمل . وهي كلمـة مشـتقة مـن جـذر التيـين ومعناهـا مضـمار سـباق اخليـل (Curriculum)تعين



ويقصــد �ــذه الكلمــة يف العربيــة املعرفــة الــيت يطلـب مــن الطلبــة تعلمهــا يف كــل موضــوع خــالل ســنة  )Syllabus(أحيـا� 

  )21، صفحة 2009احليلة، ( دراسية أو مبعىن آخر تعين املقرر

  :اصطالحا 2.2

ــــه   ــــيت يتعلمهــــا يعرفــــه جونســــون �ن ــــذسلســــلة منظمــــة ومتتابعــــة مــــن املهــــارات ال وهــــذا مفهــــوم قريــــب مــــن حتليــــل  . التلمي

وعرفـــــه  )التـــــدريس(ج خطـــــة مكتوبـــــة جـــــاهزة للتنفيـــــذ ا جـــــيمس ميكدنلـــــد الـــــذي يعتـــــرب املنهـــــ املهمـــــات الـــــذي أكـــــد عليـــــه

جمموعــــــة مــــــن العناصــــــر تتمثــــــل يف األهــــــداف مث احملتــــــوى فالطريقــــــة واألســــــاليب والتقــــــومي والتطــــــوير   �نــــــهعمــــــرية إبــــــراهيم 

ــــــاك رأي يــــــرى .  األســــــس واملصــــــادر الفلســــــفية واإلنســــــانية واالجتماعيــــــة  تشــــــتق هــــــذه العناصــــــر مــــــن ــــــاهج تعــــــدوهن  املن

، فــــان كانــــت املنــــاهج تعــــرب عــــن الوجــــه البنــــائي فــــان الــــربامج تعــــرب عــــن الوجــــه التنفيــــذي ويوضــــح  للــــربامجمرادفــــا مقبــــوال 

ضـــــــمن احملتـــــــوى وطـــــــرق ج والـــــــذي يتا ذلــــــك وجلـــــــوس حيـــــــث يشـــــــري إىل الـــــــربامج ��ـــــــا كـــــــل اخلــــــربات املتعلمـــــــة مـــــــن املنهـــــــ

وميكـــــــــن إمجــــــــــال أســــــــــباب  )11، صــــــــــفحة 2006عفـــــــــاف، (  التـــــــــدريس واألهــــــــــداف واإلمكانيـــــــــات والوقــــــــــت املتــــــــــاح

 :إىل النقاط التالية  يف صعوبة الوصول إىل تعريف موحد  الختالفا

  اختالف اآلراء الرتبوية ومدارسها عرب العصور و�ختالف األمم. 

 شـــــأنه يف ذلـــــك شـــــأن معظـــــم العلـــــوم والفنـــــون وكـــــان نتيجـــــة  ،الـــــزمنج مبـــــرور ا التطـــــور الـــــذي حلـــــق مفهـــــوم املنهـــــ

واملــــــــنهج  ،التقليـــــــديج لعــــــــل أوضـــــــحها الفـــــــرق بـــــــني املـــــــنهج ا ذين الســـــــببني ظهـــــــور عـــــــدة مفـــــــاهيم للمنهـــــــاهلـــــــ

 .احلديث

 62، صفحة 2004ابراهيم، ( ج عند تطبيقها ، واملنه ختطيطه ج عندا بني املنه صعوبة التفريق( 

   :والر�ضية الرتبية البدنية  منهاج تعريف 3

ووجـــــدانيا عمـــــل علـــــى تنميـــــة الفـــــرد و تكيفـــــه جســـــمانيا و عقليـــــا و اجتماعيـــــا والـــــيت ت الرتبيـــــة  اجلانـــــب املتكامـــــل مـــــن هـــــو

ـــــادة عـــــن طريـــــق ـــــيت متـــــارس �شـــــراف قي ـــــة النمـــــو و ال ـــــيت تتناســـــب مـــــع مرحل  مؤهلـــــة تســـــعى األنشـــــطة البدنيـــــة املختـــــارة ال



 التعريــــــف التـــــايل ملنهـــــاج الرتبيـــــة البدنيــــــة  نعطـــــيعليـــــه و  )20، صـــــفحة 1990تركــــــي، (لتحقيـــــق أمســـــى القـــــيم اإلنســـــانية 

ـــــة جممـــــوع اخلـــــربات الرتبويـــــة واألنشـــــطة هـــــو  ـــــة واملعرفيـــــة والوجداني ـــــيت البدني ـــــنظم ال ـــــة ت حتـــــدث خـــــالل حصـــــة الرتبيـــــة البدني

ــــادة مؤهلــــة  �شــــراف علــــى شــــكل أهــــداف تربويــــة وتســــتخدم فيهــــا وســــائل وطــــرق خمتلفــــة لتدريســــها وتقوميهــــا ليتفاعــــل قي

  .فضلاألبقصد تغيري سلوك التالميذ حنو معها التالميذ 

  :املفاهيم املرتبطة �ملنهاج  4

 بعـض خلـط يف وحيـدث والتكـوين الطبيعـة حيـث عنـه مـن ختتلـف ولكنهـا وثيًقـا ارتباطـا جا �ملنهـ تـرتبط مفـاهيم مثـة

  .املنهاج ملفهوم توضيح احلقيقة يف املفاهيم هو توضيح هذه فإن مث ومن بينها األحيان

   :راملقر  مفهوم 1.4

 عـدة مـن تتكـون تعليميـة منظومـة �نـه يعـرف كمـا  التعليميـة واملـواد واملعلـم الطالـب مـن فيـه كـل يتفاعـل نظـام �نـه يعـرف

 دراسـية مـدة يف شـىت بطـرق يـتم تعليمـه أن ،وميكـن التعليميـة واملصـادر واحملتـوى األهـداف حمـددة صـغرية تعليميـةوحـدات 

 فـإن هـذا وعلـى. دراسـي جا منهـ مـن جـزء أو تعليمـي ضـمن بـر�مج يكـون أن وميكـن املتعلمـني مـن حمـددة لنوعيـة حمـددة

  .عام ج كيانا فاملنه ، من جماالت مبجال منه يرتبط جزء هو بل له، كمرادف جا املنه على إطالقه ميكن ال املقرر مصطلح

  :التعليمي الرب�مج مفهوم 2.4

 مـا، يف جمـال الـتعلم ألنشـطة تنظيم هو التعليمي الرب�مج أن أي الرتبوية لألنشطة بنائي تنظيم أبسط صورة يف به ويقصد 

 من ومكون ، جا املنه كيا�ت من كيان التعليمي فالرب�مج .املنهج هو كبري كيان إطار يف سلًفا حمددة أهداف على يقوم

 أن اليت ميكن ، الربامج من العديد على حيتوى قد املدرسي فاملنهج ، وخصوص عموم عالقة بينها أيًضا فالعالقة  مكو�ته

  .منها  اهلدف �ختالف صيغها ختتلف

  :  الصغرية التعليمية الوحدة مفهوم 3.4

 لكي  بذا�ا ومكتفية تكون مستقلة أن تصميمها يف يراعى والتعلم التعليم نشاطات من جمموعة تضم وحدة " ��ا تعرفو 

 أهـداف تعلـم إلتقـان الـالزم الوقـت ويتفـاوت ، جيـًدا حمـددة حتديـًدا معينـة تعليميـة أهـدافًا يـتعلم أن علـى التلميـذ تسـاعد



 الوحدة كما توفر الوحدة ، وحمتوى األهداف ونوعية طول على ذلك ويتوقف ، عدة ساعات إىل قليلة دقائق من الوحدة

 مـع يـتالءم مبـا ، وتعلمهـا دراسـتها معـدل يف يـتحكم أن للتلميـذ ميكـن للـتعلم ونشـاطات وخـربات حمتوى الصغرية التعليمية

  )108، صفحة 2006سالمة، (وقدراته  ظروفه

  : اسس بناء املنهاج  5

 : الرتبية البدنية والر�ضية األسس الفلسفية ملنهاج 1.5

 أو التصور هذا يقضى حسبما ا�تمع أفراد حياة توجه اليت واألفكار العقائد واملبادئ من جمموعة من يتكونمنهاج  أي إن

 نفـوس يف واألفكـار العقائـد واملبـادئ تلـك غـرس هـي املدرسـي جا للمنهـ األوىل الوظيفـة تصـبح فإنـه ذلـك وعلـى .الفلسـفة

 جا واملنهـ .واألفكـار واملبـادئ العقائـد هـذه ضـوء على القرارات املدروسة واختاذ ،مبقتضاها السلوك على وتعويدهم املتعلمني

 هـذه تعـددت وقـد ،العامـة فلسـفة ا�تمـع مـن أساسـا تشـتق معينـة تربويـة فلسـفة أسـاس علـى يقـوم أن البـد املدرسـي

 عـرب اإلنسـانية ا�تمعـات يف املدرسـية املنـاهج علـى واضـحا �ثـريًا أثـرت بسـمات الـبعض بعضـها عـن ومتـايزت ،الفلسـفات

  )21، صفحة 2006سالمة، ( املكتوب التاريخ

ج يف الرتبيـــــة البدنيــــــة املدرســــــية ذلــــــك ا الرتبيــــــة البدنيـــــة والر�ضــــــية أساســــــاً هامــــــاً مـــــن أســــــس بنــــــاء املنهــــــ تشـــــكل فلســــــفةو 

أل�ـــــا تعتمـــــد علـــــى البحـــــث والـــــنقض والتحليـــــل والتأمـــــل يف القـــــيم واملعـــــاين واخلـــــربات واملهـــــارات الـــــيت جيـــــب أن تصـــــوغها 

ضـــــوء  واألنســـــب للمـــــواد واألنشـــــطة والـــــربامج يفاألهـــــداف ويشـــــتمل عليهـــــا احملتـــــوى فتســـــاعد� علـــــى االختبـــــار املنطقـــــي 

والن الفلســــــفة تعتــــــرب طريقــــــة مــــــن الطــــــرق املنظمــــــة للمعرفــــــة  )97، صــــــفحة 2011احلمــــــامحي، ( االختبــــــارات الرتبويــــــة 

احلركـــــة مرتبطـــــة ، فالفلســـــفة توضـــــح لنـــــا إن  تتضـــــمن تنظـــــيم وتفســـــري وتوضـــــيح مـــــا هـــــو موجـــــود �لفعـــــل يف امليـــــدان فهـــــي

هلـــــــذا  )65، صـــــــفحة 2000، .الشـــــــافعي ا( �ملهـــــــارة واإلبـــــــداع لـــــــذلك فهـــــــي تضـــــــفي املعـــــــىن علـــــــى النشـــــــاط اإلنســـــــاين

تفـــــــتح لنــــــا ســـــــؤاال جـــــــدليا عمــــــا إذا كانـــــــت هـــــــذه النشــــــاطات واخلـــــــربات املكونـــــــة للمنهــــــاج هلـــــــا قيمتهـــــــا فالفلســـــــفة فــــــان 

ـــــــيت تســـــــمح ـــــــة ال �كســـــــاب القـــــــيم واخلـــــــربات مـــــــن خـــــــالل تنظيمـــــــات املنهـــــــاج وإدارة األنشـــــــطة وطـــــــرق التـــــــدريس  الرتبوي

ــــدريس فــــال يغلــــب ،  واســــرتاتيجيا�ا الرتبويــــة ــــذلك البــــد وان يتخطــــى منهــــاج الرتبيــــة البدنيــــة يف كــــل مراحلــــه مفــــاهيم الت ل

ان فلســــــفة املنهـــــــاج هــــــي البيئـــــــة احلاضـــــــنة  نـــــــرىومنــــــه  )25ة ، صـــــــفح2004زغلــــــول، ( مفهــــــوم املهـــــــارة علــــــى املعرفـــــــة 



وخنتصـــــر امهيتهـــــا  للقـــــيم واملعـــــاين والعـــــادات الـــــيت متيـــــز ا�تمـــــع والـــــيت تعطـــــي املعـــــىن للمهـــــارة احلركيـــــة وتفســـــرها وتوضـــــحها

  :يف النقاط التالية 

 تقدمي رؤية واضحة لتحديد معاين ودالالت األلفاظ واملفاهيم. 

  مبنية علي أحكام قيمة للمناهج الرتبويةتوفري معايري. 

 رصد الظواهر الرتبوية وتقرير مصادرها املعرفية. 

   تقييم املمارسات الرتبوية وما يرتبط �ا من حتليل للقيم وتوضيح لألبعاد 

 إعطاء مفاهيم حمددة للمبادئ واملسلمات لتوفري ضوابط ومهارات مهنية. 

    االختيار املناسب للبدائل يف ضوء طبيعة اخلربة الرتبوية واحتياجات ا�تمع. 

   توظيف وتعميم بعض املفاهيم واملبادئ اهلامة كالتكيف والنمو والتقدم. 

 2006ســــالمة، ( التنســــيق بــــني خمرجــــات التعلــــيم يف النظــــام الرتبــــوي وغــــريه مــــن األنظمــــة واملــــواد، 

 )06صفحة 
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املنهــاج اجليــد يف الرتبيــة البدنيــة هــو الــذي يســتوعب خمتلــف التيــارات الفكريــة واالجتماعيــة ��تمــع وهــو املنهــاج الــذي ان 

يتعايش مع املشكالت الثقافية والرتبوية وهو الذي يدرك دور الرتبية البدنيـة والر�ضـية يف ا�تمـع الـذي ميثـل انعكاسـا لعـدد 

يــة والثقافيــة والرتبويــة وهــو مــا يطلــق عليــه التوجهــات والفلســفة للمــنهج والــذي يعــرب عــن مــن االعتبــارات الفكريــة واالجتماع

واملنهــاج . جمموعـة مــن األفكــار املرشـدة لكافــة العناصــر والعمليــات املكونـة وأيضــا املرشــدة �جــراءات تنفيـذه وتتبعــه وتقوميــه 

ضبط عشوائي من اخلربات واملهارات واالجتاهات غري عبارة عن ) الرتبوية، االجتماعية(الذي خيلو من التوجهات الفلسفية 

  :التاليةونلخصها يف النقاط  )42، صفحة 2005هرجه، (املنسقة واليت تكون حمصلتها يف النهاية ضعيفة وغري جمدية 

  إن الــدور األساســي للرتبيــة هــو نقــل الثقافــة مــن خــالل  :منهــاج الرتبيــة البدنيــة انعكــاس لثقافــة ا�تمــع

املؤسســات الرتبويــة ، وتلعــب الرتبيــة البدنيــة دور هــام يف هــذا الصــدد �عتبارهــا احــد أشــكال الرتبيــة ومعنيــة بنقــل 

الرتاث الثقايف املتصل �حلركة والنشاط البدين واللعب والرتويح وهي بذلك تتيح للتلميذ فرصا للتعرف عل كل ما 



تصــل بثقافــة اإلنســان حمليــا ودوليــا ، والتفاعــل معهــا واملشــاركة اجيابيــا يف أنشــطتها ومظاهرهــا هلــذا يعــد املنهــاج ي

   .وسيلة فعالة يف نقل ثقافة ا�تمع ورموزه وحركته بشكل عام و بطريقة تتسم �ملوضوعية واملنهجية 

  دورا رئيسيا على مدار التاريخ يف تبين القـيم لعبت الر�ضة  :منهاج الرتبية البدنية انعكاس للقيم واملعاين

وبث املعاين النبيلة يف نفوس ممارسيها وعلى الرغم مما شـاب الر�ضـة املعاصـرة مـن بعـض املمارسـات السـلبية الـيت 

أســاءت كثــريا إىل الر�ضــة وجــه احلضــارة والقــيم إال أن الرتبيــة البدنيــة املدرســية احلــارس األمــني واملســتودع األصــيل 

ين الرتبوية النبيلة ، حيث يتم اختيار األنشطة واملهارات بعناية لتحقيق قـيم سـلوكية وكثـريا مـا ينظـر هلـا ام واملعللقي

على أ�ا نظـام للقـيم الـيت تبـين الشخصـية اإلنسـانية الناضـجة املتمسـكة �خللـق القـومي املقبـول اجتماعيـا وكثـريا مـا 

اون والتفـاهم والعمـل كفريـق ، واللعـب املـنظم كقـيم ومعـاين خاصـة امتدحت الروح الر�ضية والقيم الر�ضـية كالتعـ

  . �لرتبية البدنية

  تتعدى فلسفة منهاج الرتبية البدنية  :منهاج الرتبية البدنية إطار تكيفي تطبيعي للفرد يف ا�تمع

التحصيل الدراسي األطر التقليدية لفلسفات املناهج يف املواد التعليمية األخرى وذلك ألنه يتخطى مفهوم 

من أسوار املدرسة ، فهي تعد فرصا للتطبيع مع مقدرات ومعايري ا�تمع  كربتثقيفي إىل أفاق أوسع وأهداف ا وال

االجتماعية والثقافية ، حبيث تساعد املمارسني على تقبل البنية االجتماعية السائدة وتساعدهم على تقبل 

أدى بدرومان إىل اإلطالق عليها التكيف األويل أو القبلي ويربز  أوضاعهم كأفراد مبؤسسات وهيئات ا�تمع مما

من هنا مفهوم التنشئة االجتماعية ��ا خمتلف عمليات التفاعل االجتماعي الذي يتعود عليه التلميذ من خالل 

 حصة الرتبية البدنية حيث يكتسب أساليب ومعايري السلوك والقيم املتعارف عليها وذلك من خالل تنظيمات

يف الرتبية البدنية وبراجمها وأنشطتها الرتبوية املختلفة من خالل التفاعل االجتماعي والعالقات املتبادلة أثناء 

  .األنشطة احلركية الر�ضية ، فيتمكن التلميذ من التكيف وظيفيا واجتماعيا مع جمتمعه 

تنال الرتبية البدنية يف  : منهاج الرتبية الر�ضية يستوعب تيارات الرتبية املعاصرة وحيل مشاكلها 

اغلب ا�تمعات الراقية أولوية هامة حبيث يعمل اجلميع على حتسني التعليم والتيارات الرتبوية املعاصرة هذا ولقد 

تغري دور الرتبية البدنية من جمرد االهتمام �لبدن إىل االهتمام �لفرد ككل من خالل الرتاث ، وتغريت فلسفة 



ول درس الرتبية البدنية التقليدي �ألنشطة الشكلية إىل درس متكامل اجلوانب مع أنشطة املنهاج املتمركزة ح

داخلية وخارجية يف سبيل تقدمي ثقافة بدنية شاملة تتصل �لفرد وبواقع حياته املعاشة ومبقتضى احلياة العصرية 

ة املتغريات حيث �مل إىل تشكيل أسلوب حياة صحي للشباب يستمر معهم طوال حيا�م يف مواجه

االجتماعية والثقافية اجلديدة واليت هلا انعكاسا�ا السلبية على أسلوب الفرد مبا يف ذلك من نقص للصحة 

  )92 89، صفحة 1998، .الشافعي ا( واللياقة

 أن منهاج الرتبية البدنية اجليد هو الذي يبىن دورا انتقائيا واختيار� يف تقدمي أشكال  الطالب الباحث رىوي

  .أن يتطور الثقافة البدنية فليست كل األنشطة تصلح لكل ا�تمعات كما أن القدمي وغري النافع جيب
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ختطيطـــــــاً أو تصـــــــميماً أو ( التلميـــــــذ والـــــــيت تــــــؤثّر يف املنهـــــــاج هــــــي تلـــــــك املـــــــؤثّرات القويّــــــة للمجتمـــــــع الـــــــذي يعـــــــيش فيــــــه 

وتوّجهـــــه لتحقيـــــق أهدافـــــه يف احلفـــــاظ علـــــى متاســـــكه  وهويّتـــــه ، وتراثـــــه ، وقيمـــــه ، وحتقيـــــق تقّدمـــــه ) تعـــــديًال ، أو تطـــــويراً 

ــــــيت يــــــؤمن �ــــــا  االجتمــــــاعّي واالقتصــــــادّي والثقــــــاّيف ، وأداء دوره الــــــوطّين والقــــــومّي واإلنســــــاّين انســــــجاماً مــــــع الفلســــــفة ال

وتتمثّــــــــــل هــــــــــذه املــــــــــؤثرات يف الــــــــــرتاث الثقــــــــــاّيف للمجتمــــــــــع ، والقــــــــــيم واملبــــــــــادئ الــــــــــيت تســــــــــوده  واحلاجــــــــــات . ا�تمــــــــــع 

واملشـــــكالت الـــــيت يهـــــدف إىل حّلهـــــا ، واألهـــــداف الـــــيت حيـــــرص علـــــى حتقيقهـــــا ، ويف ضـــــوئها حتـــــّدد فلســـــفة الرتبيـــــة الـــــيت 

ة تنظيمـــــــه، وإســـــــرتاتيجّيات تدريســـــــه والوســـــــائل  والنشـــــــاطات الـــــــيت بـــــــدورها حتـــــــّدد أهـــــــداف املنهـــــــاج ، وحمتـــــــواه ، وطريقـــــــ

   )41، صفحة 1983عليان، ( تعمل كّلها يف إطار مّتسق لبلوغ األهداف االجتماعّية املرغوب يف حتقيقها
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. الـيت ختلّـف تغيـريات سـلوكّية إجيابيّـة أو سـلبّية ،مباشـرةهو عملّية التأثري املتبادل بني أفراد ا�تمع يف مواقف مباشرة أو غرب 

مـن تنـافس وصــراع  ،االجتماعيّــةوقـد أوضـح علمـاء االجتمــاع بعـض صـور التفاعـل االجتمــاعّي ومظـاهره داخـل املؤّسسـات 

ال ميكــنهم  اللــذيناألفــراد و احتــواء الــذي يعــين اســتثمار الــزمن بشــكل تــدرجيّي لتكيّــف أو تعــاون وتصــاحل وتوافــق أ ،وصــدام

  :�يتج أن يقوم مبا ا إّن ظاهرة التفاعل االجتماعّي تتطّلب من املنه. التنافس أو التعاون املباشر



  كيــــد قــــيم التنــــافس الشــــريف الــــذي حيّقــــق التفــــّوق والتقــــّدم وذلــــك عــــن طريــــق تــــوفري جــــّو�

ــــروح بيــــنهممدرســــّي من ــــري تلــــك ال ــــة  ، اســــب يث ــــق / مثــــل تقــــدمي مواقــــف تعليمّي ــــة حتّق تعّلمّي

  .التنوّع وتؤّكده 

  ــــــق ــــــواء كشــــــكل مــــــن أشــــــكال التفاعــــــل االجتمــــــاعّي عــــــن طري التعامــــــل مــــــع مفهــــــوم االحت

ــــــف مــــــع مــــــا هــــــو مرغــــــوب فيــــــه مــــــن  تضــــــمني املنهــــــاج علــــــى إكســــــابه القــــــدرة علــــــى التكّي

العربيّـــــــة واإلســـــــالمّية  حبيــــــث يصـــــــبح هـــــــذا الـــــــنشء مســــــتحد�ت عصـــــــريّة ال �ـــــــّدد قيمنــــــا 

ج يف حتقيـــــــق ا وبـــــــذلك يســـــــهم املنهـــــــ, أعضـــــــاء �فعـــــــني  ومـــــــواطنني صـــــــاحلني يف جمـــــــتمعهم 

  )75، صفحة 2006املّكاوّي، ( املعىن احلقيقّي للتنشئة االجتماعّية

 : األدوار االجتماعية للمنهاج  2.3.5

  ج خربات غنية ومتطورةا يتضمن حمتوى املنهأن. 

 ج املدرسي على إعداد فرد متعلم قادر على االتساق مع جمتمعه وعصرها أن يعمل املنه. 

 ج املدرسي أن خيرج منطا واحدا من املواطنني ولكنه مطالب �لتنوعا ينبغي للمنه. 

 50، صفحة 1977قورة، ( أن يهتم التعليم �لرتبية األسرية(                                                                                                        

التــــــأثري بــــــني ا�تمــــــع واملنهــــــاج املدرســــــي متبــــــادل ومســــــتمر وهنــــــا تظهــــــر أمهيــــــة األســــــاس االجتمــــــاعي يف ان  وعليــــــه نــــــرى

  .األسس �ثرياً يف حتديد مالمح ا�تمعبناء املناهج ، فهو أقوى 

  :عناصر املنهاج  6

 علـى أن وتـدل توصـي مجعيهـا أرائهـم أن إال الدراسـي، للمنهـاج األساسـية العناصـر حتديـد يف الرتبويـون املختصـون اختلـف

 والنشـاط التـدريس وطرائـق واحملتـوى األهـداف إىل اللقـاين ، حيـث يقسـمها بينهـا فيمـا ومتداخلـة مرتابطـة املنهـاج عناصـر

 التدريس وأساليبه وطرائق واحملتوى التعليمية أ�ا تتمثل يف األهداف فريون وآخرون املوجود عبد عزّة والتقومي ، أما املدرسي

 التقومييـة والوسائل التعليمية والوسائل الرتبوية واألنشطة واحملتوى األهداف يف دروزا حدد�ا وأساليبه ، فيما التقومي وطرائق



ويف املنهــاج احلــايل للرتبيــة البدنيــة والر�ضــية تقســم عناصــر املنهــاج اىل  )66، صــفحة 2007الــديوان، ( التــدريس وطرائــق

 : العناصر التالية

 :االهداف  1.6

ووضـوح سـاعد ذلـك علـى اختيـار متثل األهداف العنصر األول من عناصر املنهـاج، إذ كلمـا حتـددت أهـداف املنهـاج بدقـة 

احملتــوى والطرائــق والوســائل الــيت تعمــل علــى حتقيــق هــذه األهــداف لغا��ــا  ، واهلــدف الرتبــوي هــو احملصــلة النهائيــة للعمليــة 

ج الرتبوية وهو الغاية املبتغاة اليت أُنشئْت من أجلها املدرسة واملصدر الذي يوجه األنشطة التعليميـة املقصـودة لتحقيـق النتـائ

كمـا تتشـكل األهـداف الرتبويـة يف بنيتهـا ظـاهرة تربويـة معقـدة ختـتلط فيهـا معطيـات  )2007، .الوكيـل ح(  املرغوب فيهـا

الواقع مبعطيات الفكر وتتكامل يف تكوينها طموحات الفرد مع طموحات ا�تمع وتتبلور يف ذا�ا الروح احلضارية للمجتمع 

علــى مواجهــة التحــد�ت الــيت تفرضــها احليــاة مبعطيا�ــا احلضــارية والثقافيــة واإلنســانية ورغــم اجلهــود الرتبويــة الــيت  مبــا يســمح

بذلت ألجل حتديث األنظمة الرتبوية العربية بصفة عامة واجلزائر بصفة خاصة إال أن األهداف  تواجه مشكالت كبـرية يف 

حثني أن األهــداف الرتبويــة تعــاين مــن مــواطن ضــعف وقصــور فهــي كمــا تطبيقهــا علــى ارض الواقــع حيــث يعتقــد اغلــب البــا

 )56، صـفحة 1993وظفـه، ( يقولون تبقى يف ظالل مقوالت خطابية وجمـرد شـعارات ترتفـع عـن الواقـع وتنـئ عـن مهومـه

وحتدد األهداف الرتبوية �الستناد إىل اإلمكا�ت املادية والبشرية واخلطط االجتماعيـة والثقافـة والسياسـية للدولـة ممـا يـؤدي 

إىل مــردودات فعالــة للفــرد وا�تمـــع وان هــذا التحديــد يعــد ضـــرورة ملحــة يــتم خالهلــا اختيـــار املســارات التعليميــة الواضـــحة 

تيــار الوســائل واألدوات املالئمــة الــيت تســاعد يف حتقيقهــا ويف تقــومي املنــاهج والطلبــة ومعرفــة واملناســبة وحتديــد احملتــو�ت واخ

ثالث االهداف الرتبوية يف الرتبية البدنية اىل وتصنف  )2010الزبري، ( نواحي القوة والضعف يف املنهاج وفقراته ومفرداته 

  :جماالت كالتايل

 التفكري ومهارات والفهم املعرفة العقلية األهداف ويتضمن :املعريف ا�ال. 

 العاطفة عن تعرب اليت األهداف ويتضمن :االنفعايل ا�ال. 

 النفسـي احلركـي تتطلـب التناسـق الـيت احلركيـة �ملهـارات تتعلـق الـيت األهـداف ويتضـمن :النفس حركـي ا�ال 

 :وتنقسم الى قسمسین ھما  )67، صفحة 1999هرجة، (والعصيب 



  :االهداف العامة  1.1.6

ويكــون . إن اهلــدف العــام هــو صــياغة وتعيــني املعطيــات العامــة للــتعلم الــيت ميكــن توقعهــا مــن تعلــيم وحــدة تعليميــة أو مقــرر 

وهو ميثل مجلة من القـدرات واملهـارات العامـة الـيت يكتسـبها التلميـذ بعـد انتهائـه مـن  ،حمددمرتبطا بوحدة دراسية أو نشاط 

 اإلطــالعويعلــن عــن األهـداف العامــة عنــد بدايـة وضــع الـربامج واملقــررات الدراســية، وهكـذا ميكــن . ج أو بــر�مج معـنيا منهـ

نشطة التعليم والتعلم، مستعينة �جلرد واالصطفاء فهي تبحث يف أ. "عليها يف مقدمة الكتب اليت تقررها وزارة الرتبية الوطنية

وجيعلهــا  ،والتحديــدمث تتناوهلــا �لتوضــيح . والتبويــب، الســتخالص طائفــة مــن القــدرات واملهــارات واملواقــف وأنــواع الســلوك

  .أهداف تسعى الرتبية إىل إ�ر�ا وتنميتها لدى التالميذ

   :اخلاصة األهداف 2.1.6

، وهـــــي متثـــــل جمـــــال التنفيـــــذ علـــــى املـــــدى القصـــــري والعاجـــــل وعلـــــى  العامـــــة إىل أهـــــداف للـــــدروسوهـــــي ترمجـــــة األهـــــداف 

، عنــــد االنتهــــاء مــــن  ، حيــــث يتحصــــل فيهــــا املــــتعلم علــــى قــــدرة أو مهــــارة مــــا مســــتوى حصــــة دراســــية معينــــة يف مــــادة مــــا

ــــــيت تتحــــــدد بشــــــروط ومعــــــا ــــــة يف تعلــــــم معــــــني ، ويتضــــــمن اهلــــــدف اخلــــــاص جمموعــــــة مــــــن األهــــــداف اإلجرائيــــــة ال يري معين

  :وجيب ان تتصف صياغتها مبا يلي  )2014قـلــي، ( املوقف التعليمي

   جيــــــب أن حيــــــّدد اهلــــــدف حتديــــــداً واضــــــحاً ال غمــــــوض فيــــــه وال إ�ــــــام، حبيــــــث ال حيــــــدث اخــــــتالف يف تفســــــري

 .املقصود �ذا اهلدف

   واستعدادا�م وإمكانيا�مأن يكون اهلدف مناسباً لقدرات الطالب. 

  أن يراعى عند صياغة اهلدف اإلمكانيات املادية املتاحة للمدرسة. 

  2010الزبري، ( أن يتم حتقيق اهلدف يف ضوء املدة الزمنية احملددة للعملية التعليمية( 

  :أسباب الفشل يف حتقيق األهداف الرتبوية لغا��ا  3.1.6

 حمدودية اإلمكانيات الذهنية للطالب آو املعلم.  

 مشاكل صحية ونفسية لطالب آو املعلم.  



 ضعف ا�هود املبذول من طرف الطالب أو املعلم يف إعداد وتقدمي الدروس.  

  سوء التفاعل بني خصائص املعلـم وتالمذتـه قـد يـؤدي إىل سـوء التوافـق الـذي يـنعكس سـلبا

  .على حتصيل التالميذ

  تتعلق �ألهداف نفسها كأن تكون صعبة جدا فوق مستوى التالميذ أو غامضة أو أسباب

  .غري واقعية

 2014قـلــي، (  أسباب تتعلق �لطرق والوسائل املستعملة يف حتقيق هذه األهداف(  

  :ىاحملتو  2.6

هو اجلزء األساس مبنهاج الرتبية البدنية وأداة لتحقيق أهدافـه لـذلك ال ميكـن فصـل األهـداف عـن احملتـوى الـذي حيـدد علـى 

أساسه ، واحملتوى هو نوعية املعارف اليت ختتار وتنظم يف إطار معني ، لـذا جيـب أن يكـون احملتـوى صـادقا ودالالت صـدقه 

ويها من الناحيـة العلميـة وتكـون مالئمتـه للواقـع االجتمـاعي والثقـايف الـذي يعـيش تتمثل يف صحة وحداته التعليمية اليت حيت

فيــه املتعلمــون ، متــواز� يف مشولــه وعمقــه ومتماشــيا مــع ميــول وحاجــات التالميــذ وإمكــا�ت ا�تمــع ، ويلعــب احملتــوى دورا 

علـى التنميــة الشـاملة للمــتعلم �سـتخدام أفضــل هامـا يف إحـداث التغــري مـن النــواحي البدنيـة واحلركيــة والعقليـة واالنفعاليــة و 

األســـاليب التعليميـــة وحتقـــق األغـــراض الـــيت يرمـــي إليهـــا املنهـــاج لـــذا جيـــب أن يتضـــمن املعلومـــات واملعـــارف واملفـــاهيم األزمـــة 

  )30، صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفحة 2004زغلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــول، (حلاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات املتعلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواحي 

  :وأساليب التدريس طرق  3.6

 مـن املـتعلم شخصية بناء يف فعالة بصورة إلسهامها املهارات املختلفة وتدريب تعليم يف الكبرية األمهية التدريس لطرائق إن

 لـدورها األساسـية مبـادئ التـدريس أهـم مـن الطريقـة تعـد حيـث املقصـودة األهـداف إىل املتعلمـني اجلوانـب وإيصـال مجيـع

 لتدفعـه االهتمـام لديـه وتولـد النتـائج أفضـل علـى حيصل أو يصل أن ميكن للمتعلم حىت التعليمية اخلربات تنظيم يف الفعال

 والتنظيم الطريقة اختيار إن )25، صفحة 1987السامرائي، ( عليها واحلكم نتائجه دراسة على قادراً  وجعله لبذل اجلهود

 أن علـى واملختصـون العلمـاء ويؤكـد .الرتبويـة للعملية االمسي اهلدف حتقيق على املعلم واملتعلم يساعد مهم عامل هو اجليد

 طرائـق جيـدة مـن حصـيلة لديـه تكـون أن املعلـم وعلـى املتعلمـني واستعدادات وقدرات تراعي ميول اليت هي اجليدة الطريقة



 التعليمـي املوقـف مـع وتفاعلـه نفسـه املـتعلم نشـاط عـن طريـق إال يتأتى ال فالتعلم واملتعلمني الفعالية وطبيعة تتفق التدريس

 أفضل �ساليب الفروق الفردية ومواجهة املتعلم جانب من الذايت النشاط توفر ضرورة على )1987(ومازن  نزهان ويؤكد

 يعتمـد الطلبـة ومهـارات أن تطـوير قـدرات نـرىلـذا  )33، صـفحة 1987العاصـي، (قـدرا�م  حسـب التالميـذ لتشـجيع

 علـى التـدريس طرائـق جيـب اختيـار لـه لـذلك واسـتجابتهم املتبـع األسـلوب التدريسـي مع تفاعلهم مدى على كبرياً  اعتماداً 

يسـهل  تعليميـة مواقـف إىل وترمجتهـا املثمـرة األهـداف لبلـورة تدريسـها الـيت يـراد املـادة حملتـوى امثـل واسـتثمار سـليم أسـاس

  . وتقوميها حتقيقها

  : منهاج الرتبية البدنية والر�ضية املقاربة �لكفاءات يف  طريقة 1.3.6

الية إن املقاربة �لكفاءات مبنية على منطق التعلم املتمركز على نشـاطات واسـتجا�ت التلميـذ الـذي يواجـه وضـعيات إشـك

و�خلصــوص يف اســتعمال قدراتــه يف وضــعيات يوميــة تنطبــق علــى فــاملهم لــيس يف تلقــني التلميــذ معــارف فحســب بــل أيضــا 

حياته وتساعده على التعلم بنفسه وهكذا ينبغي أن يـزود التلميـذ �ألدوات املالئمـة حـىت يتسـىن لـه حـل املشـكالت مرحلـة 

تتميز هذه املقاربة . مبرحلة ، ويصري بذلك قادرا على النجاح ويتمتع �ألهلية ملواجهة ا�تمع الذي ال بد له من العيش فيه

عــن غريهــا أساســا بطابعهــا اإلدمــاجي ، وبقــدر�ا علــى إقامــة معــرب بــني املعرفــة مــن جهــة وبــني الكفــاءات و الســلوكيات مــن 

جهــة أخــرى ، وبــذلك تــزول احلــدود بــني املــواد العلميــة ، لتســاهم كــل مــادة بقســطها يف تطــور تلميــذ  ذو شخصــية ســليمة 

الــذايت يف معــرتك احليــاة ، وترمــي املقاربــة اجلديــدة إىل مــنح التلميــذ الكفــاءات الــيت متكنــه يف ومســتقلة وقــادرة علــى التكــوين 

�اية املطاف من حتديد مستقبله واختيار مشروعه الشخصي عن بينة مـن أمـره، حيـث تتـيح لـه الكفـاءات أيضـا أن ينضـج 

راقبـــة إىل مؤسســـة أكثـــر انفتاحـــا وتقـــرتح وان يكـــون مســـتقال عـــن حميطـــه ، وجيـــب أن ينتقـــل التلميـــذ مـــن مؤسســـة متـــارس امل

  :مقاييس جديدة لتسيري العالقات بني شركائها من خالل تتمثل يف 

 علم والتلميذ إقامة تشاور وحوار على املستوى األفقي بني امل  

 إقامة عالقة تضامن بني املعلمني واملدير وأولياء التالميذ واجلمعيات و أهل احلي. 

هـــذه فـــان املعلـــم يلعــــب دور الباحـــث عـــن طرائـــق تســـمح برتقيـــة كفـــاءات تالميـــذه ومعــــارفهم فمـــن وجهـــة النظـــر اجلديـــدة 

ومنهجيا�م وسلوكيا�م ووضعيا�م يف ا�تمع بكيفية جتعلهم يتمسكون بقيم وأصالة جمتمعهم مـع متكـنهم مـن العناصـر الـيت 



لتعلم وهذا يتطلب منه اكتساب كفاءات جديدة فاملعلم إذن موجه ومسري لسريورة ا. تسمح هلم �ملسامهة يف تنمية بالدهم 

ز�دة على أهليته التقليدية يف البحث عن املعلومات العلمية والرتبوية والثقافية وتشمل هذه االستعدادات أيضا القدرة على 

انــه  نــرىوعليـه  )2014ينة، صــرب (  مناقشـة اآلخــرين ومشـاور�م وعــدم فــرض رأيـه علــيهم ، وكـذلك أن يســتطيع نقــد ذاتـه

أصبح للتلميذ أدوار جديدة يف املدرسة ، فاملقاربة �لكفاءات اجلديدة تعطيه احلق يف املسامهة مـع املعلـم الكتسـاب معارفـه 

  .يف إطار عالقة أفقية متفاعلة ، إذ أن التلميذ يبحث وحيلل ويستعمل املعلومات 

    :املقاربة �لكفاءات يف أساليب التدريس احلديثة 2.3.6

إن أسـاليب التــدريس يف الرتبيــة البدنيــة قــد تنوعــت وتطــورت ممــا أتــيح للمــدرس ا�ــال الســتخدام أكثــر مــن طريقــة وأســلوب 

لنقل املعلومات إىل الطلبة ملراعاة الفروق الفردية  بينهم ألنه ال توجد طريقة مثالية واحدة لتدريس الرتبية البدنية وأن اختيار 

اليت يكون (وترتاوح أساليب التدريس ما بني أساليب مباشرة . طريقة للتدريس يعتمد اعتماداً كلياً على الوضع التعليميأي 

فعنـــدما يكـــون اكتســـاب املهـــارات ) الـــيت يكـــون الطالـــب هـــو حمورهـــا(وأســـاليب التـــدريس غـــري املباشـــرة ) املعلـــم هـــو حمورهـــا

ي املباشــرة، أمــا أســاليب التــدريس غــري املباشــرة فتســتخدم عنــدما يكــون األساســية هــو اهلــدف فــإن األســاليب املســتخدمة هــ

ـــذلك جنـــد أن أغلـــب املعلمـــني مييلـــون إىل  الغـــرض الوصـــول إىل اإلبـــداع، االســـتقاللية، أو تغيـــري االجتاهـــات عنـــد الطلبـــة، ل

ثــرياً مــن التــدريس غــري إىل أن التــدريس املباشــر أكثــر � ت بعــض الدراســاتفقــد أشــار . اســتخدام أســاليب التــدريس املباشــرة

وقد ذكر ألديري إن الطالب ال يستجيبون لعملية التعلم بنفس الطريقة وانه البد من استعمال  )2010الكيالين، (املباشر 

ويعد العـامل موسـنت مـن ابـرز علمـاء التـدريس  )11، صفحة 1987ألديري، (وسائل جديدة وخمتلفة لبناء وتطوير معارف 

من دون التغري يف األسس واملبادئ اليت بنيـت عليهـا هـذه األسـاليب حيـث ) 1960(إذ استمر يف تطوير أساليبه من عام 

قــدم سلســة أســاليب وتعتــرب مــن األســاليب احلديثــة يف تــدريس الرتبيــة الر�ضــية وذات �ثــري اجيــايب وهــي احــد عشــر أســلو� 

ريسيا مرتبط بعضها واليت أعطت للمدرسني جمموعة من اخليارات لتدريس درس الرتبية البدنية  واليت ميكن أن تساعدهم تد

  : و�دف طرق التديس احلديثة اىل )10، صفحة 1991، .صاحل م( يف حتقيق اكرب عدد من األهداف

 هلا املخطط الرتبوية اخلربات الطلبة اكتساب يف املسامهة. 



 حـل علـى تـدريبهم طريـق عـن العلمـي التفكـري علـى الطلبـة قـدرة تنميـة علـى العمـل 

 .املشكالت

 التعاوين اجلماعي العمل قدرة تنمية على العمل. 

 االبتكار على الطلبة قدرة تنمية على العمل. 

 الطلبة بني الفردية الفروق مواجهة على العمل. 

 املتعلمني إعداد يف الكربى الز�دة عن النامجة املشكالت تنمية على العمل. 

 وا�تمـع الفـرد لصـاحل فيهـا املرغوبـة واالجتاهـات العـادات الطلبـة اكتسـاب يف املسـامهة 

  )2007الديوان، (

ــــــرىوعليــــــه  ــــــار  ن ــــــه الختي ــــــة تالميــــــذه واإلمكــــــا�ت املتاحــــــة ل أن األســــــتاذ مــــــا عليــــــه ســــــوى مراعــــــاة ظــــــروف عملــــــه ونوعي

ــــــــة  أفضــــــــل الوضــــــــعيات واألســــــــاليب لتحقيــــــــق اكــــــــرب قــــــــدر مــــــــن االســــــــتفادة بغيــــــــة الوصــــــــول إىل حتقيــــــــق األهــــــــداف املعلن

  .واملرجوة

  : التقومي 4.6

 واستخدام اإلحصائية، بتقدم الدراسات �ثر دعمها ، كما على ويعمل منها ينبثق اليت الرتبوية �لفلسفة التقومي مفهوم �ثر

 وسـائل مـن الرتبيـة إىل أهدتـه التقنيـات احلديثـة مـا ، وبسـبب البشـرى والنشـاط العمـل جمـاالت سـائر يف العلمـي األسـلوب

 يعـىن كـان التقـومي املعلومـات ،وحفـظ  اإلملام على عنايتها تقتصر كانت اليت التقليدية الرتبية ظل ففي .وأدوات وأساليب

 الختبـارات السـتجابتهم نتيجـة للطـالب درجـات يف إعطـاء تتمثـل العتيقـة صـورته وكانت التقليدية ، بصور�ا االمتحا�ت

 التقليـدي املفهـوم هـذا حيـث كـان،  التالميـذ علـى أحكـام إلصـدار متهيـدا العـام الدراسـي �ايـة يف املـدارس جتريهـا تقليديـة

 وسـيلة يكـون أن مـن بـدال ذاتـه يف هـدفا األحيـان معظـم يف  فلقـد كـان الرتبويـة ، العمليـة عـن مبعـزل قائمـا التقـومي جيعـل

 واملعلـم التلميـذ مـن كـل عمـل يوجـه حـاكم مسـتبد إىل التقـومي حتـول بـل أركا�ـا، مـن وركنـا واالرتفـاع مبسـتواها ، لتحسـينها

 .وشخصيا�م وأبدا�م ونفوسهم التالميذ بعقول اليت تلحق السيئة النتائج من كثري استخدامه على ويرتتب



 جديـد مفهـوم وظهـر والنفسـية، املقاييس الرتبوية يف كبري تقدم إىل أدت اليت العلمية احلركة ظل يف التقومي مفهوم تعدل مث

 وصـلت مـا إىل تصـل لكـي الرتبويـة املقـاييس حتسني على تركز االهتمام املفهوم هذا ظل وىف للقياس، مكافئا جيعله للتقومي

 نشـاط واقتصـر واملوضـوعية، والثبـات الصـدق علـى املقـاييس هـذه فحرصـت . تسـتخدم الكميـة الـيت املاديـة املقـاييس إليـه

 وإغفالـه الكمـي ، اجلانـب علـى اقتصـاره املفهـوم هـذا عيـوب ومـن .وأدواتـه وسـائله حتسـني علـى التقـومي جمـال يف العـاملني

 أن الرتبية تذكر� فإذا . دقيقا كميا قياسا قياسه ميكن ال وما والشخصية والسلوك واالجتاهات ، تتصل �لقيم اليت األحكام

 املتكاملـة الكليـة النظـرة علـى أسـاس وتقـوم والبـاطن الظـاهر بتكـوين و�ـتم السـلوك ، وتوجيـه الشخصـية بنـاء تسـتهدف

 التقـومي ، أسـاليب حتسـني يف البالغـة أمهيتـه مـن الـرغم علـى للتقـومي القياسـي املفهـوم هـذا نقـائص أمامنـا تبدوا فأنه لإلنسان

 للتقـدير الظـاهرة إخضاع القياس، حيث يعين  ."القياس"و  "التقومي " بني مفهومي نوازن لكي حلظة نقف أن ينبغي وهنا

فهـو  .قياسـه نريـد الـذي الشـيء عـن جزئيـة عليهـا تعطينـا فكـرة متفـق مقننـة أو رقميـة وحـدات اسـتخدام طريـق عـن الكمـي

 ميـد� أن يسـتطيع القيـاس فـإن . األفـراد من فردا نقوم كنا فإذا والكليات املعنو�ت يتناول مما أكثر املادية اجلزئيات يتناول

 ولكنـه واملاديـة، اجلسـمية األمـور مـن ذلـك وغـري تنفسـه وحرارتـه وسـرعة وضـغطه ونبضـه ووزنه ، طوله عن دقيقة مبعلومات

 التقـومي املعنويـة ، أمـا األمـور مـن وغريهـا وقيمـه واجتاهاتـه ودوافعـه ومعامالتـه، خلقه أحكاما عن لنا يقدم أن يستطيع قلما

 عـن تقوميه نريد الذي الشيء أو األمر عن قدر االستطاعة على صادقة صورة يعطينا أن وحياول والقيم ، الكليات فيتناول

 وأكثـر القيـاس مـن أعـمان التقـومي  نـرىوعليـه  )90 88، صـفحة 2006سـالمة، (عليه  وشامل عام حكم إصدار طريق

 ورفـع التعليميـة العمليـة حتسـني بقصـد واملعوقـات منـه يف حتديـد املشـكالت وتشـخيص األوضـاع  ومعرفـة العقبـات مشـوال

  .حتقيق أهدافها على ومساعد�ا مستواها

  : �لكفاءات التقومي 1.4.6

 النشـاط اليـومي ضـمن املقصـودة التعليمـات حتقيـق مـدى علـى حكـم إصـدار إىل يرمـي مسـعى عـن عبـارة هـو

 هـي بصـدد الـيت املـتعلم كفـاءة مـدى احلكـم علـى إصـدار عمليـة هـو آخـر بتعبـري و اقتصـار و بكفـاءة للمتعلمـني

 :يلياستنتاج ما  ميكن التعريف هذا خالل املختلفة، َومن التعلم أنشطة خالل من والبناء النمو



 و نشـاطات اجنـاز علـى القـدرة تقـومي شـيء كـل وقبـل أوال هـو الكفـاءات تقـومي أن 

 .املعارف تقومي بدال من مهام أداء

 مجيـع اسـتغالل للمـتعلم حتسـم ووضـعيات أنشـطة إجيـاد يسـتلزم الكفـاءات تقـومي إن 

 مسـتوى عـن األداء بواسـطة للتعبـري هقدراتـ ، هسـلوكاته و مهاراتـ ، همعارفـو   مـوارده

 املختلفة كفاءاته

 2002اخلـرويب، ( مسـبقا معـدة مؤشـرات و معـايري مـن ينطلـق الكفـاءات تقـومي أن ،

 )76صفحة 

  :تطبيقات التقومي احلايل ملنهاج الرتبية البدنية والر�ضية   2.4.6

  ) :األويل(التمهيدي  يالتقومي التشخيص  1.2.4.6

 ةبدايـ قبـل البنـائي ويـتم ما قبل التقومي عليه يطلق وهذا التكويين التقومي على سابقة مرحلة يف التشخيصي التقومي يستخدم

 مـن النـوع هـذا يهـتم كمـا ، اخلاصـة �ملتعلمـني االسـتعدادات و املهنيـة القـدرات و املسـتوى حتديـد يتضـمن و التعلم عملية

 و البيـا�ت مجـع علـى التقـومي هـذا يسـاعد كمـا تنميـة الكفـاءات و املعلومـات حتصـيل عمليـة يف الصـعو�ت عن �لكشف

 بنـاء االنطـالق وضـعية معرفـة مـن املعلـم ميكن و املدرسية ظروفهم و وضعهم االجتماعي خبصوص التالميذ عند املعلومات

 املعرفـة علـى بنـاء االنطـالق وضـعية معرفـة مـن لمعلـمل ميكـن و املدرسـية ظـروفهم و االجتماعيـة للحالـة الدقيقـة املعرفـة على

 الوقوف من اجل ذلك و املقرتح املنهج آو للرب�مج األساسية العناصر عند الضرورية البيا�ت على احلصول الدقيقة بغرض

 و للتنفيذ الالزمني و القادة األفراد كذلك و أدوات و أجهزة من املتاحة اإلمكانيات و للمستفيدين الفعلية احلاجات على

  . املتوفرة التنفيذ ووسائل ومصادر التمويل

  ):البنائي(التقومي التكويين   2.2.4.6

�ـذا  فهـو لـه التخطـيط مت مـا وفـق يسـري الـتعلم كـان إذا مـا حتديـد �ـدف التـدريس عمليـة حتـرك الـيت العمليـة انـه

 النتـائج احملصـلة خـالل مـن راجعـة تقنيـة املـتعلم و للمعلـم يـوفر حبيـث الرتبويـة العمليـة املمارسـة مـدة يسـتغرق املعـىن

 جهـة مـن و عمليـة الـتعلم لتسـهيل وسـائله أو أسـاليبه و التـدريس الطرائـف تعـديل إىل عليهـا بنـاءا املعلـم فيسـعى 



 مـن اقـرتح أول(1967) سـكر يفـن يعتـرب و .أدائـه يف الضـعف و القـوة جوانـب معرفـة مـن املـتعلم يسـتفيد أخـرى

 البيـا�ت مجـع يتضـمن التقـومي مـن الـنمط هـذا يـرى أن هـو و الدراسـية املنـاهج تطـوير جمـال يف التكـويين التقـومي

 مفيـد التكـويين التقـومي أن 1981 آخـرون و بلـوم ويـرى جتريبهـا، آو اجلديـدة الـربامج و املنـاهج بنـاء أثنـاء املالئمـة

 يتضـمن ، حيـث التعلـيم و للتـدريس �لنسـبة مفيـد انـه التعليميـة كمـا الـربامج و املنـاهج إعـداد علـى للقـائمني

 الوسـائل أو العمليـات هـذه حتسـني بفـرض ذلـك و التـدريس وأثنـاء املنـاهج بنـاء عمليـة تـتم أثنـاء منظمـة إجـراءات

انـــــــه حـــــــىت ميكـــــــن للتقـــــــومي التكـــــــوين حتقيـــــــق وظيفتـــــــه  ونـــــــرى )96 95، صـــــــفحة 2001دمحم، (فيهـــــــا  املســـــــتخدمة

 :األساسية جيب إن 

 حد على املتعلم و املعلم خالهلا من يستطيع القبول أو للنجاح واضحة مقاييس يعتمد على 

 بدقة وسهولة) الكفاءة املستهدفة(من الوقوف على مستوى األداء سواء

 علـى املـتعلم تشـجيع التقـومي مـن النـوع هـذا شـان مـن :للمـتعلم الـذايت االسـتقالل تشـجيع 

 حقيقيـة ثقـة منحـه ينبغـي ، وعليـه التعليمـي مبسـاره يشـارك حـىت ذاتيـة سـلوكات اكتسـاب

، صـفحة 2002اخلـرويب، (الـذايت  للتقـومي مـؤهال جعلـه بقيـة التقـومي مسـعى يف للمشـاركة

81(  

  :)الثالث( لتحصيلياومي التق 3.2.4.6

 آو فصل �اية يف مقرر دراسي أو دراسية وحدة لتدريس املخصص الزمن �اية يف ألتحصيلي أو التجميعي التقومي يستخدم

 حمـددة أغـراض لتحقيـق تقـوميي كنمط يتقرر ، وهو معني تعليمي بر�مج أو دراسي بر�مج أو مقرر �اية أو ، دراسي عام

 الدراسية والربامج املناهج فعالية مدى من التحقق أو التقدم تقومي أو التخرجأو  أخرى إىل دراسية فرقة من النقل تكون قد

 التكويين التقومي وظيفة عن املفهوم �ذا خيتلف وعليه فان التقومي ألتحصيلي )82، صفحة 2002اخلرويب، ( التدريبية أو

 أهـم مـن ولعـل . منـه جلـزء �لنسـبة أو املناهج يف املقصودة التعليمات حتقق مدى على حكم إىل إصدار يرمي مسعى ألنه

 فاعلية ضوء مدى يف الرب�مج آو واملنهاج واملعلم التلميذ تتناول فيه التقوميية األحكام أن هو ،ألتحصيلي خصائص التقومي

رى إن عمليـة نـوعليـه وبنـاءا علـى مـا تقـدم  )82، صـفحة 2007، .صـاحل م( �لفعـل منهـا االنتهـاء بعـد التعليميـة العمليـة



التقومي �لكفاءات هو عملية معقدة الن الغاية فيها ليس تقومي التالميذ من �حية املردود البدين أو الفين وإمنا هنا هو تقومي 

  .مدى اكتساب التلميذ للكفاءة مبا فيها وما عليها 

  :املناهج  أثر التغريات على 7

أن التغريات التكنولوجيـة واالجتماعيـة والثقافيـة وغريهـا حتـدث بصـفة مسـتمرة يف كـل جمتمـع سـواء كـان هـذا التغـري بطيئـا أم 

ســريعا ، بــدليل تغــري العلــم وظهــور فلســفات جديــدة ، وكــذلك النظــام األســري وتطلــع األمــم إىل االســتقالل واحلريــة وتغيــري 

ونظمهــا وممـــا ال شـــك فيـــه أن كــل هـــذه التغـــريات تـــدل علــى أن الطـــالب يواجهـــون يف وقتنـــا  ا�تمعــات يف عادا�ـــا وقيمهـــا

احلاضر عاملا خيتلف عما واجهه كثري من الطـالب فيمـا مضـى ، لـذلك فـإن مـا كـان مناسـبا ألولئـك الطـالب يف املاضـي مل 

وهذا مـا يـدعو إىل تطـوير املنـاهج الدراسـية بصـفة  )45، صفحة 1988خوري، (يعد ولن يصلح لطالب العصر احلاضر 

فاملنهاج الدراسي الناضـج هـو الـذي �خـذ بعـني االعتبـار   ،مستمرة حبيث تستطيع أن تواكب التطورات والتغريات املستمرة 

  كل ما يستجد يف ا�تمع من مواقف ومشكالت وحاجات وأدوات 

ج قــــــابال للتطــــــور ال بــــــد وأن يكــــــون مــــــر� ا قالــــــب علمــــــي جــــــذاب ، وحــــــىت يبقــــــى املنهــــــجديــــــدة ينقلهــــــا إىل الطــــــالب يف 

  :ليكون �جحا أن يعمل على  ويسهل تكييفه وتعديله كلما دعت احلاجة ، 

  تكوين العقلية املتفتحة اليت تؤمن �مهية التطوير وحتميته وال تتمسك �لقدمي �رد

  .أ�ا ألفته وتعودت عليه 

 يف شىت جماالت احلياة وميادينها ذكية الواعية إلمداد ا�تمع �ا إعداد القيادات ال 

  تزويـــد الطـــالب �ملهـــارات األساســـية الـــيت متكـــنهم مـــن العـــيش يف جمتمـــع �هـــض

 .املتعددةوتساعدهم على سرعة التكيف والتوافق مع ا�تمع وثقافاته  متغري،

  كتقــدير أمهيــة العلــم وجهــود   للطــالب،العمــل علــى تكــوين أوجــه التقــدير املالئمــة

وتقـــدير أمهيــة التمســـك  ا�تمعــات،العلمــاء �عتبارهــا مـــن أبــرز عوامـــل التغيــري يف 

  )75، صفحة 2001صربي، (�لقيم الدينية والقيم االجتماعية السامية 
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  : ميكن إجياز التطورات املطلوبة يف املناهج الدراسية لتؤدي  دورها على أكمل وجه يف النقاط اآلتية

  :األهداف 1.8

، ممـا يرتتـب عليـه اإلحاطـة �ـا كاملـة أمـًر ة بتغـري أهـداف العصـر ومسـتجداته من الطبيعي أن تتغري أهداف املناهج الدراسي

الدراســـية أن تعيـــد سياســـتها وأهـــدافها مـــن جديـــد لصـــياغة جديـــدة للقـــدرات  غـــري ممكـــن ، و�لتـــايل ســـيرتتب علـــى املنـــاهج

  :واملكو�ت واملهارات اليت تريد أن تنميها يف الفرد ، وميكن وصف هذه األهداف من خالل التأكيد على املبادئ التالية 

  وتـدريب الطـالب علـى كيفيـة البحـث عـن املعرفـة  التعلم،ذاتية  علىاملنهاج أن تركز أهداف

  .والتأكد من مصادرها املتعددة

  نــــاهج علــــى تنميــــة شخصــــية املــــتعلم مــــن كافــــة جوانبهــــا اجلســــمانية والوجدانيــــة املأن تعمــــل

  .والروحية والنفسية يف إطار الثقافة اإلسالمية والعربية الصحيحة

  ناهج املعـرب الـذي مـن خاللـه يسـتطيع املـتعلم أن ينفـتح علـى التجـارب واخلـربات املأن تكون

 .اهات املعاصرة أخذاً وعطاًء، يف إطار هويته الثقافية العربية اإلسالمية األصيلةواالجت

 � نـاهج ، حبيـث ختـرج مجيعهـا ملأن تتكامل األهداف الرتبوية والتعليمية جلميع مراحل التعليم

ال ازدواج فيها ، وال تعارض بينهـا ، وال تكتفـي �جلوانـب النظريـة فقـط  يف منظومة متكاملة

  بل تكون أهدافاً قابلة للتطبيق ومرتبطة �لواقع ومتغرياته ومستجداته املختلفة 

  :احملتوى  2.8

  علــى  املســتقبلي القائمــةحمتــو�ت املنهــاج علــى العلــوم املرتبطــة �لعصــر ذات الُبعــد  حتتــويأن

  طة �إلمكانيات البشرية واملادية املتاحة حالياً ومستقبًال املرتب التجريب،



 مــن حيــث إمكانيــة الســماح  وتنوعــاً،كــي يكــون أكثــر مرونــة املنهــاج  حمتــو�ت  ةإعــادة هيكلــ

  .للطالب يف االنتقال األفقي والرأسي

  نهـــاج مبــا خيـــدم الطــالب بـــربط امل التدريبيـــة والتجــارب مكانـــة هامــة يفأن يكــون للنشــاطات

  .احملليةمعارفهم ومعلوما�م �حلياة و�لبيئة 

  على إعداد الطالب على إتقـان أكثـر مـن طريقـة للـتعلم كـالتعلم  حمتو�ت املناهجأن تساعد

التعاوين  والتعلم االستكشايف واالبتكار وتتيح للطالب كذلك القدرة على املبادرات الذاتيـة 

ة  وهـــذه األنـــواع مـــن الـــتعلم تـــربز قـــدرة املـــتعلم علـــى املشـــاركة والنشـــاط ، للمشـــاركة اإلنتاجيـــ

  .وتقلل من دور املعلم يف التلقني وتوصيل املعرفة ، وتكتفي بدوره التوجيهي واإلشرايف  

  :التدريسطرائق وأساليب  3.8

 والـربط بـني  التضـمني،وأسـاليب اليب متنوعـة كأسـلوب حـل املشـكالت ستخدام طرق وأسا

  .املعارف العامة واملهارات الفنية ، واملزاوجة بني اخلربات الشخصية والعلمية واألكادميية 

 طرق وأساليب تعليميـة وتدريسـية ختتلـف عـن األسـاليب والطـرق الشـائعة ل املناهج أتستخدم

اآلن  فمـع تطـور املســتقبل وتزايـد سـرعات عجالتــه ، فمـن املؤكـد أن الفكــر الرتبـوي والفكــر 

التكنولوجي والتقين لن ينضب ، وسيواصل إسهاماته وتقدمي إجنازاته يف جمال أساليب وطرق 

  )2002متويل، (التعليم والتدريس 

  :التقومي  4.8

   ــــــب ذاتــــــه ، وتقــــــومي املنــــــاهج التعليميــــــة مشوليــــــة عمليــــــة التقــــــومي حبيــــــث تشــــــمل تقــــــومي الطال

  .بكل حمتو��ا ومشتمال�ا 

 بــــل جيـــــب جلوانــــب املعرفيــــة واملهاريـــــة فقــــط ،أن ال تقتصــــر علميــــات تقــــومي الطالـــــب علــــى ا

 .والوجدانية إىل قياس اجلوانب القيمة ،  أن تتعدى هذه املسألة



  أكثــــر مــــن وســــيلة للتقــــومي ، مــــن بينهــــا التقــــومي الــــذايت للطــــالب عــــن  املنــــاهجأن تســــتخدم

  .طريق احلاسوب وغريه من األساليب املتقدمة 

  يف ظـــــــل اســـــــتخدامها كـــــــل مـــــــا هـــــــو جديـــــــد ومســـــــتحدث يف أســـــــاليب  املنـــــــاهجأال تغفـــــــل

العزيـــــــــز، (يف أداء دورهـــــــــا ورســـــــــالتها  لنجاحهـــــــــاالتقـــــــــومي، املوضـــــــــوعية والدقـــــــــة املطلـــــــــوبني 

 )54، صفحة 2001
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ــــوي اجلزائــــري ،  ــــة البدنيــــة جــــزء أساســــي مــــن النظــــام الرتب ــــرب منهــــاج الرتبي ــــل جانبــــا هامــــا مــــن الرتبيــــة العامــــة يعت حيــــث ميث

وجيـــــب أن تســـــاهم منـــــاهج الرتبيـــــة .إعـــــدادا بـــــدنيا ونفســـــيا وعقليـــــا يف تـــــوازن �م ) التلميـــــذ(الـــــيت �ـــــدف إلعـــــداد مـــــواطن 

ــــر الــــربامج الرتبويــــة قــــدرة علــــى حتقيــــق أهــــداف ا�تمــــع  إن منهــــاج  .البدنيــــة يف هــــذا األمــــر إســــهاما فعــــاال أل�ــــا تعــــرب أكث

 هويالحـــــظ مـــــن خاللـــــه علـــــى انـــــه هنـــــاك  تفاعـــــل بـــــني عناصـــــر  هـــــو منظومـــــة فرعيـــــة مـــــن منظومـــــات أكـــــربلبدنيـــــة الرتبيـــــة ا

ــــة البدنيــــة ، كــــي يــــتعلم منهــــا  هــــاوالتفاعــــل بين املختلفــــة ــــة وذلــــك حســــب املواقــــف املتاحــــة يف درس الرتبي بــــدرجات متفاوت

نجـــــــاح مســـــــاره التعلمـــــــي أوال مث يف حياتـــــــه التلميـــــــذ املهـــــــارات والســـــــلوكيات احلركيـــــــة واالجتماعيـــــــة والنفســـــــية للمســـــــامهة ب

ـــــــا  ـــــــة �ني ـــــــرية ، فأغلبيـــــــة ، املهني ـــــــة كب ـــــــذ هلـــــــا أمهي ـــــــة خصـــــــائص النمـــــــو واحتياجـــــــات التلمي ـــــــان معرف ويف نفـــــــس الســـــــياق ف

 عو�ت نفســــــية اضــــــطرا�ت فســــــيولوجية التالميــــــذ يف التعلــــــيم الثــــــانوي هــــــم يف مرحلــــــة املراهقــــــة ، ومــــــا تتميــــــز بــــــه مــــــن صــــــ

 .جتعلهم حباجة إىل درجة كبرية من العناية واالهتمام من طرف املنهاج والقائمني على تنفيذه 

  :األولخامتة الباب 

ملفـــاهيمي ملتغـــريات للطالـــب الباحـــث اإلحاطـــة �إلطـــار ا مكـــن البـــاب األول واملتمثـــل يف الدراســـة النظريـــة �لســـماح       

  :البحث وقد استنتج أهم النقاط التالية 



فقـد رأينـا مـن خـالل بعـض  )القلـق، السـلوك العـدواين، الثقـة �لـنفس(املشـكالت النفسـية  فيمـا خيـص الفصـل األول       

املفاهيم أ�ا أحد أمناط املشكالت النفسية اهلامـة الـيت ميكـن أن تواجـه التالميـذ بصـفة عامـة وفئـة التالميـذ املتفـوقني ر�ضـيا 

  .بصفة خاصة وكذا معرفة أسبا�ا وأنوعها وتصنيفا�ا وكذا كيفية عالجها والوسائل املساعدة يف احلد منها

خبصائص املرحلة العمرية والتفوق الر�ضي فقد تبني أن التالميذ املتفوقني ر�ضيا هم أكثر أما الفصل الثاين اخلاص          

ظهـورا ومتيــزا يف هــذه املرحلـة �لضــبط و يف مرحلــة التعلـيم املتوســط بصــفة عامــة وكـذا معرفــة العالقــة بـني هــذه الفئــة والتفــوق 

  .الر�ضي واملوهبة

سبيل وأحد الطرق اليت إن منهاج الرتبية البدنية هو من خالل الفصل الثالث اخلاص مبنهاج الرتبية البدنية وقد تبني         

وهـذا كلـه للوصـول اىل مـا ، أهداف املخططـات الـيت يرصـدها التقنيـون وأصـحاب االختصـاصتنتهجها الدولة للوصول اىل 

بصـفة خاصـة مـي يواالجتماعيـة والنفسـية للمسـامهة بنجـاح مسـاره التعلم التلميـذ املهـارات والسـلوكيات احلركيـة يتعليهدف ل

  .خاصةيف حياته املهنية  وكذا

  

  

  

  

  

  

  



  

  الباب الثاين

 الدراسة امليدانية
  

  

  

  

  

  



  :مدخل إىل الباب الثاين

خصـــــــــص البـــــــــاب الثـــــــــاين للجانـــــــــب التطبيقـــــــــي حيـــــــــث خصـــــــــص الفصـــــــــل األول ملنهجيـــــــــة البحـــــــــث وإجراءاتـــــــــه         

مـــــا يعـــــادل  أييف الرتبيـــــة البدنيـــــة  أســـــتاذ 96 املـــــنهج الوصـــــفي التحليلـــــي علـــــى عينـــــة تكونـــــت مـــــن  نااســـــتعمل .يدانيـــــة امل

مـــــن الغـــــرب  مـــــدنمـــــن ا�تمـــــع األصـــــلي يف مخـــــس % 5أي مـــــا يعـــــادل تلميـــــذ  300 ومـــــن ا�تمـــــع األصـــــلي ، % 25

ــــــــايح  مســــــــار البحــــــــث قاجلزائــــــــري ، ولتوضــــــــ حمــــــــاور  ثــــــــالثعلــــــــى  تقســــــــم  اســــــــتمارة االســــــــتبيان�العتمــــــــاد علــــــــى  من

ــــــامــــــن طرف تصــــــمم ــــــام بتحليــــــل املنهــــــاج إىل عناصــــــره األوليــــــة إلظهــــــار نقــــــاط القــــــوة  �ســــــتبيان ةســــــتعانمت اال، كمــــــا  ن ق

إجرائـــــي  عمليـــــة ضـــــبطوقـــــد خضـــــعت هـــــذه املقـــــاييس إىل . متوســـــطوالضـــــعف يف املنهـــــاج احلـــــايل اخلـــــاص �لســـــنة الثالثـــــة 

. علــــــى العينـــــــة والثبـــــــات واملوضــــــوعية قبــــــل تطبيقهـــــــامتسلســــــل ومنهجــــــي كمـــــــا خضــــــعت لألســــــس العلميـــــــة يف الصــــــدق 

واملتمثلــــــة يف مقـــــاييس النزعــــــة املركزيـــــة، معــــــامالت االرتبــــــاط، اختبـــــار حســــــن املطابقــــــة  اإلحصــــــائية  الطـــــرق ضبعــــــ اخـــــرت�

بينمــــــــا خصــــــــص الفصــــــــل الثــــــــاين لعــــــــرض النتــــــــائج  .للبحــــــــث إجــــــــراء�أثنــــــــاء  تنــــــــاوخــــــــتم �لصــــــــعو�ت الــــــــيت واجه، 2كـــــــا

ـــــائج ومقابلتهـــــا �لفرضـــــيات، مث اخلالصـــــة الع مـــــة اوتفســـــريها واخلـــــروج �هـــــم االســـــتنتاجات مـــــن البحـــــث، مث مناقشـــــته النت

  .وتقدمي االقرتاحات

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 



  

  

  

  الفصل األول

منهجية البحث 

 واإلجراءات امليدانية
 

  

  

 



:متهيد 1  

توضيح منهجية البحث وإجراءاته امليدانية املتبعة بغية الوصول إىل األهداف املنشودة،  الفصل إىلسيتطرق الباحث يف هذا 

وهذا من خالل حتديد املنهج العلمي املتبع، عينة البحث ،جماالت البحث، كذلك توضيح التعاريف اإلجرائية ملصطلحات 

لقواعد اليت ينبغي مراعا�ا يف اإلعداد هلا وتنفيذها، البحث الرئيسية، كما سيتم الطرق إىل عرض مفصل ألدوات البحث وا

مع اختتام هذا الفصل بعرض دقيق للوسائل اإلحصائية اليت سوف يستند عليها الباحث يف حتليل النتائج املتحصل عليها 

 من درجات خام يف شكلها األويل إىل درجات معيارية ميكن من خالهلا إصدار أحكام موضوعية حول ظاهرة موضوع

. البحث  

:منهج البحث  2  

 .املنهج يف البحث العلمي هو جمموعة من القواعد واألسس اليت يتم وضعها من أجل الوصول إىل حقيقة معينة إن

ميع ب املسحي ويقوم هذا املنهج على جتوحسب طبيعة ومتطلبات البحث استخدم الباحث املنهج الوصفي �ألسلو 

البيا�ت واملعلومات واآلراء واحلقائق اليت تعمل على وصف الظاهرة أو املشكلة اليت هي حمل الدراسة فقد يتضمن 

ويف هذا الشأن سيتطرق الستخدام وسائل مجع املعلومات كالز�رات . )2002البدوي، ( املتغريات املؤثرة فيها واملؤثرة به 

امليدانية، واملقابالت الشخصية مع اخلرباء لتحكيم والوقوف على صحة األدوات املستعملة وكذلك التطلع للمتفوقني 

ر�ضيا وذلك من خالل استطالع رأي األساتذة واالستبيان املقدم هلم، وآخر موجه لتحليل منهاج الرتبية البدنية 

سنة ببعض )15-13(بار عل عينة من تالميذ التعليم املتوسط والر�ضية، كما سيعمل الباحث على تطبيق بطارية اخت

وال�ت الغرب اجلزائري وذلك بغية الوصول إىل عينة التالميذ املتفوقني خالل درس الرتبية البدنية والر�ضية الذين تتوفر 

.فيهم شروط التفوق الر�ضي  

:جمتمع البحث .3  

املمارسني للرتبية البدنية على  السنة الثالثة من التعليم املتوسطتالميذ البدنية  و أساتذة الرتبية من البحث تكون جمتمع       

حجـم ا�تمـع  حيـث قـدرمستوى مخـس مـدن مـن الغـرب اجلزائـري وهـي وهـران ، ، معسـكر ، سـعيدة ، غليـزان ، تلمسـان 

عــدد أســاتذة الرتبيــة البدنيـــة  بينمـــا بلــغ. تلميــذ 12590 ر�ت الرتبيـــة للــوال�ت املــذكورة بـــاألصــلي حســب تقــديرات مــدي



/  2012يف املوسـم الدراسـي مـن مفتشـي الرتبيـة الوطنيـة ملـادة الرتبيـة البدنيـة والر�ضـية  �08إلضـافة إىل  623والر�ضية 

  .يبني توزيعها حسب املدن) 01(واجلدول رقم  . 2013

  عدد التالميذ  عدد األساتذة  املدينة

  ذكور

  413  127  معسكر

  330  123  وهران

  375  145  تلمسان

  330  116  غليزان

  398  112  سعيدة

  1846  623  ا�موع

  العينة حسب املدن عدديبني  02دول رقم اجل

:عينة البحث  4  

فهي اجراء يهتم �لطرق اليت بواسطتها يتم . تلك اإلجراءات اليت يتخذها الباحث الختيار عينة حبثه" ويقصد �ملعاينة 

فالبحث �سلوب العينة ميكن من دراسة نسبة معينة من . )2003رضوان، ( "�تمعها األصلي التأكد من متثيل العني

ومن أهم األسباب اليت جعلت الباحث ينتهج . أفراد ا�تمع األصلي، مث ينتهي بتعميم النتائج على ا�تمع األصلي كله

العمل على توفري الوقت واملال، وكذلك احلصول على بيا�ت سريعة وحقيقية أي  طريقة العينة يف هذا البحث العلمي هي

ومن هذا املنطلق قام الباحث �ختيار عينة يف صورة حمدودة العدد حيث . معربة بشكل واقعي للظاهرة موضوع القياس

ية والر�ضية وتالميذ التعليم املتوسط فرد مشلت كل من مفتشي الرتبية الوطنية وأساتذة مادة الرتبية البدن 404قدر العدد بـ 

أن تكون العينة مماثلة، : سنة، مراعيا يف ذلك أهم الشروط العلمية اليت ينبغي توافرها يف العينة واليت من أمهها) 12-15(

عينة وأن تكون ألفراد ا�تمع فرص متساوية للوقوع يف العينة، وفيما يلي عرض حجم كل فئة من الفئات اليت تتضمنها 

:البحث  

  ساتذة الرتبية البدنية والر�ضيةأل�لنسبة :  



  عدد األساتذة  املدينة

  20  معسكر

  20  وهران

  15  تلمسان

  23  غليزان

  18  سعيدة

  96  ا�موع

يبني عدد العينة اخلاصة �ألساتذة : 03دول رقم اجل  

 لنسبة للتالميذ املتفوقني ر�ضيا�:  

-13(للمجتمع األصلي للدراسة واملتمثل يف التالميذ املتفوقني ر�ضيا يف التعليم املتوسط بعد حتديد الطالب الباحث 

سنة شرعنا فور ذلك يف عملية املعاينة وذلك من خالل حتديد بعض االجراءات املتخذة يف خالل اختيار عينة ) 15

يت بواسطتها يتم التأكد من متثيل العينة إجراء يهتم �لطرق ال"ويذكر دمحم نصر الدين رضوان �ن املعاينة هي . البحث

.)2003رضوان، (" �تمعها األصلي  

:ونظرا لطبيعة البحث واملنهج املستخدم فيه مت حتديد العينة كاآليت  

  العينة   اسم املتوسطة  املدينة

  بعد بطارية االختبار  قبل بطارية االختبار 

    121  اإلخوة مداح  معسكر

  142  ابن خلدون   60

  150  ز�د دحو

    123  -2فالوسن -الشهيد حبوشي دمحم    وهران

  111  يغموراسن  60

  96  الشهيد حممود

    101  دمحم العيد آل خليفة  تلمسان

  177  أبو بكر الرازي  60



  87  مولود قاسم �يت بلقاسم

    117  دمحمي بوز�ن  غليزان

  86  حجوط بوخامت  60

  127  قشوط خلضر

    155  مولود فرعون  سعيدة

  147  أيب راس الناصري  60

  97  زحاف قدور

يبني عدد العينة �لنسبة للتالميذ املتفوقني ر�ضيا النهائية : 04اجلدول رقم   

:جماالت البحث  5  

:ا�ال البشري 1. 5  

:فرد موزعة كالتايل 404 :قدر حجم العينة بـ  

  تلميذ 300:سنة) 15-13(املتوسط املتفوقني ر�ضيا تالميذ التعليم.  

 96: أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية .  

 08: مفتشي الرتبية الوطنية ملادة الرتبية البدنية والر�ضية  

  :ا�ال املكاين 2. 5

.إن أغلب االستمارات املسرتجعة وزعت يف متوسطات بعض مدن الغرب اجلزائري: �لنسبة لالستبيان -  

مت اجنازها داخل املتوسطات ): القلق، السلوك العدواين والثقة �لنفس(كل من   اختبار التفوق واملقاييس النفسية بطارية -

وكانت  )معسكر، وهران، غليزان، تلمسان، سعيدة( اليت حددت من أجل إجراء الدراسة األساسية ، يف مدن كل من

:كاآليت  

خوة مداح، متوسطة ابن خلدون، متوسطة ز�د دحومتوسطة اإل): مدينة احملمدية(معسكر *   



.، متوسطة يغموراسن، متوسطة الشهيد حممود-2فالوسن - متوسطة الشهيد حبوشي دمحم  ): مدينة وهران(وهران *   

.متوسطة دمحمي بوز�ن، متوسطة حجوط بوخامت، متوسطة قشوط خلضر): مدينة غليزان(غليزان *   

.متوسطة دمحم العيد آل خليفة، متوسطة أبو بكر الرازي، متوسطة مولود قاسم �يت بلقاسم): مدينة مغنية(تلمسان *   

. متوسطة مولود فرعون، متوسطة أيب راس الناصري، متوسطة زحاف قدور): مدينة سعيدة(سعيدة *   

: ا�ال الزماين 3. 5   

:تظمت عرب املراحل الزمنية التاليةوان.  02/05/2016إىل  02/01/2012:امتدت فرتة الدراسة امليدانية من -  

إىل  02/02/2012إعداد استبيان اخلاص �ساتذة التعليم املتوسط ومفتشي الرتبية الوطنية وامتدت هذه العملية من  -

15/04/2012.  

ي الرتبية مرحلة اجناز التجربة االستطالعية األوىل اخلاصة �الستبيان املوجه ألساتذة الربية البدنية والر�ضية ومفتش -

.30/06/2012إىل  23/04/2012الوطنية وامتدت من   

إىل  02/05/2012وامتدت هذه العملية من . مرحلة توزيع واسرتجاع االستبيان من األساتذة املستجوبني -

07/05/2012.  

إىل  24/05/2012مرحلة اجناز التجربة االستطالعية الثانية اخلاصة �الستبيان اخلاص بتحليل املنهاج من  -

29/05/2012.  

مرحلة توزيع استمارة حتليل املنهاج الستطالع الرأي العام لألساتذة حول منهاج الرتبية البدنية والر�ضية وامتدت من  -

.11/11/2012إىل  12/09/2012  

.30/04/2013إىل  03/01/2013وامتدت من. مرحلة إعداد بطارية االختبار اخلاصة بكشف املتفوقني ر�ضيا -  



يخ اجناز التجربة االستطالعية الثالثة اخلاصة ببطارية االختبار املقرتحة لكشف املتفوقني ر�ضيا من حيث توفرها على �ر  -

:وقد امتدت على مرحلتني متتاليتني. الصدق والثبات واملوضوعية  

 02/05/2013:متت املرحلة القبلية األوىل يوم.  

  09/05/2013: لة البعدية يومحمتت املر.  

السنة الثالثة متوسط يف كل املؤسسات املعنية حيث امتدت هذه  رية االختبار على عينة التالميذتطبيق بطا مرحلة -

.30/10/2013إىل  16/09/2013األخرية من   

. لفئة التالميذ املتفوقني ر�ضيا) القلق، السلوك العدواين، الثقة �لنفس (النفسية املناسبة كل من املقاييسمرحلة اختيار  -

.25/10/2013إىل  16/10/2013متدت من وا  

إىل  02/11/2013وامتدت من .�ريخ اجناز التجربة االستطالعية الرابعة اخلاصة �ملقاييس النفسية  -

07/11/2013.  

إىل  02/05/2014 من:كالتايل مرحلة تطبيق املقاييس النفسية كل من  على عينة التالميذ املتفوقني ر�ضيا وكانت   -

15/05/2014.  

.13/04/2016إىل  09/09/2014مرحلة املعاجلة اإلحصائية وإعداد البحث بشكله النهائي  -  

  :متغريات البحث 6

   منهاج الرتبية البدنية والر�ضية : املتغري املستقل 1.6

  املشكالت النفسية :املتغري التابع األول 2.6

  



:أدوات البحثو طرق  7  

:املادة اخلربيةمجع 1. 7  

اإلملام النظري حول موضوع البحث من خالل الدراسة يف كل من املصادر واملراجع العربية واألجنبية، ا�الت، -

.احملاضرات وامللتقيات العلمية واألنرت�ت  

  :املقابلة الشخصية 2. 7

املعلومات الستخدامها يف حبث  وهي حمادثة موجهة يقوم �ا فرد مع آخر أو مع أفراد �دف احلصول على أنواع من

ويف هذا الشأن قام الطالب الباحث بعدة لقاءات . علمي أو االستعانة �ا يف عمليات التوجيه والتشخيص والعالج

جناز هذا البحث ’شخصية مباشرة مع جمموعة من األساتذة والدكاترة بغرض األخذ �رائهم واالستفادة من خربا�م يف 

كما ،  جامعة مستغامن من قالوز، عطاء هللاد أحسن أمحد، بن سي قدور، بن . أ: وهم كاآليت .العلمي على حنو أفضل

أجرى الطالب الباحث مقابالت مع بعض مفتشي الرتبية الوطنية ملادة الرتبية البدنية والر�ضية وبعض األساتذة ذوي اخلربة 

. الطويلة  

  :االستبيان 3.7

وهــــــو عبــــــارة عــــــن جمموعــــــة مــــــن األســــــئلة تــــــرتبط �هــــــداف وفرضــــــيات البحــــــث، تســــــتعمل يف مجــــــع املعلومــــــات املتعلقــــــة  

  :�دف ، وقد مت استعمال األسئلة املفتوحةالبحثبظاهرة موضوع 

  أمناط املشكالت النفسيةحتديد.  

  التالميذ املتفوقني ر�ضيا يف املنهاجحتديد. 



  االختبارات املقننة عرضت على األساتذة احملكمني لألخذ �نسب استبيان يضم يف حمتواه جمموعة من

ومتثلت فيما . االختبارات اليت تتضمنها بطارية االختبار املقرتحة من قبل الطالب الباحث تتمتع بصدق وثبات

  .مهارة التصويب حنو السلة يف كرة السلة، قياس املرونة، قياس السرعة، قياس القوة، قياس التحمل :يلي

صوت، شواخص، صافرة، ايقاع اجلري، مكرب : تطلب تنفيذ االختبارات السالفة الذكر استخدام الوسائل التالية كما

.حواجز  

  :املقاييس  4. 7

، �عتبارها أساس التقومي املوضوعي، وأهم أو  حبوث الرتبية البدنية والر�ضية وهي من أهم الطرق أو الوسائل استخداما يف

فرضيات والوقوف على مدى الوألجل اختبار ته ى ضوء أهداف البحث وطبيععل، و إىل نتائج دقيقةع الطرق للوصول أجن

  :هي ثالث مقاييس حتققها قمنا ببناء

 املشكالت النفسيةس اييمق.  

 مقياس حتليل املنهاج.  

   :الطرق والوسائل اإلحصائية 8

مــــــن أجــــــل فهـــــم العوامــــــل األساســــــية الــــــيت  تســـــاعد� يف تلخــــــيص النتــــــائج وترتيبهـــــا �ــــــدف وصــــــفها وحتليلهــــــا وتفســـــريها،

ـــــؤثر يف الظـــــاهرة املدروســـــة، علمـــــا أن لكـــــل حبـــــث وســـــائله اخلاصـــــة، الـــــيت تتناســـــب مـــــع نـــــوع املشـــــكلة وخصائصـــــها و  ت

  :هدف البحث، وقد اعتمد� يف حبثنا هذا على الوسائل اإلحصائية التالية

 النسبة املئوية 

 احلسايبيف املتوسط  املتمثلةاملركزية النزعة  مقاييس. 



 املعياري  االحنراف املتمثلة يف  التشتت مقاييس.  

 املقرتحةملقاييس امل ارتباط بريسون حلساب ثبات امع. 

 لصدق الذايت معامل ا  

  ²كا" حسن املطابقة اختبار " 

  ستيودنت" ت" اختبار  

  :خطوات بناء املقاييس 9

  :املقاييس �العتماد على طريقة أراء اخلرباء، معتمدين يف ذلك على ما يلي هلقد مت حتضري هذ

  املشـــــــكالت النفســـــــية املصـــــــادر واملراجـــــــع العلميـــــــة العربيـــــــة واألجنبيـــــــة الـــــــيت تعرضـــــــت �لكتابـــــــة عـــــــن

ــــــنفس( ــــــاهج خاصــــــة مــــــا  املتفــــــوقني ر�ضــــــياوكــــــذا  )القلــــــق، الســــــلوك العــــــدواين والثقــــــة �ل وحتليــــــل املن

  .لسنة �لثة متوسط ة البدنية والر�ضيةتعلق مبنهاج الرتبي

 الدراسات والبحوث السابقة واملرتبطة. 

  استطالع الرأي العام من خالل املقابلة الشخصية وكذا طرح سؤال مفتوح.  

:املقياس اخلاص بتحديد أمناط املشكالت النفسية 1. 9  

مبنهـــــــاج الرتبيـــــــة البدنيـــــــة والر�ضـــــــية وذلـــــــك مت بنـــــــاء اســـــــتمارة �نيـــــــة اهلـــــــدف منهـــــــا حتديـــــــد ارتبـــــــاط املشـــــــكالت النفســـــــية 

امللحــــق  يوضــــحهكمــــا (لتحديــــد ارتبــــاط  كــــل عنصــــر علــــى حــــدا وعالقتــــه �ملتفــــوقني ر�ضــــيا وجــــاءت االســــتمارة كالتــــايل

      )01رقم

استمارة وذلك يف الفرتة املمتدة من  16استمارة  على أساتذة التعليم املتوسط اسرتجع منها  20مت توزيع  -

2012/ 29/01اىل 04/01/2012  



:وكانت اإلجابة على االستمارات على النحو التايل   

: النسب املئوية لإلجا�ت  1. 1. 9  

 والر�ضية  ؟ما مدى ارتباط املشكالت النفسية مبنهاج الرتبية البدنية  معرفة  

 الرقم   املشكالت مرتبطة جدا مرتبطة ال ادري غري مرتبطة غري مرتبطة إطالقا

 01 السلوك العدواين 56.25 28.57 6.25 12.5 00

 02 القلق 87.5 6.25 6.25 00 00

 03 الثقة �لنفس الزائدة  31.25 62.5 00 6.25 00

  .املنهاجمع املشكالت النفسية ارتباط  يبني 05دول رقم اجل

 ؟ مبوضوع البحث املشكالت النفسية للتالميذ املتفوقني ر�ضيا ارتباط أمناظ بعضما مدى  معرفة  

 الرقم   املشكالت مهم جدا مهم ال ادري غري مهم غري مهم إطالقا

 01 السلوك العدواين 56.25 28.57 6.25 12.5 00

 02 القلق 87.5 6.25 6.25 00 00

 03 الثقة �لنفس الزائدة  100 00 00 00 00

  مع موضوع البحثاملشكالت النفسية ارتباط  يبني 06دول رقم اجل

مبنهاج الرتبية وعليه عند حتليل اجلداول تبني من إجا�ت اخلرباء أن هذه املشكالت اليت مت اختيارها هي مرتبطة جدا  -

.النفسية وطرحها للمعاجلة من خالل الدراسةالبدنية والر�ضية وهذا ما يتطلب حاليا معرفة هذه املشكالت   

أما يف التقسيم الثاين فقد تبني من إجا�ت اخلرباء أن معرفة املشكالت النفسية للتالميذ املتفوقني اليت مت عرضها مهمة  -

رتبية البدنية كبرية جدا وعليه مت اختيارها على أساس أ�ا مرتبطة مبنهاج الجدا حيث كانت النسب املئوية متفاوتة و بنسب  

.  وهلا ارتباط خاص مبوضوع حبثنا والر�ضية  



مراعني يف ذلك خمتلف املالحظات  املتفوقني ر�ضياذات االرتباط الضعيف مع  املشكالت العادية بعدها مت حذف 

  :والتوجيهات الفنية والتعليقات املختلفة اليت أشار إليها اخلرباء وهي

 أمناط املشكالت األكثر ظهورا على التالميذ املتفوقني ر�ضيا استخدام.  

ـــــى اخلـــــرباء الســـــت مـــــرة أخـــــرى، وقـــــد وضـــــع أمـــــام كـــــل       ـــــة عل ـــــارةمث عرضـــــت القائمـــــة املعدل ـــــزان يوضـــــح مـــــدى  عب مي

ـــــة والر�ضـــــية، و داللتهـــــا واجتاههـــــا مبارتباطهـــــا �حملـــــور و  ـــــة البدني حـــــق املل يوضـــــحهكمـــــا ( او الســـــالب املوجـــــبنهـــــاج الرتبي

    )01رقم

:  استمارة االستبيان 2.9  

الرجوع إىل الدراسات النظرية والدراسات السابقة املتعلقة �ملوضوع وذلك لتحديد املشكالت النفسية اليت يواجهها   

جموعة املتفوقني ر�ضيا، وعليه مت االستعانة �ملراجع العلمية اليت تناولت موضوع املشكالت النفسية و كما مت االستعانة مب

.شا�ة حول املتفوقني ر�ضيا فتم التوصل إىل طرح جمموعة األسئلة املفتوحة منها واملغلوقةاملدراسات ال من  

  :مت تسجيل العديد من املالحظات أمهها وقد

 ستمارةالتشابه يف بعض عبارات اال.   

 التغيري يف صياغة بعض العبارات.  

 الثالث إضافة بعض العبارات اليت هلا أمهية يف احملور.  

  ائياحذف بعض العبارات من املقياس�.  

  :تقيسعبارة  46وعليه أصبح املقياس مكون من  

   :رأي األساتذة حول املنهاج •



ــــــالزم األخــــــذ �راء بعــــــض االســــــاتذة خــــــالل تصــــــميم املنــــــاهج الدراســــــية، كــــــذلك �لنســــــبة ملدرســــــي مــــــادة  حيــــــث مــــــن ال

ـــــــذ وهـــــــو أدرى  ـــــــرب للتلمي ـــــــة والر�ضـــــــية هلـــــــم احلـــــــق يف املشـــــــاركة يف تصـــــــميم املنهـــــــاج �عتبـــــــاره احللقـــــــة األق ـــــــة البدني الرتبي

جيـــــــب التواصـــــــل مـــــــع االســـــــتاذ واذا أمكـــــــن اشـــــــراك �حتياجاتـــــــه واملشـــــــاكل الـــــــيت يتلقاهـــــــا خـــــــالل الفـــــــرتة التعليميـــــــة، أي 

عمليــــات معرفيــــة وعقليـــــة يســــتطيع الفـــــرد القــــدرة علـــــى االتصــــال بـــــني طــــرفني عــــن طريـــــق  �لتواصـــــل هنــــا ونعــــينالتلميــــذ، 

ونعـــــين  (E.MORIN, 2004, p. 60) اســـــتعماهلا ليـــــتعلم و يعلـــــم، يـــــدرك، يفّســـــر و يقـــــدم تفســـــريات

التصـــــال هنـــــا االتصـــــال ألعالئقـــــي والـــــذي يعـــــين اتصـــــال بـــــني فـــــردين تربطهمـــــا عالقـــــة حمكـــــوم عليهـــــا إمـــــا �لفشـــــل أو �

  (LOHISSE, 2001, p. 36)النجاح 

   :مراعاة املنهاج للمتفوقني ر�ضيا  •

ـــــذ املتفـــــوقني  ـــــة مـــــن التالمي ـــــة الالزمـــــة، وهـــــو  وإعطـــــائهموهـــــذا ضـــــروري جـــــدا للوصـــــول إىل هـــــذه الفئ حاجـــــة الفـــــرد املكان

ــــــه مكانــــــة اجتماعيــــــة، وأن يكــــــون  إىل أن يكــــــون موضــــــع قبــــــول وتقــــــدير واعتبــــــار واحــــــرتام مــــــن اآلخــــــرين، و أن تكــــــون ل

كائنـــــاً اجتماعيــــاً كونـــــه ال يســــتطيع أن يعـــــيش   كونــــهمبنــــأى مــــن اســـــتهجان ا�تمــــع أو نبـــــذه، وان يكــــون حباجـــــة لالنتمــــاء  

  )2007شيخة، (يف عزلة عن ا�تمع الذي يعيش أو يعمل فيه

  عدد العبارات بعد التعديل  عدد العبارات قبل التعديل  االستبيانحماور 

  13  17  الرأي العام لألساتذة حول املنهاج

  16  18  ر�ضيااهتمام املنهاج �ملتفوقني 

  17  20  مراعاة املنهاج للمشكالت النفسية

  46  55  ا�موع

  .قبل وبعد التعديل االستبيانيبني عدد عبارات  08دول رقم اجل

  :التفوق مقياس 3.9



ـــــــة  ـــــــارات االداء احلركـــــــي واملهـــــــاري عـــــــرض علـــــــى املختصـــــــني بغي ـــــــواه جمموعـــــــة مـــــــن اختب مت حتديـــــــد اســـــــتبيان يضـــــــم يف حمت

ــــــة والدراســــــات �لرجــــــوع  إىل الدراســــــات .أنســــــبها االخــــــذ �رائهــــــم حــــــول املشــــــا�ة واملقــــــاالت الــــــيت حتــــــدثت عــــــن النظري

   :وهي كالتايل .حتديدها  بغية وأراء اخلرباء يف جمال علم احلركة يف اجلزائر األداء احلركي للتالميذ املتفوقني

 قياس التحمل العام. 

  قياس القوة املميزة. 

 قياس السرعة. 

 قياس املرونة. 

 مهارة التصويب يف كرة السلة  

مـع موضـوع مت حتديد بعض الصفات البدنية اليت ميكن من خالهلا اكتشاف التالميذ املتفـوقني ر�ضـيا وكـذا مـدى ارتباطهـا 

  :البحث كما تبينه النتائج يف اجلدول التايل

 غیر مھم مھم  غري مرتبط  مرتبط املتغريات الرتتيب

 النسبة العدد النسبة العدد  النسبة  العدد النسبة العدد 

%100 06 التحمل العام 01  00 00%  06 100%  00 00%  

%100 06 القوة  02  00 00%  06 100%  00 00%  

%84 05 السرعة 03  01 16%  05 84%  01 16%  

%67 04  املرونة  04  02 33%  04 67% 02 33% 

%67 04  التصويب حنو السلة  05  02 33%  04 67% 02 33% 

  مع موضوع البحث االختبارات البدنيةارتباط  يبني 09دول رقم اجل

كبــري مبوضــوع   ارتبــاط مــن اخلــرباء والــيت هلــا %50الــيت حصــلت علــى موافقــة أكثــر مــن  االختبــاراتوعليــه مت اختيــار 

وهـي  البحث وختدم أهدافه من خالل تقدمي استمارة �موعة االختبـارات البدنيـة �موعـة األسـاتذة احملكمـني ومت اختيارهـا  

  :كالتايل

 م لقياس التحمل العام 20اختبار اجلري متعدد املراحل. 



 االنبطاح املائل لقياس القوة العضلية للجسم. 

  م من البدء الثابت لقياس السرعة30اختبار عدو. 

 ثين اجلذع من الوقوف لقياس املرونة. 

  اختبار التصويب حنو السلة.  

لتقيـــــيم اللياقـــــة البدنيـــــة للفـــــرد ويعرفهـــــا أمحـــــد نصـــــر الـــــدين ��ـــــا  وتطبـــــق هـــــذه االختبـــــارات بصـــــورة فرديـــــة أو مجاعيـــــة

املقـــــدرة علـــــى تنفيـــــذ الواجبـــــات اليوميـــــة بنشـــــاط ويقضـــــة دون تعـــــب مفـــــرط مـــــع تـــــوافر قـــــدر مـــــن الطاقـــــة يســـــمح مبواصـــــلة 

ـــــــة ـــــــة يف احلـــــــاالت الطارئ ـــــــت احلـــــــر ومواجهـــــــة الضـــــــغوط البدني ، و حيتـــــــاج  )2003، ســـــــيد( العمـــــــل واألداء خـــــــالل الوق

علــــــى أن الفــــــاحص ال حيتــــــاج اىل "   "الطالــــــب الباحــــــث إىل خــــــربة أو معرفــــــة �الختبــــــارات البدنيــــــة وهــــــذا مــــــا يعكســــــه 

خــــــــربة أو معرفــــــــة خاصــــــــة �الختبــــــــارات العقليــــــــة، و مــــــــع أن هــــــــذه االختبــــــــارات وضــــــــعت أساســــــــا كــــــــأداة تســــــــتخدم يف 

   :عن املوهوبني واملتفوقني وهلذ ينصح مبا يليا�االت التطبيقية اليت من بينها عملية الكشف 

 ختبارات ووضوحها من حيث التنفيذسهولة اال.  

 ملوضوع ختباراتمدى ارتباط اال�.  

  : تقيس اختبارات 05وعليه أصبح املقياس مكون من 

مبــدى كفــاءة اجلهــازين الــدوري والتنفســي علــى امــداد العضــالت العامــة حباجتهــا مــن الوقــود  ويعــرف : لعــامتحمــل اال •

    )1999راتب، ( الالزم الستمرارها يف العمل لفرتة طويلة نسبيا

ال تعتمــد علــى هــي قــدرة عضــالت اجلســم علــى توليــد قــدر مــن القــوى يف فــرتة قصــرية مســتخدمة الطاقــة الــيت  :القــوة• 

وهـــذه التمرينـــات تســـاهم يف تقويـــة العضـــالت وز�دة حجمهـــا بـــل وز�دة حجـــم األنســـجة املتصـــلة �ـــا وز�دة  . األكســـجني

  )2002ابراهيم، ( كثافتها ألن هذه التمارين تؤدي إىل توسيع اخلال� وبناء العضالت



يف أقصــر زمــن ممكــن، وتقــاس الســرعة  حركــات متكــررة مــن نــوع واحــدمقــدرة الطفــل علــى أداء  :الســرعة •

 4(أو مســافة اجلــري لفــرتة زمنيــة قصــرية ) مــرت 50مــرت،  30مــرتا،  25( بقيــاس زمــن اجلــري ملســافات قصــرية

   )1999راتب، ( )ثوان 6ثوان أو 

ونعــىن بــز�دة املرونــة بســط األنســجة املرنــة عــن احلــدود الطبيعيــة هلــا  ،هــي القــدرة علــى بســط العضــالت واألربطــة :املرونــة•

  )1998البسطاين، ( واالحتفاظ �ا على هذا الوضع لبضع حلظات

   .هي أحد املهارات األساسية ونوع من أنواع األداء احلركي للفرد يتعلم من خالهلا كيفية التسجيل: مهارة التصويب •

ـــــق ـــــدرجات وف ـــــة تقـــــدير ال ـــــة،ســـــلم  وتـــــتم عملي ـــــائج يف  خـــــاص �الختبـــــارات البدني ـــــتم ترمجـــــة النت ـــــارات وت االختب

  )00امللحق رقم(كما هو مبني يف  البدنية

  :حتليل املنهاج مقياس 4.9

منــاهج الرتبيــة و صصــني يف املنــاهج بصــفة عامــة تخ�موعــة مــن األســاتذة امل ســؤال مفتــوحمت توجيــه 

مت  حيـث الرتبيـة البدنيـة والر�ضـية حول الطريقة األكثر مالئمة لتحليـل منهـاج والر�ضية بصفة خاصة البدنية

  :اقرتاح ثالث طرق وكانت النتائج كالتايل

  النسبة املؤوية  العدد  الطرق

  %67  04  الطريقة التفكيكية

  %34  02  الطريقة النقدية

  %00  00  الطريقة االستنباطية

  على طريقة حتليل املنهاج احملكمني يوضح إجا�ت األساتذة 10دول رقم اجل

األوليــة  ومنــه تبــني أن الطريقــة التفكيكيــة هــي األكثــر مالئمــة ملوضــوع البحــث ، ونعــين �ــا تفكيــك املنهــاج إىل عناصــره    

  .للخروج �ستنتاجات حول احلالة اليت يكون عليها املنهاج يف وقتهاوحتليل كل عنصر على حدا 



النظرية اخلاصة  الدراسةعن طريق توجيه سؤال مفتوح لألساتذة احملكمني مع االعتماد على  حتديد عناصر املنهاج مث مت    

دراســة زيتــوين عبــد القــادر  مثــل الدراســات الســابقة الــيت حللــت املنهــاج إىل عناصــره األوليــة وكــذاالتعليميــة بتحليــل املنــاهج 

  :حيث مت حصر مخس حماور هي كاآليت )2001(الويتشي قاسم شحات جعفر ودراسة  )2008(

 التوجهات الفلسفية للمنهاج  

 األهداف.  

 احملتوى.  

 طرق وأساليب التدريس.  

 التقومي.  

درجـــــة  بغيـــــة حتديـــــدكمـــــني احملســـــاتذة األ مث وزعـــــت علـــــىمـــــع تعريفهـــــا إجرائيـــــا  وضـــــعت العناصـــــر اخلمســـــة يف قائمـــــةمت   

فــــــأكثر، وعليــــــه مت  %75البحــــــث، حيــــــث حصــــــلت مجيــــــع احملــــــاور علــــــى �ييــــــد وضــــــوع مل عنصــــــر �لنســــــبةارتبــــــاط كــــــل 

  )11(إدراجها يف مقياس حتليل املنهاج، كما يبينه اجلدول 

 غري مهم مهم عناصر املنهاج الرتتيب

 النسبة العدد  النسبة العدد

%100 07 األهداف 01  00 00%  

%100 07 احملتوى 02  00 00%  

%88 06 طرق ووسائل التدريس 03  01 12%  

%75 05 التوجهات الفلسفية للمنهاج 04  02 25%  

%75 05 التقومي 05  02 25%  

  ارتباط عناصر املنهاج مع موضوع البحث  بنيي 11جدول رقم 

ــــــك �العتمــــــاد علــــــى طــــــرق حتليــــــل  50مث قمنــــــا بصــــــياغة     عبــــــارة موزعــــــة علــــــى احملــــــاور اخلمســــــة الســــــابق ذكرهــــــا، وذل

ـــــل دراســـــ الســـــابقةالدراســـــات و  الدراســـــة النظريـــــة املنهـــــاج املعتمـــــدة يف  مث )2001(قاســـــم شـــــحات جعفـــــر الويتشـــــي  ةمث

  : معرفةقصد  والر�ضية يس يف الرتبية البدنيةوطرق التدر  مناهج على األساتذة احملكمني يفت عرض

 سهولة العبارات ووضوحها من حيث اللغة.  



 أن تكون العبارة غري قبلة للتأويل .  

  العبارات �حملاورمدى ارتباط.  

  :أخذا بعني االعتبار التوجيهات اآلتية) 12(ومتت عملية التعديل كما يوضحه اجلدول 

 حذف بعض العبارات اليت ال ختدم احملاور.  

 إعادة صياغة بعض العبارات لعدم وضوح املعاين فيها.  

 إضافة بعض العبارات للمحاور .  

 اسبة يف عبارة واحدةجتميع العبارات املتشا�ة وطرحها يف صيغة من .  

  :)13(عبارة موزعة على احملاور اخلمسة كما يوضحه اجلدول  44وعليه أصبح املقياس مكون من 

  عدد العبارات بعد التعديل  عدد العبارات قبل التعديل  اور احمل

  10  12  فلسفة املنهاج

  12  12  األهداف

  07  08  احملتوى

  07  09  طرق التدريس

  08  09  التقومي

  44  50  ا�موع

  .يبني عدد عبارات حماور استمارة حتليل املنهاج قبل وبعد التعديل 12جدول رقم 

) 1،2،3(وتقابلهـــا درجـــات ) أوافـــق، ال أوافـــق، ال أوافـــق بشـــدة ( ســـلم ثالثـــي وهـــي  وتـــتم عمليـــة تقـــدير الـــدرجات وفـــق 

وتــتم ترمجــة النتــائج   36 16 15 14 12 11 10 09وهــي  وتعكــس الــدرجات يف العبــارات ذات االجتــاه الســالب

  :يف حماور حتليل املنهاج على النحو األيت

  توضيح املشكالت النفسية واحلد منهايف املسامهة االجيابية ملنهاج الرتبية البدنية تعرب الدرجات املرتفعة على . 

 ضيح املشكالت النفسية واحلد منهاتو يف املسامهة السلبية ملنهاج الرتبية البدنية على  نخفضةتعرب الدرجات امل . 



  :مقياس املشكالت النفسية 5. 9

القلــق، الســلوك العــدواين، الثقــة �لــنفس ،  : الــيت ختــص املشــكالت النفســية وهــي مت وضــع جمموعــة املقــاييس 

بغيـة االخـذ كما مت وضع جمموعة من املقاييس لكل من أمناط املشكالت النفسية املذكورة يف أيـدي احملكمـني 

هــذه املقــاييس ومت  املشــا�ة واملقــاالت الــيت حتــدثت عــنالنظريــة والدراســات �لرجــوع  إىل الدراســات .�رائهــم حــول أنســبها

  :حتديد ما يلي

  املقياس املختار  املقاييس املقرتحة  املقاييس

  

  القلق

    Martensراينر مارتنزمقياس 

 Cattellمقياس رميوند كاتل   مقياس كاتل

 Taylorتيلرمقياس جانيت 

  مقياس زونج

  مقياس دمحم حسن عالوي  مقيــــاس  االجتـــاه   حنــــو  املنافــــــــس  السلوك العدواين

  مقياس دمحم حسن عالوي

  

  الثقة �لنفس

    Vealeyروبني فيلى  

  اختبار الثقة �لنفس  مقياس روبن فيلي

  

  .حتديد املقاييس النفسية يبني  13جدول رقم 

  :األسس العلمية ألدوات الدراسة  10

 : ثباتال: 1.10

ــــه  يعــــد   ــــيت خصــــص لقياســــها فان ــــار الوظيفــــة ال ــــدما يقــــيس االختب ــــه عن ــــار، ألن الثبــــات شــــرط مــــن شــــروط صــــدق االختب

ـــــاس ـــــى أن حيقـــــق دائمـــــا النتـــــائج نفســـــها يف . يعطـــــي تقـــــديرات متقاربـــــة للقي ـــــار قـــــادرا عل ـــــات أن يكـــــون االختب ويعـــــين الثب

  .مرتني أو أكثر على نفس ا�موعة ويف نفس الظروفحال تطبيقه 



أ�م مع تثبيت كل  7مت تطبيق املقاييس على مرحلتني بفاصل زمين قدره  حيث طريقة إعادة االختبارم ااستخدمت وقد 

  :ول التايلوكانت النتائج كما هو مبني يف اجلد) نفس املكان، نفس العينة، نفس الزمان(املتغريات 

  :االستبيان ومقياس حتليل املنهاجثبات 1. 1. 10

 املقياس احملاور معامل الثبات معامل الصدق

استمارة  الرأي العام حول املنهاج 0.61 0.78 

 اهتمام املنهاج �ملتفوقني ر�ضيا 0.65 0.80 االستبيان

 مراعاة املنهاج للمشكالت النفسية 0.71 0.84

  املقياس ككل  0.38  0.61

املنهاج فلسفة 0.84 0.91   حتليل املنهاج 

 األهداف 0.71 0.84

 احملتوى 0.85 0.92

 طرق التدريس 0.84 0.91

 التقومي 0.75 0.86

  املقياس ككل  0.56  0.74

  ".االستبيانني"ألدوات الدراسة الصدق الذايت معامل يوضح معامل الثبات و ) 14(جدول 

  :ثبات املقاييس النفسية 2. 1. 10

  معامل الصدق  معامل الثبات  املتغريات

  0.95  0.91  القلق

  0.96  0.93  السلوك العدواين

  0.97  0.95  الثقة �لنفس

  .للمقاييس النفسيةالصدق الذايت معامل يوضح معامل الثبات و ) 15(جدول 

  



  :ثالث طرق مت استخدام :صدقال 2.10

  : صدق احملتوى واملضمون 1.2.10

ــــــة  ــــــوم االجتماعي ــــــى جمموعــــــة مــــــن األســــــاتذة احملكمــــــني مــــــن أهــــــل االختصــــــاص يف كــــــل مــــــن العل مت عــــــرض املقــــــاييس عل

ـــــرأي حـــــول احملـــــاور  الرتبويـــــة ويف منـــــاهج وطـــــرق التـــــدريس يف الرتبيـــــة البدنيـــــة ممـــــن هلـــــم خـــــربة يف جمـــــال التـــــدريس إلبـــــداء ال

ـــــث الوضـــــوح واللغـــــة وا ـــــارات مـــــن حي ملضـــــمون والصـــــياغة واالرتبـــــاط �حملـــــاور كمـــــا وارتباطهـــــا مبوضـــــوع البحـــــث وكـــــذا العب

  )16(يوضحه اجلدول 

 املقياس اوراحمل  مناسب  غري مناسب  تعاد صياغتها

  العدد  نسبة  العدد  نسبة  العدد  نسبة

استمارة  الرأي العام حول املنهاج  10  % 100  00  00%  00  00%

 االستبيان

 

 ر�ضيااهتمام املنهاج �ملتفوقني   10  93%  01  07%  1  07%

 مراعاة املنهاج للمشكالت النفسية  07  100%  00  00%  00  00%

 املقياس ككل  17  100%  00  00%  00  00%

حتليل  فلسفة املنهاج  08  80%  02  20%  2  %20

 األهداف  11  %93  01  %07  1  07%  املنهاج

 احملتوى  07  100%  00  %00  00  %00

 طرق التدريس  06  93%  01  07%  1  %07

 التقومي  06  80%  02  20%  2  %20

  املقياس ككل  38  86.36%  06  13.63%  6  13.63

  .لالستبيانني يوضح صدق احملتوى واملضمون) 16(جدول 

  

  



 املقاييس  مناسب  غري مناسب

  العدد  نسبة  العدد  نسبة

 القلق  10  % 100  00  00%

 السلوك العدواين  10  93%  01  07%

 الثقة �لنفس  10  100%  00  00%

  .للمقاييس النفسية يوضح صدق احملتوى واملضمون) 17(جدول 

ــــــب األســــــاتذة احملكمــــــني قــــــد اتفقــــــوا مبناســــــبة العبــــــارات يف  نيويتضــــــح مــــــن خــــــالل اجلــــــدول      اســــــتمارة أعــــــاله أن اغل

احملـــــاور املقرتحـــــة  علـــــى % 80تفـــــوق  بنســـــبة واملقـــــاييس النفســـــية و مقيـــــاس حتليـــــل املنهـــــاج االســـــتبيان وبطاريـــــة االختبـــــار

  . س وان التعديالت اليت قمنا �ا ضرورية ومناسبةيياقاملمالئمة العبارات اخلاصة بكل من وكذا 

  : صدق التكوين الفرضي 2.2.10

ــــاط وذلــــك عــــن طريــــق حســــاب االرتبــــاط بــــني درجــــات كــــل حمــــور واملقيــــاس ككــــل، حيــــث      تراوحــــت معــــامالت االرتب

  )17(اجلدول كما يوضحه ) 0.01(وهي دالة عند مستوى )  0.98-0.58( بني

 املقياس احملاور معامل االرتباط

 استمارة االستبيان الرأي العام حول املنهاج 0.95

 اهتمام املنهاج �ملتفوقني ر�ضيا 0.90 

 مراعاة املنهاج للمشكالت النفسية 0.76

  حتليل املنهاج فلسفة املنهاج 0.93

 األهداف 0.75

 احملتوى 0.67

 طرق التدريس 0.64

 التقومي 0.58

  يوضح صدق التكوين الفرضي) 18(جدول رقم 

  



   :الذايتالصدق  3.2.10

ـــــــات كمـــــــا يوضـــــــحه اجلـــــــدول      ـــــــك حبســـــــاب اجلـــــــذر ألرتبيعـــــــي ملعامـــــــل الثب ـــــــراوح معامـــــــل ) 14(وذل أعـــــــاله، حيـــــــث ت

، واملقــــــاييس )0.93 -0.61( ، وحتليــــــل املنهــــــاج علــــــى التــــــوايل بــــــنياســــــتمارة االســــــتبيانالصــــــدق �لنســــــبة للمحــــــاور يف 

  .وتعترب هذه النتائج مقبولة �لنسبة هلذا النوع من املقاييس) 0.97-0.95(النفسية فقد تراوح ما بني 

  

  :اختبار التفوقوصدق ثبات  3. 10

درجة   حجم العينة  املتغريات     البيا�ت االحصائية  م

  احلرية

مستوى 

  الداللة

القيمة 

  اجلدولية

قيمة  

  "ر"

الصدق 

  الذايت

1  
اختبار اجلري متعدد 

 م  20املراحل

  

  

  

  

15  

  

  

  

  

  

14  

  

  

  

  

0.05  

  

  

  

  

0.49  

0.81  0.90  

2  
 االنبطاح املائل اختبار 

0.89  0.94  

3  
م من البدء 30اختبار عدو 

 الثابت 

0.97  0.98  

4  
 ثين اجلذع من الوقوف 

0.93  0.96  

  0.93  0.88 اختبار التصويب حنو السلة   5

  .الختبار التفوقالصدق الذايت معامل يوضح معامل الثبات و  )19(جدول 

  :املوضوعية 11

ــــــــز والتعصــــــــب، وعــــــــدم إدخــــــــال العوامــــــــل الشخصــــــــية فيمــــــــا يقدمــــــــه  يقصــــــــد �ملوضــــــــوعية التحــــــــرر مــــــــن التحي

مــــــــــدى وضــــــــــوح وترجــــــــــع موضــــــــــوعية أدوات الدراســــــــــة يف  )155، صــــــــــفحة 2001ا�يــــــــــد، (الباحــــــــــث مــــــــــن أحكــــــــــام 

   .التعليمات عند تطبيق االختبار وحساب الدرجات



ونشـــــري هنـــــا إىل أن املقـــــاييس املقرتحـــــة هـــــي يف إطـــــار حـــــدود الدراســـــة وهـــــي ليســـــت �بتـــــة إمنـــــا قابلـــــة للتغيـــــري ســـــواء مـــــن 

  .لكل من اختصاصهحيث احملاور أو العبارات ما عدا املقاييس النفسية فهي من التصميم اخلاص 

  :صعو�ت البحث 12

  الدراسةصعوبة الوصول إىل املراجع املتعلقة.  

  اختبار التفوقصعوبة ضبط التالميذ أثناء إجراء.  

  : خالصة 13

مسح لنا هذا الفصل بتحديد الرؤية عن كيفية حتديد منهج البحث والعينة وأدوات البحث والطرق واألسس العلمية اليت 

ها للوصول إىل حتديد إجراءات البحث املنهجية والطرق اإلحصائية ملعاجلة النتائج اخلام وكيفية حتديد الداللة لتسهيل نااتبع

  .مناقشة النتائج وتفسريها 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  الفصل الثاين

عرض وحتليل النتائج 

  ومناقشة النتائج
  

  

  



  :متهيد 1

   :رتبت كالتايليف أشكال بيانية وقد  وإيضاحهاحتليلها  مثمت التطرق إىل عرض النتائج يف جداول   

  استمارة االستبيانعرض نتائج.  

  حتليل عناصر املنهاج  مقياسنتائج عرض. 

 عرض نتائج اختبار التفوق.  

 متوسطتالميذ السنة الثالثة  املطبقة على املشكالت النفسيةس عرض نتائج مقايي.  

 نــــــــامناقشــــــــة النتــــــــائج ومقابلتهــــــــا �لفرضــــــــيات، ويف األخــــــــري خرجمث مت اخلــــــــروج �الســــــــتنتاجات العامــــــــة للبحــــــــث ليــــــــتم   

  .�خلالصة العامة لينتهي بطرح جمموعة من التوصيات واالقرتاحات

  :عرض نتائج استمارة االستبيان 2

:عرض وحتليل نتائج احملور األول 1. 2  

  .حول منهاج الرتبية البدنية والر�ضية لألساتذة يوضح نتائج الرأي العام) 20(اجلدول رقم 

  

اجلدولية  2كاوهي  اكرب من  ) 6.71( احملسوبة بلغت 2كاأعاله أن  ) 02(نالحظ من خالل نتائج املدونة يف اجلدول رقم 

معناه ان هناك فروق ذات داللة إحصائية، أي أن الرأي العام  01ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة ) 3.84(

  .لألساتذة واملفتشني هو يف اجتاه واحد وهو تغيري املنهاج احلايل

  احملاور
  التكرار

النسبة 

  %املئوية

 2كا

  احملسوبة

 2كا

  اجلدولية
  درجة احلرية

مستوى 

  الداللة

الداللة 

  املستو�ت  اإلحصائية

  16.66  15  نعم
6.71  3.84  01  0.05  

دال 

  83.33  75  ال  إحصائيا



كليا،مما يعين أنه حان الوقت لتغيري منهاج الرتبية البدنية والر�ضية   نالحظ أيضا أن هناك من يطالب بضرورة تغيري املنهاج

يف التعليم املتوسط، ويرجع هذا إىل عدم مراعاته لبعض املتطلبات احلديثة والضرورية خالل حصة الرتبية البدنية 

اق لبعض أهداف اليت أسفرت على أن هناك عدم اتف) 1973(والر�ضية،وهذا ما �كد من خالل دراسة سعاد �درس

الرتبية الر�ضية مع فلسفة املدرسة وا�تمع لوجود عقبات من أمهها امليزانية، وعدم كفاية األدوات، ويوجد عجز يف عدد 

ضرورة اإلسراع يف تغيري املنهاج ولو جزئيا  ااملدرسني وال يوجد وعي كايف لتفهم مادة الرتبية البدنية والر�ضية، وهنا يتبني لن

أن املنهاج املدرسي ) 1980(عن مايكر) 2011(ص التالميذ املتفوقني وهذا ما تؤكده ماجدة السيد عبيدأي فيما خي

  . املالئم للتالميذ املتفوقني جيب أن يكون خمتلفا نوعيا عن منهاج التالميذ العاديني

  

:عرض وحتليل نتائج احملور الثاين 2. 2  

  .يوضح نتائج اهتمام املنهاج �لتالميذ املتفوقني ر�ضيا) 21(اجلدول رقم 
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  احملاور
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  %املئوية

 2كا

  احملسوبة

 2كا

  اجلدولية
  درجة احلرية

مستوى 

  الداللة

الداللة 

  املستو�ت  اإلحصائية

  5.55  05  نعم
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  94.45  85  ال  إحصائيا



اجلدولية  2كاوهي  اكرب من  ) 6.7( احملسوبة بلغت 2كاأعاله أن  ) 03( نالحظ من خالل نتائج املدونة يف اجلدول رقم 

معناه أن هناك فروق ذات داللة إحصائية، أي أن منهاج الرتبية  01ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة ) 3.84(

  .قني ر�ضياالبدنية احلايل ال يويل أي اهتمام �لتالميذ املتفو 

نالحظ أيضا أن املنهاج احلايل ال يتماشى مع طموحات التالميذ خاصة املتفوقني ر�ضيا ويرجع هذا اإلمهال إىل عدم 

أن  كنتيجة يف دراسته  )1994(صاحل هادي فرحان العنزي يف هذا الصدد وجد. مراعاة ميوهلم واحتياجا�م اخلاصة

ومجود البيئة التعليمية وتقليدية عملية التدريس والنتائج ال تليب االحتياجات الرتبوية املنهاج احلايل يتميز مبحدودية احملتوى 

على أن رعاية املتفوقني وتقديرهم مبا يتالءم وقدرا�م ضرورة ) 2011(، وهلذا يؤكد مصطفى نوري القمشللطلبة املتفوقني

بية ،ذلك أل�م ثروة وطنية غري قابلة للتعويض أو حتمية واسرتاتيجية مهمة من اسرتاتيجيات التنشئة يف جمتمعاتنا العر 

  .االستبدال

  

  

  

  

  

0

20

40

60

80

100

 االجا�ت

ينة
الع

م 
ج

ح

ينب اجا�ت االساتذة يف احملور الثاين) 02(شكل  

 نعم

 ال



:عرض وحتليل نتائج احملور الثالث  3. 2  

  .يوضح نتائج مراعاة املنهاج للمشكالت النفسية) 22(اجلدول رقم 

  

 2كاوهي  اكرب من  ) 9.09( احملسوبة بلغت 2كاأعاله أن  ) 04( نالحظ من خالل نتائج املدونة يف اجلدول رقم 

فروق ذات داللة إحصائية، أي أن املنهاج معناه أن هناك  01ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة ) 3.84(اجلدولية 

  .احلايل ال يراعي املشكالت النفسية للتالميذ املتفوقني ر�ضيا

نالحظ أيضا أن املنهاج احلايل ال يتوافق مع احلاجات النفسية للتالميذ املتفوقني ر�ضيا ، وهذا راجع لعدم وعي أهل 

خالل حصة الرتبية البدنية والر�ضية وخاصة التالميذ املتفوقني االختصاص مبعرفة املشكالت اليت يواجهها التالميذ 

على أنه ختتلف مشكالت الطلبة املتفوقني �ختالف ) 1995(و مبا جاءت به ماجدة حسن سلمان املطوع .ر�ضيا

التحصيل، يف العوامل التالية اإلحباط األكادميي، قلق ) علوم، ر�ضيات، لغة إجنليزية، تربية بدنية(التخصص املعلم 

  .واحلاجة لإلجناز، وتشابه يف العوامل �كيد الذات، وضعف املشاركة االجتماعية، النفسية

أنه ال يوجد اهتمام ال من املنهاج وال من أهل االختصاص مبشكالت التالميذ ومنه يستنتج الطالب الباحث 

.اعدة على فهمهوأن املنهاج احلايل ال يعمل �ملفاهيم واملعارف املساملتفوقني ر�ضيا،   
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هل أمناط املشكالت النفسية كل من القلق،السلوك العدواين، الثقة �لنفس هي األكثر   1. 3. 2

 ظهورا عند التالميذ املتفوقني خالل حصة الرتبية البدنية والر�ضية ؟

يوضح نتائج حول رأي األساتذة يف أمناط املشكالت النفسية األكثر ظهورا عند ) 23(اجلدول رقم 

.التالميذ املتفوقني ر�ضيا  

 2كاوهي  اكرب من  ) 16.20( احملسوبة بلغت 2كاأعاله أن  ) 05( نالحظ من خالل نتائج املدونة يف اجلدول رقم 

معناه أن هناك فروق ذات داللة إحصائية، أي أن أمناط  01ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة ) 3.84(اجلدولية 

  .ضيا هي كل من القلق ، السلوك العدواين والثقة �لنفساملشكالت النفسية األكثر ظهورا عند التالميذ املتفوقني ر�

نالحظ أيضا أن آراء األساتذة كانت كلها تصب يف أن كل من هذه املشكالت النفسية ظاهرة وبقوة علي التالميذ 

ما خاصة التالميذ املتفوقني ر�ضيا خالل الدرس حيث ميتازون بثقة عالية �لنفس وهذا بفضل أدائهم يف احلصة وهذا 

أن هؤالء األفراد املتفوقني ر�ضيا واملتميزين يف القياسات اجلسمية أ�م حيققون أفضل ) 2002(يوضحه دمحم لطفي طه 

مستو�ت األداء، حيث اتسم أدائهم �لرقي والتميز سواء يف متطلبات اللياقة البدنية أو نشاطا�م التخصصية وهذا ما 

ألفراد العاديني ويظهر التفوق و�لتايل و�لتايل نرى بروز الثقة �لنفس �لتايل يزيد يف ثقتهم �نفسهم وعند مقارنتهم �

يصبح عندهم ثقة �لنفس زائدة ما يزيد من قلقهم اجتاه األفراد العاديني وهذا ما يراه جل األساتذة يف ظهور سلوكات غري 

  .)2002طه، ( عادية من التالميذ املتفوقني ر�ضيا

  اإلجا�ت
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ومنه يستنتج الطالب الباحث أن هناك مشكالت نفسية كثري تظهر على التالميذ املتفوقني ومنها القلق ، السلوك 

العدواين والثقة �لنفس و�لتايل نرى أن املنهاج احلايل ال خيص �لذكر هذه الفئة من خالل حتديده للحاجات النفسية 

  .األساتذة واملفتشني حول اجلانب االنفعايل للتالميذ املتفوقني ر�ضياللتالميذ وهذا ما اقتبسناه من أراء 

  

هل توافق على أن منهاج الرتبية البدنية والر�ضية يهتم �مناط املشكالت النفسية كل من   2. 3. 2

 القلق، السلوك العدواين، الثقة �لنفس للتالميذ املتفوقني خالل احلصة ؟

القلق، السلوك (يوضح نتائج اهتمام املنهاج �مناط املشكالت النفسية) 24(اجلدول رقم 

.للتالميذ املتفوقني ر�ضيا) �لنفسالعدواين، الثقة   
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 2كاوهي  اكرب من  ) 12.8( احملسوبة بلغت 2كاأعاله أن  ) 06( نالحظ من خالل نتائج املدونة يف اجلدول رقم 

معناه أن هناك فروق ذات داللة إحصائية، أي أن املنهاج  01ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة ) 3.84(اجلدولية 

  .اط املشكالت النفسية كل من القلق، السلوك العدواين والثقة �لنفس للتالميذ املتفوقني ر�ضيااحلايل ال يهتم �من

ونالحظ أيضا من خالل أراء األساتذة أن املنهاج احلايل ال يضع أي أساس هلذه املشكالت النفسية حيث أنه يعطي 

يصف فيه احلالة النفسية  فئة التالميذ مفهوم عام حول سلوكات التالميذ بصفة عامة دون ذكر أي شيء يدرس أو 

املتفوقني ر�ضيا �لرغم من أن هذه الفئة هي األكثر امتيازا من حيث هذه املشكالت النفسية وهذا ما يؤكده دمحم لطفي 

�ن املتفوقني ر�ضيا يتميزون من حيث الثبات االنفعايل، والثقة �لنفس، واملثابرة وغالبا ما يتصدرون ) 2002(طه 

   .قيادة بني زمالئهم العادينيال
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  :عرض نتائج حتليل عناصر منهاج الرتبية البدنية والر�ضية .  3

  

  املستوى  احملور

  منخفض    متوسط  مرتفع

  فلسفة املنهاج

  

  45  05  /  التكرار

  % 90  %10  /  النسبة املئوية

  األهداف 

  

  11  38  01  التكرار

  % 22  % 76  % 02  النسبة املئوية

  احملتوى 

  

  43  07  /  التكرار

  % 86  % 14  /  النسبة املئوية

  31  19  /  التكرار  طرق وأساليب التدريس

  % 62  % 38  /  النسبة املئوية

 التقومي

  

  25  25  /  التكرار

  % 50  % 50  /  النسبة املئوية

  62.77  احملسوبة ²كا 

  0.01  مستوى داللة

  يوضح مستو�ت منهاج الرتبية البدنية والر�ضية ) 25(جدول 

ــــــــد  )62.77( احملســــــــوبة  ²كــــــــا أن   )25(ويتضــــــــح مــــــــن اجلــــــــدول  معنــــــــاه أن هنــــــــاك  )0.01(مســــــــتوى دالــــــــة عن

   .ترابط بني املستوى وطبيعة احملاور، مبعىن أن املستوى خيتلف �ختالف احملاور

أن مســـــــتوى كـــــــل حمـــــــاور حتليـــــــل املنهـــــــاج تنحصـــــــر بـــــــني املســـــــتويني املـــــــنخفض واملتوســـــــط حســـــــب كـــــــل  ونالحـــــــظ

 86 ، % 90بنســــــبة  ة علــــــى التــــــوايلمنخفضــــــاحملتــــــوى وطــــــرق التــــــدريس  حيــــــث جنــــــد كــــــل مــــــن فلســــــفة املنهــــــاج.حمــــــور

% ،62 %.   

و وقـــــــــد تســـــــــاوى التقـــــــــومي بـــــــــني املســـــــــتوى املتوســـــــــط ، % 76بينمـــــــــا جنـــــــــد مســـــــــتوى األهـــــــــداف متوســـــــــط بنســـــــــبة 

  )05(لكليهما كما يوضحه الشكل  % 50املنخفض بنسبة 



  

أن املنهاج احلايل حيتوى على أنشطة متثل قيمة تربوية ميكنها أن حتقق األهداف املرجوة منه ولكنه ال يقدم رؤية 

اليت ال ) صيغة التدريس �لكفاءات(واضحة للمفاهيم الواردة يف أهدافه كما أن هناك خلل يف طريقة تنظيمه 

 .  

أن مكو�ت املنهاج احلايل متثل ثقافة بدنية �لنسبة للتالميذ ولكن نسبة معتربة من األساتذة ومفتشي الرتبية 

البدنية ترى انه ال حيافظ على القدرات املهارية والبدنية للتالميذ حاليا ألنه ال يراعي املنافسة الر�ضية وال يعكس 

أن املنهاج احلايل يعد حاليا املصدر الرئيسي الوحيد ملعرفة حركة اإلنسان إال انه ال يعمل �ملفاهيم واملعارف 

املساعدة على فهمه و�لتايل تطبيقه ميدانيا بصورة مثالية وهذا ما أدى اىل وجود خلل يف فهم احلركة من خالل  

اء يف تنفيذه حىت ميكنه أن املنهاج احلايل يستوعب نظر� تيارات الرتبية املعاصرة و لكنه حيتاج إىل عملية اإلجر 

   .حتد�ت العصر الناجتة عن اآل�ر السلبية للتكنولوجيا
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فلسفة المنھاج األھداف 

 منھاج التربیة البدنیة والریاضیة

  

أن املنهاج احلايل حيتوى على أنشطة متثل قيمة تربوية ميكنها أن حتقق األهداف املرجوة منه ولكنه ال يقدم رؤية 

واضحة للمفاهيم الواردة يف أهدافه كما أن هناك خلل يف طريقة تنظيمه 

. ف املرجوةتعطي أفضل النتائج و�لتايل عدم التمكن من  حتقق األهدا

أن مكو�ت املنهاج احلايل متثل ثقافة بدنية �لنسبة للتالميذ ولكن نسبة معتربة من األساتذة ومفتشي الرتبية 

البدنية ترى انه ال حيافظ على القدرات املهارية والبدنية للتالميذ حاليا ألنه ال يراعي املنافسة الر�ضية وال يعكس 

  . ضة املدرسية بصفة عامةاهتمام ا�تمع اجلزائري �لر�

أن املنهاج احلايل يعد حاليا املصدر الرئيسي الوحيد ملعرفة حركة اإلنسان إال انه ال يعمل �ملفاهيم واملعارف 

املساعدة على فهمه و�لتايل تطبيقه ميدانيا بصورة مثالية وهذا ما أدى اىل وجود خلل يف فهم احلركة من خالل  

 .يف تعلم املهارة احلركية  العالقة بني الفعل والفكر

أن املنهاج احلايل يستوعب نظر� تيارات الرتبية املعاصرة و لكنه حيتاج إىل عملية اإلجر 

. 

حتد�ت العصر الناجتة عن اآل�ر السلبية للتكنولوجياأن املنهاج احلايل ال يواكب 

األھداف 
المحتوى 

طرق 
وأسالیب 
التدریس

التقویم

منھاج التربیة البدنیة والریاضیةیمثل مستویات ) 05(شكل 
حسب المحاور

  :ومنه نستنتج 

  أن املنهاج احلايل حيتوى على أنشطة متثل قيمة تربوية ميكنها أن حتقق األهداف املرجوة منه ولكنه ال يقدم رؤية

واضحة للمفاهيم الواردة يف أهدافه كما أن هناك خلل يف طريقة تنظيمه 

تعطي أفضل النتائج و�لتايل عدم التمكن من  حتقق األهدا

  أن مكو�ت املنهاج احلايل متثل ثقافة بدنية �لنسبة للتالميذ ولكن نسبة معتربة من األساتذة ومفتشي الرتبية

البدنية ترى انه ال حيافظ على القدرات املهارية والبدنية للتالميذ حاليا ألنه ال يراعي املنافسة الر�ضية وال يعكس 

اهتمام ا�تمع اجلزائري �لر�

  أن املنهاج احلايل يعد حاليا املصدر الرئيسي الوحيد ملعرفة حركة اإلنسان إال انه ال يعمل �ملفاهيم واملعارف

املساعدة على فهمه و�لتايل تطبيقه ميدانيا بصورة مثالية وهذا ما أدى اىل وجود خلل يف فهم احلركة من خالل  

العالقة بني الفعل والفكر

  أن املنهاج احلايل يستوعب نظر� تيارات الرتبية املعاصرة و لكنه حيتاج إىل عملية اإلجر

.مساير�ا

   أن املنهاج احلايل ال يواكب

شكل 

مرتفع

متوسط

منخفض



ـــــه  ، كمـــــا أنـــــه ال  ي مـــــن مشـــــاكل ال تســـــمح بتقـــــومي الكفـــــاءة اخلتاميـــــة للتالميـــــذيعـــــانيفيمـــــا خيـــــص التقـــــومي فقـــــد تبـــــني ان

واجلوانـــــب النفســــــية واملعرفيــــــة والوجدانيــــــة للتالميــــــذ ، وال الكميــــــة يعتمـــــد علــــــى مقــــــاييس مقننــــــة تقـــــيس اجلوانــــــب البدنيــــــة 

ـــــة البدنيـــــة ـــــذ املمارســـــني للرتبي ـــــني التالمي ـــــة  يف التقيـــــيم ب عـــــل طريقـــــة التقـــــومي يف املنهـــــاج ممـــــا جي ،يراعـــــي الفـــــرو قـــــات الفردي

  . التالميذ املتفوقني ر�ضيااجيابيا على  تنعكساحلايل ال 

  :املقاييس النفسيةعرض نتائج   5

  :مقياس القلق 1. 5

اإلجابة   احملاور

  �لدرجات

التكرارات 

  املشاهدة

  2كا  النسبة املئوية

  احملسوبة

مستوي 

  الداللة

درجة 

  احلرية

  2كا

  اجلدولية

الداللة 

  اإلحصائية

املقياس 

  األول

  القلق

   %00 00  خفضمن

  

7.3 

 

 

0, 01 

 

 

3 

 

 

11.34 

 

 

 غري دال

 % 20  60  متوسط

 %23.33  70  عايل

 %56.66 170  عايل جدا 

 %100  300  جمموع كل املقياس

لدى التالميذ  قياس القلقمل 2ميثل التكرارات املشاهدة و النسب املئوية و كا ):26(جدول رقم

  املتفوقني ر�ضيا

من خالل النتائج املدونة يف اجلدول أعاله بعد تفريغ املقياس املوجه للتالميذ ملعرفة �ثري منهاج الرتبية البدنية و الر�ضية 

 –تلمسان  -غليزان –وهران -معسكر(علي املشكالت النفسية لدى تالميذ متوسطات بعض وال�ت الغرب اجلزائري 

، % 56.66تلميذ لديهم مستوى عايل جدا من القلق بنسبة  170تلميذ فكان  300و الذي بلغ عددهم  ،)سعيدة

 60واما من كان متوسط فكان عددهم  %23.33تلميذ بنسبة  70أما التالميذ الذين كان قلقهم عايل فكان عددهم 

حيث بلغت  2اختبار حسن املطابقة كا،و لداللة الفروق بني اإلجا�ت استخدم الطالب الباحث % 20تلميذ بنسبة 

   0.01عند مستوي الداللة  11.34اجلدولية اليت بلغت  2من كا هي أصغر 7.3احملسوبة  2قيمة كا



هنالك فروق ذات داللة إحصائية بني إجا�ت تالميذ متوسطات بعض وال�ت الغرب  ه ليسالطالب الباحث أنويالحظ 

، لصاحل اإلجا�ت اليت تقول على أن القلق عايل جدا ، والدليل )سعيدة –ان تلمس -غليزان –وهران -معسكر(اجلزائري 

  .الذين اتضح ان قلقهم عايل جدا % 56.66على ذلك أن أعلى نسبة كانت 

  :مقياس السلوك العدواين 2. 5

اإلجابة   احملاور

  �لدرجات

التكرارات 

  املشاهدة

  2كا  النسبة املئوية

  احملسوبة

مستوي 

  الداللة

درجة 

  احلرية

  2كا

  اجلدولية

الداللة 

  اإلحصائية

املقياس 

  ثاينال

سلوك ال

  العدواين

   %1.66 05  خفضمن

  

12.51 

 

 

0, 01 

 

 

3 

 

 

11.34 

 

  

 دال

 %8.33  25  متوسط

 %26.66  80  عايل

 %63.33 190  عايل جدا 

 %100  300  جمموع كل املقياس

لدى  سلوك العدواينقياس المل 2املشاهدة و النسب املئوية و كاميثل التكرارات  ):27(جدول رقم

  التالميذ املتفوقني ر�ضيا

من خالل النتائج املدونة يف اجلدول أعاله بعد تفريغ مقياس السلوك العدواين املوجه للتالميذ ملعرفة �ثري منهاج الرتبية 

 -وهران -معسكر(البدنية و الر�ضية علي املشكالت النفسية لدى تالميذ متوسطات بعض وال�ت الغرب اجلزائري 

تلميذ لديهم مستوى عايل جدا من العدوانية  190تلميذ فكان  300 ، و الذي بلغ عددهم)سعيدة -تلمسان  -غليزان

واما من   %26.66تلميذ بنسبة  80، أما التالميذ الذين كان سلوكهم العدواين عايل فكان عددهم % 63.33بنسبة 

 05،وأما من كان سلوكهم العدواين منخفض فكان عددهم % 8.33تلميذ بنسبة  25كان متوسط فكان عددهم

حيث  2، و لداللة الفروق بني اإلجا�ت استخدم الطالب الباحث اختبار حسن املطابقة كا%1.66بنسبة  تالميذ

  0.01عند مستوي الداللة  11.34اجلدولية اليت بلغت  2هي أكرب من كا 12.51احملسوبة  2بلغت قيمة كا



الطالب الباحث أن هنالك فروق ذات داللة إحصائية بني إجا�ت تالميذ متوسطات بعض وال�ت الغرب  يالحظومنه  

، لصاحل اإلجا�ت اليت تقول على أن السلوك العدواين للتالميذ )سعيدة -تلمسان  -غليزان -وهران -معسكر(اجلزائري 

من التالميذ الذين اتضح أن سلوكهم  % 63.33ت املتفوقني ر�ضيا عايل جدا ، والدليل على ذلك أن أعلى نسبة كان

  .العدواين عايل جدا

و منه نستنتج أيضا أن التعبريات العدوانية تظهر بشكل كبري عند التالميذ املتفوقني ر�ضيا يف وال�ت الغرب اجلزائري  

  .التعليم املتوسطيف حصة الرتبية البدنية و الر�ضية يف مرحلة ) سعيدة -تلمسان  -غليزان -وهران -معسكر(

  :مقياس الثقة �لنفس 3. 5

اإلجابة   احملاور

  �لدرجات

التكرارات 

  املشاهدة

  2كا  النسبة املئوية

  احملسوبة

 ىمستو 

  الداللة

درجة 

  احلرية

  2كا

  اجلدولية

الداللة 

  اإلحصائية

املقياس 

  ثالثال

  ثقة �لنفسال

   %00 00  ضعيفة

  

6.0001 

 

 

0, 01 

 

 

3 

 

 

11.34 

  

  

 غري دال

 %00  00  ةمتوسط

 %16.66  50  ةعالي

 %83.33 250  جدا  ةعالي

 %100  300  جمموع كل املقياس

لدى  ثقة �لنفسقياس المل 2ميثل التكرارات املشاهدة و النسب املئوية و كا ):28(جدول رقم

  التالميذ املتفوقني ر�ضيا

من خالل النتائج املدونة يف اجلدول أعاله بعد تفريغ مقياس الثقة �لنفس املوجه للتالميذ ملعرفة �ثري منهاج 

وهران -معسكر(الرتبية البدنية و الر�ضية علي املشكالت النفسية لدى تالميذ متوسطات بعض وال�ت الغرب اجلزائري 

تلميذ لديهم مستوى عايل جدا من الثقة  250تلميذ فكان  300، و الذي بلغ عددهم )سعيدة -تلمسان  -غليزان -

، أما ثقتهم %16.66تلميذ بنسبة  50، أما التالميذ الذين كانت ثقتهم عالية فكان عددهم % �83.33لنفس بنسبة 

ر و لداللة الفروق بني اإلجا�ت استخدم الطالب الباحث اختبا. �نفسهم متوسطة و ضعيفة مل جيب عليها أي تلميذ



عند  11.34اجلدولية اليت بلغت  2من كا أصغرو هي 6.001احملسوبة  2حيث بلغت قيمة كا 2حسن املطابقة كا

   0.01مستوي الداللة 

هنالك فروق ذات داللة إحصائية بني إجا�ت تالميذ تالميذ متوسطات  ه ليسالطالب الباحث أن يالحظو 

تالميذ ثقتهم �نفسهم عالية الأن  و�لتايل، )سعيدة -تلمسان  -غليزان -وهران -معسكر(بعض وال�ت الغرب اجلزائري 

يف املستوى اخلطري الذين أجابوا أن ثقتهم عالية جدا أي أ�م  %83.33جدا، والدليل على ذلك أن أعلى نسبة كانت 

  .من مستو�ت الثقة �لنفس أال وهو مستوى الغرور وهذا ما يزيد من قلقهم و�لتايل يصبح قلقه يف أعلى املستو�ت

  

  :العامة االستنتاجات 6

  : ت املتعلقة �ملتفوقني ر�ضيااالستنتاجا 1.6

 بني انه هناك اخنفاض يف االهتمام �ـا وذلـك مـن خـالل عـدم اكتشـافهم فقد تهذه الفئة من التالميذ  فيما خيص

ممــا ، أثنــاء حصــة الرتبيــة البدنيــة  إبرازهــاأكثــر مــن أجــل ، واالجتهــاد أمهيــة هلــذه الفئــة، واحملافظــة عليهــا إعطــاءأو 

  .ينعكس سلبيا على حتقيق األهداف املعلنة واملرجوة من منهاج الرتبية البدنية 

0

100

200

300

 الثقة �لنفس السلوك العدواين القلق
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ح

املشكالت النفسية

مستوى املشكالت النفسية للتالميذ املتفوقني ) 06(شكل رقم 

ر�ضيا

 منخفض

 متوسط

 عايل

 عايل جدا



 بــني فقــد تبــني أن هنــاك اخنفــاض ملســتوى التواصــل  بــني التالميــذ املتفــوقني ر�ضــيا واألســتاذقــات فيمــا خيــص العال

ء حصة الرتبية البدنية مما روح اجلماعة واملبادرة أثناحيث أ�م هم الذين خيلقون ، االستاذ وهذه الفئة من التالميذ

�لـرغم مـن أن املنهـاج مل يعطـي احليـز الـالزم  نيـةعلى حتقيق األهداف املعلنة واملرجـوة مـن منهـاج الرتبيـة البديظهر 

 .   للتالميذ املتفوقني ر�ضيا

   منهاج الرتبية البدنية والر�ضية  احلايل غري مناسب لفئة التالميذ املتفوقني ر�ضيا.  

   منهاج الرتبية البدنية والر�ضية احلايل يف حاجة ماسة اىل تغيري.  

   والر�ضية احلايل ال يراعي التالميذ املتفوقني ر�ضيامنهاج الرتبية البدنية.  

  منهاج الرتبية البدنية والر�ضية احلايل ال يراعي البيئة احمليطة �لتالميذ املتفوقني ر�ضيا.  

  منهاج الرتبية البدنية والر�ضية احلايل ال يتماشى وطموحات التالميذ املتفوقني ر�ضيا.  

  ر�ضية احلايل ال يراعي حاجيات وميول التالميذ املتفوقني ر�ضيامنهاج الرتبية البدنية وال.  

  :االستنتاجات املتعلقة مبنهاج الرتبية البدنية والر�ضية  2.6

  فيما خيص فلسفة املنهاج احلايل للرتبية البدنية والر�ضية فأ�ا تعطي ثقافة بدنيـة حمـدودة للتالميـذ وال تراعـي العـادات

عمـل �ملفـاهيم واملبـادئ ا ال تأ�ـلقيم واملعايري املكونة للهوية الثقافية احمللية للتالميذ ، كما تبني  والتقاليد وال تعكس ا

مما جيعل ) البدنية ، النفسية ، االجتماعية(املعرفية املساعدة على الفهم اجليد للمهارة احلركية الر�ضية جبميع مكو��ا 

  .اجيابيا على عناصر التنشئة االجتماعية املتوفرة لدى تالميذ الثالثة �نوي حاليا  تنعكسفلسفة املنهاج احلالية ال 

  لتعقيد  بعضها واتسم بطريقة عامة ومركبة ومل ترتب ترتيبا منطقيا  جاءت تهاأن صياغهداف فقد تبني األفيما خيص�

حبيــث يصــعب ترمجتهــا يف والضــبابية وعــدم الوضــوح يف املعــىن ، كمــا متيــزت بعــض أهــدافها بغيــاب الطــابع اإلجرائــي 

املشـكالت اجيابيـا علـى  تـنعكسمما جيعل أهداف املنهاج احلالية ال  امليدان و�لتايل يصعب تطبيقها على ارض الواقع

  .حاليا  متوسطلدى تالميذ الثالثة  النفسية



  سـب ولكنـه يتنااملخصـص لتنفيـذه علـى ارض الواقـع  انـه ال يتناسـب مـع احلجـم السـاعيتوى فقـد تبـني احملفيما خيص

ولكنــه وقــدرات التالميــذ املعــاقني حركيــا ، واســتعدادات التالميــذ األصــحاء وال يتناســب مــع اســتعدادات مــع قــدرات 

والــيت ال تــدخل ضــمن االمتحــان النهــائي لشــهادة  )كــرة اليــد ،كــرة الطــائرة، كــرة الســلة(حيتــوي علــى أنشــطة مجاعيــة 

ال حيقــق اإلغــراض التعليميــة لألهــداف املعلنــة ، ممــا جيعــل حمتــوى فقــد تبــني أن احملتــوى البكــالور� الر�ضــي، و�لتــايل 

 .اجيابيا على عناصر التنشئة االجتماعية املتوفرة لدى تالميذ الثالثة �نوي حاليا  ينعكساملنهاج احلايل ال 

 عـدم مشـاكل تعيـق تنفيـذها علـى ارض الواقـع  تتمثـل يف ما خيص طرق ووسـائل التـدريس فقـد تبـني أ�ـا تعـاين مـن في

اســـتعمال الطـــرق والوســـائل التدريســـية احلديثـــة علـــى ارض الواقـــع وعـــدم التنويـــع يف اســـتخدامها ، �إلضـــافة إىل عـــدم 

ـــادة والـــتعلم ، وعـــدم تـــرك احلر  ـــة للتالميـــذ للتعبـــري عـــن قـــدرا�م ورغبـــا�م  إشـــراك التالميـــذ يف مســـؤوليات القي يـــة الكافي

اجيابيــا علــى عناصــر التنشــئة االجتماعيــة  تــنعكسوميــوال�م ، ممــا جيعــل طــرق ووســائل التــدريس يف املنهــاج احلــايل ال 

  .املتوفرة لدى تالميذ الثالثة �نوي حاليا 

 كمـا أنـه ال يعتمــد  الكفـاءة اخلتاميـة للتالميـذي مـن مشــاكل ال تسـمح بتقـومي فيمـا خيـص التقـومي فقـد تبـني انـه يعـاني ،

، وال يراعـي الفـرو  على مقاييس مقننة تقـيس اجلوانـب البدنيـة الرقميـة واجلوانـب النفسـية واملعرفيـة والوجدانيـة للتالميـذ

 نعكستــايل ال ممــا جيعــل طريقــة التقــومي يف املنهــاج احلــ .يف التقيــيم بــني التالميــذ املمارســني للرتبيــة البدنيــةقــات الفرديــة 

   .اجيابيا على عناصر التنشئة االجتماعية املتوفرة لدى تالميذ الثالثة �نوي حاليا 

  :�مناط املشكالت النفسيةاالستنتاجات املتعلقة  3.6

  مشـكالت نفسـية لـدى التالميـذ املتفـوقني ر�ضـيا وهـي كثـرية مـن بينهـا القلـق والسـلوك العـدواين والثقـة تبني أن هناك

  . �لنفس 

 االهتمام �جلانب االجتماعي واالنفعايل للتالميذ املتفوقني ر�ضيا وذلك واضح مـن عـدم اهتمـام املنهـاج احلـايل  عدم

  .�ذه الفئة وهذا ما انعكس على شخصيتهم 



 أن منهــاج الرتبيــة البدنيــة والر�ضــية ال يراعــي أمنــاط املشــكالت النفســية �لضــبط، وكــذلك يف  وجــود داللــة إحصــائية

مبدى أمهية  األساتذةاط هذه املشكالت النفسية بفئة التالميذ املتفوقني ر�ضيا وهذا واضح من خالل عدم وعي ارتب

  .معرفة هذه املشكالت النفسية

  التالميــذ املتفــوقني ر�ضــيا علــى التواصــل مــع التالميــذ العــادين بــدون ســلوكات غــري قــدرة يف ال توجــد داللــة إحصــائية

 .سلوك عدواين غري حمدودعادية و�لتايل لديهم 

  القلق عند التالميذ املتفوقني ر�ضيا �لرغم مـن أن مسـتوى القلـق لـديهم عـايل جـدا وهـذا  يف إحصائيةال توجد داللة

 .ما يدل على أن املنهاج احلايل للرتبية البدنية والر�ضية ال يراعي مشكلة القلق لدى هذه الفئة من التالميذ

 السـلوك العـدواين عنـد التالميـذ املتفـوقني ر�ضـيا  مـع العلـم أن مسـتوى السـلوك العـدواين  أن وجود داللة إحصائية يف

لدى  ة والر�ضية ال يراعي مشكلة السلوك العدواينلديهم عايل جدا وهذا ما يدل على أن املنهاج احلايل للرتبية البدني

 .هذه الفئة من التالميذ

  عند التالميذ املتفوقني ر�ضيا �لرغم من أن مستوى الثقة �لنفس لديهم ثقة �لنفس أن الال توجد داللة إحصائية يف

عايل جدا أي أ�م ميتازون بثقة عالية وهذا ما ينعكس لديهم ويصبح غرور و�لتايل �ثر على مستواهم وهذا ما يـدل 

 .الفئة من التالميذ على أن املنهاج احلايل للرتبية البدنية والر�ضية ال يراعي مشكلة الثقة �لنفس لدى هذه

  األكثر ظهورا عند التالميذ املتفوقني ر�ضيا) القلق، السلوك العدواين والثقة �لنفس(أمناط املشكالت النفسية.  

 القلق، السلوك العدواين، الثقة �لنفس(البدنية والر�ضية احلايل ال يهتم �مناط املشكالت النفسية  الرتبية منهاج (

  .ر�ضياللتالميذ املتفوقني 
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  .منهاج الرتبية البدنية والر�ضية احلايل ال يراعي أمناط املشكالت النفسية للتالميذ املتفوقني ر�ضيا



املنهاج، اهتمام الرأي العام حول (من اجل التحقق من صحة الفرضية قصد قبوهلا او رفضها مت تفريغ نتائج احملاور الثالثة 

-21(يف اجلداول اآلتية على التوايل ) املنهاج �لتالميذ املتفوقني، مراعاة املنهاج للمشكالت النفسية للتالميذ املتفوقني

22-23-24-25.(  

البدنية وقد جاءت النتائج تقريبا متقاربة بني احملاور الثالثة حبيث مت قبول الفرض الصفري وعليه فان املنهاج احلايل للرتبية 

ال يراعي أمناط املشكالت النفسية للتالميذ املتفوقني ر�ضيا وهذا من وجهة نظر األساتذة واملفتشني، و �لرجوع للمحاور 

وهذا ) ال( يف خانة ) ٪83.33(أستاذ  بنسبة ) 75(فانه فيما خيص الرأي العام حول املنهاج فقد بلغ عدد التكرارات 

والر�ضية احلايل يف حاجة ماسة اىل تغيري، وتقول يف هذا الصدد ماجدة السيد  منهاج الرتبية البدنيةيعين أن 

أن الرتبية اخلاصة للمتفوقني واجهت كل التحد�ت، فمن التشكيك يف جدوى تطوير املناهج اخلاصة إىل )2011(عبيد

على الرغم من توايل الدعوات عدم االمجاع يف الرأي على تعريف موحد للتفوق أو على طريقة حمددة لتعليم املتفوقني، و 

، 2011عبيد، (لرعاية التالميذ املتفوقني مل تطرأ أي تغيريات جوهرية على املناهج الرتبوية أو أي تغيريات حمددة فقط 

، وتقول أيضا إن املناهج واألنشطة املخصصة للتالميذ العاديني تعترب غري مالئمة للمتفوقني الذين يف نفس )173صفحة 

،ففي أشهر معدودة يستطيع التلميذ املتفوق أن يتعلم مجيع املهارات الدراسية اليت حيتاج فيها التلميذ الغادي العمر الزمين

سنة دراسية كاملة هلذا فاملتفوق الر�ضي حيتاج إىل تعليم من نوع خاص تتوافر فيه املناهج واألدوات واألنشطة 

فقد بلغ عدد حمور اهتمام املنهاج �لتالميذ املتفوقني ر�ضيااما فيما خيص  –. والتجهيزات اليت تتناسب مع قدراته

وهذا يعين أن املنهاج احلايل ال يهتم �لتالميذ املتفوقني ر�ضيا ) ال( يف خانة ) ٪94.45(أستاذ بنسبة ) 85(التكرارات 

املنهاج احلايل تواجه مشكالت  ورغم اجلهود الرتبوية اليت تبذل ألجل حتديث املنهاج الرتبوي اجلزائري إال أن األهداف يف 

كبرية يف تطبيقها على ارض الواقع وهذا ما يؤكده اغلب الباحثني من أن األهداف الرتبوية تعاين من مواطن ضعف 

، صفحة 1993وظفة، (وقصور فهي كما يقولون تبقى مقوالت خطابية وجمرد شعارات ترتفع عن الواقع وتنئ عن مهومه 

يؤكده تواجه املنهاج احلايل عدم االهتمام �ذه الفئة وصرف اإلنتباه بتا� عنها �لرغم مما ومن اهم املشاكل اليت ) 49

على أن رعاية املتفوقني وتقديرهم مبا يتالءم وقدرا�م ضرورة حتمية واسرتاتيجية مهمة من ) 2011(مصطفى نوري القمش



غري قابلة للتعويض أو االستبدال، و�ألخص يف عصر  اسرتاتيجيات التنشئة يف جمتمعاتنا العربية ،ذلك أل�م ثروة وطنية

  .العوملة وتفجر املعلومات والزحف اهلائل للتقنية

أستاذ بنسبة ) 79(أما فيما خيص حمور مراعاة املنهاج للمشكالت النفسية للتالميذ فقد بلغ عدد التكرارات  -

ويقول ملشكالت النفسية للتالميذ املتفوقني ر�ضيا وهذا يعين أن املنهاج احلايل ال يراعي ا) ال( يف خانة ) 87.78٪(

الطالب الباحث أن التحديد السليم لألهداف يؤدي إىل اجتياز اخلربات املناسبة هلذه األهداف ويعترب احملتوى هو اجلزء 

وهذا ما ينتج عنه  صعوبة يف تنفيذ حمتوى املنهاج احلايل �إلمكا�ت املتاحةاألساسي يف منهاج الرتبية البدنية و هلذا جند 

�إلضافة إىل الزمن املخصص  فإنه ) املتفوقني والتالميذ العاديني(عدة مشاكل أمهها إمهال الفرو قات الفردية بني التالميذ 

صعوبة  يف اكتشاف املتفوقون ومشكال�م من خالل هذه الفرتة الزمنية احملددة، حيث جيب رعاية املتفوقني ر�ضيا يوجد 

يقول يف هذا و . من النواحي العقلية واجلسمية واالنفعالية واالجتماعية ، ومبا حيقق لشخصيا�م النمو املتكاملرعاية شاملة 

أنه جيب اإلهتمام �ملتفوقني واملوهوبني وتقدمي الربامج املتنوعة اليت تساعدهم يف ) 2011(الصدد مصطفى نوري القمش

التفوق حىت نستفيد منهم بصورة مثلى يف كافة ا�االت من علوم اشباع حاجا�م لتحفيزهم و مساعد�م على مواصلة 

وفنون وثقافة، ولذلك جيب التعرف عل حاجيات ومشكالت هذه الفئة النفسية واالجتماعية والتدريسية واجلسمية 

  .وإشباعها
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  .النفسية للتالميذ املتفوقني ر�ضيا  منهاج الرتبية البدنية و الر�ضية ال يقلل من  أمناط املشكالت

و هذا معناه أن مستوى القلق لدى املتفوقني ر�ضيا ) 0.01(احملسوبة دالة عن مستوى  2كاأن  ) 26(يتضح من اجلدول 

عايل جدا و هذا بعد ما رأينا يف ارتفاع نسبة الدرجة عالية جدا عندهم وهذا �لرغم من أن هذه الفئة من التالميذ متفوقة 

لزمالء أو األستاذ املشرف وهذا ما أكده كرارس أمحد خالل درس الرتبية البدنية والر�ضية وتالقي دائما الثناء سواء من ا

الذي يرى مستوى القلق عند الر�ضي بصفة عامة وهو يف حد ذاته مرتفع وذلك خلوفه من املنافسة اليت جيتازها ) 2014(

ي حنو فحو أو من منافسيه وهذا ما يرتد من قلقه من العايل إىل املستوى العايل جدا وكذا ارتفاع مدركات املناخ الداخل

يزيد من القلق املعريف واجلسمي وهذا القلق على أداء التلميذ ممَا يؤدي إىل ضعف يف اإلجناز أي أن نقص دافعية التلميذ 



أنه يوجد ارتباط بني شدة القلق ودافعية ) 2000(املتفوق يف إجناز وهذا وجداه ابراهيم خالك أبو زيد وجالل كمال سامل 

مشاكل يف األداء ممَا يعين عدم الوصول إىل النتائج املرجوة مع العلم أن القلق عند املتفوق ينقصه اإلجناز وهذا ما خيلق له 

أن هناك عالقة بني ) 1994(يف مستوى أدائه و�لتايل نتحصل على نتائج غري مرضية وهذا ما أكده صباح حمـمد صقي 

  .قلق املنافسة ونتائج البطولة 

 إرادي عند الر�ضي فذلك يظهر أكثر عند التالميذ و خاصة الفئة املتفوقني ر�ضيا و�عتبار أن القلق أصبح شيئا غري

�عتبار أن هذه الفئة مالحظة و من قبل اجلميع أثناء درس الرتبية البدنية و الر�ضية و حىت بعض أفراد ا�تمع األخرى 

أن املتفوق الر�ضي سيظهر عليه ) 1974(ن جدا خاصة أثناء إقباهلم على املسافات سواء الداخلية أو اخلارجية زهرا

بعض القلق و مستو�ته كما يعترب أحد املشكالت اليت جيب معاجلتها أو احلد منها، أو على األقل االهتمام مبن لديهم 

  .هذه املشكلة النفسية

جياته ومشكالته اليت تفوق ر�ضيا حباجة إىل إهتمام أكرب ودراسات خمتلفة ملعرفة حامن خالل هذه األراء أن امل ونرى

من خالل دراسة صاحل هادي  هنايأر ، وهذا ما الذي يعيش فيه يواجهها اليت واليت تعيق تطويره سواء لنفسه أو للمجتمع

أن الطلبة املتفوقني حباجة إىل املزيد من االهتمام من خالل وضع الربامج الرتبوية املتكاملة اليت تنمي ) 1994(فرحان 

إذا هنا ميكنا اعتبار أو االستنتاج من املنهاج احلايل للرتبية البدنية والر�ضية ا�م واهتماما�م املختلفة،  حاجيقدرا�م وتليب

ال يويل أي اهتمام أبدا مبشكلة القلق بصفة عامة عند التالميذ واملتفوقني ر�ضيا بصفة خاصة، إذ ميكن القول أن املنهاج 

القول أن املنهاج ذو  وميكننا، ل درس الرتبية البدنية والر�ضيةلميذ املتفوق خالاحلايل ال يعطي احليز الالزم حلاجات الت

أن املنهاج احلايل يتميز ) 1994(حمتوى حمدود من حيث االهتمام �ذه الفئة وهذا ما وصفه صاحل مادي فرحان 

ازداد و املتفوقني، الحتياجات الرتبوية للطلبة والنتائج لتلبية ا ومجود البيئة التعليمية وتقليدية عملية التدريسمبحدودية احملتوى 

ذلك بعدم االهتمام �ذه املشكلة النفسية و�لتايل جند أنه ال يعطي أي أثر سواء اجيايب أو سليب اجتاه هذه املشكالت 

  .النفسية إذ ميكن القول �ن املنهاج احلايل ال يقلل يف القلق عند التالميذ املتفوقني ر�ضيا

  : االقرتاحات 8



  : يف ضوء مناقشة النتائج واالستنتاجات يقدم الطالب الباحث االقرتاحات التالية     

  املعرفـــــــة ، وال تكتفـــــــي �جلوانـــــــب  والبحـــــــث عـــــــن كيفيـــــــة تعلـــــــمعلـــــــى ذاتيـــــــة الـــــــتعلم  األهـــــــداف أن تركـــــــزجيـــــــب

  . النظرية فقط بل تكون أهدافاً قابلة للتطبيق ومرتبطة �لواقع ومتغرياته املختلفة

 ج والتأكيــــــــد علــــــــى التنميــــــــة املعرفيــــــــة للمتعلمــــــــني ا مراعــــــــاة تطبيــــــــق املعــــــــايري العلميــــــــة يف حتديــــــــد أهــــــــداف املنهــــــــ

  .املختلفة النشاطوتكوين االجتاهات االجيابية لديهم حنو املشاركة يف أوجه 

   ــــــتالءم مــــــع اإلمكــــــا�ت املتاحــــــة يف املؤسســــــات الرتبويــــــة وجعلهــــــا تــــــتالءم مــــــع صــــــياغة أهــــــداف املنهــــــاج مبــــــا ي

  .إمكا�ت التالميذ مع مراعاة بعض الرغبات وامليوالت اخلاصة �لتالميذ 

  ـــــوع مـــــن الوضـــــوح والدقـــــة والبســـــاطة حـــــىت ال تفقـــــد طابعهـــــا اإلجرائـــــي و جيـــــب أن تصـــــاغ أهـــــداف املنهـــــاج بن

  .�لتايل ميكن ترمجتها على ارض الواقع بسهولة

 ج املهـــــارات واخلـــــربات احلركيـــــة واملعـــــارف واملعلومـــــات وكـــــل مـــــا يتصـــــل ا التأكيـــــد علـــــى أن يتضـــــمن حمتـــــوى املنهـــــ

  .االجيابية  الرتبويةللقيم  �ملواقف املنمية

  أن يعــــــاد النظــــــر يف احلجـــــــم ب جيــــــ كمــــــا  املنهــــــاج،إعــــــادة النظــــــر يف ممارســــــة بعــــــض األنشــــــطة املكونــــــة حملتـــــــوى

  .الساعي املخصص حملتوى املنهاج

 التسلسل واالستمرار، التكامل والتتابعكم احملتوى  يمراعاة مبادئ تنظ.  

  اســــــتخدام طرائـــــــق التـــــــدريس الـــــــيت تعتمــــــد احلـــــــوار والتعـــــــاون والتضـــــــمني ، وتبــــــادل األفكـــــــار وإشـــــــراك املعلمـــــــني

  التعلمية/ واملتعلمني يف العملية التعليمية

  و والثقــــــــة �لــــــــنفس ةشخصــــــــيالاســــــــتخدام األســــــــاليب التدريســــــــية التفاعليــــــــة والــــــــيت تعمــــــــل وتســــــــاعد يف بنــــــــاء 

  .حلل املشكالت وترسيخ ثقتهم �رائهم العتماد على الذاتا

  التنويــــــع يف اســــــتخدام أســـــــاليب التــــــدريس إلشــــــباع ميـــــــول املتعلمــــــني وحاجــــــا�م ملراعـــــــاة الفــــــروق الفرديــــــة بـــــــني

  .املتعلمني



  الفرصـــــة الكافيـــــة للتنويـــــع يف  األســـــتاذتـــــوفري الوســـــائل التعليميـــــة الالزمـــــة يف مجيـــــع املؤسســـــات الرتبويـــــة إلعطـــــاء

  .واألساليباألنشطة 

  ج مـــــــع مراعـــــــاة أن يتضـــــــمن هـــــــذا الـــــــرب�مج ا بـــــــر�مج تقـــــــوميي لقيـــــــاس النـــــــواتج التعليميـــــــة للمنهـــــــ وضـــــــعضـــــــرورة

  .ئية التعليمية اليت ميكن للمتعلمني أن يتفاعلوا معهاالبيو الرتبوية  واملواقف التعليمية  التقومي،أهداف 

 وتســـــــمح) املعرفيــــــة، الوجدانيــــــةالبدنيـــــــة ،  ( كفــــــاءة التلميــــــذاختبـــــــارات مقننــــــة تســــــمح بقيـــــــاس   ضــــــرورة وضــــــع 

  حرتام مبدأ الفرو قات الفردية بني التالميذ �

  الر�ضي التعليم األساسيضرورة إعادة النظر يف طريقة التقومي يف امتحان.  

 ضرورة اخذ التقومي السنوي بعني االعتبار لقياس حتقق الكفاءة من عدمها.  

  :اخلالصة العامة  9

منهاج الرتبية البدنية والر�ضية يف التقليل من أمناط بعض املشكالت النفسية  دورتعاطى هذا البحث موضوع     

وقد حدد جمتمع البحث من تالميذ السنة الثالثة متوسط يف بعض  للتالميذ املتفوقني ر�ضيا يف مرحلة التعليم املتوسط

وكان اهلدف وراء ذلك . متوسطات مدن الغرب اجلزائري املتمثلة يف وهران ، ، معسكر ، غليزان ، سعيدة ، تلمسان

ط بعض املشكالت دور منهاج الرتبية البدنية والر�ضية يف مراعاة التالميذ املتفوقني ر�ضيا وكذا معرفة أهم أمنادراسة 

رصد عن طريق  النفسية لديهم ومعرفة أيضا مدى اهتمام املنهاج احلايل �ذه الفئة من التالميذ وكذالك مشكال�م النفسية

اخللفيات والعوامل اليت تسمح ملناهج الرتبية البدنية بتحقيق أهدافه وغا�ته يف الوصول اىل أبرز احللول اليت �تم �لتالميذ 

  .�ضيااملتفوقني ر 

انطلـــــــق هـــــــذا البحـــــــث مـــــــن منظومـــــــة أســـــــئلة وفرضـــــــيات لتحديـــــــد أهـــــــم املشـــــــكالت النفســـــــية الـــــــيت يعانيهـــــــا التالميـــــــذ    

املتفــــوقني ر�ضـــــيا، كمـــــا مت حتليــــل املنهـــــاج إىل عناصـــــره األوليـــــة ملعرفــــة مـــــدى ارتباطـــــه �ــــذه الفئـــــة ومســـــامهته يف اكتشـــــاف 

ضــــيا وكــــذا العمــــل علــــى احلــــد منهــــا مــــن وجهــــة نطــــر األســــاتذة بعــــض أمنــــاط املشــــكالت النفســــية للتالميــــذ املتفــــوقني ر�

ـــــــذه ـــــــارهم املشـــــــرفني علـــــــى تنفي ـــــــد اعتمـــــــد�و . �عتب ـــــــى اســـــــتمارتني اســـــــتبيانيتني وزعـــــــت علـــــــى ق  للوصـــــــول إىل ذلـــــــك  عل



ـــــا  وكـــــذا  األســـــاتذة ، األوىل خمصصـــــة ـــــذ املتفـــــوقني ر�ضـــــيا حالي ـــــزة للتالمي ـــــد أهـــــم امنـــــاط املشـــــكالت النفســـــية املمي لتحدي

نهـــــاج احلـــــايل للرتبيـــــة البدنيـــــة والر�ضـــــية علـــــى هـــــذه الفئـــــة مـــــن التالميـــــذ وكـــــذا دوره يف التقليـــــل مـــــن أمنـــــاط هـــــذه �ثـــــري امل

املشــــــكالت النفســـــــية، والثانيـــــــة لتحليــــــل عناصـــــــر املنهـــــــاج وإبــــــراز مـــــــدى مســـــــامهة عناصــــــره يف حتديـــــــد هـــــــذه املشـــــــكالت 

 نمـــــا خصـــــص مقيـــــاس املشـــــكالت النفســـــية لقيـــــاسبي. وكـــــذا متييـــــز فئـــــة التالميـــــذ املتفـــــوقني ر�ضـــــيا مـــــن غـــــريهم العـــــاديني

احلـــــايل اجتـــــاه منهـــــاج الرتبيـــــة البدنيـــــة والر�ضـــــية مســـــتواها لـــــدى التالميـــــذ املتفـــــوقني ر�ضـــــيا و ابـــــراز الـــــدور الـــــذي يلعبـــــه 

ـــــذ اال وهـــــم املتفوقـــــون ر�ضـــــيا والتفاعـــــل بينهمـــــا ـــــد مت التوصـــــل . هـــــذه املشـــــكالت النفســـــية وفـــــق متغـــــريات فئـــــة التالمي وق

  :ائج التاليةألهم النت

  التالميذ املتفوقني ر�ضيا يف السنة الثالثة من التعليم املتوسط لديهم مستو�ت عالية جدا للمشكالت النفسية

  .القلق، السلوك العدواين، الثقة �لنفس الزائدة

  ر�ضياوجود داللة إحصائية يف أنه منهاج الرتبية البدنية والر�ضية احلايل ال يراعي التالميذ املتفوقني.  

  وجود داللة إحصائية يف أنه منهاج الرتبية البدنية والر�ضية احلايل ال يهتم بتا� �ملشكالت النفسية للتالميذ

  .املتفوقني ر�ضيا

  منهاج الرتبية البدنية والر�ضية احلايل مل يظهر أي دور اجتاه املشكالت النفسية للتالميذ املتفوقني ر�ضيا وال حىت

 .احلد منها

 ليه فقد تبني من خالل النتائج أن الفرضيات قد حتققت جزئيا يف حدود العينة والوقتوع.  
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   :استمارة االستبيان.01

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

  - مستغامن - جامعة عبد احلميد بن �ديس 

 االستمارة االستبيانية يف صور�ا األولية 

 

........................................................... ./ السيد الدكتور  

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته 

استبانية  استمارة/ املوضوع   

.يف اخلانة املناسبة)×(ضع عالمة   

ة حبثية يقوم الطالب الباحث من قسم الدراسات ما بعد التدرج مبعهد الرتبية البدنية والر�ضية جبامعة مستغامن بدراس

دور منهاج الرتبية البدنية والر�ضية يف التقليل من أمناط بعض املشكالت النفسية لدى التالميذ  ″موضوعها 

. ″املتفوقني ر�ضيا خالل حصة الرتبية البدنية والر�ضية يف مرحلة التعليم املتوسط  

، فالرجاء التكرم �الطالع عليها واإلجابة هلذا يتشرف الطالب الباحث �ن يعرض على سيادتكم االستبانة اخلاصة لذلك 

. على األسئلة بتمعن وبدقة  

.وتفضلوا مع فائق التقدير واالحرتام                         

.االستمارة موجهة اىل أساتذة ومفتشي الرتبية والتكوين ملادة الرتبية البدنية والر�ضية  

بوصوار جياليل: الطالب الباحث                                                         



 

دور منهاج الرتبية البدنية والر�ضية يف التقليل من أمناط بعض املشكالت النفسية لدى التالميذ : "عنوان الدراسة 

".املتفوقني ر�ضيا خالل حصة الرتبية البدنية والر�ضية يف مرحلة التعليم املتوسط  

ثة من التعليم املتوسطجيرى البحث على تالميذ السنة الثا  

احلالة الشخصية     :احملور األول  

:                                        اجلنس  

:السن  

:                                       الصفة  

:مكان العمل  

:املستوى العلمي  

:اخلربة  

الرأي العام حول منهاج الرتبية البدنية والر�ضية :     احملور الثاين   

  ما رأيك يف منهاج الرتبية البدنية والر�ضية احلايل؟  -1س

............................................................................................................*

.............................................................................................................

...........................................................................  

  هل تدرك أن دوركم مهم يف تطبيق املنهاج بكل أهدافه ؟ -2س

  □ال                      □نعم   



  هل ترى أن منهاج ت ب ر احلايل يدرس العالقة بني املعلم والتلميذ؟ -3س

  □ال                      □نعم   

  

هل ترى أن منهاج ت ب ر احلايل يف حاجة اىل تغيري؟ -4س  

  □ال                      □نعم   

هل ترى أنه حان الوقت لتغيري املنهاج ؟ -5س  

  □ال                      □نعم   

هل ترى �ن هذا التغيري يكو ن كلي أو جزئي؟: إذا كانت اإلجابة بنعم -  

□جزئي          □كلي   

  هل ترى أن دوركم مهم يف ختطيط  املنهاج؟ - 6س

  □ال                      □نعم   

هل تقدر ا�هودات املبذولة للمختصني يف ختطيطهم للمنهاج احلايل؟ - 7س  

  □ال                      □نعم   

هل تلتزم بتطبيق املنهاج مع علمك أنه ال يراعي التالميذ املتفوقني ر�ضيا؟  - 8س  

  □ال                      □نعم   

ما هو دوركم اجتاه التالميذ املتفوقني ر�ضيا داخل وخارج املؤسسة؟ - 9س  

-.................................................................  

-................................................................  

-...................................................................  

هل يراعي منهاج ت ب ر البيئة احمليطة �لتالميذ املتفوقني ر�ضيا ؟ - 10س  



 □ال                      □نعم   

  هل حيقق منهاج ت ب ر أهداف التالميذ املتفوقني ر�ضيا ؟ -11س

□ال                      □نعم     

 

هل حيقق منهاج ت ب ر النمو الشامل للتالميذ املتفوقني ر�ضيا ؟ -12س  

□ال                      □نعم     

بنمو التالميذ املتفوقني ر�ضيا النفسي، اجلسمي هل ترى أن مستواك العلمي يؤهلك ملعرفة مدى اهتمام املنهاج  -13س

 والعقلي؟

□ال                      □نعم     

اهتمام منهاج الرتبية البدنية والر�ضية بلتالميذ املتفوقني ر�ضيا:  احملور الثالث  

هل يهتم منهاج ت ب ر بفئة التالميذ املتفوقني ر�ضيا ؟ -1س   

  □  ال                    □نعم   

من أي �حية يهتم منهاج ت ب ر �لتالميذ املتفوقني ر�ضيا؟  - 2س  

                      □اجتماعية               □بدنية                 □نفسية   

هل ترى أن منهاج ت ب ر احلايل يتماشى وطموحات التالميذ املتفوقني ر�ضيا؟- 3س  

  □ال                      □نعم   

هل منهاج ت ب ر احلايل يراعي حاجيات وميول التالميذ املتفوقني ر�ضيا ؟ -4س  

  □ال                      □نعم   



ما هي هذه احلاجيات اخلاصة �لتالميذ املتفوقني ر�ضيا؟: اذا أجبت بنعم  

....................................................................................*........................

.............................................................................................................

............................................................... 

؟هل يراعي منهاج ت ب ر احلايل الفروق الفردية بني التالميذ -5س  

  □ال                      □نعم   

أين تكمن هذه الفروق؟: إذا أجبت بنعم  

-.......................................................  

-............................................................  

أتشعر خالل تنفيذ املنهاج بربوز فئة التالميذ املتفوقني ر�ضيا؟ -6س  

  □ال                      □نعم   

هل للتالميذ املتفوقني ر�ضيا دور يف تنفيذ املنهاج ؟ -7س  

  □ال                      □نعم   

هل تواجد التالميذ املتفوقني ر�ضيا يؤثر على سريورة حمتوى املنهاج؟ -8س  

  □ال                      □نعم   

يؤهلك ملعرفة املتفوقني ر�ضيا خالل حصة ت ب ر؟هل ترى أن مستواك العلمي  -9س  

  □ال                      □نعم   

هل ترى أن مستواك العلمي يؤهلك ملعرفة مدى اهتمام املنهاج بفئة التالميذ املتفوقني ر�ضيا؟ -10س  

  □ال                      □نعم   

الواجبات اجتاه التالميذ املتفوقني ر�ضيا؟هل ترى أن مكانتكم حتتم عليك القيام ببعض  -11س  



  □ال                      □نعم   

هل ترى أنك عادل خالل عملك بني التالميذ املتفوقني والعاديني؟ -12س  

  □ال                      □نعم   

هل ترى أن االهتمام �ملتفوقني يؤدي إىل إمهال العاديني؟ -13س  

  □ال                      □نعم   

هل ترى أن االهتمام �لعاديني يؤدي إىل إمهال املتفوقني ؟ -14س  

  □ال                      □نعم   

ما هو �ثري التالميذ املتفوقني على العاديني خالل تنفيذكم للمنهاج احلايل؟ -15س  

  □سليب                       □اجيايب   

فأين يكمن ذلك؟: إذا كان إجيايب  

-..........................................................  

فماذا ينتج عن ذلك؟: وإذا كان سليب  

-..........................................................  

هل ترى أن منهاج ت ب ر احلايل يراعي  الظروف البيئية للتالميذ املتفوقني ر�ضيا؟ -16س  

 

املنهاج للمشكالت النفسية عند التالميذ املتفوقني ر�ضيامراعاة  :احملور الرابع  

هل يراعي منهاج ت ب ر توجيه السلوك لدى التالميذ املتفوقني ر�ضيا؟ -1س  

  □ال                      □نعم   

هل ترى أن منهاج ت ب ر احلايل يهتم �حلاجات النفسية للتالميذ املتفوقني ر�ضيا؟ -2س  



  □ال                      □نعم   

هل ترى أن منهاج ت ب ر احلايل يتوافق مع حاجات النفسية للتالميذ املتفوقني ر�ضيا؟ -3س  

  □ال                      □نعم   

هل ترى أن أهداف املنهاج تعمل على تلبية حاجات التالميذ النفسية؟ -4س  

  □ال                      □نعم   

منهاج ت ب ر احلايل يعاجل املشكالت النفسية للتالميذ املتفوقني ر�ضيا؟ هل ترى أن -5س  

  □ال                      □نعم   

هل ترى أن مستواك العلمي يؤهلك ملعرفة املشكالت النفسية التالميذ املتفوقني ر�ضيا؟ -6س  

  □ال                      □نعم   

: الثقة �لنفس الزائدة، أهم املشكالت النفسية للتالميذ املتفوقني ر�ضيا �عتبار القلق، السلوك العدواين، -7س  

 هل توافق على ذلك؟

  □ال                      □نعم   

هل لديك الرغبة يف تقبل مشكال�م؟ -8س  

  □ال                      □نعم   

هل تعمل جاهدا إلجياد حل ملشكال�م هذه؟ -9س  

  □ال                      □نعم   

ما هو دورك اجتاه فئة التالميذ املتفوقني ر�ضيا من خالل حمتوى املنهاج؟ -10س  

-..........................................................  

-................................................................  

للتالميذ املتفوقني ر�ضيا؟هل يربز منهاج ت ب ر املشكالت النفسية  -11س  



  □ال                      □نعم   

أين تربز يف احملتوى أو يف األهداف؟: إذا كانت اإلجابة بنعم  

-..............................................................  

ما هو دورك اجتاه املشكالت النفسية للتالميذ املتفوقني ر�ضيا ؟ -12س  

-........................................................  

-...............................................................  

هل تسعى جاهدا إلبراز املشكالت النفسية للتالميذ املتفوقني ر�ضيا وحلها؟ -13س  

  □ال                      □نعم   

احمليط املناسب لتجنب بروز هذه املشكالت النفسية؟هل تسعى دائما لتوفري  -14س  

  □ال                      □نعم   

هل أنت متقبل لتوجيه سلوك التالميذ املتفوقني ر�ضيا خالل حصة ت ب ر؟ -15س  

  □ال                      □نعم   

م النفسية؟ما هي السبل املناسبة ملراعاتكم للتالميذ املتفوقني ر�ضيا ومشكال� -16س  

-.........................................................  

-............................................................  

ماذا تقرتحون كإضافة للمنهاج خاصة �لتالميذ املتفوقني ر�ضيا ومبشكال�م النفسية؟ -17س  

-.................................................  

-.................................................. 

 

  



  :مقياس حتليل املنهاج . 02

ال أوافق 

 بشدة

 الرقم العبارة أوافق ال أوافق

 01 تعطي فلسفة املنهاج احلايل القيمة الرتبوية لألنشطة البدنية املكونة له ؟   

 02 للمفاهيم الواردة يف أهدافها ؟تقدم فلسفة املنهاج احلايل رؤية واضحة    

تسمح فلسفة املنهاج احلايل بتنمية قابليـة التالميـذ للـتعلم وتعـديل سـلوكهم    

 ؟

03 

تســمح فلســفة املنهــاج احلــايل بتنميــة القــدرة علــى تكــوين عالقــات عاطفيــة    

 بني التالميذ ؟

04 

 05 اجتماعي للتالميذ  ؟ ركزاملو  دورالفلسفة املنهاج  تعطي   

 06 حيافظ املنهاج احلايل على اهلوية الثقافية للمجتمع اجلزائري ؟   

ميثـــل املنهـــاج احلـــايل انعكـــاس للقـــيم واملعـــايري االجتماعيـــة اخلاصـــة ��تمـــع    

 ؟اجلزائري

07 

يعمل املنهـاج احلـايل �ملفـاهيم واملبـادئ املعرفيـة املسـاعدة علـى الفهـم اجليـد    

 للتلميذ ؟للحركة الر�ضية 

08 

 09 ؟) النظري(املنهاج احلايل للرتبية الدنية من خلل يف الفهم  يعاين   

 10 يعاين املنهاج احلايل للرتبية البدنية من خلل يف التطبيق أثناء املمارسة ؟   

 11 ؟ صيغة األهداف احلالية ملنهاج الرتبية البدنية بطريقة عامة   

 12 ملنهاج الرتبية البدنية بطريقة مركبةصيغة األهداف احلالية    

 13 رتبت األهداف احلالية ملنهاج الرتبية البدنية ترتيبا منطقيا ؟   

تتميــز بعــض األهــداف احلاليــة ملنهــاج الرتبيــة البدنيــة بصــعوبة التنفيــذ علــى    

 ارض الواقع ؟

14 

بعــدم الوضــوح تتميــز صــياغة بعــض األهــداف احلاليــة ملنهــاج الرتبيــة البدنيــة    

 يف املعىن ؟

15 

 16 تعاين بعض األهداف احلالية ملنهاج الرتبية البدنية من الضبابية يف املفهوم    

تتناســب األهــداف احلاليــة ملنهــاج الرتبيــة البدنيــة مــع اإلمكــا�ت املتــوفرة يف    

 املؤسسات التعليمية

17 

 18 �إلجرائية يف التنفيذ ؟تتمتع األهداف احلالية ملنهاج الرتبية البدنية    

 19 تسمح أهداف املنهاج بتنمية قابلية التعلم وتعديل السلوك عند لتالميذ؟   



 20 تسمح أهداف املنهاج بتكوين عالقات عاطفية بني التالميذ ؟   

 21 تعطي أهداف املنهاج الدور واملركز االجتماعي للتالميذ ؟   

 22 القيم واملعايري االجتماعية عند التالميذ ؟تسمح أهداف املنهاج بتنمية    

 23 تتناسب األنشطة املكونة حملتوى مع قدرات واستعدادات التالميذ؟   

 24 تتناسب األنشطة املكونة حملتوى املنهاج مع الوقت املخصص هلا ؟   

 25 ؟توسطةياكل الر�ضية يف املتتناسب األنشطة املكونة حملتوى املنهاج مع اهل   

تسمح األنشطة البدنية املكونة حملتوى املنهاج بتنمية قابلية التالميـذ للـتعلم    

 وتعديل السلوك ؟

26 

تســــمح األنشــــطة املكونــــة حملتــــوى املنهــــاج بتكــــوين عالقــــات عاطفيــــة بــــني    

 التالميذ؟

27 

جتمـــاعي اال واملركـــز دورالـــاألنشـــطة البدنيـــة املكونـــة حملتـــوى املنهـــاج تعطـــي    

 ؟ للتالميذ

28 

تســـــاعد األنشـــــطة البدنيـــــة املكونـــــة حملتـــــوى املنهـــــاج بتنميـــــة القـــــيم واملعـــــايري    

 االجتماعية عند التالميذ؟

29 

تســـمح طـــرق وأســـاليب التـــدريس يف املنهـــاج بتنميـــة قابليـــة الـــتعلم وتعـــديل    

 السلوك ؟

30 

تســمح طــرق وأســاليب التــدريس يف املنهــاج بتكــوين عالقــات عاطفيــة بــني    

 التالميذ ؟

31 

 32  جتماعي للتلميذاال واملركز الدوراملنهاج طرق وأساليب التدريس يف  عطيت   

ـــــــة القـــــــيم واملعـــــــايري     ـــــــدريس يف املنهـــــــاج بتنمي تســـــــاعد طـــــــرق وأســـــــاليب الت

 االجتماعية عند التالميذ ؟

33 

تلــيب طريقــة املقاربــة �لكفــاءات يف التــدريس رغبــات وميــوالت التالميــذ يف    

 حصة الرتبية البدنية ؟

34 

تساعد طريقة املقاربة �لكفاءات يف التـدريس علـى حتقيـق أهـداف املنهـاج    

 احلايل للرتبية البدنية؟

35 

تعـــاين طريقـــة املقاربـــة �لكفـــاءات يف التـــدريس مـــن مشـــاكل تعيـــق تنفيـــذها    

 على ارض الواقع ؟

36 

البدنيـــــــة، (التالميـــــــذ يوجـــــــد مقيـــــــاس يف املنهـــــــاج يســـــــمح بتقـــــــومي كفـــــــاءة    

 ؟)املعرفية،الوجدانية

37 

البدنيـــــة، (تســــمح طريقــــة التقــــومي �لكفــــاءات بتقيــــيم كفــــاءة التلميــــذ مــــن    

 ؟) املعرفية،الوجدانية

38 



  

  10،09،08،07،06،05،04،03،02،01:أرقام عبارات احملور األول   

 18،17،16،15،14،13،12،11،22،21،20،19 : أرقام عبارات احملور الثاين  

 25،24،23،29،28،27،26:  أرقام عبارات احملور الثالث  

  32،31،30،36،35،34،33 :أرقام عبارات احملور الرابع    

 40،39،38،37،44،43،42،41 :أرقام عبارات احملور اخلامس  

  

)اختبار القلق، اختبار السلوك العدواين، اختبار الثقة �لنفس( املقاييس النفسية 02امللحق رقم   

  :مقياس القلق 1

 غالبا أحيا� �درا العبارات الرقم

    التنافس مع اآلخرين متعة اجتماعية 01

    قبل أن اشرتك  يف املنافسة أشعر �نين مرتبك 02

    قبل اشرتاكي يف املنافسة أخشى من عدم توفيقي يف اللعب 03

    أمتتع بروح ر�ضية  عالية عندما أشرتك يف املنافسة 04

    عندما أشرتك  يف املنافسة أخشى من ارتكايب بعض األخطاء 05

 39 قات الفردية بني التالميذ ؟قومي �لكفاءات يف املنهاج الفرو تراعي طريقة الت   

الر�ضــي  تعتــربه معيــارا ملــدى حتصــيل  التعلــيم االساســيالتقــومي يف امتحــان    

 التالميذ للكفاءة اخلتامية ؟

40 

تســمح طريقــة التقــومي �لكفــاءات يف املنهــاج بتنميــة قابليــة الــتعلم وتعــديل    

 السلوك عند التالميذ؟

41 

تسمح طريقة التقـومي �لكفـاءات يف املنهـاج بتكـوين عالقـات عاطفيـة بـني    

 التالميذ  ؟

42 

االجتمـــــاعي  واملركـــــز طريقـــــة التقـــــومي �لكفـــــاءات يف املنهـــــاج الـــــدورتعطــــي    

 للتالميذ ؟

43 

تســـــــمح طريقـــــــة التقـــــــومي �لكفـــــــاءات يف املنهـــــــاج بتنميـــــــة القـــــــيم واملعـــــــايري    

 االجتماعية عند التالميذ  ؟

44 



    قبل أن أشرتك  يف املنافسة أكون هاد� 06

    من املهم أن يكون يل هدف أثناء املنافسة 07

    معديت  قبل أن أشرتك  يف املنافسة  أشعر �ضطراب  يف 08

قبـــــــــل اشـــــــــرتاكي  يف  املنافســـــــــة  أشـــــــــعر �ن  ضـــــــــر�ت  قلـــــــــيب  أســـــــــرع  مـــــــــن  09

 املعتاد

   

    أحب التنافس يف  األنشطة  اليت  تتطلب  جمهودا  بدنيا 10

    قبل اشرتاكي يف  املنافسة  أشعر �السرتخاء 11

    قبل أن أشرتك  يف  املنافسة  أكون  عصبيا 12

    الر�ضية  اجلماعية  أكثر إ�رة  من  األلعاب  الفرديةاأللعاب  13

    أكون متوترا  عند  انتظار بدء  املنافسة 14

    قبل  أن  اشرتك   يف  املنافسة  أشعر  �لضيق 15

  

  :مقياس السلوك العدواين 2

 أبدا �درا أحيا� غالبا دائما العبارات الرقم

و العنف عندما حياول يغلب على لعيب طابع اخلشونة  01

 البعض استفزازي
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 أثناء املنافسة ال أشعر �ي رغبة يف إيذاء منافسي 02

لكي يفوز الالعب ال بد له أن يهاجم منافسه بعنف  03

 وخشونة 
5 4 3 2 1 

أثنا ء املنافسة أشعر �نين أصبحت شخصا آخر أكثر  04

 عنفا مما اكون عليه عادة
5 4 3 2 1 

إذا استخدم منافسي اخلشونة والعنف معي فإنين أحاول  05

 جتنبه
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 أحاول استخدام اللعب العنيف إلرهاب منافسي 06



 1 2 3 4 5 عندما أتوقع هزمييت فإنين أأللعب خبشونة وعنف 07

اعتقد أنه ال يوجد سبب معقول لإلعتداء على أي  08

 العب منافس
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 بعض الزمالء يصفونين �نين العب عنيف جدا يف لعيب 09

 1 2 3 4 5 يف بعض األحيان أشعر برغبة يف إيذاء منافسي 10

إذا شعرت بنية العب منافس يف االعتداء علي فإنين  11

 أ�در يف اإلعتداء عليه
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 ال استخدم العنف البدين عند االشرتاك يف املنافسة 12

أجد نفسي مضطرا الستخدام العنف عندما حياصرين  13

 منافسي 
5 4 3 2 1 

يضايقين أن مدريب ال يقبل طريقة لعيب اليت تتميز بعدم  14

 اخلشونة
5 4 3 2 1 

املنافسة الر�ضية كاحلرب حتتاج إىل اهلجوم العنيف الذي  15

 يتميز �لعنف واخلشونة

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 يصفونين �نين العب مسامل يف لعيببعض الزمالء  16

  

  :مقياس الثقة �لنفس 3

حلظة ما قبل اشرتاكك يف املنافسة الر�ضية  بنفسك يفارسم دائرة حول الرقم الذي تعتقد أنك تستحقه فعال يف ثقتك 

والذي يستحق الدرجة القصوى يف الثقة الر�ضية قبل اشرتاكه �ملنافسة .. مباشرة �ملقارنة �لالعب املثايل من وجهة نظرك 

  . درجات 9مباشرة واليت تبلغ 

 الرقم العبــــــــــــــــــــــــــــارات الدرجـــــــــــــــــــــــــــات

عند أداء املهارات احلركية الضرورية إلحراز التفوق خالل املنافسة  1 2 3 4 5 6 7 8 9

 الر�ضية

1 

 2 ّيف القدرة على اختاذ قرارات حامسة خالل املنافسة الر�ضية  1 2 3 4 5 6 7 8 9



 3 ّيف القدرة على األداء يف املنافسة حتت الضغوط العصبية 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 4 ّيف القدرة على تنفيذ خطة �جحة يف املنافسة 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 5 ّيف القدرة على الرتكيز بصورة جيدة لكي أحقق النجاح 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ّيف القدرة على التكيف مع مواقف اللعب املختلفة لكي أحقق  1 2 3 4 5 6 7 8 9

 الفوز يف املنافسة

6 

على إجناز أهدايف املرتبطة �ملنافسةّيف القدرة  1 2 3 4 5 6 7 8 9  7 

 8 ّيف القدرة على أن أكون �جحا يف املنافسة 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 9 ّيف القدرة على أن يستمر جناحي  1 2 3 4 5 6 7 8 9

 10 ّيف القدرة على التفكري واالستجابة بنجاح أثناء املنافسة 1 2 3 4 5 6 7 8 9

القدرة على مواجهة التحدي أثناء املنافسةّيف  1 2 3 4 5 6 7 8 9  11 

 12 ّيف القدرة على حماولة النجاح ولو كان املنافس أقوى مين 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 13 ّيف القدرة على القيام �داء �جح بعد قيامي �داء فاشل 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  و إجراءاته امليدانيةاخلطوات املنهجية للبحث  02امللحق رقم 

: املقياس اخلاص مبفتشي الرتبية البدنية والر�ضية  1  

الرجوع إىل الدراسات النظرية والدراسات السابقة املتعلقة �ملوضوع وذلك لتحديد املشكالت النفسية اليت يواجهها  1. 1

 6مت االستعانة ب املتفوقني ر�ضيا، وعليه مت االستعانة �ملراجع العلمية اليت تناولت موضوع املشكالت النفسية و كما

.دراسات مشا�ة حول املتفوقني ر�ضيا فتم التوصل إىل طرح جمموعة األسئلة املفتوحة منها واملغلوقة  

:املقياس اخلاص بتحديد أمناط املشكالت النفسية 2  



مت بناء استمارة �نية اهلدف منها حتديد ارتباط املشكالت النفسية مبنهاج الرتبية البدنية والر�ضية وذلك لتحديد ارتباط   

: كل عنصر على حدا وعالقته �ملتفوقني ر�ضيا وجاءت االستمارة كالتايل     

ملشكالت النفسية مبنهاج الرتبية البدنية ما مدى ارتباط ا: التقسيم اخلاص مبفتشي الرتبية البدنية والر�ضية  1. 2

 والر�ضية  ؟

غري 

مرتبطة 

 إطالقا

غري 

 مرتبطة

مرتبطة  مرتبطة ال ادري

 جدا

 الرقم   املشكالت

 01 السلوك العدواين     

 02 القلق     

 03 الثقة �لنفس الزائدة      

 

ما مدى أمهية معرفة املشكالت النفسية للتالميذ املتفوقني : التقسيم اخلاص �ساتذة الرتبية البدنية والر�ضية   2. 2

 ر�ضيا ؟

غري 

مهم 

 إطالقا

غري 

 مهم

مهم  مهم ال ادري

 جدا

 الرقم   املشكالت

 01 السلوك العدواين     

 02 القلق     

 03 الثقة �لنفس الزائدة     

:  املقياس اخلاص بتحليل املنهاج  3  

بعد االجتماع مع املشرفني والتفاهم على اخلطوط العريضة للخطوات املنهجية لطريقة بناء املقياس اخلاص بتحليل املنهاج 

: مت االتفاق على اإلجراءات التالية   



مت الرجوع إىل الدراسات النظرية يف حتليل املناهج �إلضافة إىل الدراسات السابقة يف طريقة حتليل املنهاج ومت  1. 3

وذلك " منهج حتليل احملتوى" االعتماد �ألساس على دراسة دمحم بن عمر املدخلي من جامعة عبد امللك عبد العزيز 

.ريقة حتليل منهاج السنة الثالثة متوسط يف اجلزائر�ستعمال الطريقة التفكيكية النقدية كخطوات يف ط  

: بعدها مت حتديد ثالث حماور أساسية يستند عليها يف حتليل املنهاج وهي كاأليت -  

خاص �لفلسفة والتوجهات الفلسفية للمنهاج: احملور األول-  

خاص بعناصر املنهاج وتظم كل من األهداف، احملتوى، طرق ووسائل التدريس، التقومي : احملور الثاين  

احملتوى، طرق ووسائل التدريس، التقومي مبشكالت تنفيذ املنهاج وترتبط بكل من األهداف،  خاص:احملور الثالث  

: اإلجراء الثاين  2. 3   

:كالتايل مت بناء استمارة تتكون من ثالث حماور وجاءت األسئلة    

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

 جامعة عبد احلميد ابن �ديس 

 االستمارة االستبيانية اخلاصة بتحليل منهاج الرتبية البدنية اخلاص �لسنة الثالثة متوسط 

................... ./ ........................................السيد الدكتور  

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته 

استبانه للتحكيم / املوضوع   

 



يقوم الطالب الباحث من قسم دراسات ما بعد التدرج مبعهد الرتبية البدنية والر�ضية جبامعة مستغامن بدراسة حبثية 

بعض املشكالت النفسية للتالميذ املتفوقني دور منهاج الرتبية البدنية والر�ضية يف التقليل من أمناط  ″موضوعها 

. ″ ر�ضيا يف مرحلة التعليم املتوسط  

هلذا يتشرف الطالب الباحث �ن يعرض على سيادتكم االستبانة اخلاصة بتحليل املنهاج احلايل للرتبية البدنية اخلاص 

.واملالحظة يف بنود االستبانة �لسنة الثالثة متوسط، لذلك  فالرجاء التكرم �الطالع عليها وإبداء الرأي   

.وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام                         

بوصوار اجلياليل              : الطالب الباحث                                                         

أمناط بعض املشكالت النفسية  دور منهاج الرتبية البدنية والر�ضية يف التقليل من: عنوان الدراسة 

.للتالميذ املتفوقني ر�ضيا يف مرحلة التعليم املتوسط  

 

الفلسفة والتوجهات الفلسفية ملنهاج الرتبية البدنية للسنة الثالثة متوسط :احملور األول -1  

 الرقم العبارات من حيث انتمائها 

غري  موجبة سالبة تعدل التعديل 

 مناسبة

   مناسبة

األنشطة املكونة للمنهاج احلايل هلا القيمة  هل      

 الرتبوية ؟

01 

هل األنشطة املكونة للمنهاج احلايل حتقق       

األغراض التعليمية لألهداف املرجوة يف هذه 

 املرحلة ؟

 

هل يقدم املنهاج احلايل رؤية واضحة للمفاهيم       

                             الواردة يف أهدافه ؟  

02 



) املقاربة �لكفاءات(هل التنظيم احلايل للمنهاج       

 يعطي أفضل النتائج الرتبوية للتالميذ حاليا   

03 

هل املنهاج احلايل ينقل ثقافة بدنية إىل التالميذ       

 ؟ 

04 

هل املنهاج احلايل يراعي حاجيات التالميذ       

 النفسية؟

05 

على نفسية التالميذ  ؟هل املنهاج احلايل حيافظ         06 

هل املنهاج احلايل يتيح فرصا كافية للتالميذ       

 ليعرف كل ما يتصل �م من حاجيات ؟ 

07 

هل املنهاج احلايل يواكب حتد�ت العصر الناجتة       

 عن اآل�ر السلبية للتكنولوجيا ؟

08 

هل املنهاج احلايل يعترب مصدر رئيسي ملعرفة       

 احلركة اإلنسانية للتلميذ ؟ 

09 

هل املنهاج احلايل يعمل �ملبادئ املعرفية       

 املساعدة على الفهم اجليد للحركة اإلنسانية ؟

10 

هل املنهاج احلايل يعاين من خلل يف الفهم       

؟) النظري(  

11 

يعاين من خلل يف التطبيق هل املنهاج احلايل       

 أثناء تعلم املهارات احلركية ؟

 

 املنظومة هل املنهاج احلايل يستوعب تيارات      

ية احلديثة؟ و الرتب  

12 

 

العناصر األساسية  للمنهاج : احملور الثاين   

من حيث 

 الصياغة

 الرقم العبارات من حيث انتمائها

سال تعدل التعديل

 بة

موج

 بة

غري 

 مناسب

األهداف     مناسب  ٲ 1

هل صياغة األهداف احلالية ملنهاج الرتبية البدنية       

 لسنة الثالثة متوسط ؟ 

01 



   □صياغة عامة           □صياغة علمية        

      

 هل صيغت بطريقة مركبة ؟       

   

02 

 هل رتبت األهداف ترتيبا منطقيا ؟            

 

03 

ما هو تقييمك ألهداف منهاج الرتبية البدنية          

لسنة الثالثة متوسط حاليا ؟ ضع إشارة أمام اجلملة 

 املناسبة

□سهلة وبسيطة قابلة للتطبيق   -      

□يتميز بعضها �لتعقيد والصعوبة يف التنفيذ   -    

□تتميز بعدم الوضوح يف املعىن   -      

□مني بعض األهداف غري مفهومة املضا -      

 

04 

هل األهداف احلالية تفوق إمكانيات األساتذة        

 والتالميذ ؟

05 

  هل تفتقر األهداف احلالية لألجرءة ؟          

ماهي احللول اليت تقرتحو�ا ؟ -19        

-........................  

-........................  

06 

احملتوى 2        ب  

األنشطة املكونة حملتوى املنهاج احلايل هل تتناسب       

 مع قدرات واستعدادات التالميذ ؟

 

01 

هل تتناسب األنشطة املكونة للمنهاج احلايل مع       

 الوقت املخصص هلا ؟ 

 

02 

هل يوجد صعوبة يف أداء األنشطة من طرف       

 التالميذ ؟

 ماهي األنشطة اليت جيد التالميذ صعوبة يف أدائها ؟

 

03 



□جري املسافات النصف طويلة   -  

□م 60ب جري السرعة  -       

□ج  دفع اجللة  -       

□د الوثب الطويل  -       

□الوضعية االدماجية -       

هل النشاطات املكونة حملتوى املنهاج احلايل حتقق       

مبدأ االستمرارية مع مناهج السنوات الثانية واألوىل 

 متوسط ؟ 

04 

هل هناك فائدة من إلزامية ممارسة األلعاب اجلماعية       

يف املنهاج احلايل إذا مل يتم االمتحان فيها يف 

 االمتحان الر�ضي ؟     

05 

هل النشاطات املكونة حملتوى املنهاج تساعد يف       

 حل املشكالت اليومية للتلميذ ؟ 

              

06 

 ماهي احللول اليت تقرتحو�ا ؟      

-...................................  

-...................................  

07 

طرق ووسائل التدريس  3        ج  

هل طريقة التدريس �لكفاءات تواكب التطورات       

 احلديثة يف جمال الرتبية البدنية ؟      

 

01 

هل تدرس عن طريق الكفاءات يف أقسام السنة       

 الثالثة متوسط ؟ 

 إذا كانت إجابتك بنعم ؟ 

عند تدريسك للوحدات التعليمية يف الرتبية  -

   البدنية هل تتبع     

□ا األسلوب التدرييب  -       

□ب  أسلوب حل املشكالت -       

□ج  تنويع بني األساليب التدريسية -       

02 

وميوالت التالميذ أثناء  هل تليب رغبات -      

؟التدريس  



       

حاليا أثناء تدريسك ملادة الرتبية البدنية هل انتقلت 

التعلم يف طريقة التدريس ؟/ إىل إسرتاتيجية تعليم   

         

هل تشرك التالميذ يف مسؤوليات القيادة والتنفيذ  -      

 أثناء عملية التعلم ؟

       

هل تعترب أن مردود التالميذ التقين هو مؤشر كايف 

 الكتساب الكفاءة ؟     

هل طريقة التدريس �لكفاءات تعاين من بعض       

 املشاكل يف تنفيذها على ارض الواقع ؟

      

إذا كانت إجابتك بنعم ما هي أكثر هذه املشاكل 

 �ثريا ؟ 

□الوسائل البيداغوجية واملادية  ٲ-     

□ب كثافة عدد الفصول -    

ج عدد الوحدات التعليمة اليت يتم تدريسها  - 

  □خالل العام الدراسي 

د  الزمن املخصص هلذه الوحدات التعليمية -    

□ 
 

03 

ماهي احللول اليت تراها مناسبة للحد من هذه       

 املشاكل ؟

- .............................  

04 

التقومي   4        د 

هل التقومي �لكفاءات حاليا يراعي الفرو قات       

   الفردية بني التالميذ ؟

  

01 

هل ترى أن طريقة التقومي احلالية ملنهاج الرتبية       

البدنية اخلاص �لسنة الثالثة متوسط  تعاين من 

 مشاكل يف تنفيذها على ارض الواقع ؟

02 



         

هل هناك اختبارات مقننة تعتمد عليها يف قياس       

) فيما يتعلق �جلوانب املعرفية والوجدانية(الكفاءات 

 وأخرى خاصة �ملعاقني حركيا   

03 

هل تعترب أن التقومي يف امتحان الر�ضة النهائي يعد       

 معيارا ملدى حتصيل التالميذ للكفاءات ؟  

04 

األستاذ يف السنة مع التقومي هل عدم دمج تقومي  -      

النهائي له �ثري على ممارسة التالميذ حلصة الرتبية 

 البدنية خالل الفصل ؟

05 

هل عدم األخذ بعني االعتبار التقومي املستوي       

) األساسيامتحان التعليم + تقومي األستاذ السنوي (

 له �ثري على تنفيذ املنهاج ؟

05 

هل دمج تقومي األستاذ مع التقومي النهائي يف       

يعد تقييم شامل وحقيقي  األساسيامتحان التعليم 

 للتالميذ ؟ 

              

06 

هي احللول اليت تقرتحو�ا ؟ ما        

- .........................................  

-............................................  

07 

 

  مشكالت تنفيذ املنهاج: احملور الثالث 

من حيث 

 الصياغة

الرق العبارات من حيث انتمائها

 م

التعدي

 ل

تعد

 ل

سال

 بة

موج

 بة

غري 

مناس

 بة

مناس

 بة

هي املشاكل اليت تواجه تنفيذ املنهاج وذلك حسب  ما

:العناصر التالية    

01 

:األهداف  -         

     -  

..................................................  

    -

 



..................................................  

     

:حملتوىا        -  

   - 

..................................................

. 

..................................................  

       

:التقومي  -  

     -

..................................................

. 

..................................................  

  يبني طلب حتديد املقياس املناسب  03ملحق رقم 

  

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

-مستغامن–جامعة عبد احلميد ابن �ديس   

 

 معهد الرتبية البدنية والر�ضية

 قسم الرتبية البدنية والر�ضية

 طلب حتديد االختبار املناسب

 



دور منهاج الرتبية البدنية والر�ضية يف التقليل من أمناط املشكالت النفسية لدى التالميذ :"يف إطار دراستنا ملوضوع

القلق، " ، وبعد التشاور مع األستاذ الدكتور املؤطر مت حتديد كل من  "املتفوقني ر�ضيا يف مرحلة التعليم املتوسط

كإحدى أمناط  هذه املشكالت النفسية ،  هلذا نرجو من سيادتكم احملرتمة حتديد " السلوك العدواين، الثقة �لنفس الزائدة 

.لنا أحد االختبارات املناسبة للدراسة  

 

:االسم واللقب  

:الدرجة العلمية  

 

  ــــة قلـــق املنـــافســـة الريــــاضـــيــــةقائمـ -1

  Martensراينر مارتنز: تصميم 

 دمحم حسن عالوي: تعريب 

 غالبا أحيا� �درا العبارات الرقم

    التنافس مع اآلخرين متعة اجتماعية 01

    قبل أن اشرتك  يف املنافسة أشعر �نين مرتبك 02

    من عدم توفيقي يف اللعبقبل اشرتاكي يف املنافسة أخشى  03

    أمتتع بروح ر�ضية  عالية عندما أشرتك يف املنافسة 04

    عندما أشرتك  يف املنافسة أخشى من ارتكايب بعض األخطاء 05

    قبل أن أشرتك  يف املنافسة أكون هاد� 06

    من املهم أن يكون يل هدف أثناء املنافسة 07

    املنافسة  أشعر �ضطراب  يف  معديتقبل أن أشرتك  يف  08

   قبـــــــــل اشـــــــــرتاكي  يف  املنافســـــــــة  أشـــــــــعر �ن  ضـــــــــر�ت  قلـــــــــيب  أســـــــــرع  مـــــــــن  09



 

  غري مناسب    مناسب   

 

:للقلق" رونج"اختبار  -1-2  

حيدث 

 دائما

حيدث  

 كثريا

حيدث 

 أحيا�

حيدث 

 �درا

 الرقم العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

 1 أشعرأنين عصيب و متوتر    

 2 أشعر �خلوف دون سبب ظاهر    

 3 تنفلت أعصايب بسهولة    

 4 أشعر و كأنين أمتزق    

 5 أشعر �لسعادة يف معظم األحوال    

 6 تنتابين رعشة يف اليدين و الساقني    

 7 يضايقين الصداع و آالم الرأس و الرقبة    

 8 أتعب بسرعة    

 املعتاد

    أحب التنافس يف  األنشطة  اليت  تتطلب  جمهودا  بدنيا 10

    قبل اشرتاكي يف  املنافسة  أشعر �السرتخاء 11

    عصبيا قبل أن أشرتك  يف  املنافسة  أكون  12

    األلعاب الر�ضية  اجلماعية  أكثر إ�رة  من  األلعاب  الفردية 13

    أكون متوترا  عند  انتظار بدء  املنافسة 14

    قبل  أن  اشرتك   يف  املنافسة  أشعر  �لضيق 15



 9 أشعر �هلدوء و السكينة    

 10 أشعر كأن ضر�ت قليب تدق بسرعة    

 11 تضايقين نو�ت من الدوار     

 12 تنتابين نو�ت من الغثيان أو الرغبة يف القيء    

 13 أستطيع أن اتنفس بسهولة    

 14 أشعر �لتخيل يف أصابع اليدين و القدمني     

 15 تضايقين اضطرا�ت اهلضم    

 16 كثريا ما أذهب إىل احلمام للتبول    

 17 يداي يف العادة دافئتان    

 18 أصاب بنو�ت سخونة يف الوجه    

 19 استغرق يف النوم بسرعة و سهولة    

املزعجةأعاين من الكوابيس و األحالم       20 

  

  غري مناسب  مناسب  

  :مقيــــاس  االجتـــاه   حنــــو  املنافــــــــس - 1-3

  دمحم حسن عالوى:  إعداد  

  

 أبدا �درا أحيا� غالبا دائما العبارات الرقم

يغلب على لعيب طابع اخلشونة و العنف عندما حياول  01

 البعض استفزازي
5 4 3 2 1 



 1 2 3 4 5 أشعر �ي رغبة يف إيذاء منافسيأثناء املنافسة ال  02

لكي يفوز الالعب ال بد له أن يهاجم منافسه بعنف  03

 وخشونة 
5 4 3 2 1 

أثنا ء املنافسة أشعر �نين أصبحت شخصا آخر أكثر  04

 عنفا مما اكون عليه عادة
5 4 3 2 1 

إذا استخدم منافسي اخلشونة والعنف معي فإنين أحاول  05

 جتنبه
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 أحاول استخدام اللعب العنيف إلرهاب منافسي 06

 1 2 3 4 5 عندما أتوقع هزمييت فإنين أأللعب خبشونة وعنف 07

اعتقد أنه ال يوجد سبب معقول لإلعتداء على أي  08

 العب منافس
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 بعض الزمالء يصفونين �نين العب عنيف جدا يف لعيب 09

 1 2 3 4 5 بعض األحيان أشعر برغبة يف إيذاء منافسي يف 10

إذا شعرت بنية العب منافس يف االعتداء علي فإنين  11

 أ�در يف اإلعتداء عليه
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 ال استخدم العنف البدين عند االشرتاك يف املنافسة 12

أجد نفسي مضطرا الستخدام العنف عندما حياصرين  13

 منافسي 
5 4 3 2 1 

يضايقين أن مدريب ال يقبل طريقة لعيب اليت تتميز بعدم  14

 اخلشونة
5 4 3 2 1 

املنافسة الر�ضية كاحلرب حتتاج إىل اهلجوم العنيف الذي  15

 يتميز �لعنف واخلشونة

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 بعض الزمالء يصفونين �نين العب مسامل يف لعيب 16

  

  

التحكم يف اندفاعي حنو إيذاء  يبدو أين غري قادر على 17

 منافسي الذي حياول استفزازي أو مضايقيت

5 4 3 2 1 

عندما يصيب منافسي أحد زمالئي فإنين أنتقم لزميلي  18

 �ن أحاول إصابة هذا املنافس أثناء اللعب

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5عندما أصاب �إلحباط أثناء املنافسة فإنين ال أحاول  19



 ألعب خبشونة و عنف

 1 2 3 4 5 أحب أن أكون عنيفا يف لعيب لكي خيشاين منافسي 20

عندما يقوم البعض �ستفزازي أثناء املنافسة فإنين ال أميل  21

 إىل استخدام العنف معه

5 4 3 2 1 

إذا استخدم منافسي اخلشونة معي فإنين أعتقد أنه من  22

 العدل استعمال اخلشونة معه

5 4 3 2 1 

منافسي إصابيت أثناء اللعب فإنين أحاول  إذا حاول 23

 إصابته أيضا

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 ال أحاول استخدام العنف إلرهاب منافسي 24

  

  

  غري مناسب    مناسب  

  

  :مقياس السلوك العدواين -2

  

 �ستمرار أحيا� ال حيدث الفقرة الرقم

 2 1 0 يسبب األذى لآلخرين بطريقة غري مباشرة 01

 2 1 0 على اآلخرينيبصق  02

 2 1 0 يدفع أو خيمش أو يقرص اآلخرين 03

 2 1 0 يشد شعر اآلخرين أو آذا�م  04

 2 1 0 بعض اآلخرين 05

 2 1 0 يرفس أو يضرب أو يصفع اآلخرين 06

 2 1 0 حياول خنق اآلخرين 07

 2 1 0 يرمي األشياء على اآلخرين 08

 2 1 0 اآلخرينضد ) مثل السكني(يستعمل أشياء حادة 09

 2 1 0 ميزق أو يشد أو ميضغ مالبسه 10

 2 1 0 يلوث ممتلكاته  11



 2 1 0 ميزق دفاتره أو كتبه أو أي ممتلكات أخرى  12

 2 1 0 ميزق دفاتره أو كتبه أو أي ممتلكات اآلخرين 13

 2 1 0 ميزق أو يشد أو ميضغ مالبس اآلخرين 14

 2 1 0 يلوث مالبس اآلخرين 15

 2 1 0 ميزق ا�الت والكتب، أو أي ممتلكات عامة أخرى  16

 2 1 0 )كضربه أو كسره أو الميه على األرض(يتعامل خبشونة مفرطة مع األ�ث  17

 2 1 0 يكسر الشبابيك  18

 2 1 0 يبكي ويصرخ 19

 2 1 0 يضرب األشياء بقدميه ويصرخ ويصيح 20

 2 1 0 يرمي بنفسه على األرض ويصيح ويصرخ  21

 2 1 0 يضرب بقدميه أو يغلق األبواب بعنف 22

 2 1 0 )حددها(يقوم �شياء أخرى 23

  

  غري مناسب  مناسب  

:مقياس الثقة �لنفس -3  

  Vealeyروبني فيلى  : تصميم 

  دمحم حسن عالوى: تعريب 

ارسم دائرة حول الرقم الذي تعتقد أنك تستحقه فعال يف ثقتك بنفسك  يف حلظة ما قبل اشرتاكك يف املنافسة الر�ضية 

والذي يستحق الدرجة القصوى يف الثقة الر�ضية قبل اشرتاكه �ملنافسة .. مباشرة �ملقارنة �لالعب املثايل من وجهة نظرك 

  . درجات 9مباشرة واليت تبلغ 

 الرقم العبــــــــــــــــــــــــــــارات الدرجـــــــــــــــــــــــــــات

عند أداء املهارات احلركية الضرورية إلحراز التفوق خالل املنافسة  1 2 3 4 5 6 7 8 9

 الر�ضية

1 

 2 ّيف القدرة على اختاذ قرارات حامسة خالل املنافسة الر�ضية  1 2 3 4 5 6 7 8 9

 3 ّيف القدرة على األداء يف املنافسة حتت الضغوط العصبية 1 2 3 4 5 6 7 8 9



 4 ّيف القدرة على تنفيذ خطة �جحة يف املنافسة 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 5 ّيف القدرة على الرتكيز بصورة جيدة لكي أحقق النجاح 1 2 3 4 5 6 7 8 9

اللعب املختلفة لكي أحقق ّيف القدرة على التكيف مع مواقف  1 2 3 4 5 6 7 8 9

 الفوز يف املنافسة

6 

 7 ّيف القدرة على إجناز أهدايف املرتبطة �ملنافسة 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 8 ّيف القدرة على أن أكون �جحا يف املنافسة 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 9 ّيف القدرة على أن يستمر جناحي  1 2 3 4 5 6 7 8 9

على التفكري واالستجابة بنجاح أثناء املنافسةّيف القدرة  1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

 11 ّيف القدرة على مواجهة التحدي أثناء املنافسة 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 12 ّيف القدرة على حماولة النجاح ولو كان املنافس أقوى مين 1 2 3 4 5 6 7 8 9

فاشل ّيف القدرة على القيام �داء �جح بعد قيامي �داء 1 2 3 4 5 6 7 8 9  13 

 

مناسب غري  مناسب                  

          

 

:للثقة �لنفس" دوبرن"اختبار  -3-1  

 الرقم العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة نعم ال

 1 أشعر �إل�رة  النشاط عندما أبدأ العمل اليومي  



أو يف العمل يعود إىل احلفظ معظم ما حققته من جناح يف املدرسة    2 

 3 عادة ما أتساءل ملاذا مل أحقق مزيدا من النجاح يف العمل  

 4 عندما أكلف بعمل صعب فإنين عادة ما أؤديه بثقة  

 5 أعتقد أنين أبذل يف عملي كل طاقيت   

 6 أستطيع أن أضع حدودا لآلخرين يف تعاملهم معي دون أن أشعر �لقلق  

أعتذر عما قد أقع فيه من أخطاءعادة ما     7 

 8 عادة ما أ�ثر مبعا�ت اآلخرين حبيث تسوء حاليت  

 9 أهتم كثريا مبا حيققه اآلخرون من كسب مادي، خاصة إذا كانوا يعملون يف جمال ختصصي  

 10 أشعر وكأنين فاشل عندما ال أستطيع حتقيق بعض األهداف  

معنوية قويةاألعمال الصعبة تعطيين دفعة     11 

 12 عندما ميدحين اآلخرون فإين أشك يف صدق نوا�هم  

 13 عندما أمسع مدحا يوجه إىل آخرين فإنين أشعر �لضيق   

 14 أجد من السهل على أن أعتذر  

 15 زمالئي يف العمل يعتقدون أنين ال أستحق ما حققت من جناح  

يل الكثريمن يريد صداقيت ليس من الضروري أن يقدم     16 

 17 إذا مدحين رئيسي يف العمل فإنين ال أصدق ذلك إال بصعوبة  

 18 أشعر أنين شخص عادي مثل بقية الناس  

 19 مواجهة  املشكالت تسبب يل كثريا من االنزعاج  

 

مناس                 غري مناسب 



  :البحث يبني قائمة السادة األساتذة احملكمني ملقاييس 03ملحق رقم 

  

 الرقم االسم واللقب الدرجة العلمية مكان العمل

 01 أمجد عطاء هللا تربية بدنية دكتوراه جامعة مستغامن

 02 عبد القادر بو مسجد تربية بدنية دكتوراه جامعة مستغامن

 03 يوسف حرشاوي تربية بدنية دكتوراه جامعة مستغامن

 04 قالوزبن  تربية بدنية دكتوراه مستغامنجامعة 

 05 زيتوين عبد القادر تربية بدنية دكتوراه جامعة وهران

 06 زرهوين  دكتوراه علم اجتماع جامعة مستغامن

 07 بوقربة فريد دكتوراه علم اجتماع جامعة معسكر

 جتماعاالدكتوراه علم  جامعة معسكر

 الرتبوي

 08 دمحم قويت أمينة

 دكتوراه علم االجتماع جامعة معسكر

 الرتبوي

 09 بن عطية حاج امليلود

 10 دمحم حبورة دكتوراه علم االجتماع جامعة معسكر

 11 بن دحاح احلاج دكتوراه علم االجتماع جامعة معسكر

 12 زعبوب مجال تربية بدنيةدكتوراه  اجلزائرجامعة 

تربية بدنيةدكتوراه  جامعة مستغامن احلاج بن قناب   13 

تربية بدنيةدكتوراه  جامعة مستغامن اطمة الزهراءف بوراس   14 

تربية بدنيةدكتوراه  جامعة مستغامن  15 أحسن أمحد 

.  

  



  ملخص الدراسة

دور منهاج الرتبية البدنية والر�ضية يف التقليل من أمناط بعض املشكالت النفسية : عنوان الدراسة 

   للتالميذ املتفوقني ر�ضيا يف مرحلة التعليم املتوسط

 أمناطاة التالميذ املتفوقني ر�ضيا وكذا معرفة أهم دور منهاج الرتبية البدنية والر�ضية يف مراعدراسة إىل البحث هذا هدف 

بعض املشكالت النفسية لديهم ومعرفة أيضا مدى اهتمام املنهاج احلايل �ذه الفئة من التالميذ وكذالك مشكال�م 

التالميذ املتفوقني ر�ضيا وكذلك مشكال�م  يراعياحلايل ال ية والر�ضية منهاج الرتبية البدنأن  ناوقد افرتض. النفسية

عن طريق تلميذ وتلميذة من ا�تمع األصلي ملدن الغرب اجلزائري اختريوا  300تكونت عينة البحث من  .علىالنفسية 

أستاذ للرتبية البدنية يف التعليم  96كما مت االستعانة بعينة مكونة من . متوسطمن تالميذ السنة الثالثة  اختبارات بدنية

ولتحقيق أهداف البحث استخدم استمارة استبيان خاصة �ألساتذة ملعرفة الدور . مت اختيارهم بطريقة مقصودة  توسطامل

توسط منهاج الرتبية البدنية احلايل للسنة �لثة م مت التوصل إىل أن. وأخرى بتحليل املنهاج املنوط الذي يلعبه املنهاج احلايل 

وعليه نقرتح  )القلق، السلوك العدواين والثقة �لنفس( ال يراعي التالميذ املتفوقني ر�ضيا وال يراعي مشكال�م النفسية

ضية احلايل وجعله يتكيف مع تغريات ا�تمع وكذا التغريات الكثرية اليت تطرأ على إعادة النظر يف منهاج الرتبية البدين الر�

هتمام مبا هو أفقي يف املنظومة التعليمية ونقصد بذلك األهداف اخلاصة واإلجرائية منها اليت املناهج وذلك دون اال

احليز األكرب لفئة التالميذ املتفوقني ر�ضيا بصفة خاصة  إعطاءيسطرها مؤطرون هم أهل االختصاص و�لتايل نقرتح 

  . الميذعند الت وكذلك خمتلف احلاجات النفسية وامليوالتواملتعلم بصفة عامة 

  

 

 

 



Abstract 

Study title : The role of the Programme for Physical Education and 

Sports in reducing some types of psychological problems for students 

excelling athletes on average education level 

 The objective of this research is to study the role of the Programme for 

Physical Education and Sports is to care of excelling students athletes, as 

well as some knowledge of the most important types of psychological 

problems they have and also knowing the extent of interest in the current 

curriculum to this group of students, and also to psychological problems. 

We have assumed that the Programme for Physical Education and Sports 

does not take into account the current mathematically talented students as 

well as the psychological problems. The research sample consisted of 300 

male and female pupils representing  of the original community of the west 

Algerian cities were chosen by physical tests of the students of the third 

year average. As has been the use of a sample group consisting of 96 

professor of physical education at the middle school were chosen 

intentionally. To achieve the objectives of the research used a questionnaire 

special professors to oversee to the role played by the current curriculum 

and other analysis of the curriculum. It was reached that the Programme for 

the current physical education three year average does not take into account 

excelling students athletes do not take into account the psychological 

problems (anxiety, aggressive behavour and self-confidence) and we 

suggest revision of the curriculum current sports physical education and 

make it adapt to changes in society, as well as the many changes in the 

curriculum without attention to what is horizontal in the educational 

system, we mean private and procedural objectives including that 

supervisor are the people of competence and thus we suggest giving the 

largest space for a class of students excelling athletes in particular, and the 

learner in general as well as various psychological needs and tendencies of 

students. 

 

 

 



Résumé 

Titre de l'étude:  Rôle du programme d'éducation physique et  sportive 

dans la minimisation de quelques types de problèmes psychologiques 

chez  les élèves  qui sont exellents en sport durant l'enseignement 

moyen.  

       L'objectif de cette recherche est d'étudier le rôle du Programme pour 

l'éducation physique et du sport dans l'esprit des étudiants excellents 

athlètes, ainsi que la connaissance des plus importants types de problèmes 

psychologiques qu'ils ont et sachant aussi l'étendue de l'intérêt dans le 

programme actuel de ce groupe d'étudiants, et aussi à des problèmes 

psychologiques. Nous avons supposé que le Programme pour l'éducation 

physique ne tient pas compte des étudiants talentueux actuels ainsi que 

leurs problèmes psychologiques. Les échantillons de 300 élèves masculins 

et féminins représentant la communauté d'origine des villes de l'ouest ont 

été choisis par des tests physiques des élèves de la troisième moyenne de 

l'année. Comme cela l'utilisation d'un échantillon constitué de 96 professeur 

d'éducation physique à l'école intermédiaire ont été choisis. ou hasra Pour 

atteindre les objectifs de la recherche ona utilise un questionnaire de 

professeurs privés pour assiogner le rôle joué dans le programme actuel et 

d'autres analyses d'études. Le programme et le méthodologie de niveau 

troisiémes anneé moyenne naffeuse ne prend pas les problèmes en 

considérationles problèmes psychiques des élèves qui exellent dans 

l’activité sportives. (anxiété, comportement agressif et la confiance en soi) 

nous proposons une révision du programme d'éducation sportif et physique 

actuel et le faire adapter avec les changements sociale, aussi avec les 

changements du programme sans donner l'importance àce qui est 

horizontale dans l'organisation éducative on vise les objectifs privés et de 

procédure, y compris par super visée par des encadreurs spécialistes on la 

matiare et donc nous vous suggérons de donner le plus grand espace pour 

une classe d'étudiants excellents athlètes en particulier, et l'apprenant dans 

les besoins et les tendances des élèves psychologiques générales ainsi que 

diverses. 
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