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:شكر وعرفان   

 نشكر اهللا سبحانه وتعالى على فضله وتوفیقه لنا

الذي سهل لنا طریق العمل "بلكحل منصور:"كما نتقدم بالشكر الخالص إلى األستاذ المشرف 
ولم یبخل علینا بنصائحه المفیدة ،فوجهنا حین الخطأ وشجعنا حین الصواب ،فكان نعم 

 المشرف

سندا  واكان نلذیلا" البدنیة والریاضیة  التربیةمعهد "كما نتقدم بالشكر الجزیل إلى أساتذة 
 طوال الفترة الدراسیة التي قضیناها في الجامعة

كما نشكر جمیع أساتذة المعهد الذین درسونا والذین لم یدرسونا من قریب أو من بعید 
.نشكرهم جزیل الشكر   

.وفي األخیر نحمد اهللا جال وعال الذي أنعم علینا بإنهاء هذا العمل المتواضع   

 

 

 

 

 

. كمالیسین ،   

 

 



:إهداء   

المتواضع والصالة والسالم على النبي الكریم محمد بن عبد اهللا إن الحمد هللا بدءا على إنجاز هذا العمل           
)أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي(لقوله تعالى:وبعد  

اآلیة )واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربیاني صغیرا(عز وجل إلى من قال فیهما            
.سورة اإلسراء '24'  

في إلى قرة عیني وموجة قلبي ،ربیع أیامي ،إلى اللذان فرحا بفرحتي وتألما أللمي وسهرا لتحقیق آمالي  واللذان زرعا        
األمل وبسمة الحیاة ،إلى من یعجز اللسان عن شكرهما وكانت حیاتي فردوسا بوجودهما ،إلى هبة الرب وكمال الود وصفاء 

 القلب 

أبي وأمي العزیزان.....والحنونان أبدا علي ... قین دائما ليوالمشتا...إلى الحائران دوما عني   

أدامها اهللا لي وإلخوتي " بریزة"أتمنى لهما طول العمر والصحة والعافیة وأسأل اهللا أن ال یحرمني من حنان أمي الغالیة 
ویحزن بحزني بسعادتي وأخواتي ،كما أهدي ثمرة جهدي إلى الشخص الذي لم یبخل علي یوما بروحه وماله إلى الذي یسعد 

،رمز األبوة إلى ذلك المقام الراسخ في حیاتي ،إلى الذي تعب كي أرتاح وكافح لألنا إلى الذي علمني أن الحیاة معركة 
أطال اهللا في عمره" المداني"أبي الغالي ...المنتصر فیها من كان سالحه العلم واألخالق   

، ومهما أطلت في الثناء علیكما لن أبلغ المعشار في حقكما فحسبي رضاكما رني الفرحة وأنا أرى ثمرة جهدكمامتغ  

نادیة،عبد المالك،عبد السالم ،عبد الصمد،وأختي الصغیرة الغالیة شمعة البیت 'كما أهدي عملي هذا إلى اإلخوة األعزاء 
طال اهللا في عمرها وخالي أحمد العزیز أ"النخلة"كما أهدي هذا العمل المتواضع إلى جدتي "  وابنة أخي الغالیة خدیجة رجاء

لىوخاالتي  وأخوالي الغالي الباي و خالي  لى  عامة ،وإ وأبناء أعمامي  ،عمي الحشاني خاصةأعامي وعماتي ،وإ
لى صدیقتي إلهام،وأبناء أخوالي وخاالتي عثمان ،.سمیر.منیر.إسماعیل وإ  

لى معلمي وأساتذتي ' غبتم وانتم في الفؤاد حضور'وأقول لهم  وأهدي عملي هذا إلى زمالء الدراسة واألصدقاء دون إستثناء وإ
الكرام من الطور اإلبتدائي إلى الجامعة ،لكم مني أسمى معالي اإلحترام والتقدیر إلى كل من یعرفني وقرأ إهدائي ولم یجد 

.إسمه   

.یســــــــــــــــــــــین  

 

 



 

 إهداء

:اهدي ثمرة جهدي و صراعي مع اللیالي إلى   

من ألمتني بقلبها و جوارحها و عطفت علي بحنانها و أعانتني بدعائها و آنستني في السراء و الضراء ، 
.و إلى شمس حیاتي و مصدر سعادتي إلیك أمي   

*أمي الحنون*حفظك اهللا و أطال في عمرك    

* المغفرة رحمه اهللا سائال المولى عز وجل ان یسكنه فسیح جنانه وان یتغمد روحه بالرحمة و  أبي إلى
*آمین  

.علي واخواتي.ابراهیم.نجادي.جیاللي.إلى اخوتي محمد  

.إلى ابنائهم من كبیرهم حتى صغیرهم  

*مدیوني *،*بن شریف *إلى كل األقارب و إلى كل من یحمل لقب   

.إلى كل االصدقاء الفلسطنیین  

.خالد.سعد.حسین.معاذ.عبد الغني.سفیاندون أن أنسى أعز أصدقائي و أخص بالذكر   

الى كل االصدقاء الذین درسو معي من االبتداىي حتي الجامعة   

                                                

.متمنیا لهم التوفیق في حیاتهم العلمیة و العملیة  

.و إلى كل من تجاوزهم قلمي   

.و إلى من ساهم من بعید أو قریب في إنجاز هذا البحث المتواضع  

 بن شریف كمال



البحث ملخص  

ساتها على النمو اتهدف هذه الدراسة في هذا البحث الى الممارسة الریاضیة في الطور االبتدائي و انعك
التعرف على مدى و استجابة واستعداد معلمي والغرض من هذه الدراسة النفسي و االجتماعي للتالمید 

على حصة التربیة البدنیة و الریاضیة في ظل عدم اختصاصهم ومدى اقتناعهم  الطور االبتدائي الشرافهم
ثیر أذ وكشف مدى قدرة المعلمین في الترورتها للتالمیضونظرتهم لمدى اهمیتها و   بما یقومون به

االیجابي على تنمیة الجانب النفسي و االجتماعي للتالمیذ وابراز هذان الجانبین في رسم المعالم 
تیره عل حصة التربیة البدنیة و الریاضیة وكذالك لفت انتباه المسؤولین على أت ىتالمیذ و مدلالشخصیة ل

قطاع التربیة  بالخصوص الى ضرورة اعطاء االهمیة الكافیة في الطور االبتدائي كما هو معمول به في 
 الطورین المتوسط و الثانوي

الممارسة الریاضیة في المرحلة  ة و هي حومن خالل هذا البحث انطلقنا من مشكلة الدراسة  المطرو 
. االبتداىیة وانعكاسها على الجانب النفسي و االجتماعي للتالمید  

معلم الذین یدرسون مادة اللغة العربیة النهم هم المعنیون  بتدریس التربیة  75على  ةوطبقت هذه العین
. البدنیة و الریاضیة في الطور االبتدائي    

تم اتباع المنهج الوصفي الذي یتم بواسطته المعرفة الدقیقة لعناصر مشكلة االداة المستخدمة وبخصوص 
 او ظاهرة ما 

روریة للدراسة ضان الذي یعتبر من احد الوسائل الاما االدوات التي اعتمدنا في دراستنا هذه على االستبی
التي قمنا بها و التي من خاللها  بغرض جمع اكبر عدد ممكن من االراء و االفكار حول موضوع الدراسة

توصلنا الى ان یعتبر انعدام التكوین المتخصص في مجال التربیة البدنیة و الریاضیة لمعلم المدرسة 
م نقول انعدام الوسائل التي من بینها صعوبة تحدید نوع التمارین المالئمة و ایظا قلة الو االبتدائیة 

ثعتبر اهم العوائق التي تعیق مستوى الممارسة الریاضیة في  و المرافق و المساحات كلها ةداغوجییالب
. الطور االبتدائي  

قتراحات التي تنهض بمستوى هذا القطاع و هي یجب على المسؤولین على  قطاع وقد اخذنا بعض اال
التربیة بالخصوص اعطاء االهمیة الكافیة لتدریس مادة التربیة البدنیة و الریاضیة في الطور االبتدائي 

تدعیمها بالهیاكل و المرافق الریاضیة اهد الجامعیة للتربیة البدنیة و بصفة فعلیة و اسنادها لخریجي المع
حتى نجعل من المدارس االبتدائیة مجاال خصبا لكشف المواهب في مختلف المجاالت الریاضیة و 

 توجهها الى المجال الصحیح لتحقیق سبل النجاح



Résumé de la recherche 

Cette étude vise dans cette recherche à la pratique sportive au stade primaire et son impact 
sur le développement psychologique et le nombre sociale se sont élevées Le but de cette 
étude était de déterminer l'ampleur et de la réponse et de la volonté des enseignants dans 
la phase primaire de leur supervision de la part de l'éducation physique et du sport en 
l'absence de compétence et l'étendue de leur conviction ce qu'ils font et leurs perspectives 
dans la mesure de son importance et de la nécessité pour les élèves, il a révélé l'étendue de 
la capacité des enseignants à un impact positif sur l'aspect psychologique du développement 
et social pour les étudiants et mettre en évidence les deux parties dans les attractions de 
tirage élèves personnels et sur la part de Totarh Al de l'éducation physique et du sport, et 
aussi pour attirer l'attention des fonctionnaires du secteur de l'éducation, en particulier à la 
nécessité de donner suffisamment de poids dans la phase primaire est également le cas dans 
les moyennes et secondaires phases 

Grâce à cette recherche, nous partons du problème à la main, et l'étude est la pratique 
sportive au stade Alaptdayah et ses impacts sur le compte psychologique et social se sont 
élevées à. 

Cet échantillon a été appliqué sur les 75 enseignants qui étudient la langue arabe parce 
qu'ils sont concernés par l'enseignement de l'éducation physique et du sport au stade 
primaire. 

En ce qui concerne le microscope utilisé était de suivre l'approche descriptive qui est par lui 
une connaissance approfondie des éléments d'un problème ou d'un phénomène 

Les outils que nous avons adoptées dans cette étude au questionnaire, qui est considéré 
comme l'un des moyens nécessaires à l'étude afin de recueillir le plus grand nombre possible 
de points de vue et des idées sur le sujet de notre étude et à partir de laquelle nous sommes 
venus à être considéré comme un manque de formation spécialisée dans le domaine de 
l'éducation et le sport scolaire des enseignants physique au premier rang desquelles la 
difficulté à déterminer le type approprié d'exercices et de normaliser l'absence de douleur 
dire le manque d'outils et d'utilitaires pédagogiques et tous les espaces Tattabr obstacles les 
plus importants au niveau de la pratique sportive au stade primaire. 

Nous avons pris quelques-unes des suggestions qui favorisent le niveau de ce secteur et sont 
un must sur les fonctionnaires sur le secteur de l'éducation, en particulier pour donner 
suffisamment de poids à l'enseignement de l'éducation physique et du sport dans la phase 
primaire réelle et attribuée aux diplômés des instituts universitaires de l'éducation physique 
et des structures et sportives renforcement des installations afin de rendre l'école primaire 
un terrain fertile pour détecter des talents dans divers domaines du sport et de se diriger 
vers les voies de domaine correctes pour  

atteindre le succès 

 

 



Search summary 

This study aims to research in this sport in the primary stage and its impact on psychological 
development and social number amounted The aim of this study was to determine the 
magnitude and response and willingness of teachers in primary phase of their supervision by 
physical education and sport in the absence of competence and the extent of their belief 
that they do and their prospects in the measure of its importance and the need for students 
it revealed the extent of the ability of teachers to positively impact the psychological aspect 
of social development and for students and highlight the two parties in personal pupils draw 
and attractions on the part of Al Totarh physical education and sport, and also to attract the 
attention of education officials, particularly the need to give sufficient weight in the primary 
phase is also the case in the middle and secondary phases 

Through this research, we start from the problem at hand, and the study is sport stage 
Alaptdayah and its impact on the psychological and social account totaled. 

This sample was applied to 75 teachers studying Arabic because they are concerned with the 
teaching of physical education and sport in the primary stage. 

Regarding the microscope was used to follow the descriptive approach which is by him a 
thorough knowledge of the elements of a problem or phenomenon 

The tools that we have adopted in this study questionnaire, which is regarded as one of the 
means necessary for the study to collect the largest possible number of views and ideas on 
the subject of our study and from which we came to be seen as a lack of specialized training 
in the field of education and school sport physics teachers first and foremost difficulty 
determining the appropriate type of exercises and standardize the absence of pain say the 
lack of tools and educational utilities and all spaces Tattabr the most important obstacles in 
the sport in the primary stage. 

We took some of the suggestions that promote the level of the industry and are a must on 
officials in the education sector, in particular to give sufficient weight to the teaching of 
physical education and sport in the actual primary phase and awarded to graduates of 
university institutes of physical education and sports structures and building facilities to 
make primary school fertile ground to detect talents in various fields of sport and heading to 
the lanes correct area to achieve success 
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:مقدمة   

تحتل التربیة البدنیة والریاضیة مكانة هامة في المنظومة التربویة ال یمكن االستغناء 
عنها في حیاة التلمیذ وخاصة انه یمر بمرحلة هامة في حیاته وما تضمنه من تربیة 

لذا  وتنمیة وصقل لكل مركباته البدنیة ، النفسیة والفكریة واالجتماعیة المؤسسة له ،
أولتها وزارة التربیة الوطنیة العنایة الكاملة ، وأدرجتها كمادة تعلیمیة في جمیع مراحل 

.التعلیم حتى تأخذ مكانتها وتلعب دورها المنوط بها   

فممارسة األنشطة الریاضیة ، تكسب الفرد الكثیر من النواحي الخلقیة والنفسیة      
جماعات المختلفة الخاصة بأنشطتها واالجتماعیة وذلك من خالل االندماج في ال

الفردیة أو الجماعیة التي تتعامل مع الفرد داخل الجماعة وتنقل من خالله هذا التعامل 
الخبرات والمعارف والمهارات من جیل إلى جیل فهي بذلك تعتبر عملیة تتبع اجتماعي 

عن غیره  وتوجیه سلیم لنمو الفرد النمو الشامل المتزن وتكسبه الصفات التي تمیزه
والمعلم الدائب الحركة والنشاط مرغوب  مستمدة ذلك من حاجات المجتمع ومتطلباته ،

لدى األطفال خصوصا في مرحلة الطفولة ، حیث أنه یتماشى مع رغباتهم ومیولهم في 
تلك الفترة التي یخوضونها من حیاتهم ، كما أن المعلم ذا الوجه الحسن واالبتسامة 

والمعلم الصادق الحازم .. رب بینه وبین قلوب الكثیر من التالمیذ المشرقة ، یجلب التقا
یثق فیه التالمیذ ، ویضعونه موضع القیادة الناجحة ، وأما ذوا المظهر الحسن والهندام 
النظیف فانه یدخل السرور على نفوسهم ویحبه األطفال ویستشرفون به في كل مكان ، 

للمتعلم فواجب مقدس ، ال یستطیع إهمالها بأي  أما األمانة العلمیة التي یحملها المعلم
صورة كانت ، یراعي في ذلك ضمیره اإلنساني الذي یبثه في األبناء ، وكل معلم له 

طریقته ، إذ یختلف أسلوب كل منهم تبعا لشخصیته ، أو النهج الذي یتبعه في تدریسه 
مكاناته العقل یة ، وقدراته حیث یختلف من شخص إلى آخر حسب طاقته العلمیة ، وإ
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الحركیة ، یشتمل أسلوبه على الناحیة التربویة والترفیهیة التي تدفع التالمیذ إلى أن 
یتجاوبوا معه ، ویلتفون من حوله دون غیره ، ویشبعون رغباتهم ، ومیولهم عن طریق 
توجیهاته التي تبعث فیهم عامل الحیویة والنشاط ،  وال یتوفر هذا إال في الحقل الذي 

یه التالمیذ وهو حقل األلعاب الریاضیة ، حیث یكونوا منطلقین على سجیتهم یرغب ف
في الطبیعة ، أثناء ذلك ال یمانع بأن یباشر بعض المعلمین مزاولة تدریس التربیة 

البدنیة والریاضیة ، خصوصا إذا كانت الرغبة عنده في ذلك أكیدة ، بحیث یتجه إلى 
الحتكاك الریاضي بین مختلف األلعاب وحضور التزوید بالتثقیف في هذا النشاط ، وا

خارجیة ، كما یجب رات داخلیة بالمدرسة أو نشاطات الدورات الریاضیة سواء أكانت دو 
لخبرته بعد  أن یؤهل تربویا حتى یسیر على منوال النهج العلمي الریاضي ، وقد یكون

أن یعد إعدادا كافیا ذلك النجاح الملموس ، أما درس التربیة البدنیة والریاضیة فال بد 
إلى العطاء المتزاید ، وهذا ال یتأتى إال من معلم مؤهل لتدریس التربیة البدنیة 

.والریاضیة   

تعتبر الریاضة المدرسیة المحرك األساسي لمعرفة مدى التقدم في المیدان الریاضي     
ا نحو ولعلها من أهم الدعائم للحركة الریاضیة وهذه الریاضة المدرسیة تتجه أساس

تالمیذ المدارس حیث تعمل على وضع الخطوات األولى للطفل على الطریق الذي 
یمكنه من النمو النفسي واإلجتماعي وأن یصبح ریاضیا في المستقبل بارزا قد یساهم 

 في بناء المنتخبات المدرسیة الوطنیة وتمثیل بالده في المحافل الدولیة والقاریة

ر هي إحدى الركائز التي یرتكز علیها من أجل تحقیق إن الریاضة المدرسیة في الجزائ
أهداف تربویة وهي عبارة عن أنشطة مختلفة ومنظمة وفي شكل منافسات فردیة او 

نجاحها اإلتحادیة الجزائریة (جماعیة وعلى كل المستویات وتسهر في تنظیمها وإ
للریاضة مع عدم نسیان ان هناك تنسیق مع الرابطات الوالئیة ) للریاضة المدرسیة
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المدرسیة في القطاع المدرسي ومن أجل تغطیة بعض النقائص ظهرت هناك 
وهذا للحرص والمراقبة )الجمعیات الخاصة بالریاضیة المدرسیة في المؤسسات التربویة(

عادة اإلعتبار للریاضة المدرسیة  .على النشاطات وإ  

 :الدراسة إشكالیة  .1

یجد أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة نفسه في المدرسة االبتدائیة أمام تحدیات كبیرة في 
قیام واجبه التربوي والتعلیمي نظرا الى المسؤولیة الملقاة على عاتقه في وضع األسس 

الصحیحة لمعالم الشخصیة القویة والمتینة لتلمیذ الیوم ورجل المستقبل ،وكثیرا ما 
هذه بعض الصعوبات والعراقیل التي ال یحس بها إال من هم في تواجهه في مهمته 

المیدان ،فهو مطالب بتدریس مادة التربیة البدنیة والریاضیة التي أخذت الطابع الرسمي 
في البرنامج الدراسي كغیرها من المواد األخرى والتى ال تقل أهمیة عن باقي المواد 

صیة التلمیذ وأهمیتها في كشف باعتبار ضرورتها في تنمیة جوانب هامة من شخ
عاقة  وتشخیص مكامن النقص وبعض العقد لدى التالمیذ والتي من شأنها تعطیل وإ
عملیة النمو الطبیعي وفقا لما تتطلبه هذه المرحلة التعلیمیة ،ضف إلى ذلك حاجة 

التالمیذ الماسة للحركة والنشاط واللعب والتي ال تتحقق إال في حصة التربیة البدنیة 
لریاضیة أین یجد التلمیذ المتعة واالبتهاج و االنبساط وا إلخ ،حیث تعتبر فرصة …

براز مواهبهم وهو ما ال یتحقق في بقیة المواد التي  للتعبیر عن قدراتهم ومهاراتهم وإ
.تتمیز بالرقابة ومحدودیة الفضاء    

حلة تكوینیة تعد مرحلة الطفولة من أهم مراحل حیاة اإلنسان ،وأكثرها خطورة ألنها مر   
تتحد فیها سمات شخصیة الفرد وسلوكه ،مما یدعوا ذلك إلى االهتمام بالطفل بهدف 

بناء التشكیل البدني والنفسي كأساس لحمایته في المستقبل ،وأن للمدرسة دورا كبیرا في 
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حیاة الطفل فهي تعلمه الكثیر من االستجابات الجدیدة فضال عن المهارات االكادیمیة 
.مارسة العالقات االجتماعیة وتمكنه من م  

تعد دروس التربیة البدنیة والریاضیة من النشاطات الترویحیة والتي تتیح للتلمیذ   
فرص عدیدة لكي یقوم بدوره بصورة فعالة ومؤثرة من خالل ممارسته لألنشطة التي 

بیة یستطیع أن یستغل مهاراته البدنیة وقدراته الفكریة بصورة إیجابیة ،السیما أن للتر 
البدنیة والریاضیة أثر كبیر وفوائد كثیرة في اكتساب التلمیذ القدرة على فهم نفسه وفهم 
مكانیاته العقلیة والبدنیة كما تكسبه القدرة على فهم زمالئه  اآلخرین وأن یشعر بقدراته وإ
وكیفیة التعامل معهم والشعور بالمسؤولیة في بناء العالقات االجتماعیة وبناء الجانب 

.سي وتطویرهما لخدمة المجتمع ككل النف  

ویتضح لنا من خالل االطالع على بعض أدبیات علم النفس وعلم نفس الخواص أن   
السلوك اإلنساني هو عبارة عن االستجابات الحركیة والفردیة أي االستجابات الصادرة 
عن عضالت الكائن الحي أو الغدد الموجودة في جسمه ،حیث یظهر هذا السلوك في 

تلمیذ من خالل ممارسة التربیة البدنیة والریاضیة من أجل إشباع رغبته وتحقیق ال
مقتضیاته المعیشیة ،إذ یتمثل في األنشطة الطاهرة الملموسة وفي االنشطة غیر 

.الظاهرة    

وفي ضوء ما تقدم یجب أن نالحظ أن العوامل البیئیة التي تحیط بالتلمیذ تلعب دورا   
لوكه حتى یكون مقبوال اجتماعیا ویظهر ذلك واضحا في مهما في تهذیب تطویر س

مرحلة التنشئة األسریة التي تعد المدرسة االجتماعیة األولى التي تشرف على نمو 
التلمیذ وتكوین شخصیته وتوجیه سلوكه فمنها یتلقى الثقافة الریاضیة والقیم االجتماعیة 
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تعد البیئة الثانیة للتلمیذ لدورها  الصحیحة ،والمرحلة الثانیة هي المرحلة الدراسیة التي
.الفاعل في التنشئة االجتماعیة   

وبناء على هذه المعطیات نتناول بالدراسة وتحلیل هذا الموضوع انطالقا من التساؤل  
:العام التالي   

ما هو واقع الممارسة الریاضیة في المرحلة االبتدائیة ومدى انعكاسها على  - 
لتالمیذ ؟الجانب النفسي واالجتماعي ل  

:وتتفرع تحت هذا السؤال مجموعة من األسئلة الجزئیة وهي كالتالي    

هل هناك ممارسة فعلیة لحصة التربیة البدنیة والریاضیة في الطور االبتدائي ؟-1  

یستطیع معلم المدرسة االبتدائیة تأدیة واجبه في إشرافه على حصة التربیة هل -2
؟ متخصص البدنیة والریاضیة في ظل غیاب تكوین  

الوضعیة الحالیة للمدارس االبتدائیة من حیث الوسائل والهیاكل مالئمة هل  -3
  ؟ لتحقیق أهداف حصة التربیة البدنیة وتنمیة قدرات التلمیذ

  :أهداف الدراسة  - 2

   ممارسة حصة التربیة البدنیة والریاضیة في المؤسسات التربویة مدىالتعرف على. 
  معرفة مدى واستجابة واستعداد معلمي الطور االبتدائي إلشرافهم على حصة التربیة

البدنیة والریاضیة في ظل عدم اختصاصهم ومدى اقتناعهم بما یقومون به 
 .،ونظرتهم لمدى أهمیتها وضرورتها للتالمیذ 

  كشف مدى قدرة المعلمین في التأثیر اإلیجابي على تنمیة الجانب النفسي
 .عي للتالمیذ من حصة التربیة البدنیة والریاضیة واالجتما

 الوصول إلى واقع حصة التربیة البدنیة والریاضیة في الطور االبتدائي. 
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  إبراز أهمیة الجانب النفسي واالجتماعي في رسم معالم شخصیة التلمیذ ومدى تأثیر
 .حصة التربیة البدنیة والریاضیة في تنمیته 

 تدائي حول الكیفیة التي یرونها مالئمة لتغییر واقع معرفة رأي معلمي الطور االب
 .الممارسة الریاضیة وجعلها أكثر إفادة مما هي علیه اآلن 

  لفت انتباه المسؤولین على قطاع التربیة بالخصوص إلى ضرورة إعطاء األهمیة
الكافیة لحصة التربیة البدنیة والریاضیة في الطور االبتدائي ،كما هو معمول به في 

 .رین المتوسط والثانوي الطو 
 الفرضیات -3

  : الفرضیة العامة  -3-1

الواقع الحالي للممارسة الریاضیة في الطور االبتدائي من خالل حصة التربیة  -
.نمو لتالمیذ المرحلة االبتدائیةیتماشى مع مطالب وحاجات ال ال البدنیة والریاضیة  

  :الفرضیات الجزئیة -3-2

لحصة التربیة البدنیة والریاضیة في الطور  هناك ممارسة فعلیةلست  -1
. االبتدائي     

اصه لتأدیة واجبه ظل عدم إختص  یستطیع معلم الطور االبتدائي فيال -2
. والریاضیة التربیة البدنیة شرافه على حصةعلى أكمل وجه إل  

الوضعیة الحالیة للمدارس االبتدائیة من حیث الوسائل والهیاكل غیر مالئمة تماما  -3
  .لتحقیق أهداف حصة التربیة البدنیة والریاضیة 
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  : تحدید المفاهیم والمصطلحات  –4

لعاب ذات أصول وقواعد یقصد بها إلى أتمارین منظمة و  : الممارسة الریاضیة -4-1
وتغذیة العقل وتهذیب النفس بإكساب المرء صفات حمیدة كالمثابرة  تقویة الجسم ،

  1...والصبر والتحمل واللین 

ویقصد بها مرحلة التعلیم المحصورة بین مرحلتي التحضیري  : الطور االبتدائي -4-2
  2.سنة  12و  6ومرحلة المتوسط وهي التي توافق المرحلة العمریة بین 

  3...، نما الشيء زاد وكثر ارتفع ، بلغ ، وصل نما ینمو نموا :  النمو -4-3

یشیر مفهوم النمو من الناحیة النفسیة الى جملة من التغیرات التي تحدث عند اإلنسان 
او الحیوان منذ لحظة اإلخصاب وحتى الوفاة وینطبق هذا المصطلح على التغیرات 

  . فال تعتبر نموا  المنتظمة التي تستمر لفترات طویلة نسبیا ، اما التغیرات المؤقتة

وهو كذلك ارتقاء خصائص الكائن الحي سواء كانت جسمیة ، عقلیة او انفعالیة وهو 
عادة یكون تدریجیا او مستمرا ویحدث في الكم كما یحدث في الكیف وهو عكس 

  4.التدهور 

مجموعة من التغیرات والتعبیرات االنفعالیة التي تحدث على وجه : النمو النفسي  -4-4
وص في المراحل المبكرة من حیاة اإلنسان والتي تعتبر بشكل عام تقدما نحو الخص

  5...األفضل ، ومن بین مظاهره التخلص من الخوف ، الغیرة والغضب 

                                                             
  .جربان مسعود ، معجم الفبائي يف اللغة واإلعالم ، دار العلم للماليني  -  1
  .  املرجع نفسه  -   2
  . املرجع نفسه  -   3
  .فرج عبد القادر طه ، معجم علم النفس والتحليل النفسي ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بريوت ، الطبعة األوىل   4
  . 1998صاحل حممد علي ابو جادو ، علم النفس الرتبوي ، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة األردن ،  -   5
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مجوعة من التغیرات والتحوالت الجذریة في االتجاهات : النمو االجتماعي  -4-5
تكوین الصداقات ، التعاون  والسلوك ، ومن مظاهره المیل الى اللعب الجماعي ،

. والمنافسة ، المیل إلى االستقاللیة   

  : الدراسات السابقة والمشابهة -5

دراسة تحلیلیة ونقدیة : التي كانت بعنوان  ، دراسة الطالبة الباحثة یسقر فتیحة – 1
سامیة في سنة  ، التي اشرف علیها الدكتورة لزعر لواقع الریاضة المدرسیة الجزائریة

، اعتمدت على المنهج الوصفي التحلیلي ، واعتماد االستبیان والمقابلة  2007/2008
كأداة بحث لجمع البیانات ، كانت أهم النتائج التي توصلت إلیها ، ان واقع الریاضة 

المدرسیة ال یرقى إلى المستوى المطلوب ، فهي ال تساهم في تطعیم الریاضة النخبویة 
ى عدم تطبیق االتفاقیات المبرمة بین وزارتي الشباب والریاضة والتربیة ، إضافة إل

الوطنیة باإلضافة إلى معانات الریاضة المدرسیة من عدة مشاكل خاصة من الجانب 
لمنهجي والسیاسي ، حیث یعتبر العامل األساسي في تدهور مستواها بعدما كانت 

  . لوصفي التحلیلي في دراستها خزانا لریاضة النخبة ، وقد اعتمدت على المنهج ا

بعنوان واقع الریاضة المدرسیة دراسة الطالب بوغربي محمد التي كانت  – 2
، والتي اشرف علیها األستاذ  الجزائریة في جانبها التكویني بین الواقع والمأمول

، وذلك باالعتماد على المنهج  2004/2005الدكتور عبد الیمین بوداود ، في عام 
ستعینا بأداتي االستبیان والمقابلة في جمیع بیاناته ، كانت أهم استنتاجاته الوصفي ، م

النقص الكبیر في المنشئات والمالعب الریاضیة في المؤسسات التربویة ، التي تعتبر 
العمود الفقري للمارسة الریاضیة ، بحیث ان ساحة المؤسسات هي في الغالب میدان 

  . یة إجراء حصة التربیة البدنیة والریاض
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دراسة تحلیلیة : دراسة الطالب الموسومة العلوي عبد الحفیظ والتي كانت بعنوان  – 3
، منطقة ونقدیة لواقع التربیة البدنیة والریاضیة في المدرسة االبتدائیة الجزائریة 

عبد الیمین بوداود ، السنة الجامعیة : الشرق الجزائري ، تحت إشراف األستاذ الدكتور 
ذلك باستخدام المنهج الوصفي مستعینا بأداتي المالحظة واالستبیان ، و  2007/2008

على عینة مكونة من مجموعة تالمیذ مدارس الطور االبتدائي یمثلون مجتمع الدراسة 
أحسن تمثیل التي توصل في ختام بحثه إلى نتائج تؤكد الفرضیات التي وضعها ، التي 

تدائي ال تلقى نفس االهتمام كما في من بینها أن الممارسة الریاضیة في الطور االب
الطورین المتوسط والثانوي ، التي یغلب علیها الطابع النظري على حساب التطبیقي 
وهذا لعدم اإلشراف المتخصص كون المعلمین لم یتلقوا تكوینا متخصصا في المجال 

  .الریاضي 

یاضي على النشاط البدني الر : دراسة الطالب الباحث بن عقیلة كمال بعنوان  – 4
مستوى الطور األول والثاني لمرحلة التعلیم األساسي ومدى انعكاسه على البعد 

، بحیث تمحور حول السیاق االجتماعي والثقافي والتأسیسي للنظام  النفسي التربوي
 2001بن عكي محند أكلي السنة الجامعیة : التربوي الجزائري ، تحت إشراف الدكتور 

نشاط التربیة البدنیة في المدرسة االبتدائیة الجزائریة ببعده وتمحورت هذه الدراسة حول 
النفسي التربوي في ضوء اإلطار االجتماعي الثقافي المؤسساتي ، قصد جلب انتباه 
مسؤولي القطاع باالهتمام بالمدرسة االبتدائیة على الخصوص ، وتندرج هذه الدراسة 

التي عاشتها وتعیشها المنظومة  في إطار اإلصالح التربوي لتدارك الهفوات واألخطاء
  . التربویة 

اذا كان فعال للتربیة البدنیة : وانطلق الطالب في البحث من اإلشكالیة التالیة 
والریاضیة مكانة في النظام التربوي الوطني ، واذا سلمنا بوضوح صیاغة األهداف 
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التربویة العامة المقررة في منهاج التربیة البدنیة والریاضیة للطور األول والثاني ، فهل 
  هذا یعني انه بإمكان المعلم تحقیقها في المیدان ؟

هل الطموح على مستوى النصوص التشریعیة وتأویلها بالمعنى الموجود في منهاج 
ساسي أعطت نتائج ایجابیة فیما التربیة البدنیة في الطور األول والثاني من التعلیم األ

                                                   یخص العملیة التعلیمیة ؟ 
هناك تباعد بین النموذج النظري والواقع الحقیقي المعیشي للممارسة  :الفرضیة العامة 

هناك  البدنیة والریاضیة على مستوى الطور األول والثاني من التعلیم األساسي ، أي
تعارض بین ما هو ممكن والقدرة على تحقیقه وانجازه ، وتفرعت على هذه الفرضیة 

  . فرضیتین اثنتین 

اعتمد الطالب الباحث على المنهج الوصفي ، كما اعتمد :  المنهج المتبع في الدراسة
سمیرنوف -في جمیع البیانات على أداة االستبیان مع تطبیقه الختبار كولموجوروف

 . الداللة اإلحصائیة للنسب المئویة المحصل علیها  لقیاس مدى

 : أهم النتائج 

للمارسة البدنیة الریاضیة  يهناك تباعد ما بین النموذج النظري والواقع الحقیق -
 . على مستوى الطور األول والثاني من التعلیم األساسي 

رغم القوانین والنصوص والمناهج إال ان هناك عدة مشاكل تبقى مطروحة  -
 . أهمها الهیاكل ، الوسائل ، التوقیت ، كثافة البرامج ، اكتظاظ األقسام 

  : أهم المقترحات 

إعادة النظر في إعداد وتكوین المعلمین من خالل تنظیم فترات تكوینیة على  -
 . مستوى المعاهد المتخصصة 
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ة للنشاطات البدنیة والریاضیة لما لها من أهمیة في المرحلة إعطاء أهمی -
 . االبتدائیة بالخصوص 

التفكیر في فتح اختصاص على مستوى معهد التربیة البدنیة والریاضیة یتناول  -
 ) . 2ط – 1ط(مرحلة الطفولة 

  :نقد الدراسات السابقة والمشابهة 

دراسة تحلیلیة : التي كانت بعنوان  ، إن التىي جاءت بها الطالبة الباحثة یسقر فتیحة
،بحیث كانت دراستها دراسة إیجابیة للمارسة  ونقدیة لواقع الریاضة المدرسیة الجزائریة

الریاضیة المدرسیة الجزائریة ، كانت أهم النتائج التي توصلت إلیها ان واقع الریاضة 
لریاضة النخبویة المدرسیة ال یرقى إلى المستوى المطلوب ، فهي ال تساهم في تطعیم ا

، إضافة إلى عدم تطبیق االتفاقیات المبرمة بین وزارتي الشباب والریاضة والتربیة 
الوطنیة ،ومن هذه النتائج حولت الطلبة الباحثة التوعیة على  ممارسة الریاضیة 

بعنوان واقع الریاضة المدرسیة الجزائریة ،أما دراسة الطالب بوغربي محمد التي كانت 
،بحیث كانت أهم  لجزائریة في جانبها التكویني بین الواقع والمأمولالمدرسیة ا

استنتاجاته النقص الكبیر في المنشئات والمالعب الریاضیة في المؤسسات التربویة 
،والتي نعتبرها العمود الفقري للمارسة الریاضیة المدرسیة ونطالب بخلق فضاءات 

النشاط البدني : یلة كمال بعنوان ریاضیة ،وفي األخیر نتطرق لدراسة الباحث بن عق
الریاضي على مستوى الطور األول والثاني لمرحلة التعلیم األساسي ومدى انعكاسه 

، بحیث تمحور حول السیاق االجتماعي والثقافي  على البعد النفسي التربوي
والتأسیسي للنظام التربوي الجزائري ،وذكر في بحثه عدة استنتاجات وهي هناك تباعد 

ن النموذج النظري والواقع الحقیق للمارسة البدنیة الریاضیة على مستوى الطور ما بی
األول والثاني من التعلیم األساسي وهذا مانرید توضیحه في بحثنا هذا ،و رغم القوانین 
والنصوص والمناهج إال ان هناك عدة مشاكل تبقى مطروحة أهمها الهیاكل ، الوسائل 
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اكتظاظ األقسام  وهذا ما أشرنا إلیه وحاولنا جاهدین  ، التوقیت ، كثافة البرامج ،
 .لتوعیة المعلمین بممارسة الریاضة المدریة 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  :الباب األول 
  .الخلفیة النظریة  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

:األولالفصل   
  اإلجراءات المیدانیة للدراسة منهجیة البحث و.  
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 :تمهید 
لقد أصبحت التربیة البدنیة والریاضیة جزء ال یتجزأ من العملیة التربویة الشاملة بل 
إنها أصبحت إحدى الوسائط التربویة الهامة ووسیلة جذابة من وسائلها ، خاصة مع تغیر 
المفاهیم التي كانت سائدة في السابق والتي كانت تتسم بالنظرة السطحیة المبینة على ما 

وحركات بدنیة وتطورت حتى جعلت منها وسیلة تربویة هامة لتحقیق  یشاهد من تمارین
أهداف نبیلة تصب في قالب األهداف العامة للمجتمع من خالل المساهمة في تكوین الفرد 
الفعال النافع لنفسه ولمجتمعه ، وقد أصبحت تحظى باهتمام متزاید مما یدل على ارتفاع 

زء البسیط والهامشي من المقرر الدراسي والذي كان درجة الوعي بأهمیتها ، فلم یعد ذلك الج
ینظر من خالله على أنها حاشیة یزین بها البرنامج وال مجال لمقارنتها ببقیة المواد الدراسیة 

وهي في .... فكثیرا ما كان یعبر عنها بمصطلحات كاللعب ، الترفیه ، الترویح ، المنافسة 
  .ن بصفة عامة والطفل بصفة خاصة الحقیقة تعبر عن حاجات فطریة لدى اإلنسا

وقد مرت المفاهیم المرتبطة بالتربیة البدنیة والریاضیة في تطورها بمراحل عدة انطالقا 
من مرحلة التدریب البدني این صب التركیز على مفهوم الصحة وصیانتها ، المقاییس 

لة التربیة البدنیة مرورا بمرح. الجسمیة والمورفولوجیة ، اللیاقة البدنیة ، والنمو البدني 
والریاضیة أین تغیر االتجاه من المفهوم البدني على التربوي ، وذلك الستكمال العملیة 
التربویة ومن ثم اإلسهام في وضع أسس متینة للحیاة المتوازنة ثم تغییر المفهوم بعد ذلك 

الوجود  وأصبح االهتمام أكثر بحاجات الفرد واهتماماته ومیوله ، ومتعته من خالل أثناء
تلتها بعد ذلك مرحلة توظیف . اإلنساني ، وهي مرحلة االستفادة من التقدم التربوي 

سیكولوجیة التعلم التي برزت خالل الحرب العالمیة الثانیة وتضاعفت خاللها حركة تصمیم 
  .االختبارات النفسیة والبدنیة والمعرفیة لالنتقاء والتوجیه لألفراد حسب ما یناسبهم من ادوار 

وأخیرا وصوال إلى مرحلة النزعة المعرفیة التي اتسعت فیها دائرة البحوث واالتجاه نحو 
تأكید هویة التربیة البدنیة كنظام وكمهنة ، ونالت القسط األوفر من البحث والدراسة ، 
وساهمت العدید من المدارس والتیارات الفلسفیة المختلفة في تطویر قیمها ومبادئها ، 

ى المزید من المعرفة بجسمه وحركته وعالقته وبیئته، وتفاعله االیجابي مع وشجعت الفرد  عل
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غیره ، ومن ثم إتاحة الفرصة له للتعبیر عن ذاته خالل ممارسته لمختلف النشاطات ، التي 
  .تعبر عن أشكال التفاعل االجتماعي 

فة وقد عنیت الجزائر كغیرها من دول العالم بتطویر مستوى الممارسة الریاضیة بص
عامة وفي المدارس بصفة خاصة ، في كل المراحل الدراسیة وعملت على تكوین المختصین 
وأنشأت المالعب والقاعات ووضعت البرامج والمناهج ، إال انه رغم كل ذلك لم یتم بعد 
الوصول إلى مستوى الطموحات واألهداف المسطرة لجعل الریاضة المدرسیة خزانا لریاضة 

  .ه سابقا النخبة كما كانت علی

ذا ما قارنا مستوى وحجم الممارسة واإلمكانیات التربویة والمرافق الممنوحة لألطوار  وإ
التعلیمیة ، فإننا نالحظ في الواقع أن االهتمام أكثر منصبا نحو الطور المتوسط والثانوي في 

ي ، رغم حین ان الطور االبتدائي مازالت الممارسة الریاضیة فیه تتسم بالطابع الشكلي والرمز 
إدراج المادة بصفة رسمیة في المقرر الدراسي ووضعت لها مناهج خاصة ، إال ان تجسیدها 
على ارض الواقع ال یتماشى مع األهداف المرسومة مادامت لم تحض بنفس االهتمام كما 

  .هو معمول به في الطورین المتوسط والثانوي 

I  – التربیة البدنیة والریاضیة في الطور االبتدائي  
  :مفهوم التربیة البدنیة والریاضیة  -1-1

لقد أعطیت عدة تصورات للتربیة البدنیة والریاضیة فالبعض یعطیها مفهوم مثل 
لكن هذه ... التمرینات ، األلعاب ،وقت فراغ ، وقت للترویح ، المسابقات الریاضیة 

دیمي والذي التصورات والمفاهیم تعبر عن اطر وأشكال الحركة المنظمة في المجال األكا
  .یطلق علیه اسم التربیة البدنیة والریاضیة 

أن مفهوم التربیة البدنیة هو ولید القرن العشرین فهي تتعامل  فاندر زواجیرى المفكر 
مع برامج الریاضة وغیرها من أشكال النشاط البدني في المدارس ، وهكذا ظهرت التربیة 

  .لتربوي البدنیة كنوع من التعبیرات المطلیة في الوسط ا
هي العملیة التربویة التي : " التربیة البدنیة بأنها  1990في ویست و بوتشر وعرف 

تهدف إلى تحسین األداء اإلنساني من خالل وسیط هو األنشطة البدنیة المختارة لتحقیق 
  " .ذلك
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هي العملیة التي یكتسب الفرد خاللها : " في تعریفها للتربیة البدنیة  لومبیكینوذكرت 
  1.ضل المهارات البدنیة والعقلیة واالجتماعیة واللیاقة من خالل النشاط البدنيأف

التربیة البدنیة هي جزء متكامل من التربیة العامة ومیدان  ان: "  تشارلز بیوتشر كما یقول 
تجریبي هدفه تكوین المواطن الالئق من الناحیة البدنیة والعقلیة واالنفعالیة وذلك عن طریق 

  2.ألوان من النشاط البدني بغرض تحقیق هذه األغراض

  :أغراض درس التربیة البدنیة والریاضیة  -1-2
  :اللیاقة البدنیة  -1-2-1

وهي تشكل أساسا للتربیة البدنیة والریاضیة وتؤهل الفرد لالشتراك في األنشطة البدنیة 
المختلفة وأیضا للتأهیل للحیاة الكاملة ، وهي تعتمد في تطویرها على مرحلة النمو للفرد 

  .وقدراته 

  :المهارات  -1-2-2
كانت هذه المهارات  تعتبر المهارات الحركیة العنصر الرئیسي في التربیة البدنیة سواء 

أساسیة الزمة لحیاة اإلنسان من مشي وجري ووثب وتسلق وتعلق وزحف  أو كانت مهارات 
تتعلق بأدائه ألنشطة ریاضیة مختلفة والتي یستمتع الشخص من خاللها بممارسة هذه 
األلعاب ومن بینها امتالك القدرة على االشتراك في مختلف األنشطة الریاضیة ، اكتساب 

لخبرات ، مدى استفادة التلمیذ من هذه المهارات في حیاته العامة ، ویبدأ تعلیم هذه بعض ا
  .المهارات في مرحلة معینة وصوال إلى هدف نهائي یجب الوصول إلیه 

  :المعارف  -1-2-3
هنا یخاطب المعلم عقل التلمیذ ولیس بدنه فقط ، فالتربیة البدنیة تهدف إلى تنمیة كافة 

معرفة میكانیكیة ووظائفه ، : ب ان یحتوي الدرس على معارف تشمل الجوانب وعلیه یج
معارف متعلقة بالنواحي التاریخیة والتراث الریاضي ، القوانین الخاصة بالریاضات ، النواحي 
الخططیة البسیطة لأللعاب الفردیة والجماعیة ، المعلومات الخاصة بالصحة العامة وال 

 .لف المسابقات واألنشطةحافظة علیها ، وطرق التنظیم لمخت
  

                                                             
  .35-30، ص 1996، أصول التربیة البدنیة والریاضیة ، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  أمین أنور الخولي -  1
  .27محمد عادل خطاب وكمال الدین زكي ، التربیة وطرق التدریس ، القاھرة ، ص  -  2
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  :ویهدف إلى : االتجاهات  -1-2-4
  .تنمیة الفهم الواعي ألهمیة النشاط الریاضي وأثره في رفع مستوى اللیاقة البدنیة  -
إدراك أهمیة النشاط الریاضي كوسیلة نافعة لشغل أوقات الفراغ ، واالستمتاع به للتخلص  -

 .من التعب الناجم عن العمل 
شاط الریاضي كعالج لكثیر من مشكالت العصر الحدیث وقیمة الریاضة إدراك أهمیة الن -

 .كرسالة سالم بین الشعوب 
االتجاه االیجابي للشخص نحو العنایة بالصحة واألمان وبوقایة نفسه من األمراض  -

 .الناجمة عن التدخین ، المنشطات ، المخدرات 

 :ومن أهمها : الجوانب النفسیة   -1-2-5
  .التالمیذ نحو الممارسة الریاضیة زیادة دافعیة  -
 .تنمیة روح الكفاح وعدم الیأس مهما كانت المواقف والنتائج  -
 .االعتماد على النفس وتحمل المسؤولیة  -
 .ضبط االنفعاالت والتمسك بالروح الریاضیة وعدم الخروج عن إطارها  -
 .التنافس الشریف من اجل الفوز دون إلحاق الضرر بالمنافس  -
ات اإلداریة مثل التعاون ، اإلیثار ، الشجاعة ، التواضع ، الكفاح ، الجرأة اكتساب الصف -

 ، التسامح ، الصداقة
 .تنمیة عوامل الطموح االیجابي  -

فإن تمكن المعلم من تحقیق هذه النقاط عملیا من خالل االختیار الصحیح لطرق التدریس 
 .تحقیقها  یكون قد حقق جانبا مهما من الجوانب التي تسعى التربیة إلى

  :ومن هذه الصفات : الجوانب االجتماعیة  -1-2-6
اكتساب مهارات  –تقدم ظروف الغیر  –احترام مشاعر اآلخرین  –التعاون مع اآلخرین 

اكتساب التالمیذ أصول ومبادئ  –یمكن توظیفها في حیاتهم الیومیة وفي أوقات فراغهم 
احترام  –التدریب على القیادة  –ومشاكلهم  التكیف مع ظروف الحیاة –التعامل مع الغیر 

كل .المساهمة في الخدمات التطوعیة للمجتمع من خالل النشاط الریاضي  –القانون والنظام 
هذه األغراض السابق ذكرها یجب على المعلم أن یحققها ویحرص على غرسها في نفوس 
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متینة لشخصیة الطفل التالمیذ حتى یمكن الحكم علیه انه ساهم بقسط وافر في وضع أسس 
  3.من خالل التنمیة الشاملة لمختلف جوانبه 

  :ماهیة التربیة البدنیة والریاضیة  -1-3
ان تدریس التربیة البدنیة والریاضیة للتالمیذ بمراحلهم المختلفة هو موضوع شیق 

رس یساعد على تنمیة روح المنافسة ، وهو عبارة عن وقت یتم فیه التفاعل بین التالمیذ والمد
من خالل المتعة واللعب ، حیث تكون الدروس ممتعة ویشعر بها التلمیذ بأن یقضي أوقات 

  4.سعیدة له وللمعلم 

  :أراء واتجاهات المربین في مجال التربیة البدنیة في العصر الحدیث  -1-4
ان المربي الذین ساهموا في تطویر التربیة البدنیة في العصر الحدیث أكثر من ان نستطیع 

نتحدث عنهم جمیعا او حتى دراسة أعمال وانجازات كل منهم بطریقة مستفیضة ، ان 
وسنتناول فیما یلي بعض اراء هؤالء المربین الذین ساهموا في تطویر الفكر حول التربیة 

  .البدنیة والریاضیة خالل القرون من السابع عشر الى العشرین 

  ) :1790-1723(یوهان بیسادو  -1-4-1
ن األلمان الذین كان لهم اهتمامات بالتربیة البدنیة وعملوا على تطویر یعد من المربی

وقد ولد في مدینة هامبورغ بألمانیا اال انه عمل . مفهومها وتدریسها ضمن مناهج مدرسیة 
بالتدریس بالدنمارك ، ولذا فقد تأثر بتطویر التربیة البدنیة بها بطرقها في تحقیق أهدافها 

م الدنمرك بأوجه النشاط البدني بغرض تحقیق النمو البدني والنمو العامة ، حیث كانت تهت
العقلي للفرد وقد عمل بیسادو على تطویر التربیة البدنیة وطرق تدریسها بألمانیا بعد عودته 

  .من الدنمارك 
معهد : نجح بیسادو في تحقیق هدف كان یسعى إلیه وهو بناء مدرسة علیها اسم 

، وقد نبعت تلك الفكرة من ارائه التي  1774یسو وذلك سنة محبة اإلنسانیة في مدینة د
ان العالم . للحیاة  -بقدر اإلمكان –كانت تنادي بان الفرد یجب ان تتاح له ظروف طبیعیة 
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الذي حولنا یوجد به األغنیاء كما یوجد به الفقراء ، إال ان فرص التعلیم والتربیة یجب ان 
قا لما یتاح له من فرص في حیاته االجتماعیة ومن ثم تتاح للجمیع ، اذ ان الفرد یتشكل وف

تعمل التربیة على تنمیة شخصیته ، ولذا فقد قام بیسادو ببناء مدرسته إلتاحة الفرصة 
وتعد هذه المدرسة األولى في . لألطفال الذین یعیشون خارج المدینة لاللتحاق بها لیتعلمون 

بها من مختلف الطبقات االجتماعیة أوربا في العصر الحدیث تسمح بالتحاق األطفال 
  .واالقتصادیة في ألمانیا 

وقد كانت المدرسة تقدم لتالمیذها برامج شاملة لتحقیق النم المتكامل لهم ، كما كانت 
التربیة ضمن تلك البرامج ویتم تدریس نشاطاتها یومیا لهؤالء األطفال ، وكانت تشتمل على 

  .الرقص ، المصارعة ، السباحة ، وركوب الخیل  الجري ، الوثب ، التزحلق ، المبارزة ،
اثر طیب في تطویر ) معهد المحبة اإلنسانیة (ولقد كان لنجاح بیسادو في بناء مدرسة 

  5.التربیة البدنیة في ألمانیا إیمانا منه بدور ممارستها في تحقیق النمو الشامل للفرد

  : )1839-1759( جوتس موتس  -1-4-2
كان من المربین األلمان الذین اهتموا بالتربیة البدنیة وبدورها في تنمیة الفرد ، كما 
أشار إلى العالقة الوثیقة التي تربط بینها وبین التربیة الوطنیة ، وكان مدركا تماما بأن 

ل ألمانیا لن تنال حریتها واستقاللها اال من خالل تربیة أبناءها تربیة متوازنة بین الجسم والعق
كان جوتس موتس متبنیا ألراء افالطون في تربیة الفرد كما كان مهتما بالتدریبات . والروح 

البدنیة الیونانیة القدیمة وذلك لدورها في تنمیة اللیاقة البدنیة ولدورها في إعداد الفرد من 
  .الناحیة القتالیة للدفاع عن البالد 

الثقافة البدنیة والثقافة الروحیة او الثقافة ما هي إال وحدة مكونة من  موت سانویرى 
ومن القیم اإلنسانیة ، وذلك . الثقافة العقلیة ، وان التمرینات البدنیة تنبع من فلسفة الطبیعة 

 .وفقا لمفاهیمه  وأرائه التربویة 
ولذا كان مهتما بالتمرینات البدنیة ویفضل ان یؤدیها الفرد في الهواء الطلق بدال من 

ات المغطاة ، ولقد اشتملت تمرینات موتس على الجري ، التوازن ، أتسلق ، تادیتها في القاع
التمرینات للشباب وكتابه األلعاب ، حیث : الرفع ، الحمل ، ومن اهم مؤلفاته نجد كتابه 
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 1793التمرینات للشباب : عرض من خاللهما بعض أرائه وأفكاره في التربیة ففي كتابه 
ره ، ونوه بأن التربیة من خالل البدن تعد افضل الطرق انتقد موتس طرق التربیة في عص

لتنمیة اللیاقة البدنیة للشباب وتحسین مستواهم الصحي وتنمیتهم من الجانب العقلي والجانب 
اذ كان یرى انه یجب االهتمام بالنمو البدني والعقلي للفرد والموازنة بینهما . األخالقي 

د على منح السعادة للروح وكذلك الشجاعة وقوة باعتبار ان تمتع الجسم بصحة جیدة یساع
كما اوضح العالقة بین التربیة البدنیة والتربیة الوطنیة وكذلك أشار إلى أهم . اإلرادة 

التمرینات البدنیة واألجهزة واألدوات التي تسهم في تنمیة الفرد بدنیا كما تناول في كتابه 
اهمیتها في تربیة الفرد فقد كان یهتم بألعاب  الوظیفة التربویة لأللعاب مؤكدا على: االلعاب 

وقد ارتبط اسم جوتس موتس بمعهد . الكرة والكریكیت والمصارعة الستثمار اوقات الفراغ 
  6.عاما 50سنفبثال التربوي حیث عمل به معلما للتربیة البدنیة لمدة 

  : 1839-1776بییر هنري لنج  -1-4-3
المرتبطة باألسس العلمیة في السوید ، ویعزو یعد المؤسس لحركة التمرینات البدنیة 

بالتمرینات انما یرجع إلى إصابة قد  لنجالمؤرخون لتاریخ التربیة البدنیة ان السبب ان اهتمام 
لحقت بالذراع الیمنى له ، وانه قد طرأ علیها تحسن نتیجة لممارسة ریاضة المبارزة وذلك 

اهتمامه لیدرس اثر ممارسة التمرینات على أثناء وجوده بكوبنهاجن بالدنمارك ، مما اثار 
جسم اإلنسان ، كما اهتم بالتمرینات الطبیة وفیما یلي عرض ألهم ارائه وانجازاته في مجال 

  :التربیة البدنیة في السوید 
قام بدراسة التشریح وعلم وظائف األعضاء وذلك بعد عودته من الدنمارك وكان مهتما  -

  .أكثر بدراسة علم التشریح 
بالتمرینات وفي  ناشتقالو  غاتس ماث حدد نظاما جدیدا للتمرینات بعد دراسته الراء  -

 .مناشط التربیة البدنیة 
ابتكر التمرینات السویدیة التي تختلف في طریقتها عن التمرینات األلمانیة والتي تمیل  -

إلى استخدام األجهزة واألدوات في التمرینات من خالل إخضاع الجسم لطبیعة تلك 
 .األجهزة 

                                                             
  . 170-169محمد محمد الحمامي ، المرجع السابق ، ص  -  6



االبتدائي الطور في والریاضیة البدنیة التربیة                                   األول الفصل  
 

22 
 

باألدلة العلمیة أن التمرینات البدنیة تفید جسم اإلنسان وتزید من قوته وجلده ،  لنجاثبت  -
ورشاقته ومرونته ، وكذلك تزید من كفاءة أجهزته الحیویة ، من خالل إجرائه دراسات 
علمیة على جسم اإلنسان للتعرف على اثر التدریبات والتمرینات البدنیة على الجهاز 

والجهاز العضلي والجهاز العصبي ، مستفیدا من ذلك في دراسته لعلم التشریح الدوري 
 .ولعلم وظائف األعضاء 

أكد على أن تفهم طبیعة الجسم واحتیاجاته تسیر عملیة اختیار أوجه النشاط البدني ومن  -
 .ثم تتیح الفرص ألجهزة الجسم المختلفة من تأدیة وظائفها الحیویة بكفاءة 

نظم جدوال للتمرینات البدنیة اشتمل على تمرینات لجمیع أجهزة الجسم الحیویة وفقا  -
 .لألسس العلمیة التشریحیة والفیسیولوجیة 

اهتم بالتمرینات الطبیة كما كان یؤكد على انه من خالل ممارسة التمرینات البدنیة یمكن  -
 .للضعاف بدنیا وللمعاقین من تحسین حالتهم الصحیة 

التمرینات : همیة إلمام معلمي التربیة البدنیة في احد التخصصات التالیة أكد على أ -
 .التمرینات الطبیة  –التمرینات العسكریة  –التربویة 

عام على وفاته أقام اتحاد الجمباز السویدي  100وتكریما له ولالحتفال لذكرى مرور 
 7. 1939وذلك سنة  لنجنسبة الى  lingiadمهرجانا 

  :ناختیجال فرونز  -1-4-4
كان مهتما بأوجه النشاط البدني منذ الصغر وكان ماهرا في المبارزة وكذلك في القفز ولقد 
بدأ في تدریس التمرینات في سن مبكرة ، وساهم في دفع عجلة تطویر التربیة البدنیة في 

ض الدانمارك التي تعد من الدول الرائدة في أوربا في االهتمام بهذا المجال وفي ما یلي عر 
  :ألهم إسهاماته 

عمل على نشر االهتمام بالتربیة البدنیة في دور التعلیم الدانماركي ، ولقد نجح في تحقیق  -
  ذلك من خالل إصدار قوانین تنص على ضرورة تدریسها بالمدارس التعلیمیة 

قام بإنشاء أول قاعة خاصة بالتدریب على التمرینات البدنیة في الهواء الطلق في  -
 .وكانت تعد األولى من نوعها في أوربا الحدیثة  1799ك عام كوبنهاجن وذل
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 1804اصب حاول مدیر لمدرسة إعداد معلمي التمرینات البدنیة في الجیش وذلك سنة  -
وكانت الدراسة بهذه المدرسة مقتصرة على المجندین ، اال انه تم السماح بالتحاق المدنیین 

 .للدراسة بها بعد ذلك 
 .لتمرینات البدنیة في دولة الدانمارك أصبح بعد ذلك مدیرا ل -
ساهم في إصدار قانون ینص على تدریس برامج التربیة البدنیة في المدارس الثانویة وان  -

بینما صدر  1809یقوم بتدریسها معلمون مؤهلون لذلك ، ولقد صدر هذا القانون عام 
 . 1814قانون مماثل في المدارس االبتدائیة عام 

 ناختیجالینات الدنماركیة والتي تؤدى على األجهزة ولقد استوحى نظم او برنامج للتمر  -
ولذا كان برنامجه للتمرینات جوتس موتس أفكاره في تصمیم هذا البرنامج من اراء وافكار 

 .مطابقا لتلك اآلراء مع إدخال بعض التعدیالت غیر الجوهریة علیه 
في  1838بذل جهدا واضحا منذ نادى بأهمیة ممارسة الفتیات للتمرینات البدنیة ، ولقد  -

 8.تصمیم برنامج للتمرینات للفتیات 

 ) : 1852-1778(فریدیریك لودفیج یان  -1-4-5
إال في عدد  1806لم تكن التربیة البدنیة ضمن المناهج الدراسیة في ألمانیا وذلك قبل 

إال  جوتس موتسو بیسادو من المدارس التجریبیة والتي یشرف علیها مربون أمثال 
، كما زاد اقبال  فریدیریكأصبحت ذات دور هام في الحیاة القومیة أللمانیا وذلك في عهد 

  .االفراد في عهده  أیضا على ممارسة التمرینات البدنیة 
ان یصبغ التربیة البدنیة بالروح القومیة ، كما نادى بأهمیة  فریدیریكفقد استطاع 

من أهمیة ودور فعال في العملیة التربویة حیث  ممارسة الشباب للتمرینات البدنیة لما لها
یمكن من خاللها تحقیق توازن في تنمیة شخصیة الفرد ، إذ یرى انه طالما لإلنسان جسد 
فان من واجبه االهتمام به ورعایته ، كما یجب علیه أن ینمي عقله ، وان للتمرینات دورا 

  .حیویا في هذه العملیة التربویة 

استخدام ریاضة الجمباز كأداة لتحقیق العدید من األهداف كان یعتقد انه یمكن 
السیاسیة ، اعتقادا منه ان حریة واستقالل ألمانیا لن یتم اال باالعتماد على قوة أبنائها ، 
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تعد أساسا وركیزة إلعداد جیل یتمیز بالقوة وباللیاقة ) الجمباز(ولذلك یرى ان تلك الریاضة 
  .المانیا من الغزاة الفرنسیینالبدنیة لیكون قادرا على تحریر 

لهدف  plamann’s boys scoolبالتدریس في مدرسة  فریدیریك لودفیج یانعمل 
إسهامه في إعداد جیل من الشباب یتمیز بقوة البنیة وبالتمتع بالصحة وذلك من خالل 
 ممارسته الوجه النشاط البني في الخالء ، ولذا قام باعدا داول ساحة للعب وللتدریب خارج
مدینة برلین وذلك لتحقیق هدفه هذا ، وقد اشتمل برنامج نشاطه في هذه الساحة على أوجه 

الجري ، الوثب ، القفز ، التوازن ، التسلق ، ثم تضمن البرنامج بعد ذلك : النشاط التالیة 
حركات على العلقة ، وحركات على المتوازیین ، وحركات على حصان الحلق ، وتمرینات 

انع الطبیعیة ، وذلك بغرض تنمیة القوة والمهارات الحركیة واالستمتاع بالهواء باستخدام المو 
  .الطلق في الطبیعة ، كما استخدام لذلك بعض األجهزة واألدوات التي ابتكرها 

  .المشي لمسافات طویلة وبحیویة ونشاط في العدید من طرق المشي المختلفة  – 1
  .الجري المتعرج ، والجري إلى الوراء  العدو والجري لمسافات طویلة ، وكذلك – 2
  .الوثب الطویل والوثب العالي والرمي  – 3
  .القفز باستخدام حصان القفز  – 4
  .التوازن على عارضة التوازن  – 5
  .المتوازیین  – 6
  .والعقلة وحصان الحلق  – 7
  .تسلق الحبال او األعمدة  – 8
  .تمرینات الحمل والرفع والشد والدفع  – 9

  .تمرینات باستخدام الموانع الطبیعیة  – 10

بالتربیة البدنیة یعد من الوسائل التربویة الهامة لنمو  فریدیریكوبالرغم من اهتمام 
األطفال وتطورهم وإلعداد جیل من الشباب قادر على تحریر ألمانیا ، إال ان الكثیر من 

وقة ومرهقة لألطفال إلى جانب المربین لم یؤیدوا طریقتهم باعتبارها طریقة شكلیة وغیر مش
. عدم اعتمادها على علم التشریح وعلم وظائف األعضاء ولخلوها من برامج لنشاط السیدات 

اال انه قد حقق نجاحا باهرا في إقبال الشباب على برامج نشاطه ، حیث تشیر اإلحصائیات 
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جمعیة  10000إلى  1870جمعیة وذلك عام  1500إلى زیادة عدد جمعیات الجمباز من 
 9. 1852بالرغم من وفاة في عام  1920عام 

  ) :1858-1810(أدولف سبیس  -1-4-6
، اذ كان یرى ان ) school gymnastics(هو المؤسس لمدرسة التمرینات في ألمانیا 

التمرینات البدنیة تعد من اهمل الوسائل التربویة لبناء شخصیة اإلفراد ، وأنها لیست عملیة 
كما كان یعتقد فریدیریك لودفیج یان ، ففي رأیه ان التمرینات البدنیة یجب  ذات ابعاد سیاسیة

ان تكون إحدى وسائل التربیة في المدارس وذلك وذلك لتربیة جسم التالمیذ ، كما یجب ان 
تحظى بنفس االهتمام الذي تحظى به الوسائل التربویة األخرى والتي تستخدم لتدریب العقل 

كما عمل سبیس على إدخال لعبة . تمرینات لألطفال منذ الصغر كما یجب ان تعلم تلك ال
) دلیل الجمباز للمدارس( وكتابه ) نظام الجمباز (الجمباز في المدارس ، وكان لكتابه 

ولقد بارعا في ممارسة العدید من أوجه . الفضل في إرساء أسس التربیة المدرسیة في ألمانیا 
جوتس ؤه وافكار التربویة ، وكان ملما بآراء ونظریات نشاط التربیة البدنیة ، كما كانت آرا

وفیما یلي . في المجال التربوي وفي مجال التربیة البدنیة فریدیریك لودفیج یان و  موتس 
في مجال التربیة وفي دور نشاطات التربیة  أدولف سبیس عرض لبعض أراء ومبادئ 

  :البدنیة والتي من أهمها 
لمدرسیة هو تحقیق النمو الشامل للطفل وذلك من خالل ان یكون لهدف التربیة ا – 1

  .االهتمام  به من الجوانب البدنیة والعقلیة والنفسیة واالجتماعیة 
ضرورة نیل التربیة البدنیة لنفس القدر من االهتمام الذي تحظى به المواد الدراسیة  – 2

  .االخرى كالریاضیات واللغة 
وجوب ممارسة جمیع تالمیذ المدارس الوجه نشاط التربیة البدنیة ، عدا الذین یصرح  – 3

  .لهم الطبیب بعدم االشتراك في تلك الممارسة لظروف صحیة یمرون بها 
مراعاة مناسبة النشاط البدني الذي یمارسه التالمیذ مع خصائص مراحلهم نموهم ومع  – 4

  .الجنس مستوى نضجهم وكذلك مناسبته لنوع 
اهمیة مراعاة الفروق الفردیة بین التالمیذ وذلك فیما یرتبط باستعداداتهم وقدراتهم  – 5

  .ومیولهم واحتیاجاتهم 
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ضرورة تخصیص فترات زمنیة ال تقل عن ساعة یومیا یمارس خاللها تالمیذ المرحلة  – 6
  .االبتدائیة أوجه النشاطات البدنیة تحت إشراف مدرس الفص 

خصیص فترات زمنیة لممارسة تالمیذ المرحلة الثانویة ألوجه النشاط البدني أهمیة ت – 7
  .تحت إشراف أخصائیین یجمعون بین التخصص في التربیة والخبرة في التربیة البدنیة 

  .ضرورة اهتمام المدارس ببرامج أوجه النشاط الداخلیة وببرامج أوجه النشاط الخارجیة  – 8
نات التي تصاحبها الموسیقى إلتاحة الفرصة للتالمیذ للتعبیر اهتمام المدارس بالتمری – 9

  .عن أنفسهم 
یجب ان ال تطغى التمرینات الشكلیة على أوجه نشاط األلعاب والرقص والریاضات  – 10

  .المختلفة وذلك في المدارس 
أهمیة مراعاة مبدأ التدرج في ممارسة أوجه النشاط البدني التي یتضمنها منهاج  – 11
یة البدنیة ، بحیث یتم البدء بتعلیم التالمیذ التمرینات والنشاطات البدنیة التي تتمیز الترب

  .بسهولة أدائها ثم التقدم بها نحو درجة صعوبة اكبر 
أهمیة إعداد برامج مالئمة للبنات حتى یمكنهن المشاركة في أوجه النشاط البدني التي  – 12

  .تتفق واستعدادهن وقدراتهن 
م في المدارس بتمرینات المشي ألهمیتها في تنظیم الفصل ، وضبطه وفي االهتما – 13

  10. تنمیة القوام 
  : 1884- 1820ارشیبالد ماكالرن  -1-4-7

كان مهتما منذ طفولته بممارسة أوجه النشاط البدني ، وسافر في مقتبل حیاته الى فرنسا 
د عودته من فرنسا الى ودرس بها المبارزة والجمباز لعدة سنوات ، كما درس الطب ، وبع

انجلترا قام بالعدید من االنجازات التي اثرت في التربیة البدنیة وأدت إلى تطویرها في انجلترا 
  :ومن أهم تلك االنجازات ما یلي 

  .اهتمامه بجعل التدریب البدني علما  – 1
عام  قام بإنشاء قاعة خاصة للتدریب البدني ، إلجراء تجاربه العلمیة بها وذلك في – 2

1851 .  
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بتصمیم طریقة للتربیة البدنیة للقوات المسلحة البریطانیة ولقد حدد  1860كلف في عام  – 3
آراءه حول هذا الموضوع ففي كتابه األسلوب العسكري لتدریبات الجمباز واستخداماته من 

  ) .قبل المعلمین
  . 1862ام كان أول  من قام بدراسات إلعداد المعلمین في انجلترا وذلك في ع – 4
سجل ماكالرن نظریاته وأفكاره حول التربیة البدنیة في العدید من مؤلفاته والتي من  – 5

  :اهمها 
  األسالیب القومیة لتدریبات الجسم.  
  التدریب في النظریة والتطبیق : أسلوب للمبارزة. 
  نظام للتربیة البدنیة. 

 :ومن أهم آراء ماكالرن المسجلة في مؤلفاته ما یلي 
  .التربیة البدنیة هي عملیة تربویة حیویة للفرد ، كما انها علم له أصول وأسس علمیة  – 1
العقل والجسم وحدة واحدة ، وال یمكن فصل احدهما عن اآلخر ولذا ال یمكن الفصل  – 2

  .بین التدریب البدني والتدریب العقلي 
  .یة بالمؤسسات التعلیمیة یجب أن تكون التربیة البدنیة جزءا أساسیا في المناهج الدراس -3
  .التأكید على أهمیة التدریب البدني في تحقیق أقصى درجات نمو وتطور الفرد  -4
  .یجب الحرص على التدریب البدني المنتظم كضرورة من ضرورات الحیاة العلمیة  -5
إعطاء أولویة أكثر لتنمیة الصحة عن تنمیة القوة وذلك فیما یرتبط بأهداف التربیة  -6

  .البدنیة 
التأكید على أهمیة ممارسة التمرینات البدنیة في تجدید نشاط وحیویة الفرد وفي التخلص  -7

  .من التوتر واإلرهاق العصبي 
مراعاة ان یكون برنامج التربیة البدنیة متضمنا التمرینات البدنیة كجزء مكمل لاللعاب  -8

  .لنمو للبنین والبنات حیث ان االلعاب والریاضات ال تكفي ممارستها لتحقیق ا
یجب مراعاة مبدأ التدرج في عملیة التعلیم للنشاطات التربیة البدنیة وفقا لدرجة السهولة  -9

  .والصعوبة بالتدرج من السهل الى الصعب 
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  11.مراعاة مبدأ الفروق الفردیة في التعلیم وفي التدریب على النشاطات الحركیة  -10

  ) : 1886- 1820(هلمار فریدیریك النج  -1-4-8
في مجال التمرینات البدنیة وفي ما یلي عرض ألهم  بیار هنري النجلقد قام بتكملة رسالة 

  :آرائه وانجازاته في مجال التربیة البدنیة في السوید وهي 
لعب دورا هاما في إدخال التربیة البدنیة كمادة أساسیة في جمیع المراحل التعلیمیة  – 1

  .سوید بمدارس البنین والبنات بال
قام بتنظیم جدول التمرینات البدنیة التي سبق ان أعده والده بیار هنري لونج والذي  – 2

  .ولوجیةیشمل تمرینات لجمیع أجهزة الجسم الحیویة وفقا لألسس العلمیة التشریحیة والفسی
  صنف التمرینات البدنیة الى مجموعات وفقا لتاثیرات كل منها على جسم اإلنسان  -3
بمراعاة مبدأ التدرج في اداء التمرینات البدنیة وذلك من خالل تنظیمها وفقا اهتم  – 4

  .لسهولتها وصعوبتها 
ابتكر بعض األجهزة واألدوات التي تستخدم في اداء التمرینات وبما یتفق مع قدرات  – 5

أكد على أهمیة اختیار التمرینات المناسبة الستعدادات  – 6األطفال وبما یسهل من أدائها  
  12.وقدرات كل فرد بما یتفق ومرحلة نموه وجنسه

  ) :1950-1880(نیلز بوخ  -1-4-9
لقد كان مهتما بتطویر التمرینات البدنیة في الدنمارك وذلك من خالل تطویر برامج تمریناتها 

  :البدنیة ومن أهم انجازاته في هذا المجال ما یلي 
وذلك من خالل تطویره للتمرینات ساهم في تطویر التمرینات البدنیة في الدنمارك،  – 1

  .السویدیة 
ابتدع نظام للتمرینات البدنیة أطلق علیه التمرینات البدائیة ، وكان یهدف هذا النظام  – 2

  .إلى بناء الجسم المتكامل 
اعتمد نظامه للتمرینات البدنیة على أدائها من الحركة بدل من أدائها في أوضاع ثابتة  – 3

  . ، كما تؤدي بدون توقف

                                                             
  .179- 178محمد محمد الحمامي ، مرجع سابق ، ص  -  11
  . 180المرجع نفسھ ، ص  -  12
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الذراعین ، الرجلین ، البطن ، : شمل نظامه غلى التمرینات ألجزاء الجسم المختلفة  – 4
  .الرقبة ، الظهر ، مفاصل الجسم المختلفة 

تمرینات : تضمن نظامه ثالثة أقسام للتمرینات لتنمیة عناصر اللیاقة البدنیة التالیة  – 5
  .الرشاقة والتوافق العصبي العضلي لتنمیةلتنمیة المرونة ، تمرینات لتنمیة القوة ، تمرینات 

اثر هام في أوربا وفي الوالیات المتحدة ، حیث  نیلز بوخوكان لنظام التمرینات الذي ابتدعه 
  13.بدأت تمریناته في االنتشار بها 

  :أهمیة التربیة البدنیة والریاضیة في المدرسة  – 1-5

ء ، حیث یعمل على تنمیة جوانب یعد درس التربیة البدنیة ركنا هاما في تكوین النش
مختلفة لشخصیة التلمیذ ، وتعلم المهارات الحركیة ، وكذا العادات الصحیة واالجتماعیة ، 
وهو الوحدة األساسیة في منهاج التربیة الریاضیة المدرسیة ، لذا وجب ان یأخذ قسطا وافرا 

مالحظات المتكررة في من األهمیة في العملیة التربویة داخل المدرسة ، لكن من خالل ال
المیدان یبدو عدم االستعمال الجید ألسالیب التدریس التي تتضمنها المناهج التربویة ، ضف 
إلى ذلك محدودیة تكوین المعلمین في الطور االبتدائي خاصة في هذا الجانب ، مما ینعكس 

محمود  على أدائهم نحو التالمیذ ، حیث یقول عباس صالح احمد السامرائي وعبد الكریم
ان المعلم یجب ان یمتلك حصیلة جیدة من طرائق التدریس التي تتفق وطبیعة : " السامرائي 

التالمیذ والجو والساحة وغیرها من الظروف المحیطة ، بدل ان یجعل درسه فیه من الرتابة 
بطریقة واحدة ، اذ انه سیؤدي حتما الى ملل التالمیذ وجمودهم وعدم تحقیق األهداف 

  14"ة المطلوبة التعلیمی
ان الخبرات األساسیة لممارسة األنشطة الریاضیة تمد التلمیذ بالمتعة من خالل الحركات 

  15.المؤداة في التمرینات والمسابقات التي تتم من خالل تعامل التلمیذ  مع اآلخر او منفردا 
كسابه  ان ممارسة التربیة الریاضیة تساعد على تحسین األداء الجسماني للتلمیذ وإ

: ویرى سعید عظمي . المهارات األساسیة وزیادة قدراته البدنیة وتحسن من أجهزته الوظیفیة 

                                                             
  .181محمد محمد الحمامي ، مرجع سابق ، ص -  13
،  1991السامرائي ، كفایات تدریسیة في طرائق تدریس التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد عباس صلح احمد السامرائي ، عبد الكریم محمود  -  14

  . 17ص 
  .35، ص 1982امین انور الخولي ، اسامة كامل راتب ، التربیة الحركیة ، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  -  15
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ان التربیة البدنیة والریاضیة هي عملیة حیویة في المدارس بمراحلها المختلفة ولها دور 
  16.لیاقة البدنیة للتلمیذأساسي في تنمیة ال

  :إسهام التربیة البدنیة والریاضیة في المدرسة  -1-6
تساهم ككل المواد التعلیمیة بقسط وافر في توفیر وسائل فهم الظواهر المختلفة 

  :وممیزاتها والمادة ومكوناتها والكائنات الحیة وخصائصها وذلك من حیث 
بمعناه الواسع ، وعلى توافق وتناسق اطالع التالمیذ بصفة مجسدة على مفهوم الجهد  -

  .الحركات وعالقتهما بالمردود كما وكیفا من خالل النشاطات البدنیة والریاضیة 
إدراك مدى تأثیر النشاطات البدنیة على الجسم بصفة عامة واألجهزة الحیویة بصفة  -

 .خاصة والتغیرات التي تحدث من جراء هذه الممارسة 
ى التالمیذ بالتعود على نظافة الجسم والملبس الوسط الذي غرس قیم التربیة الصحیة لد -

 .یعیش فیه 
فهم كیفیة استعمال واستثمار حركیة أطراف الدسم وتسییرها ألداء مهارات دقیقة وفعالة  -

 .لزمان أفضل مردود یتطلبه الموقف أو الوضعیة 
والمعلم  القیام بنشاطات تعلیمیة مرتبطة بمهارات خالل وضعیات تضع كل من التلمیذ -

 17.مفهوم الصرامة في العمل واإلتقانأمانة حتمیة التطبیق الدقیق لها ، ما یولد ویطور 
 :أهداف تدریس مادة التربیة البدنیة والریاضیة في المرحلة االبتدائیة  -1-7
  :األهداف العامة  -1-7-1

جمیع مراحله بإبعادها الفكریة والنفسیة  هي تربیة قاعدیة مالزمة لنمو الطفل فى
المداومة ، (واالجتماعیة والحسیة الحركیة وتمنح الصحة المتمثلة في تنمیة عوامل التنفیذ 

الضرورة للفرد الفاعل كما تساهم بقدر كبیر ) المقاومة ، السرعة ، المرونة ، القوة ، الدقة 
حكم ، اإلدراك ، التوازن ، االستجابات الت(في تنمیة وتطویر الجانب المهاري بكل أبعاده 

( وكذا تكوین وبلورة معالم الشخصیة المستقبلیة للطفل بجانبیها الذاتي.... ) الصحیحة 
  :واالجتماعي ویمكن إسهامها في ما یلي ) الفردي

تسهیل النمو الحركي من خالل تطویر التحكم في الجسم وعمل األطراف ومدى تكاملها  – 1
.  

                                                             
  .61، ص  1996أة معارف ، االسكندریة ، محمد سعید عظمي ، اسالیب تطویر وتنفیذ درس التربیة الریاضیة ، منش -  16
  .3، ص  2003وزارة التربیة الوطنیة ، مصفوفة مادة التربیة البدنیة والریاضیة ، اللجنة الوطنیة للمناھج ،  -  17
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لجسمه وأجهزته الحیویة ووظائفه وتأثیر المجهود علیها من جهة ومدى اكتشافه  – 2
  .مقاومتها للتعب الناجم عم هذا المجهود من جهة أخرى 

االكتشاف والتعرف على مدى أهمیة العمل الجماعي والقدرة على االندماج والمساهمة  – 3
  .الفعالة ضمن الجماعة في إطار منظم ومهیكل 

م الخارجي وانتقاء ما یتالءم معه من معارف لبناء قاعدة معرفیة التفتح على العال – 4
  .وتكییفها حسب طبیعة الدور المنوط به 

  .السیطرة على نزواته العدوانیة والتحكم في انفعاالته امتثاال للقواعد والقوانین  – 5
  :األهداف الخاصة  -1-7-2
  :الجانب المعرفي / أ 

عقلي الذي یتعلق باسترجاع المعلومات والعمل على ال) األداء(ویهتم أساسا باالنجاز 
  18.تطویر القدرات والمهارات العقلیة والمعرفیة

  :الجانب الحسي حركي / ب 
ان من اهم ما یمیز المجال الحس حركي هو ان االستجابات البدنیة  1972یوضح سینجر 

  19.وهو مجال یركز على الحركات البدنیة وكیفیة التحكم فیها وتوجیهها 
  :الجانب الوجداني االجتماعي /  ج

تعد أغراض النمو النفسي واالجتماعي من األغراض المهمة في مجال التربیة الریاضیة 
المدرسیة كونها تستهدف العدید من الخصائص والصفات كالتعاون ، القیادة ، األمانة ، 

لمسؤولیة وغیرها ، الفطانة ، حسن المعاملة ، الطاعة واحترام القواعد والقوانین ، السلطة وا
  :ومن خالل درس التربیة البدنیة والریاضیة یمكن تنمیة القدرات األساسیة التالیة 

  .معرفة الذات  -1
 .االندماج داخل الفریق وتحمل المسؤولیة خالل المنافسة  -2
 .البحث عن قبول واحترام الغیر  -3
 .المشاركة في نشاطات تتضمن وضعیات تفرض المواجهة والتعاون  -4
 .ول القوانین فهم وقب -5

                                                             
، ص  2006ھرة ، محمد نصر الدین رضوان ، المدخل الى القیاس في التربیة البدنیة والریاضیة ، طبعة اولى ، مركز الكتاب للنشر ، القا -  18
28 .  
  . 37محمد نصر الدین رضوان ، مرجع سابق ، ص  -  19
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 20.االندماج بفعالیة في النشاط وحیاة المجموعة  -6
ان في هذا الجانب یكون العمل على تطویر وتحسین الجانب االنفعالي للتلمیذ من حیث 

... الوعي واالنتباه والدافعیة ومفهوم الذات والرضا والطموح والتسامح والمیول والقیم وغیرها 
21 

األغراض االنفعالیة في المجال الریاضي تستهدف تطویر  ان 1994أللومبیكین وتشیر 
االتجاهات والتقدیر والقیم وتبین ان هذا المجال یتكون من كل من البعدین االجتماعي 

  :واالنفعالي وقد حددت أغراض كل من البعدین كالتالي 
  :ویشمل  البعد االجتماعي –اوال 
  .الثقة بالنفس  -1
 .االنتماء  -2
 .االحكام القیمة  -3
 .نمو الشخصیة  -4
 .مهارات االتصال  -5
 .الكیاسة  -6
 .اللعب النظیف  -7

  :ویشمل  البعد االنفعالي –ثانیا 
  )السیطرة على الذات (التحكم في الذات  -1
 التعبیر عن الذات -2
 .خفض التوتر  -3
 .تعلم كیفیة التصرف عند الفوز والهزیمة  -4
 .االنضباط الذاتي  -5
 :طبیعة التربیة البدنیة والریاضیة  -1-8

ال لحد اآلن بعض الناس ال یؤمنون بالتربیة البدنیة والریاضیة كنظام أكادیمي او ال یز 
كمهنة او كبرنامج لنشاطات متعددة ومختلفة وهذا یلقي عبئا كبیرا ومسؤولیة على المشرفین 
على هذا االختصاص ، كون التربیة البدنیة والریاضیة ال تقتصر على تالمیذ المدارس فقط 

                                                             
  .32المرجع نفسھ ، ص -  20
  . 32المرجع نفسھ ، ص  -  21
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اضة للجمیع حیث نضجت الفكرة وأصبحت حقیقة لدى جزء كبیر من والمفروض ان الری
المجتمعات حیث اصبح الفرد ملزما بممارسة النشاط البدني للترویح والمحافظة على لیاقته 
البدنیة خاصة قي مجتمعات ال تخلو من الضغوطات النفسیة الناجمة عن تغیر أسلوب 

كون اآللة حلت محل اإلنسان في كل المیداین الحیاة العصریة المتمیزة بقلة النشاط والحركة 
  22.تقریبا مما یجعله في معظم وقته في راحة 

   :التربیة البدنیة والریاضیة كنظام أكادیمي  -1-8-1
یسعى كل فرع من فروع المعرفة اإلنسانیة نحو تحدید هویته األكادیمیة ، والتربیة 
البدنیة والریاضیة تهتم ببحث ودراسة ظاهرة حركة اإلنسان التي أخذت في االتساع والتطور 

، وعلم النفس ) الفیسیولوجیة(وانقسمت الى عدة مباحث وعلوم كعلم وظائف األعضاء 
، وفلسفة وتاریخ ) بیومیكانیك(ع الریاضي ، والمیكانیكا الحیویة الریاضي ، وعلم االجتما

التربیة البدنیة والریاضیة ، كما لها أیضا مباحث فنیة وتربویة تدرس بالوسط التربوي ، 
كطرق التدریس في التربیة البدنیة والریاضیة ، ومناهج التربیة البدنیة والریاضیة والوسائل 

  23.التعلیمیة 
  :البدنیة والریاضیة كمهنة  التربیة -1-8-2

تعتمد المهنة على بنیة المعرفة وعلومها ومباحثها ، وفنونها لتقدم ارفع مستوى من الفن 
  24.من الخدمة المهنیة في مختلف مجاالت التخصص المهني 

وقد أخذت مهنة التربیة البدنیة والریاضیة مكانتها كمهنة اذ أصبح یحترفها كثیر من 
فروع ومجاالت العمل المهني فیه بشكل كبیر ، فبعدما كانت تقتصر  المختصین حیث تنامت

التدریب الریاضي ، اإلدارة الریاضیة ، : فقط على التعلیم تفرعت إلى عدید الفروع منها 
التأهیل الریاضي ، النشاط الریاضي الترویحي، النشاط الریاضي المكیف ، وبفضل تضافر 

جمعیات حفاظا على هذا التخصص من الطفیلیین الجهود نشأت العدید من الرابطات وال
  .والدخالء  غیر المؤهلین للقیام بهذه المهنة 

  : التربیة البدنیة والریاضیة كبرنامج -1-8-3

                                                             
22  - RAYMOND THOMAS, education physique et sportive , 2ème edition  , des presses universitaire de France, 
2000 ,P9. 

الموجھ والتالمیذ ، اطروحة  –قویم تدریس مدرسي التربیة البدنیة والریاضیة بالتعلیم المتوسط كما یراھا المدرسون بن قناب الحاج ، ت -  23
 . 39، ص  2006دكتوراه ، معھد التربیة البدنیة والریاضیة ، الجزائر ، 

  . 17، ص 1996، امین انور خولي ، اصول التربیة البدنیة والریاضیة ، دار الفكر العربي ، القاھرة  -  24
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وهو المنظور األقدم الذي ارتبط بالتربیة البدنیة منذ القدم ومازال والذي یعبر عن 
ك في انشطة ریاضة منتقاة بعنایة األنشطة البدنیة التي تتیح الفرصة للتالمیذ باالشترا

وبتسلسل منطقي وعلمي وذلك وفقا للمراحل العمریة عبر وسط تربوي منظم ینمي مختلف 
الجمباز ، السباحة ، : جوانب الشخصیة اإلنسانیة عبر مختلف اوجه النشاط الممارس مثل 

  25.العاب القوى ، والریاضات الجماعیة 
یاضیة في الطور األول والثاني من طرف معلمین وتدرس نشاطات التربیة البدنیة والر 

دقیقة  90دقیقة مما یعادل  45مكونین ، وتخصص حصتان أسبوعیا مدة كل حصة 
  .أسبوعیا 

وغالبا المكلف بتدریس التربیة الریاضیة والبدنیة في الطور االبتدائي هو معلم العربیة 
لبا ما یستثنى معلم الفرنسیة من على غرار المواد األخرى كالریاضیات ومواد االیقاظ ، وغا

  .تدریس المادة 
وتعتبر وحدانیة المعلم شرط اساسي في بعض الحاالت وفي المدارس الكبیرة ذات 
األقسام العدیدة او لظروف خاصة یمكن تكلیف معلم او معلمة لتدریس مادة التربیة البدنیة 

ة من اإلجراءات التي تسمح والریاضیة كمادة مستقلة عن بقیة المواد وهي عبارة عن مجموع
  26.علمیة  بتنمیة التالمیذ عن طریق تعلم جید ومفید ومبني على معارف ومعلومات أساسیة

كما أن التربیة البدنیة والریاضیة فرصة الكتشاف قدرة الجسم وما یستطیع ان یقوم به 
 27.وكیف یمكن ان یكسبه المهارات المختلفة 

كما تلعب دورا في ترسیخ فكرة تطبیق القوانین المنظمة واحترامها وبصفة عامة یمكن 
  :وهي  1956تلخیص ذلك في المستویات التي قدمها بلوم سنة 

  .التذكر ، الفهم ، التطبیق ، التحلیل ، التركیب ، والتقویم 
المجال  مستویین كبیرین لالغراض المعرفیة في 1994انجیال لومبكن كما حددت ایضا 

  :الریاضي هما 
  :أغراض تذكر المعلومات وتشمل الموضوعات التالیة  –أوال 

                                                             
  .27بن قناب الحاج ، مرجع سابق ، ص  -  25

26 - association des enseignements d’éducation physique et sportives, le guide de l’enseignant, T1, éduction 
revue, EPS,Paris,1994,P30. 

 . 21، ص 1998تدائیة ، مطبعة مخیمر ، ابراھیم حامد قندیل ، برامج ودروس التربیة الریاضیة للمرحلة االب -  27
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  .وظائف الجسم  -
 .الصحة  -
 .عملیات النمو والتطور  -
 .التعلم الحركي  -

 :أغراض  الفهم وتشمل الموضوعات التالیة  –ثانیا 
  .قوانین وقواعد األنشطة الریاضیة  -
 .المهارات  -
 .اإلستراتیجیة وخطط اللعب  -
 .القواعد والبروتوكوالت  -

 :التأثیرات السلبیة على األطفال الذین ال یمارسون الریاضة  -1-9
  :یجب أن یعلم الطبیب ومدرس الریاضة وولي األمر الحقیقة التالیة 

إن األضرار واإلصابات الناتجة عن ممارسة الریاضة البدنیة ال تعادل عشر التي تنتج 
إن األمراض الناتجة عن جمیع األمراض المعدیة تعادل :  آرنولدعن عدم ممارستها ، ویقول 

في عددها نسبة األمراض الناتجة عن انعدام الحركة وعدم ممارسة الریاضة ، وأحیانا جهال 
بطبیعة مرض الطفل أو نزوال عند رغبة أهله یعفیه الطبیب عن درس الریاضة كلیا ، وبذلك 

حصة في اعتقادي بالنسبة للطفل ولتكوین قد جنا على جسم الطفل الناشئ بمنعه من أهم 
مستقبله الذي یجب ان یبنى على أسس متینة ، وعند إجراء فحوصات طبیة على منتسبي 
بعض مراكز الشباب ببغداد أدهشت نسبة العاهات التي یحملها بعض األطفال الصغار 

  .م ومعظمها ناتجة عن قلة الحركة او عدم اختیار اللعبة المناسبة لبناء أجسامه
كذلك كانت نسبة ضعف جهاز القلب والدورة الدمویة واصفرار الوجه كبیرة بین 
المنتمین لهذه المراكز وقد تم إرشاد البعض منهم وتوجیه آخرین الى اختیار ریاضة تناسبهم 
من ناحیة العمر والقابلیة الجسمیة الموجودة في ازدیاد عدد التالمیذ الذین ال یشاركون في 

یتهربون بشتى الطرق من ممارستها فالمسؤول األول بذلك هو الطبیب و  درس الریاضة
بالدرجة االولى حیث یعطي تقریر اإلعفاء ، ومن المعلوم ان هناك حاالت نادرة جدا یجب 

من اإلعفاء الذي یمنح من قبل  % 70إعفاء التلمیذ منها عن حصة الریاضة ، ولكن 
ال یعتمد على شيء علمي إطالقا بل هو إرضاء لرغبة ما ، وان أكثر هذه الحاالت  االطباء
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ال تستوجب اإلعفاء الكلي فالذي یصاب في جزء ما من جسمه باستطاعته ان یقوم بنشاط 
فحوصات خاصة على مرضى القلب والدوران  راندالیناسب حالته ، وقد أجرى الدكتور 
عد لإلسراع في شفائهم ، كما أجرى فحوصات على الذین یمارسون الریاضة كعامل مسا

من  %15بعض الشباب الذین ال یمارسون الریاضة إطالقا ومن الظریف انه وجد ان 
مرضى القلب قد تفوقوا في لیاقتهم البدنیة على األصحاء الذین ال یمارسون الریاضة ، وهذا 

  .دلیل قاطع على اهمیة الریاضة للشباب خاصة 
لثاني اال و هو المشرف الریاضي او المعلم الذي أحیانا ال یهتم وهناك المسؤول ا

بخصوصیات  الطفل واستعداده للعبة التي تناسبه ، فغالبا ما یختار كثیر من المعلمین نخبة 
قلیلو من التالمیذ لهذه الفئة الصغیرة وكان من األجدر ان تكون فرصة المشاركة للجمیع اما 

ن تخصص لها فترة زمنیة خارج اوقات الدراسة ، فالمدرس تنمیة المواهب الخاصة فیجب ا
الناجح یجعل الجمیع یشاركون دون استثناء مراعیا بذلك قابلیة كل تلمیذ وحامیا للضعیف 

  .منهم وذلك بتكلیفه باألدوار التي تناسب قدراته 
صة اما المسؤول الثالث فهي إدارة المدرسة ونظرتها إلى حصة التربي الریاضیة بصورة خا

، حیث غالبا ما تعده درسا ثانویا یمكن االستغناء عنه ، ومما ال شك فیه ان هذه الوضعیة 
رادته ، حیث ان حصة الریاضة  ستنعكس على عوامل بناء شخصیة الطفل في المستقبل وإ
تساعده في التخلص من الكثیر من العقد بمشاركته بقیة الزمالء في لعبة ما او اختیار اللعبة 

  .منفذا لنقطة الضعف عنده  التي تكون
إن إهمال درس الریاضة وعدم المشاركة الفعلیة ستؤدي إلى ضعف في أجسام التالمیذ 
وبالتالي ضعف قابلیتهم واستعدادهم لمقاومة األمراض ، وعدم الحركة ستؤدي الى زیادة 

زید من السمنة عند األطفال التي بدورها تؤثر تأثیرا سیئا على القلب والدورة الدمویة وت
الضعف الجنسي وصفرة الوجه التي تكون عالمتهم الممیزة عن سواهم ، وهناك خطأ یالزم 
الكثیر من اآلباء الذي یكون أبناؤهم ذوي بنیة ضعیفة فتراهم یمنعنهم من المشاركة في حصة 
الریاضة خشیة نقصان أوزانهم او تعبهم وهذا صادر عن االجتهاد الخاطئ ، فالطفل بحركته 

شهیتهم للطعام ویتعرض قلبه وجهاز دورانه للنشاط الذي یساعده في طرح السموم  ستزداد
والفضالت الكامنة في جسمه ، ضف الى ذلك العامل النفسي الذي یعاني منه الطفل عند 
منعه من المشاركة مع اقرانه في نشاطهم ، حیث یجعله یشعر بالنقص وینعكس سلبا على 
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التأثیرات العدیدة مثل السمنة وأمراض القلب والعقد  تطویر شخصیته في المستقبل وهذه
  .النفسیة كل هذه األمور یجب ان یضعها الطبیب او المعلم نصب عینیهما 

والبد من االنتقال الى نقطة أخرى تبین لنا التمرین او اللعبة المناسبة حسب القابلیة 
ضروري إدراك هذه الجسمیة من جهة ومراعاة السن المناسب من جهة أخرى ، حیث من ال

القابلیة في مختلف مراحل النمو وعدم معاملة الطفل كصورة مصغرة لإلنسان الراشد 
ومعاملته على هذا األساس ، اذ هناك أسس علمیة یجب مراعاتها في اختیار الریاضة 

 28.المناسبة آخذین بعین االعتبار النمو في مختلف النواحي شخصیة الطفل 

  :المناهج الدراسي  -  2
تحكم فلسفة التربیة البدنیة في المدرسة ومنهاجها وطرق التدریس فیها وفي طریقة ادارتها ت

والعالقات اإلنسانیة داخلها من ذلك یتفق كثیر من العلماء على انه في بناء المناهج وهناك 
نیة فلسفات ذات صبغة تقلیدیة منها الفلسفة المثالیة والفلسفة الواقعیة الطبیعیة والفلسفة اإلنسا

العقلیة والفلسفة الفاشیة ، وفلسفات ذات صبغة تقدمیة منها منها الفلسفة البراجماتیة او 
النفعیة او التجریبیة والفلسفة التجدیدیة والفلسفة الطبیعیة الرومانتیكیة وهناك فلسفات ذات 

لوجودیة صبغات مشتركة كالفلسفة اإلسالمیة والفلسفة االشتراكیة العربیة اإلسالمیة والفلسفة ا
ویؤكد رجب احمد الكلزة ان المنهاج المدرسي في جمیع المراحل الدراسیة . والفلسفة الشیوعیة 

ال ینفصل عن المجتمع من حیث فلسفته وثقافته وآماله التي یرجو تحقیقها في أبنائه وثمة 
 مداخل متعددة في دراسة الشخصیة بصفة عامة منها ما یهتم بالمستوى الثقافي واالجتماعي
وقواعد السلوك كما هو الحال في المدخل القانوني ومنها ما یركز على الخصائص والسمات 
والصور التي تمیز الشعوب عن غیرها تعبیرا عن التجانس الثقافي وهذا موضع اهتمام 
المدخل السیاسي بینما یركز المدخل السیكولوجي على الجوانب العمیقة لشخصیة األفراد من 

واحي الضعف في شخصیته في حین اعطى المدخل االجتماعي اهتماما حیث اوجه القوى ون
اكبر للنظم واألدوار التي یرتبط بها الشخص ، واثر ذلك على سلوكه واتجاهاته وتفكیره وفي 
ضوء ذلك یمكن القول ان الشخصیة القومیة هي كل شيء عند افراد المجتمع انطالقا من 

السمات الشخصیة ومن هنا وجب ضرورة تحدید فلسفة المعتقدات والقیم الى النظم السیاسیة و 

                                                             
  .176-175، ص 1976، دار الحریة للطباعة ، بغداد ،  1ابراھیم البصري ، الطب الریاضي ، ط -  28



االبتدائي الطور في والریاضیة البدنیة التربیة                                   األول الفصل  
 

38 
 

المجتمع حتى تكون المدرسة في موقف تستطیع فیه أن تحقق أهدافها األمر الذي یحدد 
  .مواصفات الفرد في نهایة كل مرحلة تعلیمیة 

  :مفهوم المنهاج  -2-1
التربیة تعد الیوم من أهم الوسائل الخالقة لتحقیق مستقبل  یشیر علماء التربیة إلى ان

أفضل للجنس البشري ، ومهمة المؤسسات التربویة هي تحقیق ما یتوقعه المجتمع من 
أهداف تربویة عن طریق مناهجها التربویة ، ویذكر حسین سلیمان قورة ان للمعلم والمناهج 

قاء بها سریعا لذا فان االهتمام بالمناهج التربویة فضل في خلق المجتمعات الناهضة واالرت
یساعد على النمو وتطور اي بلد یرید ان ینمو في المحیط الدولي ، ویعني المنهاج في أصل 
وضعه اإلغریقي الى الطریقة التي یتخذها الفرد او المنهج الذي یجربه لیسرع به الى تحقیق 

صف لنا الشوط الذي یقطعه كل هدف معین ، وقد نقل معنى المنهج الى محیط التربیة لی
من المدرس والتلمیذ كي یصل الى الهدف التربوي ، ومن اجل ذلك كانت األهداف التربویة 

  .مكیفة لمعنى المنهاج 
المنهاج بانه وسیلة تعلیمیة هامة بتحقیق ما یتوقعه من أهداف تربویة ،  رالف تایلورویعرف 

ة لتنمیة قدراته وتشكیل ثقافته واالهتمام بقیمه ، فللمناهج أهمیتها في حیاة النشء ، فهي األدا
كما یرى فوزي طه إسماعیل ان المنهاج هو أداة المدرسة ووسیلتها لتحقیق أهداف المجتمع ، 
وعلیه وجب دراسة ومعرفة مدى تحقیق المناهج الحالیة ألهدافها المرجوة باعتبار أن هذه 

الدراسیة وتنظیم محتواها ، وتعد أسالیب  األهداف جمیعها معاییر تختار على ضوئها المواد
  .التدریس ، وأسالیب التقویم وكل جوانب البرنامج التربوي والعملیات التربویة ككل 

فقد كان المنهج المدرسي یعرف بأنه كل الخبرات المخططة التي تقدمها المدرسة من خالل 
  .عملیة التدریس 

التي تمد مسؤولیة المدرسة خارج نطاق المنهج على ان األنشطة المقصودة  شوفلرویعرف 
  .الدراسة حتى تقابلها حاجات الفرد النفسیة واالجتماعیة 

سرحان بأنه مجموعة الخبرات التربویة والثقافیة واالجتماعیة والریاضیة  الدمرداشویعرفه 
والفنیة التي تهیئها المدرسة للتالمیذ داخل حدودها او خارجها بقصد مساعدتهم على النمو 

  .لشامل في جمیع الجوانب تعدیل سلوكهم طبقا ألهدافها التربویةا
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ویشیر محمد عزت عبد الموجود بأنه مجموعة الخبرات واألنشطة التي تقدمها المدرسة تحت 
إشرافها للتالمیذ بقصد احتكاكهم بهذه الخبرات وتفاعلهم معها ، ومن نتائج هذا التفاعل 

كهم ، ویؤدي الى تحقیق النمو الشامل والمتكامل واالحتكاك یحدث تعلم او تعدیل في سلو 
  29.الذي هو الهدف األسمى للتربیة 

  :أسس بناء المنهاج  -2-2
یعتبر المنهاج الدستور األساسي للعمل التعلیمي وهو المخطط األساسي الذي یربط جمیع 

والوصول نواحي العمل الدراسي ویخطط المنهاج للعنایة بالفرد المتعلم وخصائصه النفسیة ، 
بإمكاناته واستعداداته إلى أقصى نمو ممكن ، باعتباره محور العملیة التربویة وبالتالي فهو 
محدد للمنهاج نفسه ، كما أن هذه العنایة تكون وفقا للقیم األساسیة السائدة في المجتمع ، 

ذا الفرد الفرد من ناحیة ، والمجتمع الذي یعد له ه: وتعتمد التربیة على نقطتي ارتكاز هما 
  .من ناحیة أخرى 

في ان بناء اي منهج یعتمد على عاملین اساسیین هما احتیاجات  فولتمر واسلنجرویرى 
  .المجتمع وطبیعة وحاجات األفراد 

یجب ان یوضع في الحسبان عند بناء المنهاج احتیاجات المجتمع ، وال بد :  العامل األول
شترك في هذا التخطیط جمیع الممثلین واي ان تخطط المناهج في صورة دیوقراطیة ، وان ی

یسایر التخطیط العام للمجتمع سواء في المجال االجتماعي او االقتصادي حیث یمكن اعداد 
المواطنین لتحمل مسؤولیات الخطط عن طریق الوعي بها واتخاذ العمل محورا للدراسة ، 

تشجیع النقد ما دام یقوم وتوفیر جمیع الفرص اما التالمیذ للتدریب على التفكیر العلمي و 
على اساس علمي ، وتوجیه العلم ومناهجه لخدمة المجتمع عن طریق االهتمام بالدراسات 

مكاناته ارتباطا واقعیا ملموسا  كما .التطبیقیة المرتبطة بواقع المجتمع ومشكالته وظروفه وإ
ث عند بناء المنهاج أن یهیئ فرصا للعمل الجماعي وتحمل المسؤولیات وبح یجب

المشكالت ذات المعنى واتخاذ قرارات فیها ، والعمل على تحویل المواقف التعلیمیة الى 
  .خبرات تكسب التالمیذ انماط السلوك الدیمقراطي 

فبناء المناهج یجب ان یتماشى مع التغیرات االقتصادیة واالجتماعیة للمجتمع باإلضافة 
ط بالكائن الحي النها تؤثر فیه وتتأثر الى دراسة البیئة نفسها وهي مجموع الظروف التي تحی

                                                             
،  1، ط صدیقة محمد شكري ، اھداف التربیة الریاضیة لمرحلة التعلیم االبتدائي ودورھا في تحقیق فلسفة المجتمع ، دار الوفاء ، االسكندریة -  29

  .39-38، ص  2006
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به ، فالصلة وثیقة بین المؤسسات التعلیمیة والبیئة ، وبین الفرد والبیئة لذلك یجب تهیئة 
  .الظروف المناسبة إلحداث التفاعل بین أطراف العملیة التعلیمیة 

ألهمیة وهو طبیعة وحاجات األفراد الذین یعد لهم هذا المنهاج وضمن ا:  العامل الثاني
دراسة طبیعة الفرد ، وتحلیل سلوكه ،و معرفة رغباته ، فالرغبة في ممارسة النشاط یوفر 
الدافع لالشتراك فیه ، ویؤدي إلى تعلم أسرع كما تعتبر عامل في إشباع الخبرة ، وتعتبر 

  .الرغبة الضمان الوحید الستجابة المتعلم 
حیث یمكن توفیر خبرات ، تتناسب انه یجب معرفة مستوى النضج  الدمرداش سرحانویرى 

مع مستوى األفراد ونضجهم ، باإلضافة الى دراسة خصائصهم وحاجاتهم ومیولهم 
واهتماماتهم ، واستعداداتهم ، ألنها مصادر هامة الشتقاق األهداف التربویة ، كما انها تفید 

المنهاج یتیح في تنظیم الخبرات التي یمكن توفیرها لهم ، باإلضافة الى ذلك ان مثل هذا 
الفرصة الشتراك التالمیذ ونمو صفات االبتكار والتوجیه الذاتي وهي صفات ضروریة في 

  30.المجتمع الدیمقراطي 
  :مواصفات منهاج التربیة البدنیة والریاضیة  -2-3

یجب ان یتصف هذا المنهاج بالمواصفات التالیة بناء على الممارسات العملیة في المدرسة 
  :و من بینها 

عدم التعارض مع (یهتم بالقیم الدینیة والخلقیة ومساعدة التالمیذ على ممارستها  ان -
  ) .خصوصیات المجتمع الدینیة 

ان یتناسب المنهاج مع مختلف البیئات ان یكون على ارتباط وثیق بالمؤسسات االخرى  -
 .مثل وسائل االعالم واألندیة ومراكز الشباب وأولیاء األمور والتنسیق بینه 

 ذ. تمیز بالمرونة ومتفق على التغییرات التي تحدث في المجتمع بصفة مستمرة ان ی -
ان یتضمن المنهاج تخطیطا جیدا لتنمیة سلوكات التالمیذ وتصرفاتهم بصفة ایجابیة  -

 .والتأثیر من خاللهم على بقیة األفراد في المجتمع 
ذ على القیادة وتحمل ان یسود المنهاج األسلوب الدیمقراطي ، والعمل على تدریب التالمی -

 .المسؤولیة 
 .إكساب التالمیذ القدرة على التفكیر العلمي وطرق حل المشكالت  -

                                                             
  . 41-40صدیقة محمد شكري ، مرجع سابق ، ص  -  30
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 .ان یراعي مدى توافر او نقص اإلمكانات والتسهیالت  -
 .ان ینمي عند التالمیذ النظام واالنضباط وحسن سیر العمل والمراقبة الذاتیة  -
وتعویدهم االعتماد على انفسهم واكتساب ان ینمي قدرة التالمیذ على االطالع المستمر  -

 .المعارف والمعلومات 
( ان یعطي الفرصة للمعلم في التقویم للتعرف على مدى التالمیذ في مختلف الجوانب -

 31.وان یعطي نتائج فوریة للتالمیذ)  معرفیة، بدنیة ، مهاریة ، نفسیة ، اجتماعیة 
 32: في التربیة البدنیة والریاضیة كفاءات التعلیم االبتدائي ) 01(الجدول رقم  -2-4

أن یتمكن المتعلم من القیام بتصرفات قاعدیة سلیمة، وبناء مشاریع وخطط بسیطة  الكفاءة النهائیة
 .فردیا وجماعیا

الكفاءة الختامیة 
 السنة األولى

ان یتمكن المتعلم 
من اكتشاف جسمه 
ومحیطه ومعرفة 
حدود مقدرته 
للتدخل بأمان 

 وسالمة

 القاعدیة الكفاءات
 الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول

التحكم في 
الوضعیات 

والهیئات الطبیعیة 
التي لها عالقة 

 بالمحیط

التحكم في التنقالت 
وتمییز المجهود 

 واالستجابات

استعمال جملة من 
التصرفات حسب 
قواعدها األساسیة 

. 

الكفاءة الختامیة 
 السنة الثانیة

یتمكن المتعلم  ان
من تحقیق عملیات 
ترتكز على جملة 
من التصرفات 
القاعدیة كالجري 
والوثب والرمي 

  والتصویب
 

الجري على مسالك 
مختلفة بإیقاع و 

 وتیرات متنوعة

الرمي حسب طرق 
ووضعیات یتطلبها 

 الموقف

الوثب حسب طرق 
ووضعیات یتطلبها 

 الموقف

الكفاءة الختامیة 
 السنة الثالثة

یتمكن المتعلم  ان
من ربط واستعمال 

اختیار وتنفیذ 
الرمي حسب 

استمراریة الجري 
على مسالك 

اختیار وتنفیذ 
الوثب حسب 

                                                             
 1طعصام الدین متولي عبد هللا ، االتجاھات الحدیثة لدراسة مناھج التربیة الریاضیة ، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ، اإلسكندریة ،  -  31

  .83، ص  2007
  . تدائياللجنة الوطنیة للمناھج ، مدیریة التعلیم األساسي ، وزارة التربیة الوطنیة ، منھاج التربیة البدنیة للسنة الخامسة من التعلیم االب -  32
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جملة واسعة من 
التصرفات للقیام 
 بما یفرضه الموقف

 .الموقف .بحواجز  .الموقف 

الكفاءة الختامیة 
 السنة الرابعة

ان یتمكن المتعلم 
من ترشید 

للقیام  امكانیاته
بعملیات وادوار 
فردیا وجماعیا 

 بارتیاح

تحدید إمكانیاته 
 وتسییر مجهوداته

تنظیم التدخالت 
 حسب الموقف

فهم وتكییف 
التصرفات حسب 

 .الموقف 

الكفاءة الختامیة 
 السنة الخامسة

ان یتمكن المتعلم 
من االنخراط 
والمساهمة في بناء 
مشروع جماعي او 
فردي لتحقیق 

 .افضل نتیجة 

ن یتمكن المتعلم ا
من تبلیغ معطیات 
لبناء خطة لمواجهة 

 .الموقف 

ان یتمكن المتعلم 
من تجنید طاقاته 
والتدخل الصائب 

 .لمواجهة الموقف

ان یتمكن لمتعلم 
من تقدیر متطلبات 
الموقف للتدخل 

 .بأمان 

  
  : 04/10قانون التربیة البدنیة والریاضیة  -2-5

عقدت جلسة ثنائیة تشمل كل من إطارات وزارة الشباب والریاضة  2004في سنة 
طارات من وزارة التربیة ولوحظ ان وضعیة وحالة التربیة البدنیة في المدارس متدهورة او  وإ
بقیت على حالها ولم تتطور حیث انها لم تعط اي أهمیة للمادة من مدیري المؤسسات 

اول الزمنیة او تلغى من البرامج لعدم توفر الهیاكل وتحذف احیانا لغرض تكمیل الجد
  .والمالعب والمیادین المتخصصة لذلك 

وعلى هذا اقترحت اللجنة الثنائیة حلوال لتطویر ومعالجة مشاكل مادة التربیة البدنیة 
والریاضیة في المدارس حیث الحث على ضرورة تجدید الهیاكل الریاضیة المالئمة ومحاولة 

عالة وسریعة للمؤسسات الخالیة من هذه الهیاكل وملء النقص الملحوظ في إیجاد حلول ف
المؤطرین والمعلمین وهذا لتمكین التالمیذ من ممارسة النشاط الریاضي بصفة دائمة مع 

  33.مراجعة المناهج والبرامج المعمول بها في هذه المادة
                                                             

  . 14/08/2004اتفاقیة اطار بین وزارة الشباب والریاضة والوزارة التربیة الوطنیة ووزارة التكوین والتعلیم المھنیین ، اتفاقیة تعاون  -  33
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جمادى  27: مؤرخ في ظهر أیضا هذا القانون المتعلق بالتربیة البدنیة والریاضیة وال
، جاء فیه الفصل الثاني ویحتوي على ما یلي  2004اوت  14: هـ الموافق لـ 1425الثانیة 

:  

تعلیم التربیة البدنیة والریاضیة اجباري في كل اطوار التربیة الوطنیة ، ویدرج :  06المادة 
وتتوج بامتحانات ویكون  تدریسها كمادة الزامیة في برامج التربیة والتكوین والتعلیم المهنیین ،

تدریس التربیة البدنیة والریاضیة على مسؤولیة الوزیرین المكلفین بالتربیة الوطنیة والتكوین 
  .المهني 

یمكن ممارسة التربیة البدنیة والریاضیة على مستوى التعلیم التحضیري وتهدف :  07المادة 
  .الى النمو الحركي والنفسي للطفل  

  .التربیة البدنیة والریاضیة إجباریة في أوساط التعلیم والتكوین العالیین ممارسة :  08المادة 

یجب ان تحتوي التربیة والتكوین والتعلیم العالي إجباریا على حجم ساعي :  11المادة 
مخصص لممارسة الریاضة المدرسیة والریاضیة الجماعیة ، ویجب ان تتوفر مؤسسات 

دیدة على منشآت وتجهیزات ریاضیة تتناسب مع التربیة التعلیم والتكوین وكذا المشاریع الج
  .البدنیة والریاضیة على أساس شبكة تجهیزات تأخذ بعین االعتبار مختلف مراحل التعلیم 

یتبع ... یخضع التعلیم وممارسة التربیة والریاضیة الى ترخیص طبي مسبق :  12المادة 
  .الخ... 

یة البدنیة والریاضیة ضمن مؤسسات التربیة والتعلیم یتولى تعلیم او تنشیط الترب:  13لمادة ا
العالي والتكوین مستخدمون متخصصون مكونون في مؤسسات تابعة للوزارات المكلفة 

  34.بالریاضة والتربیة الوطنیة والتعلیم العالي 

  :المدرسة االبتدائیة  – 3

  :تمهید 

                                                             
  . 04/10قانون  -  34
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یبنى على أسس متینة ، انطالقا من النهوض  ان بناء اي امة وتطور اي مجتمع یجب ان
بمستوى األفراد بإعدادهم منذ مرحلة الطفولة من جمیع الجوانب كي تكون لهم مثال علیا 
ومبادئ سامیة ، ولن یتأتى ذلك إال بالتكامل المنشود بین عناصر العملیة التربویة ، المدرسة 

  .شكل أساسا لكل عمل تربوي ، المعلم والتلمیذ والعالقة التكاملیة بینهم التي ت

وقد تغیرت النظرة في العصر الحدیث لمفهوم هذه العناصر ، فأصبحت المدرسة ال تعنى 
فقط بتعلیم قواعد القراءة والكتابة والحساب ، بل اتسعت دائرة مهامها ، فصارت مجاال خصبا 

ذلك اآلمر الناهي  لتكوین األفراد من جمیع الجوانب المكونة لشخصیاتهم ، كما لم یبق المعلم
صاحب السلطة المطلقة على التلمیذ ، جاعال منه فقط معتمدا على طریقة الحشو واإلمالء 
لتبلیغ كم هائل من المعلومات والمعارف ، بل أصبح دوره كمشرف وموجه مما جعل التلمیذ 

یجاد الحلول المناسبة ل لمواقف یصبح شریكا فعاال في العملیة التربویة ومساهما في إثراء وإ
التي تعترضه بصفة ذاتیة ، بعدما كان ذلك المتلقي لحجم كبیر من المعلومات دون اهتمام 

  .كبیر للكیف 

هذه العناصر الثالثة التي اصطلح علیها العالقة التربیة ، وبما ان الشراكة تستدعي ان یقوم 
دوار كل عضو او عنصر بدوره على احسن وجه ، فان أي إخالل او نقص في احد هذه األ

سیؤدي حتما الى اختالل العملیة التربویة ككل ، مما یفرض إعطاء األهمیة البالغة للتكامل 
 .بین هذه العناصر

  :تعریف المدرسة  -3-1

المدرسة مؤسسة اجتماعیة ، اشأنها المجتمع لتشارك االسرة مسؤولیتها في التنشئة 
ة بكل ما یجري في المجتمع ومؤثرة وهي متأثر . االجتماعیة ، تبعا لفلسفته ونظمه ، وأهدافه 

فیه ، انها األداة والوسیلة والمكان الذي ینتقل فیه الفرد من حال التمركز حول الذات إلى 
التمركز حول الجماعة ، وهي الوسیلة التي یصبح بها الفرد إنسانا اجتماعیا وعضوا فاعال 

  .في المجتمع 

بل حاجة من حاجاته األساسیة وهي تطبیع والمدرسة هي المؤسسة التي أنشأها المجتمع لتقا
  .أفراده تطبیعا اجتماعیا لیجعل منهم أعضاء صالحین 
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وهي المؤسسة التي أنشأها المجتمع لتربیة وتعلیم الصغار نیابة عن الكبار الذین شغلتهم 
  35.الحیاة ، إضافة الى تعقید وتراكم التراث الثقافي 

  :وظیفة المدرسة في المجتمع الحدیث  -3-2

یكاد یكون من التكرار القول بأن وظیفة المدرسة في عالمنا الیوم تختلف تماما عن 
وظیفتها في القرون السابقة فكانت الحضارة مثال في القرن العشرین تختلف عن غیرها غي 
القرون التي سبقتها فقد كان أقصى ما یطمح إلیه إنسان القرن الثامن عشر ان یلم بأطراف 

معارف اإلنسانیة حتى یصبح مثقفا موسوعیا اي یشبه الموسوعات او شتى من العلوم وال
دوائر المعارف التي تحتوي معلومات عن موضوعات متفرقة في العلوم الطبیعیة والبیولوجیة 
واالجتماعیة والدینیة واألدبیة والفنیة فهذا هو المثل األعلى للمثقف في ذلك العصر ، ولقد 

علوم ما بلغته اآلن من التعقید والدقة المتناهیة ، لدرجة أن كان هذا ممكنا حیث لم تبلغ ال
العقل البشري نفسه الذي وصل في تطوره إلى هذا اإلنتاج العلمي الرفیع قد استعان بعقول 
الكترونیة یضبط لها حسابات الدقیقة ، ویتحكم بها أیضا في توجیه آالته ومخترعاته البالغة 

  .التعقید 

ه في تعقید الحیاة االجتماعیة ذاتها ، وشیوع المنهج العلمي ولقد كان لهذا كله اثر 
ولهذا لم یعد من المالئم ان تكون . واالسلوب التقني في جوانب الحیاة صغیرها وكبیرها 

وظیفة المدرسة قاصرة على اعطاء المعلومات والمعارف الجافة والمنعزلة عن مجریات 
صر ، وان تكون صورة مصغرة لما یدور في الحیاة والمجتمع ، وانما ینبغي ان تسایر الع

الحیاة االجتماعیة من نشاطات مختلفة ، وان تكسب التالمیذ طریقة حیاة وأسلوب عمل ذا 
 36.طابع عصري ، علمي ، وتقني ومتالئم مع مجتمع معین له مبادئه واختیاراته الخاصة 

ل في جو یضمن لهم فوظیفة المدرسة تقوم على تهیئة الظروف المالئمة لكي ینشأ االطفا
نمو شخصیاتهم من جمیع نواحیها الجسمیة ، العقلیة ، الخلقیة ، النفسیة واالجتماعیة ، ولم 
یعد القصد من المدرسة مجرد تلقین التالمیذ المعلومات المعرفیة كما عهدناها في مواد 

                                                             
  . 78، ص  2004صالح الدین شروخ ، علم االجتماع التربوي ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، عنابة ،  -  35
  . 75صالح الدین شروخ ، مرجع سابق ، ص  -  36
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األطفال الدراسة المعتادة بل ان عملیة التربیة اشمل من ذلك ، ان تتناول اكتشاف مواهب 
  37.ومیولهم وتوجیههم الى خیر ما یضمن لهم النمو المتزن لكي ینشئوا مواطنین صالحین

وللمدرسة المعاصرة وظائف كثیرة جدا ، وعلى نحو یصعب حصره على مستوى العالم ، 
  :وتتلخص هذه الوظائف بالنسبة للمجتمع فیما یلي 

  .نقل تراث األجیال السابقة الى الناشئة  -
 .التبسیط  -
 .لتطهیر ا -
 .تنسیق التفاعل االجتماعي والتوحید بین مختلف عناصر البیئنة االجتماعیة  -

 :وأما وظائف المدرسة بالنسبة لألطفال فتتلخص فیما یلي 

وذلك بإیجاد الظروف الصحیة المناسبة ، وتعلیم المعلومات  : تحقیق النمو الجسدي -3-2-1
الضروریة حول التغذیة ، وأسالیبها الصحیة ، وتزویدهم بالقواعد الصحیة ، وتعویدهم على 
التقید بها في المأكل والمشرب والنمو والراحة والعمل ، وممارسة الریاضة وصوال الى اللیاقة 

ضروریة للوقایة من األمراض ، وكیفیة ممارسة السلوك البدنیة ، وتزویدهم بالمعلومات ال
  .المالئم لحمایة البیئة وعلى الصحة مع تحریره من الخرافات 

ویتم ذلك بمختلف الدروس واألنشطة التعلیمیة ، وتعویده على : تحقیق النمو العقلي  -3-2-2
التفكیر المنطقي والتفكیر اإلجرائي ، وتزویده بالمعلومات والطرق السلیمة الستخدامها ، 
وتنمیة حب االطالع وأسالیب كسب المعرفة بصورة ذاتیة ، وجعل الطفل بالروح العلمیة 

  .اجهة المشكالت والبحث عن حلولها والروح اإلبداعیة ، والتصرف السلیم في مو 

  :وفي هذا المجال تقوم المدرسة بما یلي  :تحقیق النمو االجتماعي  -3-2-3

تنمیة المهارات واالتجاهات الالزمة لإلسهام في حیاة الجماعة بصورة فعالة ، اي یصیر  -
وشعبه ، مؤدیا للواجبات ، متحمال للمسؤولیات ، متعاون مع الغیر ، یشعر بالوالء المته 

محترما لحقوق غیره ، غیر متهاون في الدفاع عن حقوقه وافكاره ، محترما للملكیة العامة 
                                                             

  . 44، ص 1996،  1كامل محمد محمد عویضة ، مدخل الى علم النفس ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط -  37
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والخاصة ، محافظا على المرافق العامة ، تعوید الطفل آداب السلوك وحسن المعاملة 
وتعلیمه العالقات االجتماعیة والشعور بالمسؤولیة القائمة بین مختلف الجماعات ، وغرس 

  .الحة فیه وجعله دوما ساعیا الى التقدم القیم الص
تزویده بالمعلومات والحقائق التي تجعله قادرا على ادراك بیئته اداراكا سلیما ، وتعرفه  -

 بالمؤسسات االجتماعیة القائمة وكیفیة التعامل معها واالستفادة من خدماتها 
ا على كسب الرزق تدریب الطفل على المهارات العلمیة النافعة له ، والتي تجعله قادر  -

 .والمساهمة بفعالیة في النشاط االقتصاد عندما یصیر قادرا على ذلك 

 المجال كثیرة ، نوجزها فیما یلي  ووظائف المدرسة في هذا :تحقیق النمو النفسي  -3-2-4

  تكوین الصفات الشخصیة الصالحة ، وغرس االتجاهات النفسیة السلیمة في الطفل  -
ات العاطفیة السلیمة لدى األطفال ، وتوجیه انفعالهم توجیها تكوین العواطف واالتجاه -

صالحا ، وعدم تعریضهم لخبرات وتجارب تؤدي بهم الى الشذوذ واالنحراف ، نتیجة 
للكبت والشعور باإلحباط او النقص ، مع االمتناع عن تسلیط العقوبات الجسدیة ، والبعد 

ثارة الهلع وتقویة الثقة بالنفس ، والشعور بالمسؤولیة والمساواة ، والتدریب  عن التخویف وإ
 .على حریة ابداء الرأي ، وتقویة والشجاعة األدبیة واحترام راي اآلخرین 

خلق جو مدرسي منظم یتیح للتالمیذ فرص التعبیر الحر عن مشاعرهم بواسطة مختلف  -
 .النشاطات كالرسم واألشغال الیدویة والموسیقى والتمثیل وغیرها 

عدادات األطفال ، وقدراتهم ومواهبهم وحاجاتهم وتنمیتها باستخدام مختلف الكشف عن است -
 .الوسائل 

 :وتتجلى هذه الوظیفة في النواحي التالیة :  تحقیق النمو الروحي والخلقي -3-2-5

تقویة الروح الدینیة القائمة على الفهم الصحیح لتعالیم الدین ، وتقویة نزعات الخیر ،  -
كارم األخالق ، والمساهمة في أعمال البذل والتعاون وتعویدهم وتعوید االطفال على م

بصورة خاصة على احترام المشاعر الدینیة الصحاب األدیان  األخرى ، احتراما قائما 
  .على الفهم واإلنسانیة 

 .ابعاد الطفل عن االجواء الخرافیة ، والبدع التي قد تشوب صفاء الدین  -
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 38.تهم لمواجهة أعباء الحیاة بصبر وتضحیة وتفاؤل تنمیة عزائم األطفال وتنمیة قدرا -

 :أهمیة المدرسة  -3-3

من  تعتبر المدرسة المؤسسة األهم في تعوید التالمیذ على القیم والمعاییر ، وما یرتبط بها
عادات تتصل بالعملیة التعلیمة ومن ناحیة أخرى فهي تلعب دورا في تنشئة األفراد اجتماعیا 
، فهي في المجتمع الحدیث بدایة تعرف الفرد على مؤسسات المجتمع خارج األسرة ففیها 
یتعلم االختالط مع اآلخرین والتفاعل الثقافي في المجتمع ونقله لألجیال الالحقة ، وهي 

التي أوكل لها المجتمع مهمة تزوید الفرد بالمعرفة العلمیة والتقنیة ، والعملیة المؤسسة 
الالزمة إلعداده لمهنة معینة تفیده وتفید المجتمع ، كما تقوم بدور في تنمیة جوانب ومكونات 
شخصیة الفرد ، فهي المخبر الذي تنصهر فیه خبرات األجیال المتعاقبة والمتحف یروي 

  .الحافل بالدروس والعبر المفیدة للناشئة تاریخ اإلنسانیة 

لذلك كان الرهان دائما في حالة السلم والحرب معقودا على التعلیم كشعلة تنفخ في نفوس  
األفراد وتصقل شخصیاتهم وتصنع اتجاهاتهم وتقرر مستقبلهم ، فهي مخبر لصناعة األجیال 

الناشئة ، وحوادث التاریخ تؤكد والمعلم هو الصانع الماهر الذي یتولى صقل وبلورة العقول 
ولما انهزموا وأرادوا البحث " انتصر معلم المدرسة األلمانیة : " ان األلمان لما انتصروا قالوا 

  . 39"أعطوني وزارة التربیة والغوا كل الوزارات : " عن مخرج من نكبتهم قال احدهم 

IV –  معلم المدرسة االبتدائیة:  

  :تعریف المعلم  -1 -4

لدور المنوط به في الحقل التربوي تتعدد التعاریف المحددة لوصف المعلم ، فقد نظرا ل
یطلق علیه المربي احیانا وأحیانا أخرى المعلم وأحیانا المدرس ، فتعدد المفاهیم له مغزاه 

  :خالل التعاریف التالیة وأهدافه نظرا للمهام المختلفة الملقاة على عاتقه والتي نوضحها من

                                                             
  .78-76صالح الدین شروخ ، مرجع سابق ، ص -  38
  . 106، ص2007سلطان بلغیث ، دلیل المربین في التعاون مع الناشئین ، دار قرطبة للنشر والتوزیع ، الجزائر ،  -  39
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ویشیر " المدرس هو الفرد المكلف بتربیة التلمیذ في المدارس" :دي النشیر  تعریف جیلبار -
هذا التعریف الى وصف المعلم بمفهموم المربي الذي یشرف على تربیة وتوجیه األطفال 
نحو المثل والقیم االجتماعیة والن هذا التعریف حصر مهمة التربیة اال انه یعتبر دورا 

مهامه ولهذا فهو تعریف محدود وال یعبر عن التكلیف الحقیقي  موازیا الدوار المدرس او
  40.للمدرس الذي یجعل مهمته علمیة معقدة وصعبة وتتطلب منه عدة تأهیالت مهنیة 

المدرس هو منظم لنشاطات التعلم الفردي للمتعلم عمله مستمر ومتناسق "  :تعریف تورسن  -
، لقد أضاف هذا " ق من نتائجها ، فهمو مكلف بإدارة وتطور عملیة التعلم وان یتحق

التعریف للمفهوم السابق للمدرس دورا آخر یتمثل في مهمة التنظیم والتنسیق لعملیات 
التعلم ، ومتابعة نتائجها على ضوء تقییم المحصالت التكوینیة للفرد المتعلم بهدف التأكد 

اجل  من صحة مسار عملیة التدریس والكشف عن نقاط الضعف التي أحاطت بها من
تعدیلها حتى تحقق الفعالیة التربویة المطلوبة ، ولهذا فهو مسؤول عن كل هذه العملیات 
ما یجعل مهمته صعبة للغایة نتیجة لتعدد األدوار وتنم عن تواجد صفات مهنیة 
وخصائص ذاتیة متعدد تسهم في اكتمال شخصیته ، وهناك من یتفق على تسمیة المدرس 

 41.كثر شمولیة من األول بالمعلم ویعطي له مفهوما أ
" المعلم هو صانع التدریس وأداته التنفیذیة التقلیدیة الرئیسیة"  :تعریف محمد زیدان حمدان  -

حیث یعتبر التدریس صناعة وفن ولیس في متناول أي كان ، بل هو مهمة عریقة ذات 
كلف إبعاد تاریخیة یمارسها الشخص المناسب لها ، الذي یعرف فن هذه الصنعة التي تت

بإنتاج العقول والمفكرین وهي مهمة تعتمد كل االعتماد على شخصیة المعلم وما یتمیز به 
من خصائص نفسیة وعقلیة وجسمیة وقدرة على األداء الجید لهذه السمة والتي تتجلى لنا 

التقییم ، التجریب ، وهي أعمال ال یمكن تنفیذها / في عدة أعمال أهمها القیادة ، التنظیم 
 42.إدراكا حسیا لخفایاها وجمالیاتهاة المطلوبة اال على ید من یدرك بالنوعی

هو ذلك الشخص الذي ینوب عن الجماعة " یصف المعلم بأنه " :تعریف محمد السرغیني  -
في تربیة أبنائهم وتعلیمهم وهو موظف من قبل الدولة ویتلقى أجرا نظیر قیامه بهذه 

ر دي النشیر من أن أهم ادوار المعلم هو هذا التعریف یتفق مع تعریف جیلیا" المهمة 
                                                             

  .44، ص 2007ناصر الدین زیدي ، سیكولوجیة المدرس ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  -  40
  .44ناصر الدین زیدي ، مرجع سابق ، ص  -  41

  .45نفس المرجع ، ص -  42
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التربیة والتنشئة االجتماعیة ألبناء مجتمعهم وتزویدهم بالمهارات التي تساعدهم على حسن 
مكلف من الجماعة بالقیام بهذه المهمة او  –في رأیه –التوافق االجتماعي ، فالمعلم 

ضروریة فهو یعتبر الموجه المسؤولیة التربویة مقابل تلقیه قیمة مادیة تغطي حاجیاته ال
االجتماعي والخلقي للتالمیذ ، اذا یعمل باستمرار على الكشف عن حاجیات ومیول 

 43.التالمیذ وتوجیه اتجاهاتهم 

 :نمو المعلم في مهنته  -4-2

ال یمكن أن ینمو المعلم في مهنته إال إذا توفر لدیه اإلیمان الكامل بها اوال ، فالمعلم الذي 
ص لها في العمل هو الذي یحرص على ان یستزید من الخبرات التي تعینه یحب مهنته ویخل

على تحسین أداء عمله وأمام هذا المعلم المقتنع برسالته ، المحب لمهنته ، المخلص لعمله ، 
  :طریقان على األقل لهذا النمو 

ع سواء یعتمد على المجهود الذاتي للمعلم ، كأن یداوم على القراءة واالطال :الطریق األول  -
في المواد المهنیة كعلوم التربیة وعلم النفس ففیها یلتمس اتجاهات حدیثة ، وطرق مبتكرة 
تعینه على اداء دروسه اداء جیدا ومبتكرا ، كما تعینه على فهم طبیعة تالمیذه وخصائص 
نموهم ، وما یكون بینهم من فروق فردیة ، فیقدم لهم من الخبرات ما یالئم استعداداتهم 

اتهم ثم هو أیضا ال یكتفي بالقراءة واالطالع في المواد المهنیة سالفة الذكر فحسب وقدر 
حاطة بمسائل العلوم والفنون  وانما هو یاتمس من المراجع المختلفة ما یزیده فهما وإ
ومختلف النشاطات التي یقوم بتدریسها كما ال بد ان یتعمق في لغته االم وان یتابع ما 

، وادب وفن ، حتى یستثیم لسانه من ناحیة ، وتتسع مداركه من  یكتب بها من علم وفكر
ناحیة أخرى ضف إلى ذلك اجتهاده في التحكم في اللغات االجنبیة ما استطاع منها حتى 

وعلى أي حال فان القراءة لیست عمال زائدا او ترفا . یكون متفتحا على العالم الخارجي 
د ، وانما هي من الزم اللوازم التي تعینه على فكریا یقوم به المعلم كیفما شاء ومتى یری

اداء عمله ، ومعلم ال یكتسب عادة القراءة سرعان ما یعتریه الصدأ ، ویصبح كالسكین 
الذي ال یقطع ، او كالتاجر الذي افلس فكان علیه ان یبحث عن عمل آخر یلتمس منه 

  .رزقا 
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ه فتتكفل به السلطات التعلیمیة ، اما الطریق اآلخر لنمو المعلم في مهنت :الطریق الثاني  -
وما على المعلم اال ان یستجیب لها ویسلك الطریق الذي تهیئه له ونعني به ما تنظمه 
هذه السلطات من دورات تدریبیة وایام تربویة وندوات وملتقیات فكریة أثناء العام الدراسي 

 .او إثناء العطل او غیر ذلك من األوقات التي تراها مالئمة

وأول هذه الدورات التدریبیة ، ما یتلقاه المعلم قبیل التحاقه بالخدمة وفیها یتعرف المعلم 
على األسس والمبادئ العامة والمهارات األساسیة التي ال بد ان یكتسبها قبل الدخول في 

 .الخدمة 

تهتم بتوفیر التكوین الثقافي والمهني للمعلمین وقد یستغرق هذا  وهناك برامج تأهیلیة
الهدف عدة برامج ، وعدة دورات تدریبیة كما یمكن ان تعد برامج اخرى لمن استكمل تأهیلهم 
فیما مضى ، اذا ما جد في میدان التربیة او في میدان المواد التي یعملونها اي جدید ، وفي 

یحیطون فیها علما بكل جدید سواء في فنون التربیة ولعم ) یة برامج تجدید(هذه الحالة تعد 
النفس او فیما یتعلق بمواد تخصصهم او المواد التي یعلمونها لتالمیذهم حتى ال یتخلفون 

  .عن ركب التقدم العلمي والفني في میادینهم 

ت التي ونضیف الى هذا مایجده المعلم من مساعدة فنیة وتوجیهات تربویة تقدمها له الهیئا
ینتمي الیها كاالتحادات والجمعیات المختلفة ، الى جانب ما یزوده به المفتشون والمدیرون 
والمستشارون التربویون وقدامى المعلمین من خبرات وتوجیهات نافعة من المیدان تكون له 

  .عونا على اداء عمله وهادیا في القیام برسالته على خیر وجه واكمل صورة 

  :لم إعداد المع -4-3

أصبحت عملیة إعداد المعلم من القضایا التي تلقى اهتماما متزایدا في األوساط التربویة ، 
  .ویرجع هذا االهتمام الى الدور الذي یقوم به المعلم في المجتمع والى طبیعة مهمته 

فمن البدیهي ان یرتبط االهتمام بإعداده ورفع مستواه في مناهج إعداده بالكلیات والمعاهد 
خصصة والذي یستند على الجوانب األساسیة لمهنة التعلیم عامة ولطبیعة التخصص المت
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ولذلك فانه من الخطأ اعتبار اعداد المعلم قضیة عامة . العلمي الي یعد له المعلم خاصة 
  .یتم معالجتها والنظر الى طبیعة التخصص العلمي 

ونقل المعرفة للنشء ، لقد كان دور المعلم  في الماضي یقتصر على توصیل المعلومات 
ولكنه الیوم ازاء تحدیات العصر المتمثلة في االنفجار المعرفي والتقدم العلمي والتكنولوجي قد 
فرض علیه متابعة كل جدید واستیعاب ما طرأ من تقدم في محتوى ، وطرق التدریس ، 

تدریس واسلیبه ، واستیعاب ذلك وتطبقه ، مما جعل هذا الدور الجدید للمعلم یحتاج لل
  44.والتكوین المستمر كأمر مهم وضروري 

ینبغي ان یحتل اعداد المعلم مكانة الئقة بین اهتمامات الدولة ، وبالرغم من الظروف 
الخاصة التي مرت بها الجزائر بعد استقاللها وبالنظر للكم الهائل من المشاكل والمتاعب 

حاضرة بمسألة اعداد المعلمین ، التي تركها االستعمار اال ان هناك اهتمام في المرحلة ال
  :وبصفة خاصة معلمي الطور االبتدائي ، وقد اتخذت في سبیل ذلك الخطوات التالیة 

استكمال تكوین مستوى الممرنین والوصول بهم الى مستوى مساعدي معلمین على االقل  -
 ، وذلك عن طریق مراكز التكوین والتحسین المنتشرة في جمیع انحاء الوطن بحیث یلغى

  .تدریجیا ) الممرنین (هذا المستوى تماما 
االهتمام بمدارس ترشیح مساعدي المعلمین والمعلمات ، ومدارس ترشیح المعلمین  -

والمعلمات من حیث االرتفاع بمستوى البرامج ، والعنایة بما یقدم لهذه المدارس من 
ي اختیار أكفا امكانیات والتجهیزات تمكنها من اداء مهمتها ، كذلك توجه عنایة خاصة ف

االساتذة من اهل االختصاص من خریجي الجامعات والمعاهد والمدارس العلیا للقیام 
 .بالتدریس في المرحلة االبتدائیة 

دراسة امكانیة زیادة اوقات الدراسة ، وبصفة خاصة في مدارس ترشیح المساعدین ، حتى  -
كنه من االضطالع بمهام یمكن تهیئة الوقت المناسب الستكمال تأهیل المعلم تأهیال یم

 45.وظیفته واداء واجباته على احسن وجه 

                                                             
 2004، 1مصطفى السایح ، المنھج التكنولوجي التعلیم والمعلومات في التربیة الریاضیة ، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ، االسكندریة ، ط -  44

  .286، ص
  . 149-148ن ، وزارة التربیة الوطنیة ، مرجع سابق ، ص مدیریة التربیة والتكوی -  45
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 :الصفات الواجب توفرها غب معلم التربیة البدنیة والریاضیة  -4-3

  :الصفات الشخصیة  -4-3-1

ان للمدرس بصفة عامة مزایا عدیدة ورسالة نبیلة تتمثل  1991" ویستب وتشر" لقد بینت
عدتهم لتشكیل حیاة افضل لهم من خالل االرتقاء في االخذ بید الشباب واالطفال ومسا

  .بالصحة وتبني اسلوب صحي للحیاة 

الى ان مدرسي التربیة البدنیة والریاضیة مطلوب منهم ان یكونوا " لومبكین"كما اشارت 
یتمتعون بروح القیادة في كل المواقف المهنیة التي یخوضونها ، فالقائد یتصف باالبداع 

ولیة والحسم ، كما نجاحهم یقاس من خالل مدى فعالیة برامجهم في والحماس وتحمل المسؤ 
تعلیم اشكال الحركة المختلفة والمتنوعة للمشاركین فیها ، وبما انهم یؤمنون یأدوارهم القیادیة 

  46.فانهم یتحملون مسؤولیة نتائج البرامج التي یقودونها 

فات شخصیة تساعده على یجب على مدرس التربیة البدنیة والریاضیة ان تتوفر فیه ص
  :القیام بمهامه على اكمل وجه وهذه الصفات هي 

  اتباع التعلیمات.  
  االتزان االنفعالي. 
  االداء واللیاقة في التصرفات. 
  الذكاء االجتماعي. 
  المظهر السلیم. 
  سعة الصدر. 
  القدرة على االندماج في الجماعة. 
  االدب الخلقي الصادق والسلیم. 
  بالتالمیذ الصلة الطیبة. 
  سعة االفق الثقافي. 
  القدرة على تحدیث المعلومات  التربویة والنفسیة. 

                                                             
  .147، ص 1996امین انور الخولي ، التربیة البدنیة والریاضیة ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، ص  -  46
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  االلتزام بمراعاة االسس النفسیة في التعلیم. 
  ادارة الفصل بطریقة فعالة. 
  یرشد التالمیذ ویوجههم بمحكمة. 

 :الصفات المهنیة لمدرس التربیة البدنیة والریاضیة  -4-3-2
الى مدرس ذي كفاءة مهنیة عالیة البد ان نراعي توفر الصفات المهنیة  اذا ما اردنا ا نصل

  :التالیة فیه 
  االعداد الجید للدرس.  
  اختیار االلفاظ المناسبة للموقف الذي یتعرض له. 
  القدرة على ربط اجزاء المنهاج بعضها ببعض. 
  القدرة على القیام بتقویم التالمیذ بطریقة عملیة وسلیمة. 
 اكتشاف المواقف الریاضیة  القدرة على. 
  القدرة على توجیه التالمیذ السلیم. 
  القدرة على العرض بطریقة شیقة. 
  تطبیق المبادىء التربویة السلیمة. 
  الحب واالخالص في العمل. 
  التعاون. 
  تقبل التطور والتجدید. 
  احترام كرامة االفراد. 
  تشجیع التالمیذ على االدالء بآرائهم بشجاعة. 
 الثقة والبناء  تقبل. 
  فهم الثقة والبناء. 
  فهم البیئة المحلیة ومشاكلها. 
  القدرة على توصیل المعلومات للتالمیذ. 
  القدرة على حل المشكالت. 
  تقییم طبیعة المیول واالستعدادت. 
  المهارة في التخطیط والتنفیذ. 
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  القدرة على الخلق واالبداع. 
  المهارة في التدریس. 
  واالدوات العنایة. 
  العنایة الصحیة. 

  :التلمیذ  – 5
یعتبر التلمیذ المحور االساسي في العملیة التربویة كونه المستهدف المباشر منها ، وهو 
المادة الخام التي منها یصنع رجل المستقبل في مختلف المیادین  والتخصصات ، ومن اجله 

میزانیات معتبرة ال لشيء  اقیمت المدارس ، وكون المعلم ، ووضعت المناهج ، وخصصت
 .سوى لجعل هذا التلمیذ المصباح الذي ینیر المجتمع في المستقبل 

  :ممیزات وخصائص التالمیذ في المرحلة االبتدائیة  -5-1
لما تتمیز به هذه المرحلة من خصائص وممیزات سواء كانت بدنیة او عقلیة او نفسیة 

مج التربیة البدنیة لهذه المرحلة كل فإن هذا االمر یجعب من الضروري ان یشمل برنا
  .االنشطة تقریبا 

  :سنة هي ) 12-7(واهم ممیزات وخصائص هذه المرحلة 
  .سرعة االستجابة للمهارات التعلیمیة  -
 .كثرة الحركة  -
 .انخفاض التركیز وقلة التوافق  -
 .لیس هناك هدف محدد للنشاط ، ولكن الهدف الرئیسي الثقة والمرح والسرور  -
 .فروق فردیة كثیرة بین التالمیذ وجود  -
 .صعوبة تعلیم نواحي فنیة دون سن السابعة  -
 .نمو الحركات بایقاع سریع  -
 .االقتراب من مستوى درجة القوة بین الذكور واالناث  -
 .القدرة على اداء الحركات ولكن بصورتها المبسطة  -
الزائدة باالضافة الى وذلك بوجود كثیر من الحركات . الحركات ال تكون ثابتة وغیر آلیة  -

 .الحركات االساسیة 
 .اختالف الجنسین ال یكون واضحا في المرحلة المدرسیة االولى واالختالف بینهم قلیل  -
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 .سنة  12وفي نهایة المرحلة یبدأ االختالف بین البنین والبنات وخاصة سن  -
لمهارات الحركیة ان الطفل یستطیع في نهایة هذه المرحلة تثبیت كثیر من ا" ویذكر ثماتفیف 

ویزید النشاط الحركي باستخدام العضالت . الساسیة كالمشي والوثب والقفز والرمي 
 .الكبیرة في الظهر والرجلین اكثر من عضالته الدقیقة في الیدین واالصابع 

وفي نهایة هذه المرحلة ایضا یمیل الى تعلم المهارات الحركیة ویتحسن لدیه التوافق    
نسبیا بین الیدین والعینین وكذلك االحساس باالتزان فیمكن الوقوف على العضلي العصبي 

رجل واحدة ویحجل ویثب كما یستطیع االداء الحركي بواسطة الموسیقى البسیطة 
  .والجلوس في مكان واحد لمدة تصل الى نصف ساعة 

عتبر انها سنة یصل الى ذروته وكثیرا ما ت) 12-9(بما تقدم یمكننا القول ان النم الحركي من
  .الفترة المثلى للتعلم الحركي ، واكتساب المهارات الحركیة 

ویؤكد الكثیر من العلماء بانها السن المناسبة والتي ال تماثلها مرحلة سنیة اخرى للتخصص 
  .الریاضي المبكر وذلك في معظم انواع االنشطة الریاضیة 

  :كیفیة التعامل مع طفل المدرسة االبتدائیة  -5-2
حتى وقت قریب جدا ، لم تكن هذه المرحلة تلقى اهمیة كبیرة لدى علماء النفس من حیث 

" ففي نظریة التحلیل النفسي مثال ، اعتبرت السنوات التالیة لحل . فهمهم لنمو الشخصیة 
مجرد فترة تكتب فیها النزاعات الجنسیة العدوانیة ، وتبقى نشطة فقط في " عقدة اودیب 

ولم یسند الیها في الواقع ، " مرحلة الكمون"اطلق فروید على هذه المرحلة الالشعور ، ولقد 
ایة اضافات ذات داللة في تكوین الشخصیة ، وعلى هذا االساس ظلت دراسة هذه المرحلة 
  .في نظر علماء النفس بشكل عام ، ولمدة طویلة ، قلیلة الجدوى في فهم النمو النفسي للفرد 

اریكسون وبیاجیه في الوقت الحاضر قد غیر هذه الصورة على ان االهتمام بنظریات 
الى تنیشط البحوث التجریبیة والتفكیر النظري ، المتعلقة  - بالعكس–تغییرا كبیرا ، اذ ادى 

وتركز هاتان النظریتان اهتمامهما على النمو المعرفي ونمو . بنمو الطفل في هذه المرحلة 
طفلنا هذا بالعمل واالنجاز ففي هذه الفترة من الحیاة مفهوم الكفاءة والنمو المتزاید الهتمام 

بناء على هاتین النظریتین ، یبدأ الطفل یتعلم المهارات االساسیة للثقافة التي یعیش فیا سواء 
كانت هذه المهارات هي القراءة والكتابة والحساب او الصید او الزراعة او المهارات 

هذه المهارات جزءا كبیرا من حیاته الیومیة ،  الصناعیة االولیة ، ویصرف الطفل في تعلم
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وكلما اكتسب قدرا اكبر من الكفاءة ومن القدرة على القیام بمهارات معینة ، اصبحت صورته 
عن نفسه اكثر واقعیة من حیث ما یمكن ان یقدمه للمجتمع الكبیر ، على هذا االساس 

ها الطفل الول مرة في حیاته بتقدیم برزت قیمة هذه المرحلة باعتبارها المرحلة التي یلتزم فی
شيء ما نحو وحدة اجتماعیة اكثر اتساعا من االسرة ، ومن هنا كان لشعور الطفل باالنجاز 
قیمة كبیرة في نمو مفهومه عن ذاته وفي تكوین شخصیته ، ولم تعد النظرة بعد الى هذه 

  47.المرحلة على انها مجرد مرحلة كمون او ركود عاطفي 
  :النفسیة للعمر المدرسي الوسطي والمتأخر  الصفات -5-3

ان دراسة ومعرفة النمو وتطور نفسیة الطفل تمكننا من معرفة ظواهر واسباب االنحرافات 
وكیفیة معالجتها في الوقت المبكر ، فقد اكد فالسفة كثیرون على ضرورة التكیف باستمرار 

لصفات البدنیة ، وربط العمل بناء الكائن الحي ، واكد علماء العصر على نظریة تدریب ا
  .الریاضي بالطبیعة وعدم اجهاد الطفل والتركیز على التشویق في النمو النفسي 

ان معرفة الفوارق النفسیة ضروري في عملیة تربیة الطفل ، وعن طریقها یمكن الدخول 
السرور لمعرفة تفكیره وتصوراته واسلوبه في التفكیر والتعلم ومقدرته الحركیة مع فهم حاالت 

والحزن ، كما ان اسلوب الطفل في هذه المرحلة ال یصدر عن تفكیر بل تغلب علیه العاطفة 
  .فهو ال یقدر االوامر وال یستجیب لها 

ان وصول الطفل في عمر المدرسة الوسطي یختلف عن طفل المرحلة السابقة اي مرحلة 
صرفات النفسیة ، فعندما ما قبل المدرسة في نظراته وتصرفاته وخاصة في بعض انواع  الت

كانت سابقا تتسم بطابع العاطفة والتخیل نجدها هنا تتصف بالسذاجة الواقعیة ویستعمل 
تعبیرا ساذجا النه یتعرف على العالم مثلما یراه ، دون ان یحاول ایجاد قرائن او تعالیل او 

غیر رأیه النظر خلف االمور ، فالطفل في هذه المحرلة ال یتفحص او یدقق باالمور وی
بسرعة طبقا لرأي الشخص الذي یراه قدوة دون تفكیر او تمعین ، ومع كل ذلك فان موقفه 

  .وتصرفه یكون واقعیا ، الن رغبته ومقاییسه ترتكز على معطیات عالم الطفولة 
فالطفل یمكنه من تحلیل المحیط الذي یعیش فیه ویركز على المفردات التي استوعبها 

كیره ، بینما یالحظ قابلیة تركیزه الزالت غیر ثابتة ، ورغبة قویة وانعكست في عملیات تف
للحركة تظهر عدم جدوى التوضیح والشرح الطویل من قبل المربي ، المعلم ، والمدرب وهو 

                                                             
  .19، ص 1989محمد عماد الدین اسماعیل ، الطفل من الحمل الى الرشد ،  -  47
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یرید التنویع وطرق حل الواجبات كما یالحظ عند حب االستطالع فهو یسأل ویستفسر عن 
عض االسئلة ، ومع ذلك فهو متغیر االطوار كل شيء یصادفه واحیانا یحرج اآلباء بب

والمیول اذ انه یتعب بسرعة ویثور ویرغب ثم یكره ممارسة االلعاب ، فهو یحب الحركات 
الحرة وعرضها ، وله قابلیة في اداء الحركات الصعبة ، ویحب اللعب المتمیز بالتنافس 

مطلقا فهو یثور ویحزن والصراع ولكنه بعید عن الروح الریاضیة اذ انه ال یحب الخسارة 
  .عندما یخسر 

ویالحظ ان الذكور في هذه المرحلة لیس لهم میل لالناث ، ونفس الشيء عند االناث 
كذلك ، فكالهما یتعصب لجنسه ، ویظهر ذلك من خالل عدم السماح لالناث باللعب مع 

ل امام ان ظروف المدرسة تجعل الطف. الذكور ، وكثیرا ما تحصل حوادث وشجارات بینهما 
واجبات اجتماعیة جدیدة ، اذ یفرض على الطفل واجبات اعلى حول امكانیة العالقة مع 
المجموعة وتعین مركزه فیها ، وتطهر لدیه رغبة لتطویر هذه العالقات االجتماعیة لذا یجب 
على كل مربي توجیه العالقات االجتماعیة بین التالمیذ بتأثیر شخصي وبتأثیره كقدوة ویحب 

س االطفال المیل للعمل مع المجموعة ، ان العالقات االجتماعیة الطفال هذه في نفو 
المرحلة تتصف بتكوین الجماعات الثابتة تشكل غالبا تالمیذ نفس القسم او الفریق كما ان 
التصنیف یعتمد احیانا على المستوى الدراسي او الریاضي او الفني ، الشيء الذي یؤدي الى 

  .نین في مرحلة التطور بسبب اختالف رغباتهم انعزال البنات على الب
اما العمر المدرسي المتأخر ، فان الطفل یبدا بتكوین عالقات جدیدة في محیط مجتمعه 
ویساعده مستوى تفكیره على الولوج في قوانین الطبیعة والمجتمع ، فیتحول التعلم عنده الى 

النافعة مجاال اكبر وتزداد امكانیة مشاركته في الحیاة  عمل منتج ، كما تحتل اعماله
االجتماعیة ، وتتغیر عاللقات االطفال باآلخرین تأخذ عالقته مع عائلته بشكل جدید ویكون 

  .له راي داخل االسرة 
وتتمیز هذه الفترة بسرعة النمو البدني خاصة طول االطراف ، بینما ال تحدث تغیرات 

رجع الى اضطراب في توازن نمو الجسم مما یخلق عدم التوازن كبیرة للجذع وسبب ذلك ی
الحركي ال سیما الذكور منهم ، كما یالحظ ان الذكور اثقل وزنا من االناث حتى عمر 
الحادیة عشر تقریبا ، في حین تكون االناث اثقل وزنا بدایة من الثانیة عشر ، وفیما یخص 

روق الجسمیة ، بحیث تحدث لكال الجنسین الفروق النفسیة بین الجنسین فهي اقل من الف
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نفس الغرائز والشعور كالقلق والخوف والغضب واالنفعاالت ، ثم تظهر لدیهم ظاهرة المدح 
والثناء ، وقد یصل االمر الى البكاء الناجم عن االنفعال النفسي ، كما تتمیز هذه المرحلة 

اكرة واالنتباه و االدراك واالستقالل الذاتي بارتفاع نمو القوى العقلیة كالحكم والتعلیم والفهم والذ
  48.وقدرة االتقان السریع للتمرنات وااللعاب لمدة اطول 

  ) :سنة 12إلى  6( التطور الحركي لتالمیذ الطور االبتدائي  -5-4
یحدث تقدما ملحوظا في القابلیة الحركیة في هذه الفترة بصورة خاصة وتظهر في هذه 

بشكل كبیر ، ویتعلم الطفل حركات ریاضیة كثیرة بدون معلم  المرحلة الحركات األساسیة
أحیانا ، لذا تسمى هذه المرحلة بعمر المستویات الخاصة او بتعبیر آخر أحسن مرحلة تعلم 
لعمر الطفل ، كما تحد زیادة كبیرة لدرجات القابلیات الجسمیة ، وتشمل بصورة خاصة 

المرونة  تقل بزیادة العمر بعدما كان الطفل  السرعة والمطاولة والدقة الحركیة ، ولوحظ ان
قبل دخوله المدرسة یتمیز بمطاطیة كبیرة ألجهزته الحركیة وقلة صالبة جهازه العظمي 

  .ومفاصله ، لذا ال بد من زیادة االنتباه في هذه المرحلة 
ولقد وجد ان هناك اختالف بین التطور الحركي في المدارس األوربیة ومدارسنا ، اذ ال 

فالتربیة الریاضیة . مكن تحقیق المستویات العالیة بسبب استعمال الطرق البالیة والقدیمة ی
تتطلب منها جعل الفتى في موضوع یمكنه من المحافظة على رغباته ونشاطه المختلف ، ان 
ثقل البرامج وزیادة فترة اإلجهاد تؤدي إلى إرهاق القلب والدورة الدمویة وعدم مراعاة هذه 

التشریحیة یمكن أن یؤدي إلى اضطرابات في التوازن بین وظیفة القلب والجهاز الظاهرة 
  .الحركي 

وفي هذه المرحلة یأخذ حجم المخ باالزدیاد وترتفع دینامیكیة العملیات العصبیة وتنضج 
وتتكاما الخالیا العصبیة ، مما یؤدي الى تقدم نوعي في حركات الطفل ، حیثث یمكن تعلیم 

  .ت البسیطة والمعقدة في السنوات القادمة االطفال الحركا
ان نمو الجهاز العصبي یسمح بممارسة الریاضة بشكل اكثر دقة ، واثناء عمر الحادیة 

نظرا لزیادة حجم الحركات ) االكسیجین(عشر تزداد حاجة الجسم الى مزید من الطاقة 
  .وتنوعها 

                                                             
  .59، ص  1980،  1اديء التدریب الریاضي ، وزارة التعلیم العالم والبحث العلمي ، العراق ، طعبد على نصیف ،قاسم حسین حسین ، مب -  48
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ل الفكري للحركات كما هو ان التعلم الحركي في هذه المرحلة ال یتم عن طریق التحلی
الحال عند الشباب، اي ضعف مقدرة التأمل والتفكیر لفترة طویلة في جزئیات المهارة الحركیة 
، واثناء وصول الطفل عمر التاسعة تصبح حركاته اكثر دقة واقتصادا وتمتاز بالسرعة 

یدة في ظروف والرشاقة والقوة وسرعة االستیعاب والتوقیت والتعلم في مختلف الحركات الجد
  .مختلفة 

كذلك تصل قابلیة التعلم الحركي مستوى عال في هذه الفترة وخاصة في مرحلة عمر 
الطفولة الوسطى حیث یتم تعلم حركات ریاضیة كثیرة بسرعة بمساعدة شرح وعرض بسیطین 
، ومع تصحیح قلیل یحصل الطفل على الشكل الخام للحركة اضافة الى رغبة الطفل 

ضة والتي تعتبر عامال جیدا لقابلیة التعلم لدیه ، كذلك البد من اعطاء النشاط الشدیدة للریا
الحركي المصحوب بالسرور والشجاعة في حل الواجبات الحركیة المعطاة له مع تطور 

  .قابلیة تفكیره للتعلم 
ولوحظ كذلك ان االطفال في هذه المرحلة یرغبون في اداء االشیاء التي تطلب منهم بدقة 

االنتباه الى حجم التدریب وشدته وخاصة مطالة السرعة وتدریب القوة ، فكما هو ویجب 
معروف انها من الصفات ذات التحمل الصعب لذا یجب ان یكون حجمها في مرحلة 
المدرسة قلیال ، اما تمرینات القوة فیجب ان تكون ذات قوة متوسطة او اقل من القصوى ، 

ب مما یؤدي الى حدوث االصابات في حالة بلوغها الن الجهاز الحركي ال زال غیر متصل
  49.الشدة القصوى 

 

                                                             
  .64عبد علي نصیف ، قاسم حسن حسین ، مرجع سابق ، ص -  49
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  : تمهید 
هذا العامل عاجزا ال یمتلك  إلىیأتي  أن اإلنسانمن الظواهر المألوفة في حیاة 

ولكنه سرعان ما یتغیر فیصبح قادرا على الحركة والكالم والتفكیر  واإلمكاناتالقدرات 
والتفاعل مع اآلخرین وما حوله بكفایة وفاعلیة ولعل زیادة االهتمام بالطفل ونمو یرجع 

في مختلف المراحل وخاصة بعد  اإلنسانیةالهائلة التي سادت المجتمعات  الى التطورات
الى ظهور  أدىالثورة الصناعیة وما ترتب على ذلك من تغیرات في بنیة هذه المجتمعات 

  : مشكالت جدیدة منها 
ذلك من تغیرات في االنتقال من الحیاة البدائیة الى الحیاة الصناعیة وما یصاحب  -1

 في المجتمع السائدة  األنشطة
االنتقال من التكوین الشامل الى مرحلة التخصص في جمیع المجاالت وما یترتب  -2

والمهارة  اإلتقانعلى ذلك من تقسیم العمل واالهتمام بالتخصصات الدقیقة القائمة على 
 . 

العاملة من  لألیديالتحركات السكانیة نتیجة لجذب المراكز الصناعیة والحضاریة  -3
 .وظهور المدن الصناعیة تبعا لذلك  المناطق الزراعیة

اقتصادیا التي  المستقلةالصغیرة  األسرةاضطراب البنیة العائلیة التقلیدیة وظهور  -4
 . المط الرئیسي في معظم المجتمعات الصناعیة والمتقدمة  أصبحت

االقتصادیة واستقاللها اقتصادیا  لألوضاعللعمل بجانب الرجل كنتیجة  المرأةخروج  -5
مادها على الرجل عكس ما كان علیه المجتمع سابقا وقد كان لهذه وتقلیل اعت

التنشئة كل ذلك  أسالیبالمشكالت وغیرها آثارا كبیرة على الطفل فتغیرت النظرة الى 
كان وراء االهتمام المتزاید بدراسة الطفولة ومشكالتها فزاد االهتمام بدراسة مراحل النمو 

 . هذه المرحلة في تشكیل مستقبله  ألهمیة المختلفة للطفل على وجه الخصوص نظرا
  : النمو  -6
 : مفهوم النمو  6-1

النمو سلسلة متتابعة متماسكة من تغیرات تهدف الى غایة واحدة هي اكتمال نضج 
ومدى استمراره وبدأ انحداره ، فالنمو بهذا المعنى ال یحدث فجأة وال یحدث خبط عشواء 
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سفر عن تطوره هذا عن صفات عامة تحدد میدان بل یتطور بانتظام خطوة اثر خطوة وی
  1.ابحاثه 

تعتبر ظاهرة النمو من اخصب موضوعات الدراسة لتخصصات كثیرة فهناك علوم 
تدرسه كظاهرة فسیولوجیة وحیویة كما ان هناك علوما تدرسه كظاهرة اجتماعیة وثقافیة 

النفسي للنمو وهو وهناك من یدرسه من منظور النمو المعرفي واالنفعالي وهو المظهر 
  . موضوع علم النفس النمو 

، وایضا  أعضائهیقصد بالنمو عامة كل زیادة مضطردة في حجم الكائن الحي او احد 
الزیادة في وظیفة من وظائف الكائن بحیث یصبح قادرا على اداء لم یكن یستطیع القیام 

  . به من قبل 
ا مصاحبة لتقدم العمر الزمني للفرد والنمو عبارة عن مجموعة التغیرات التي تطرأ تلقائی

وتركیبها  األعضاءوهو عبارة عن تغیرات تتعلق بالجسم او الشكل او الطول او وظائف . 
ووظائفه نحو مستوى اكثر نضجا  فالنمو اذن تطور للكائن الحي. وتعقیدها عن ذي قبل 

زة أي لها وفاعلیة وهو سلسلة متالحقة الحلقات متصلة ببعضها تحدث على مراحل متمی
بدایة ونهایة ولكل مرحلة مالمحها الممیزة لها ولكنها غیر منفصلة أو متقطعة الصالت ، 

كنایة " دورة النمو"بل ان كل مرحلة تمهد لما بعدها ولذلك نسمع عما یسمى بمصطلح 
  . ن االستمراریة واالتصال والتالحقع

یة او عقلیة ام انفعالیة كما ان النمو هو ارتقاء خصائص الكائن الحي سواء كانت جسم
او اجتماعیة وهو عادة یكون تدریجیا ومستمرا ویحدث في الكم كما یحدث في الكیف وهو 

  2.عكس التدهور
یشیر مفهوم النمو من الناحیة النفسیة الى جملة التغیرات التي تحدث عند االنسان او 

لتغیرات المنتظمة الحیوان منذ لحظة االخصاب وحتى الوفاة وینطبق هذا المصطلح على ا
النفس التي تستمر لفترات طویلة نسبیا اما التغیرات المؤقتة فال تعتبر نموا ویشیر العلماء 

على ان النمو یتضمن تلك التغیرات التي تحدث على وجه الخصوص في المراحل المبكرة 
  3.من حیاة االنسان والتي تعتبر بشكل عام تقدما نحو االفضل 

                                                             
  .23الى الشیخوخة ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، دون سنة ، ص  فؤاد البھي السید ، األسس النفسیة للنمو من الطفولة -  1
  فرج عبد القادر طھ ، معجم علم النفس والتحلیل النفسي ، دار النھضة العربیة للطباعة   -  2
  .ص  ،  1998،  1صالح محمد علي ابو جادو ، غعلم النفس التربوي ، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، عمان ، ط -  3
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 : و أهمیة دراسة النم 6-2
تهدف الدراسة العلمیة للنمو الى اكتشاف المقاییس والمعاییر المناسبة لكل مظهر من 
مظاهره كمعرفة عالقة طول الطفل بعمره الزمني ، وعالقة وزنه بطوله وعمره ، وعالقة 
لغته بمراحل نموه وهذا تستطرد هذه الدراسات لتكتشف المقاییس المختلفة لكل طور من 

  .ن أطوار حیاة اإلنسا
وبذلك یستطیع الباحث ان یقیس النمو الجسمي والنفسي واالجتماعي بمقاییس صحیحة 
، فیكشف النمو العادي المتوسط ، والنمو البطيء المتأخر ، والنمو السریع المتقدم ، 
وهكذا تؤدي بنا هذه الدراسة لمعرفة الوان الشذوذ التي تطرأ على النمو ، والجنوح الذي 

في اطوار نموهم المختلفة ، وتؤدي بنا ایضا الى معرفة مدى  یالزم بعض االطفال
اختالف الشذوذ عن النمو العادي ، ومعرفة نوع هذا الشذوذ ، وبهما نستطیع عالج هؤالء 

  . نفسیا واجتماعیا  جسمیا االفراد عالجا
النمو المختلفة اثر كبیر فمنهما لسیكولوجیة العملیات هذا ولمعرفة مظاهر ومراحل 

یة كالتفكیر والتذكر والتخیل ، ومراحل تطور هذه العملیات من الطفل الصغیر على العقل
الراشد الكبیر ، ونواحي تشابهها ونواحي اختالفها في كل سنة من سنین الحیاة ، ولهذا 
الدراسات اثرها العمیق في فهم الدعائم االولى للحیاة النفسیة وفي فهم مدى عالقة مظاهر 

وتؤدي بنا هذه . بعض ومدى عالقتها بالنمو الجسمي واالجتماعي هذه الحیاة بعضها ب
الى ضروب مختلفة من االبحاث المقارنة التي تهدف الى معرفة اثر البیئة الدراسات 

والثقافة القائمة في نمو االفراد من خالل مقارنة نمو الفرد البدائي بنمو الفرد المحتضر ، 
ونمو الفرد في المجتمع الشرقي بنموه في المجتمع ونمو الفرد الریفي ینمو الفرد المدني 

الغربي ، هذا وقد نصل من هذا كله ال استنتاج ومعرفة االسس الرئیسیة للبیئة المثالیة 
  . فنهدف بذلك الى انشاء الفردوس الواقعي االنساني 

ولهذه الدراسات اهمیتها في تربیة االفراد تربیة صحیحة وفي توجیههم توجیها علما 
د في جوهره على االبحاث التجریبیة الموضوعیة ، فهي بهذا المعنى الدعامة االولى یعتم

في المنزل والمدرسة والمجتمع والتي تقوم علیها الدراسات  التي تقوم علیها التربیة الحدیثة
فدراسة نمو حیاة الفرد في . النفسیة للنظریة التطبیقیة في آفاقها الواسعة العریضة 

المألوفة ، وفي مسالكها الدنیا المنحرفة وفي آفاقها العلیا العبقریة هدف ضرویها العادیة 
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قوي یسعى علیه العلم لیوجه النمو نحو طرائقه السامیة ومسالكه التي تتفق ومواهب 
االفراد ، حتى ال تمیل بهم السبل وال یقعد بع العجز والتقصیر عن بلوغ اهدافهم التي 

    1.عى الیها النوع االنساني كله یسعون الیها افرادا وجماعات ویس
  : العوامل المؤثر في النمو -6-3

التغیرات النامیة من جمیع جوانبها الجسمیة والمعرفیة واالنفعالیة واالجتماعیة  تتأثر
من خصائص  إلیه، فتكوین الفرد من الناحیة البیولوجیة ،وما ینتقل  بعدد من العوامل

لمكان الذي یعیش فیه ، والظروف الثقافیة ، وطبیعة ا وأجدادهوسمات عن آبائه 
واالجتماعیة التي ینشأ فیها ، كل ذلك یلعب دورا كبیرا في تحدید مسار نموه في مختلف 

المؤثرة فیه ، فبعضهم ارتأى  العواملالجوانب ، وقد اختلف علماء النمو في تحدید 
، وهناك من یقترح هما العوامل الوراثیة والبیئیة  مجموعتین إلىتصنیف هذه العوامل 

النضج هو احد  أنالتمرین ، في حین یرى بعضهم  أوكالنضج والخبرة  أخرىعوامل 
خر تقسیم آالعوامل البیئیة ویرى  أبعادالعوامل الوراثیة ، والخبرة والتمرین هما من  أبعاد

  : مجموعات على النحو التالي  ثالث إلىهذه العوامل 
شف قوانین الوراثة الحالیة اال في اواسط القرن التاسع لم تكت:  العوامل الوراثیة -6-3-1

نتیجة لمالحظاته المنظمة  جریجور ماندل عشر ، حیث استطاع الراهب النمساوي 
والتجارب المستمرة على النباتات الموجودة في حدیقة منزله ان یتوصل الى عدد من 

وانین بما تستحقه في حیاو ولم تحظ هذه الق. قوانین الوراثة سمیت بقوانین مندل للوراثة 
مندل بل ان اهمیتها بأت في بدایة القرن العشرین ، عندما وجد العلماء ان كثیر من 
قوانین مندل ال تنطبق على النباتات فقط ، وانما تنطبق على كثیر من الحیوانات 

  . واالنسان 
مو التي وتلعب العوامل الوراثیة دورا كبیرا في نمو الفرد ، وقد كشفت دراسات الن

یتصدى لها علم الوراثة والهندسة الوراثیة عن بعض هذه االدوار وما زال امام هذین 
  . العلمین الكثیر اللقاء الضوء علیه وكشف اسراره 

ویقصد بها وظائف االجهزة الجسمیة ال سیما الجهاز الغدي  :العوامل البیولوجیة  -6-3-2
   .والعصبي ، باالضافة الى عامل النضج 
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تعتبیر البیئة من العوامل الرئیسیة التي تلعب دورا هاما في  :العوامل البیئیة  -6-3-3
تحدید مسار النمو االنساني وتتنوع البیئات التي یحدث فیها النمو واو لهه البیئات هي 
البیئة الرحمیة التي تحتضن نمو الكائن الحي من لحظة االخصاب وحتى لحظة المیالد 

له االم وتفكر فیه له تأثیر مباشر على الجنین ووجد العلماء ان ویعتقد البعض ان ما تعم
وقد  هناك عالقة بین صحة المولود ووقت والدته ، وبین وزن الموالید ونمط تغذیة االم ،

كشفت الدراسات عن اثر تعاطي المخدرات وتناول االدویة والمهدآت على صحة الجنین 
عرض لها االم على صحة الجنین ، وثاني وكذلك عن اثر الضغوطات االنفعالیة التي تت

هذه البیئات هي بیئة االسریة التي تلعب دورا اساسیا في توفیر الشروط االفضل لنمو 
الطفل بعد الوالدة حیث تشبع فیها حاجات الطفل ومطالب نموه البیولوجیة والنفسیة 

اج والتمییز بین واالجتماعیة ، فیها یتعلم الطفل المشي والكالم وتناول االطعمة واالخر 
الخطأ والصواب ، وتطور الضمیر والمهارات الحركیة واللعب وتطویر كثیر من 
االتجاهات وتوفر الخبرات الحسیة المبكرة والمتنوعة التي تلعب دورا هاما في النمو 

  .لمختلف جوانبها 
وثالث هذه البیئات المدرسیة حیث تسهم المدرسة في نمو الطفل بفاعلیة بما توفره 

لتالمیذ من معارف وطرق في التفكیر وحل المشكالت وبناء العالقات االجتماعیة وتفیر ل
االمن والتقبل ، واكتساب المهارات الحركیة المعقدة ، وتعلم االدوار ، واتقان القراءة 

ان البیئة المدرسیة والكتابة واكتساب القیم والضبط االخالقي وتحقیق الشخصیة المستقلة ، 
تسوده  تي توفر للتالمیذ المثیرات المطلوبة والخبرات المالئمة في جوالصحیة هي ال

ي الذي یتصف بالتشویق العالقات االنسانیة القائمة على التفاهم المتبادل والجو التدریس
واالستثارة والحوار ، ورابع هذه البیئیات البیئة االجتماعیة ، ویقصد بها تلك الكائنة خارج 

ن جیران ورفاق الحي واالقارب والنوادي والجمعیات ودور العبادة نطاف االسرة والمدرسة م
وتساعد هذه البیئة التلمیذ على تقمص عادات الجماعة وامتصاص معاییرها وتقالیدها 
وتوفر له االنتماء القوي للمجتمع بمختلف مؤسساته وتعمل على اشباع حاجاته النفسیة 

ؤثر البیئة االجتماعیة غیر الصحیة سلبا في جو من التفاعل االجتماعي السوي الهادف وت
على النمو بما تقدمه للطفل من نماذج سیئة وفرص لالنحراف وبما تحجبه عنه من فرص 

وخامس هذه البیئیات . الكتساب المهارات والتدرب على االدوار االجتماعیة المطلوبة 
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في ترجبة  1949 لزمیالبیئة الطبیعة ، ویقصد بها المناخ والبیئة الجغرافیة وقد اثبتت 
على بعض الحیوانات ان الحرارة المفرطة قد تعیق النمو كالبرودة المطلقة النها تؤثر على 

یعیشون في المناطق القطبیة شدیدة البرودة او االستوائیة نشاط الدورة الدمویة ، فالذین 
یعانون من تدني مستوى النمو او النضج ضآلة في الجسم وضعف في الصحة بشكل 

  1.عام 
    ) : سنة  12الى  6من ( خصائص النمو في مرحلة المدرسة االبتدائیة   -6-4

یتمیز النمو الحسي في هذه المرحلة بالتقدم الملحوظ فتكون حاسة اللمس لدى االطفال 
من اعتماده على عملیاتع اقوى منها لدى المراهقین ، ویعتمد الطفل على حواسه اكثر من 

همه والتكیف معه ، اما نمو العین فال یكتمل نهائیا اال في العقلیة في كشف العالم وف
  . حوالي الثامن من عمره 

اما النمو العضلي والحركي فیتمیز بالنمو السریع فتبلغ عضالت الطفل في السن الثانیة 
عشرة ضعف وزنها في سن السادسة ویكون الطفل في بدایة هذه المرحلة ضعیف القدرة 

تتطلب توافقا عصبیا دقیقا وال یزال التحكم في العضالت الكبیرة على اداء االعمال التي 
سنة یتحسن  12و  10متفوقا على التحكم في العضالت الصغیرة وفي الفترة ما بین 

  . التناسق الحركي عند االطفال  
ویتمیز النمو الجسدي بالتباطؤ مما یسمح بتوفیر الطاقة الزائدة للنشاط الجسمي وفي 

ون االطفال بحاجة الى فترات من الراحة وبسبب القدرة الجیدة على التحكم هذه المرحلة یك
في الجسم والثقة الكبیرة بالنفس تزداد نسبة الحوادث بین االطفال ، ویمیل اغلبهم الى 
االلعاب الخشنة وتكثر امراض الطفولة في السنوات الثالثة االولى من المدرسة االبتدائیة 

االخیرة ، اما العظام فلم یكتمل نضجها ولهذا ال تستطیع ان  وتتحسن في الصفوف الثالثة
تتحمل الضغط الشدید وتحدث طفرة في النمو عند كثیر من االناث وعدد اقل من الذكور 

اثقل وزنا واكثر طوال ) سنة  12الى  11(، و في المتوسط تكون االناث ما بین السنوات 
غ وتبدأ الصفات الجنسیة الثانویة ویصل عدد من االناث مرحلة البلو . من الذكور 

  . بالظهور ، ویبدأ االهتمام وحب االستطالع الجنسي 
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اما خصائص النمو المعرفي في هذه المرحلة فیتمیز بالتلهف للتعلم والزیادة التدریجیة 
في مدى االنتباه ویعتمد التذكر في هذه المرحلة على الصور البصریة والحركیة والخبرات 

لالستهواء أي تقبل الفكرة دون تحقیق منطقي كبیر  األطفالة وتكون قابلیة الحسیة المباشر 
في الذكاء  األطفالویكون نمو الذكاء في هذه المرحلة مطردا ، مع وجود فروق فردیة بین 

غیر مقبولة وال  ألفاظامن الكتابة وكثیرا ما یستخدمون  أكثرالكالم  إلىویمیل التالمیذ 
تخدامها ویبدؤون في هذه المرحلة بتطویر مفاهیم الصواب یعرفون الحكمة من منع اس

الكالم االجتماعي ویقوى لدیهم حب  إلىوالخطأ وینتقلون تدریجیا من الكالم الذاتي 
  . میال لالستقاللیة  أكثراالستطالع ویصبحون 

 وأكثرتحكما في انفعاالته  أكثرفیالحظ ان الطفل یصبح وفیما یخص النمو االنفعالي 
في هذه المرحلة الى االنفعاالت الحادة  األطفاللتأخر في تحقیق رغباته ویتعرض تقبال ل

احترام انفعاالت وعواطف اآلخرین أي المشاركة  إلىفي مواقف تأكید الذات ، ویمیلون 
الوجدانیة ، ویصبحون اكثر حساسیة لالنتقاد والسخریة وتظهر لدیهم بعض المشكالت 

مساعدة الكبار للحصول على الرضا واالستمتاع بتحمل في  األطفالالوجدانیة ، ویرغب 
، وقد یؤدي الصراع بین انظمة جماعة الرفاق وقواعد الكبار الى بعض  المسؤولیة

في السنوات  األطفالالصعوبات االنفعالیة مما یؤدي الى االنحراف او الجنوح ، ویتفادى 
في هذه المرحلة  األطفاللدى  التبریرات الجزئیة ، وتظهر بعض المیوالت األخیرةالثالثة 

بدرجات متفاوتة كالمیل الى التصنیف واالطالع والعمل والحل والتركیب والجمع واالقتناء 
 .  

انتقائیة في اختیار  أكثر األطفالاما خصائص النمو االجتماعي فتتمیز بأن یصبح 
جسدیة ویبدو المنظمة وتكثر بینهم المشاجرات الكالمیة وال لأللعاب، ویمیلون  األصدقاء

التناقض واضحا في هذا العمر ویكثر التباهي والتبجح والتفاخر وتبدأ االهتمامات المختلفة 
وسهولة تفككها بسبب  أعضائهالكل من الجنسین ، وتتمیز الجماعات بصغر عدد 

التمركز حول الذات في بدایة هذه المرحلة تبدا باالستقرار تدریجیا وتظهر جماعة 
قویة جدا ویحرص الطفل على تأكید ذاته في تعامله مع رفاقه كمؤسسة  األصدقاء

بشكل واضح ویزداد التنافس والمشاحنات  اإلناثوتختلف اهتمامات الذكور عن اهتمامات 
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بین الجنسین وخیرا تنمو روح الجماعة وتصبح ظاهرة التعلق بالكبار واضحة في هذه 
  . المرحلة 

وهو یوافق مرحلة الطفولة  األولرین ، الطور وتنقسم مرحلة التعلیم االبتدائي الى طو 
  . الوسطى ، والطور الثاني ویوافق مرحلة الطفولة المتأخرة 

  : مرحلة الطفولة  -6-4-1
  ) : سنوات  8 إلى 6من ( من التعلیم االبتدائي  األولىالصفوف الثالثة 

حلة الدراسیة المر من بدایة  ، وتبدأ من بدایة األولوتسمى كذلك مرحلة العمر المدرسي 
سنوات ، وفي هذه المرحلة یتمیز بسلوك  9 إلى 6االبتدائیة وتوافق المرحلة العمریة من 

وضعه الطبیعي في نهایة هذه المرحلة ، وهو یمثل  إلى، والذي یعود اندفاعي حماسي 
الریاضة ، وهي   للممارسةوسائل التعبیر عن الحاجة الماسة للحركة والمیل الكبیر  إحدى
  .الریاضیة  واألندیةلة التي یرتفع فیها معدل االنخراط في الفرق المرح

لهذه المرحلة التوازن النفسي الجید والتفاؤل الكبیر ، والتعطش  األخرىومن الممیزات 
وقابلیة  من المعارف والقابلیة الكبیرة للحركة ، وغیاب الضمیر النقدي ،والرغبة في المزید 

هذه المرحلة بتطویر القدرة على تخزین سلسلة من كبیرة في الحركة ، كما تتمیز 
مرحلة  أحسنوتعتبر هذه  أمامهعرض لها  أوالمعلومات والحركات الجدیدة من خالل 

  1.للتعلم
منتقال من  آوقادما من المنزل مباشرة  إمایدخل الطفل في هذه المرحلة المدرسة االبتدائیة 

  : دار الحضانة وتتمیز هذه المرحلة بما یلي 
 . في القراءة والكتابة والحساب  األكادیمیةتساع اآلفاق العقلیة المعرفیة وتعلم المهارات ا -
 . النشاط العادیة  وألوان لأللعابتعلم المهارات الجسمیة الالزمة  -
 . اطراد وضوح فردیة للطفل ، واكتساب اتجاه سلیم نحو الذات  -
واالنضمام لجماعات جدیدة  المدرسة إلىاتساع البیئة االجتماعیة والخروج الفعلي  -

 . واطراد عملیة التنشئة االجتماعیة 
 . توحد الطفل مع دوره الجنسي  -
 .زیادة االستقالل عن الوالدین  -

                                                             
1 - Jurgen Weinek , Manuel d’entrainement , 4eme edition VIGOT, France, P83. 
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  : مرحلة الطفولة المتأخرة  -6-4-2
  ) :سنة  12 إلى 9من ( من المرحلة االبتدائیة  األخیرةالصفوف الثالثة 

، تبدأ من السنة العاشرة وتمتد الى غایة بدایة ویطلق علیها اسم العمر المدرسي الثاني 
للتعلم ، ویختلف عن  األحسنمرحلة البلوغ ، انها الشطر من العمر الذي یعتبر السن  

  . المرحلة السابقة بكونه یتمیز بالتدرج ، اطراد التحسن في عنصري الحمولة والقوة 
الى المخاطرة مما ینعكس وتتمیز هذه المرحلة بالحاجة الزائدة للحركة دائما والمیل 

كمفتاح للقدرات الحركیة المعقدة ،  أیضاایجابیا على تطور القدرات الحركیة ، وهي تعتبر 
   1.وكل نقص في هذه المرحلة سیكلف مجهودات مضاعفة الستدراكه في مراحل الحقة 

یطلق البعض على هذه المرحلة مصطلح قبیل المراهقة ، وهنا یصبح السلوك بصفة 
  : كثر جدیة التي تعتبر مرحلة اعداد المراهقة ، وتتمیز هذه المرحلة بما یلي عامة ا

 .بطء معدل النمو لسرعته في المرحلة السابقة والمرحلة الالحقة  -
 .زیادة التمایز بین الجنسین بشكل واضح  -
تعلم المهارات الالزمة لشؤون الحیاة ، وتعلم المعاییر الخلقیة والقیم ، وتكوین  -

 .واالستعداد لتحمل المسؤولیة وضبط االنفعاالت  االتجاهات
وتعتبر هذه المرحلة من وجهة نظر النمو انسب مرحلة لعملیة التطبیع االجتماعي ، اال  -

  .انها من ناحیة البحث العلمي تعتبر اقل اهتماما نوعا ما مقارنة بسابقاتها والحقاتها 
  : النمو النفسي واالجتماعي  – 7

واالجتماعي ارتباط وثیقا ، فعلى قدر النضج االنفعالي ، ومدى  یرتبط النمو النفسي
ثباته تتشكل العالقات االجتماعیة ، ویزداد نمو الطفل من الناحیة االنفعالیة واالجتماعیة 
زیادة كبیرة في هذه المرحلة ، كما یتسم هذا النمو خالل السنوات االولى للمدرسة 

ات االنفعالیة ، وانواع التوتر والقلق النفسي ، ویستطیع االبتدائیة بالثبات ، وتقل نسبة الثور 
الطفل ضبط انفعاالته الى حد كبیر ، بعد ان كان وهو طفل الخامسة كثیر التناحر 

ما یلي  والخصام مع رفاقه ، قلیل االصغاء ، لكنه اآلن یستطیع التحكم في انفعاالته وفي
تأخذ شكال واضحا في نهایة هذه اهم الخصائص التي تنمو وتظهر بصورة تدریجیة حتى 

  :المرحلة 

                                                             
1 - Jurgen Weinek, meme ouvrage, p85. 
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  :تناقص حدة االنفعاالت  -
بالرغم من استمرار االنفعاالت الشدیدة التي كانت تنتاب الطفل في الفترة السابقة قبل 
دخوله المدرسة ، اال ان قدرته على التحكم فیها وضبطها او كبتها تزداد ، فالطفل یكتسب 

ة افضل ، كما انه یكون اكثر قدرة على التكیف مع كیف یوجه التوتر الداخلي بطریق
  . الظروف الخارجیة ، بحیث یصبح اكثر هدوءا واقل انفجارا 

  :تناقص اعتماد الطفل على والدیه   -
یثق الطفل بنفسه تدریجا اثناء هذه الفترة ثقة تفوق ثقته بنفسه في أي فترة سابقة ، 

لى اشباع حاجاته ، ونتیجة لهذا یصبح اكثر فمعلوماته ومهاراته تتزاید ، ویصبح قادرا ع
استقالال عن الكبار ، وینتاب الطفل الضیق بل یحس بالضجر والكراهیة احیانا اذ زاد 

  .توجیه الكبار له عن اللزوم  
  : تزاید تحفظ الطفل من الكبار  -

تقل بالتدریج رغبة الطفل في وضع ثقته التامة في الكبار ، فثمة موضوعات یعتقد  
طفل انه ال یمكن مناقشتها بصراحة اال مع رفاقه ، ویسلك احیانا خالل هذه الفترة سلوكا ال

بالتمرد وهو نوع من التمرد على استبداد الكبار وقد یعبر االطفال عن هذا بشكل یتسم 
جماعي فیتعصب تالمیذ الفصل مثال ضد المعلم ، فیقوم المعلم هنا بنفس الوظیفة التي 

  . لمتحكم یقوم بها الوالد ا
  : تزاید االلفة مع االطفال اآلخرین  -

تزداد العالقات االجتماعیة بین الطفل ورفاقه اكثر من أي وقت مضى ، فالسلوك 
ااجتماعي في هذه المرحلة ، اساسه الصداقة الوثیقة بین الطفل ورفاقه ، ومن االمور 

ا الطفل خارج محیط االسرة الهامة بالنسبة للنمو االنفعالي السوي تلك الصداقة التي یكونه
، ومع ان الطفل یحس بالغیرة والعدوان اال انها ال تتسم في الغالب بالحدة مع الرفقاء 

  . بمثل ما كانت علیه بین االخوة في المنزل 
ویبلغ میل الطفل نحو االنتماء اقصاه عند سن الحادیة عشرة ، فاالطفال یجدون قوة 

تكوین عصابات متنافسة ، فتتكون عصابات ضد في التحالف مع اآلخرین وذلك یسهل 
عصابات اخرى ، ویحس االطفال في هذه السن احساسا شدیدا بالخضوع والوالء لزعیم 

فیبذلون ) العصبة( نفس المجموعةمنهم ، وقد تسود المباديء االخالقیة الرفیعة بین افراد 
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و البذرة االولى التضحیة الحقیقیة الصادرة عن دوافع مخلصة ، ومثل هذا السلوك ه
  1.للسلوك السامي لدایة مرحلة المراهقة 

  : النمو النفسي  -7-1
ففیها الراشد على خواص طفولته المبكرة ،  تقوم الدعائم الجوهریة لحیاة االنسان البالغ

یتكون الضمیر او الوازع الخلقي من عالقة الطفل بأبیه او بمن یقوم مقام االب ، وفیها 
ات النفسیة التي تهیمن بعد ذلك على االنا او الذات الشعوریة للفرد ، تتكون اغلب االتجاه

وفیها یتكیف الفرد مع بیئته تكیفا عمیقا قویا یستمر في التأثیر في مقومات حیاته طوال 
  . صباه ، ورشده ، وشیخوخته 

تتقاسمها علوم مختلفة كما لهذا السبب ایضا  لهذا كانت الطفولة وال زالت میدانا خصبا
هتم بفهمها ودراستها الساسة الذي یحاولون توجیه الجیل الناشىء نحو هدف معین یرون ا

فیه المثل االعلى للمواطن الصالح ، واهتم بفهمها ودراستها علماء التربیة والمدرسون 
  . واآلباء لیتخذوا من الممیزات النفسیة للطفولة اساسا یهتدون به في تنشئة االطفال 

خصائیون االجتماعیون واالطباء وعلماء النفس ، ویحاول كل منهم واهتم بها ایضا اال
ان یفهم عن الطفل استجاباته ونواحي حیاته المختلفة لیقیم بذلك االسس النظریة التي تقوم 

وهكذا اصبح الطفل قطب مركزي في . علیها حیاة الطفل في الوانها وضروبها المتباینة 
سیة والعضویة التشریحیة ، وهكذا اصبح طفل العصر الدراسات التربویة واالجتماعیة والنف

ونخال اننا  الحاضر اصح جسمیا ونفسیا ، واسعد اجتماعیا من اطفال العصور الماضیة
ال نخرج بالحقیقة عن مداها اذا سمینا هذا العصر عصر الطفل ، وقد امتدت دراسة 

خة ، وبذلك تطورت الطفولة حتى شملت المراهقو والرشد واتسع مداها حتى شملت الشیخو 
هذه الدراسات جمیعا حتى اصبحت علما مستقال یبحث في سیكولوجیة النمو بجمیع 
مظاهره وفي جمیع مراحله ، اتصلت هذه المظاهر جمیعا وتداخلت مع بعضها في اتساق 
منطقي علمي تجریبي وبذلك نشأ علم النمو النفسي وهكذا اصبح هذا العلم یشتمل على 

النفسي خالل جمیع مراحل الحیاة اي من المهد الى الشیخوخة وهو  دراسة ظاهرة النمو
  : بهذا المعنى الجدید یشتمل على المیادین التالیة 

   . سیكولوجیة الرشد والشیخوخة  – 3سیكولوجیة المراهقة  – 2سیكولوجیة الطفولة  – 1
                                                             

  .217- 216، ص 1974المدیریة الفرعیة للتكوین ، دروس في التربیة وعلم النفس ،  مدیریة التكوین والتربیة خارج المدرسة ، -  1
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دید منذ هذا وقد اقرت الهیئات والمنظمات المختلفة لعلماء النفس هذا المصطلح الج
واندمجت اقسامها المتخصصة في الطفولة والمراهقة في قسم واحد  1954سنة 

متخصص في دراسة ظاهرة النمو النفسي وهذا یعني ان الخواص المختلفة لظاهرة النمو 
النفسي اصبحت واضحة الحدود والمعالم وتمایزت في خصائصها عن اطوارها واستقامت 

    1.س الحدیث كمیدان مستقل من میادین علم النف
وهكذا اصبح النمو النفسي یعتمد في مادته االساسیة على مظاهر الطفولة والمراهقة 
والرشد ثم یستطرد في دراسته لیصف هذه المظاهر ویقومها بمعاییر ومقاییس علمیة 
موضوعیة دقیقة ، ثم یستكشف الشذوذ ویحاول ان یبحث عن اسبابه ثم یمضي لیدرس 

االخرى في هذا النموذج فیخرج من ذلك كله بمعرفة دقیقة للحیاة اثر البیئة والعوامل 
النفسیة االجتماعیة عند الطفل ، واثر هذه الحیاة في تكوین سلوك الراشد وفي توجیه 

  2.الحیاة االنسانیة 
  : موضوع علم النمو النفسي ومیدانه  -7-1-1

ونضجه والمدى علم النمو النفسي حول دراسة سلوك الفرد في تطوره  أبحاثتبدو 
الزمني لهذا النضج ومظاهر الشیخوخة ومدى تأثر هذا التغیر بالنواحي الجسمیة النفسیة 

وتعتمد هذه الدراسات على المالحظة العلمیة الدقیقة والتجربة والتحلیل . واالجتماعیة 
لنتائج هذه المالحظات والتجارب لتصل من ذلك كله الى معرفة االنسان في  اإلحصائي

الفرد والى السیر قدما بالنوع  إسعادمظاهر هذا النمو معرفة علمیة دقیقة تهدف الى نموه و 
  . االنساني نحو الحیاة المثلى التي یرجوها وما زال یحلم بها ویعمل جاهدا لتحقیقها 

  : الى االقسام التالیة  األبحاثوتنقسم هذه 
الال نسبیا عن الظروف دراسة سلوك الفرد ونموه الطبیعي الذي یبدو مستقال استق – 1

الخارجیة المحیطة به ، أي دراسة هذا النمو في اطار العوامل الوراثیة والعضویة التي 
  . تؤثر فیه 

دراسة اثر القوى المختلفة للبیئة في سلوك ونمو الفرد ، أي دراسة النمو في اطار  – 2
  . البیئة القائمة ، جغرافیة كانت او اجتماعیة 

                                                             
  . 20-19، ص 1990فؤاد البھي السید ، االسس النفسیة للنمو من الطفولة الى الشیخوخة ، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  -  1
  . 21فؤاد البھي السید ، مرجع سابق ، ص  -  2



النمو النفسي واالجتماعي لتالمیذ الطور االبتدائي                             نيالفصل الثا  
 

74 
 

ك نمو االفراد في البیئة المحیطة بهم وفي الثقافة التي تهیمن علیهم دراسة اثر وسلو  – 3
، أي دراسة لبیئة نفسها في اطار نمو االنسان ومدى تغیرها وتكیفها لتسایر هذا السلوك ، 

  1.واثر هذا التغیر في سلوك االجیال القادمة 
  : العوامل المؤثر في النمو النفسي  -7-1-2

ا لتغیر المثیرات المختلفة التي یستجیب لها ، فتتأثر تتغیر انفعاالت الطفل تبع
االستجابة االنفعالیة بشدة المثیر ، ومدته ، وحدته ، ومالبساته المختلفة التي تحیط به في 

على ان انفعاالت الطفل تتأثر " جیر سیلد " بدء ظهوره واستمرار وجوده وتدل االبحاث 
وذویه ، وانها تتطور لنمو ادراكه رابه وبذاته تأثرا قویا ینوع ومدى صلته بأمه وابیه وات

وفهمه للمواقف المختلفة ویرجع ذلك انها تخضع في نمو هذه البیئات العملیات العقلیة 
العلیا والتساع التفاعل القائم بین الطفل وبیئته ، وان فشل الطفل في التعلم او نجاحه 

ة فهو حینما یالقي عنتا ومشقة في یغیر من موقفه االنفعالي بالنسبة لهذه االمور المختلف
تعلم المهارات الضروریة له یثور ویغضب ، ثم ما یفتأ ان یهدأ ویطمئن حینما یتغلب 

  .على المشاكل 
ولعل اكثر العوامل تاثیرا في النمو االنفعالي هما النضج ولتدریب ، ویرتبط النضج من 

. ب بالتعلم والبیئة الثقافیة السائدة قریب بالعوامل التكوینیة الفطریة للفرد ، ویرتبط التدری
ان اغلب مظاهر الفرح والغیظ والغضب والخجل والجبن  جودانفهذا ولقد اثبتت ابحاث 

ئتها وصورتها االولى الى مستویات النضج المختلفة عند الفرد ، وال تكاد ترجع في هی
تتأثر بالتدریب تأثرا واضحا ، أي ان المظاهر تخضع في جوهرها لعامل النضج والتكوین 

  . العصبي العضوي النفسي وال تخضع في كثیر او قلیل من اثر البیئة المباشرة 
ید الغذاء والترتیب المیالدي ، والجو اهمیة التعب والمرض ومواع هیرلوكوتؤكد 

االنفعالي السائد في تغییر واثارة االنفعاالت المختلفة ، فالتعصب مثال یزید قابلیة الطفل 
للغضب ، والمرض یؤدي الى الضعف والى ارهاق النفس فینفعل السباب تافهة ، والجوع 

ن نسبة الغضب تصلب یزید من حدة االنفعاالت ، ولقد دلت الدراسات االحصائیة على ا
، وان اكثر االطفال انفعاال هم الطفل االول واالخیر  % 6وبعده % 20.5قبل العام الى 

، وكثیرا ما یغض الطفل االول النه یحس في نفسه بأنه قد حرم عطفا كان یستأثر به 
                                                             

  . 23-22مرجع سابق ، ص فؤاد البھي السید ،  -  1
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لوحده ، وانه كان مدلال قبل والدة اخوته ، وهو لهذا یغضب حین یعطف الوالدان على 
اآلخرین ویغار منهم ، اما الطفل االخیر یجد في انفعاالته وخاصة غضبه وسیلة  اخوته

  1.قویة لتحقیق اهدافه ومرامیه 
  : حاجات الطفل النفسیة  -7-1-3
الحاجة الفتقار الى شيء ما ، اذا وجد حقق االشباع والرضا واالرتیاح للكائن الحي ،  -

او للحیاة ) الحاجة الفسیولوجیة(والحاجة شيء ضروري اما الستقرار الحیاة نفسها 
 ) . حاجة نفسیة (بأسلوب افضل 

فالحاجة الى االكسیجین ضروریة للحیاة نفسها وبدونه یموت الفرد في الحال ، اما 
الحاجة الى المحبة فهي ضروریة الى الحیاة باسلوب افضل او بدون اشباعها یصبح الفرد 

سعیا الشباعها ، وتتوقف كثیر من سيء التوافق ، والحاجات سلوكات الكائن الحي 
خصائص الشخصیة على حاجات الفرد ومدى اشباعه ، وال شك ان فهم حاجات الطفل 
وطرق اشباعها یضیف الى قدرتنا على مساعدته للوصول الى افضل مستوى للنمو 
والتوافق والصحة النفسیة ، واهم الحاجات الفیسیولوجیة للطفل الى الهواء ، الغذاء ، الماء 
ودرجة الحرارة المناسبة ، والوقایة من الجروح واالمراض والسموم ، والتوازن بین الراحة 

  : ومن اهم الحاجات النفسیة االساسیة لالطفال . والنشاط 
یرید ان یشعر الطفل بانه مرغوب فیه وانه ینتمي الى جماعة والى :  الحاجة الى المحبة -

شبع هذه الحجاة یعاني من الجوع العاطفي بیئته اجتماعیة سابقة ، والطفل الذي ال ی
 . ویشعر انه مرغوب فیه ویصبح سيء التوفق 

تساعد هذه الرعایة في تحقیق مطالب النمو تحقیقا : ا الحاجة الى رغبة الوالدین وتوجیههم -
سلیما یضمن الوصول الى افضل مستوى من سمتویات النمو الجسمي والنفسي ، ان 

موت او االنفصال او ظروف العمل وخاصة في حالة غیاب االب او االم بسبب ال
اشتغال االم وانشغالها عن الطفل وتركه للخدم او ایداعه في مؤسسة یؤثر تأثیرا سیئا 

 . في نموه النفسي 

                                                             
  .  224-223فؤاد البھي السید ، نفس المرجع ، ص -  1
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یحرص الطفل السوي في كل اوجه نشاطه على ارضاء  : الكبار الحاجة الى كسب رضا -
تحسین سلوكه وتحقیق عملیة  الكبار رغبة منه في الحصول على الثواب ومن ثم

 . التوافق النفسي واالجتماعي ویكون ذلك بقدر استجابات الكبار 
یحرص الطفل في سلوكه على ارضاء اقرانه بما یجلب له : الحاجة الى ارضاء االقران  -

السرور ویكسبه حبهم وتقدیرهم وترحیبهم به كعضو في جماعتهم ، ویجب االهتمام 
التفاعل االجتماعي مع االقران والمشاركة معهم في اللعب  بهذه الحاجة باتاحة فرص

 . والعمل 
یحتاج الطفل الى ان یشعر بأنه موضوع تقدیر وقبول  : الحاجة الى التقدیر االجتماعي -

واعتراف واعتبار من اآلخرین ، وتلعب عملیة التنشئة االجتماعیة دورا هاما في اشباع 
 . عي هذه الحالة وبلورة دور الطفل االجتما

یطمح الطفل الى االستقالل واالعتماد على النفس ، :  الحاجة الى الحریة واالستقالل -
ویسعى الى تحمل بعض المسؤولیة ویحتاج الى الشعور بالحریة واالستقالل وتسییر 
اموره بنفسه دون معونة من اآلخرین مما یزید ثقته في نفسه ، ویجب تشجیع التفكیر 

ل ومعاملته على انه شخصیة مستقلة وله وجهة نظر خاصة الذاتي المستقل لدى الطف
 . 

یحتاج الطفل الى المساعدة في تعلیم المعاییر :  الحاجة الى تعلم المعاییر السلوكیة -
وتقوم السلوكیة نحو االشخاص واالشیاء ، ویحدد كل مجتمع هذه المعاییر السلوكیة ، 

االسرة و المدرسة ووسائل  مؤسسات القائمة على عملیة التنشئة االجتماعیة مثل
االعالم وغیرها بتعلیم هذه المعاییر السلوكیة ، مما یساعد الطفل في توافقه االجتماعي 

 . 
فبعضها یتیح تختلف انماط السلطة في الثقافات المختلفة ، :  الحاجة الى تقبل السلطة -

ل من سن للطفل ممارسة اي سلوك یختاره قبل السادسة بینما البعض اآلخر تلزم الطف
مبكرة بتقبل السلطة وتوجیهها وهو في حاجة الیها كونه مازال غیر ناضج وخبراته فجة 

 . اال انه یجب مراعاة مستوى الطفل وعمره وان تكون مرنة وحازمة في نفس الوقت 
یسعى الطفل دائما عن طریق االستطالع واالستكشاف :  الحاجة الى التحصیل والنجاح -

یئة المحیطة به ، ویحیط بالعالم من حوله ، وهي حاجة والبحث لیتعرف على الب
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اساسیة في توسیع ادراكه وتنمیة شخصیته وهو یحتاج الى تشجیع الكبار وغرس روح 
 .المبادرة فیه 

یحتاج الطفل الى ان یشعر باحترام ذاته وان یشعر بأنه  :الحاجة الى مكانة واحترام الذات  -
وهذا ویعبر عن نفسه في حدود قدراته وامكانیاته ، جدیر باالحترام وانه كفؤ یحقق ذاته 

ا یصاحبه عادة احترامه لآلخرین ، فالنمو السوي للذات وتنمیة مفهوم صحي موجب 
 . للذات الى اشباع هذه الحاجة االساسیة 

یحتاج الى الطمأنینة واالمن باالنتماء الى جماعة في االسرة والمدرسة  :الحاجة االمن  -
، ویجب ان یشعر باالمن في حاضره ومستقبله وعلیه یجب مراعاة  والرفاق والمجتمع

الوسائل التي تشبع هذه الحاجة حتى ال یشعر بتهدید خطیر لكیانه مما یؤدي الى 
 . اسالیب سلوكیة قد تكون اما باالنسحاب واالستالم او العدوان 

ان " ، حیث للعب دور فعال في تطویر قدرات الطفل االبتكاریة  :الحاجة الى اللعب  -
قدرات الطفل االبتكاریة تنمو خالل اللعب ، كما ان اللعب یساعد على النمو العقلي 

ان ممارسة االطفال لاللعاب تنمي لدیهم ) . "  1977هدى محمد قناوي " ( المعرفي 
 ) . 1980حنفي عثمان "( روح االبتكار 

تكار واالختراع ، بل وتنمو ان االنشطة البنائیة یتعلم منها الطفل االب جان بیاجیهویرى 
     1.هذه القدرات من خالل االلعاب البنائیة 

هذه  إشباع أهمیةالنفسیة في التعلیم والتشخیص والعالج ونؤكد على  أهمیتهللعب 
فساحالحاجة واالستفادة منها بإتاحة وقت الفراغ للعب  مكان لذلك واختیار اللعب  وإ

اللعب ، الذي  أثناءنفسیا وتربویا  األطفالء وتوجیه النشاط البنا وأوجهالمتنوعة والمشوقة 
عبون الجنس البشري یل أفرادهو عبارة عن سلوك یقوم به الفرد بدون غایة مسبقة ، فكل 

وسائل الطفل  أهممثلما تفعله كذلك صغار الحیوانات بصفة غریزیة ، واللعب یعتبر من 
التي یعبر بها الطفل عن نفسه في تفهمه للعالم الخارجي ، وهو احد الوسائل الهامة 

  . ویعتبره البعض مهنة الطفل 

                                                             
  . 235، ص  1994مصطفى عشوي ، مدخل الى علم النفس المعاصر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  -  1
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في تمرین الوظائف  إماان اللعب نشاط منظم یتمثل  نوربار سیالمي ویرى 
ماالحسیة ، الحركیة ، العقلیة واالجتماعیة ،  البناء الخیالي بشكل رمزي  إعادةفي  وإ

   1. لوضعیة معاشة
ة او سلسلة من الحركات یقصد بها كل حرك" اللعب على انه  ویستر كما عرف 

  2" .او استعمالها او التصرف فیها  األشیاءالتسلیة وسرعة تناول 
مما ال شك فیه انه ال احد یستطیع ان ینكر دور اللعب بالنسبة  الفار كامیل ویقول 

للطفل ، فهو یحتاج الیه مثل حاجته للهواء ، الذي یتنفسه ، اذ یساعده على اكتشاف 
ي یعیش فیه ، وبالتالي یؤهله الى االندماج والتكیف ، ورغبة الطفل في اللعب المحیط الذ
  3.في الطفولة فانها تؤثر سلبا في شخصیته مستقبال كمراهق وكراشد  إشباعهااذا لم یتم 
للعب دور في تطویر القدرات العقلیة ، فهو ال ینمي فقط العضالت  أن شاتوویذكر 

رن وحیوي ، كما ان للعب قیمة بیداغوجیة ال یمكن بل حتى الذكاء ، فیصبح الطفل م
، فهو یسمح للطفل بأداء تناسق حركي جدید ، فالنضج العضوي دون اي نضج  إنكارها

 4. أهمیةوظیفي لیس له 
نشأت العدید من النظریات على ید باحثین نوجزها  لاللعب في حیاة الطف ألهمیةونظرا   

  : فیما یلي 
حیث ینظر الى اللعب على انه تنفیس غیر هادف للطاقة الزائدة :  نظریة الطاقة الزائدة* 

  . عن الفرد 
، ولكن ان بعض الغرائز ال تتضح دفعة واحدة  أصحابهایقول :  النظریة الغریزیة* 

تهذیب فرصة في شكل لعب یتیح  إشباعها أوبالتدریج ، وعلى هذا یكون التعبیر عنها 
ضروریة في حیاة الرشد والنضج قبل نضجها ، ومن الغریزیة ال األنشطةوتدریب ممارسة 

الغریزة معلمة بعیدة النظر تعمل لحساب المستقبل فتعلم  جرو سانالقرن الماضي فال 
  . الطفل عن طریق اللعب ان یعد نفسه 

                                                             
1  - norbeert silamy dictionnaire usuel de physiologie , bordas , paris , 1983, P365. 

  .12جروسمان ، ترجمة ابو العزم وعبد العزیز عوض ، كیف یلعب الطفل ، ص  -  2
3   - auliver kamil, votre enfant et ses loisirs , paris , 1973, P13. 
4  - j-Château , l’enfa,t et le jeu , ED scarabe n paris 1976, P29. 
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وتفترض ان كل طفل یكرر تاریخ الجنس البشري في لعبه ، وتعتبر :  نظریة التلخیص* 
یقول الحركیة لجنس البشر في ماضیه حتى حاضره ،  نشاط اللعب ملخصا للعادات

الطفل وهو یسبح وهو یبني الكهوف ، وهو یتسلق  إلىانظر " هذه النظریة  أصحاب
  ." أجدادهانه یلخص ما كان یعمله ...  األشجار

حیث ینظر الى اللعب على انه وسیلة لتجدید النشاط :  نظریة تجدي النشاط باللعب* 
  1.في العمل  واإلجهادالفرد بالتعب والترفیه حین یشعر 

  : تأثیر الممارسات الریاضیة على النمو النفسي  -7-1-4
  : ویبرز هذا التأثیر من خالل النقاط التالیة 

 األساسیةالحاجات  إشباعاالستجابة الصحیة للنشاطات البدنیة والریاضیة من خالل  -1
 . للفرد

لممارسین تجاه النجاح والفشل الحد من تنمیة ردود الفعل االیجابیة لدى المشاهدین وا -2
 . التوتر العصبي من خالل المشاركات في النشاطات البدنیة الریاضیة المناسبة للفرد 

 في المشاط البدني والریاضة بصفة عامة  اإلبداع أوالتعبیر عن النفس واالبتكار  -3
 . النشاط الحركي  ألوجه اإلجماليالتقدیر  -4
  2.اط الحركي القدرة على االستمتاع بالنش -5
  : النمو االجتماعي  – 8
  : التنشئة االجتماعیة في المدرسة  -8-1

المعرفیة التي یتعلمها الطفل في المدرسة كالقراءة الحساب فانه الى جانب المهارات 
ومعلومات عن المعاییر واالدوار والقیم االجتماعیة ، والواقع ان معظم یكتسب معارف 

سة بتكملة دور االسرة في تنشئة طفلهم اجتماعیا ، اي تدریبه اآلباء یتوقع ان تقوم المدر 
بشكل واع على اكتساب القواعد الخلقیة واالجتماعیة ، ویتفق جمیع اآلباء تقریبا على ان 
یتعلم اوالدهم القراء والكتابة والحساب ، في حین نجدهم یختلفون فیما یتعلق بالمعاییر 

نشئة االجتماعیة ، فیرى البعض مثال ان تؤكد والوسائل التي تتخذها المدرسة في الت
المدرسة على صفات الطاعة والدقة واالدب ، في حین یرى البعض اآلخر ضرورة 
مساعدة الطفل على التعبیر عن نفسه وعلى تنمیة الروح االجتماعیة لدیه ، وقد یرى 

                                                             
  .267حامد عبد السالم زھران ، مرجع سابق ، ص  -  1
  .197محمد محمد الحمامي ، مرجع سابق ، ص  -  2
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ختالف البعض اآلخر ان تكون تنشئة الطفل دینیة متشددة اساسا ، وقد یحدث هذا اال
   1.نوعا من التناقض الشدید بین المدرسة والمنزل 

وفي هذا االطار یمكن ان یكون المعلم ذا تأثیر في منتهى االهمیة فقد اتضح ان توقعات 
المدرسین بالنسبة لما یمكن ان یصل الیه الطفل تؤثر الى حد كبیر على مستوى ادائه 

ة على المعلم فقط بل یلعب الرفاق التحصیلي ونموه الشخصي ، وال یتوقف تأثیر المدرس
  : ایضا دورا في التأثیر في  نمو الطفل في هذه المرحلة ، ذلك انهم 

 . یساعدونه على اكتساب القدرة على اتخاذ وجهة النظر  -1
 یساعدونه على تقبل معاییر الجماعة ومسایرتهم في االتجاه االجتماعي المطلوب  -2
ماعة یصبح الطفل تواقا الى البحث عن وبمشاركته في النشاط الذي تقوم به الج -3

سمات ذات اهمیة بالنسبة له وهنا تظهر سمتا الشعبیة والقیادة بقوة الول مرة في حیاته 
 . 

  2.یساعدون الطفل على ان یتاثر بالجماعة عن طریق التنافس والتعاون  -4
  : ؤثرة على النمو االجتماعي مالعوامل ال -8-2

حته ومرضه وبذكائه وبغباه وبانبساطه وبانطوائه یتأثر النمو الجتماعي للطفل بص
  . وبعالقته باسرته ومدرستة ومجتمعه القائم 

  : الصحة والمرض  -8-2-1
یرتبط النمو الجسمي ارتباطا وثیقا بالنمو النفسي االجتماعي فالطفل المریض او الضعیف 

النمو االجتماعي  ینأى بنفسه بعیدا عن االطفال االخرین وقد تحول تلك العزلة بینه وبین
الصحیح وهو یستدر العطف من الكبار بمرضه او بضعفه فیستجیبون لرغباته او یحققون 
له امانیه ویتطور به النمو حتى یصبح مسیطرا انانیا ، او خجوال خاضعا یستمد العون 

  .دائما من اآلخرین 
  : االسرة والمدرسة  -8-2-2

لعالقة الوثقى التي تقوم بینه وبین امه ثم في حیاة الطفل تاثیرا یبدأ باتؤثر االسرة 
، وتضل هذه  یتطور هذا التأثیر الى عالقة اولیة تربطه بأبیه وبافراد العائلة اآلخرین

ومراهقته ثم یتخفف منها نوعا ما طوال طفولته  اته هیمنة قویةیالعالقات تهیمن على ح
                                                             

  .64، ص  1989عماد محمد الدین اسماعیل ، الطفل من الحمل الى الرشد ، دار القلم ، الكویت ،  -  1
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ته ونشاطه في جوها في رشده واكتمال نضجه ، لكنه رغم كل ذلك یضل یحیا باتجاها
هذا وبختلف اثر االسرة على النمو االجتماعي للفرد تبعا لحظها من المدینة . ومجالها 

تضعف كلما تقدمت الحضارة ، فعالقة الریفي على العالقات العائلیة  براونوتدل دراسات 
لطعام بعائلته اقوى من عالقة المدني ذلك بأن العائلة الریفیة هي مكان االقانة والنوم وا

وتبدو قوة الروابط العائلیة الریفیة في مظاهر الشجار اي انها تحقق للفرد حاجاته االولى ، 
  . الذي ینشأ بین عائلتین فهو غالبا ما یتطور الى معركة بدنیة قد تؤدي على القتل احیانا 

ة ، للطفل بنوع االسرة التي ینشأ فیها ریفیة كانت ام مدینوهكذا یتأثر النمو االجتماعي 
االنسان على اسرته ذلك بأن طفولة وهذا الطفل االنساني اكثر الكئنات الحیة اعتمادا 

تبلغ ما یقرب من ربع او ثلث حیاة الفرد التصالها الوثیق اطول طفولة عرفتها الحیاة اذ 
  . باقوى دوافع االنسان وهما البحث عن الطعام والدافع الجنسي 

في النمو ین شخصیة الطفل واثر عالقة الوالدین اهمیة االسرة في تكو  ادلر و یؤكد 
االجتماعي ، ثم یستطرد لیحلل اخطاء البالغین في تنشئة االطفال ، فمن الناس من یحمل 
الطفل ما ال طاقة له به فیشعره بضعفه وعجزه ، ومنهم من یعامله على انه مجرد دمیة ال 

سلعة بشریة ، وآیة ذلك كلبه الیه على انه مجرد  ومنهم من ینظرتصلح للعب واللهو ، 
ان الطفل یحس انه لم یخلق اال الرضاء اهله او مضایقته ، وهكذا یؤدي به هذا الشعور 
الى ادراكه لعجزه وضآلته وضعفه والى تكوین مركب النقص لدیه ، ومن الخیر للطفل اال 

ها على بمعاییر الراشدین البالغین ، بل نرعى حیاته رعایة تقوم في جوهر نقوم سلوكه 
اخطاءه ونأخذ بیده في ظل الحیاة الحدیثة المتشابكة ممیزات نموه وتطوره ، وان نغفر له 

اعتماده كلیا على امه  ور منطان عالقة الطفل بأسرته تتمیرسل والعقدة وتؤكد ابحاث لـ
في بدأ حیاته الى استقالله استقالال نسبیا عنها ، وان عالقة الطفل بأبیه تقوم في جوهرها 

وتختلف هذه العالقة كما ى عالقة االب لالم فهي بذلك امتداد لعالقة الكفل المه ، عل
سبق ان بینا ذلك تبعا الختالف صور واشكال االسرة وان عالقة الطفل باخوته ال تقوم 
على الغیرة الجنسیة كما یعتقد فروید بل تقوم ایضا على عالقة الطفل بأمه وان هذه 

یستطیع االعتماد على نفسه في طعامه والطفل تتطور عندما العالقة الوثقى بین االم 
وذلك عندما یؤكد ذاته ویشعر بنفسه ویستقل وعندئذ تتخذ هذه العالقة لنفسها لونا جدیدا ، 

هذا ویمتاز  النمو االجتماعي للطفل بترتیبه اللمیالدي ، . تماما عن امه في مطالبه 
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لطفل الوحید ، ویتأثر هذا الترتیب الى فتختلف شخصیة الطفل االول عن االخیر وعن ا
حد كبیر بأعمار االطفال وبجنسهم ذكرا كان ام انثى وبأعال الوالدین وبالمستویات 

  . االجتماعیة واالقتصادیة لالسرة 
ویتأثر الطفل بأنماط الثقافة المختلفة عبر اسرته ومدرسته ووطنه ، فیتكیف لها ویخضع 

  . ، وینمو بتفاعله معها النماط ویكتسب معاییرها وقیمها 
ویتعلم الطفل من مدرسته كیف یتعاون وكیف ینافس غیره في حدود االطار االجتماعي 

  . القائم وكیف یأخذ ویعطي ، وكیف یخدم الجماعة ویفید منها 
وهكذا یعمل البیت والمدرسة وتعمل االندیة والمعسكرات على تنشئة الطفل تنشئة 

       1.جتمع فاضل قوي اجتماعیة سویة ، وعلى بناء م
  : النمو االجتماعي لطفل المرحلة االبتدائیة  -8-3

في هذه المرحلة یصبح للمدرسة الى جانب المنزل دورا اساسیا في تنشئة الطفل 
االجتماعیة ، ذلك ان المدرسة اول مجتمع یواجه الطفل بمفرده بعد خروجه من المنزل ، 

بالنسبة  للطفل ولیس بسیطا ، فهناك التنظیمات وتعتبر المدرسة االبتدائیة مجمع معقد 
المدرسیة وهناك المدرسون وهناك الرفاق ، واحیانا ما یواجه الطفل معاییر متناقضة من  
هذه العناصر ، فقد یعجب الرفاق ان بكون الطفل بهلوانا في قسمه ، وقد یكسبه هذا شهرة 

ل اال ان الوضع ال یرضي مدرسیه بین انداده ، والشهرة قیمة اجتماعیة هامة لدى االطفا
بطبیعة الحال الذین یتوقعون من ان یكون میعا اكثر منه شهیرا ، واذا الحصول على 
تقدیرات عالیة في التحصیل الدراسي یرضي الوالدین ، اال انه في نفس الوقت قد یجعل 

مور من الطفل في نظر رفاقه في القسم مرفوضا وعدم التقبل ، مما یزید في تعقید اال
بالنسبة لتلمیذ المدرسة االبتدائیة ما قد یصطدم به من تناقض ، فأحیانا ما یكون جو 
المنزل مشجعا للمناقشة الحرة وابداء الراي مع اعطاء المبررات التي تؤیده ، في حین یرى 

  . المعلم ان مثل هذا االسلوب في الحدیث عمال ال یلیق من تلمیذ امام معلمه 
الذي قد یواجهه الطفل بین  االجتماعیة بما في ذلك التناقض من كل هذه الخبرات

تساعده على النمو االجتماعي ، ذلك المختلفة كما رایناه تتشكل الظروف التي العناصر 
ان طفل هذه المرحلة یصبح بحكم نموه المعرفي اقدر على التفكیر بشكل موضوعي 
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ة الخبرات المختلفة كل في منهجي وبالتالي فانه یصبح باستطاعته ان یتناول مجموع
    1.اطارها ومالبساتها الخاصة 

  : النمو االجتماعي في مرحلة الطفولة الوسطى  -8-3-1
  : مظاهره * 

تستمر عملیة التنشئة االجتماعیة في سن الساسدة تكون طاقات الطفل على العمل 
عن االم ، الجماعي مازالت محدودة وغیر واضحة ویكون مشغوال اكثر بالمدرسة كبدیلة 

انواعا جدیدة من التوافق وتتسع دائرة االتصال االجتماعي تدریجیا تشبعها وهذا یتطلب 
جید فیذهب الى المدرسة ویتوقف سلوكه االجتماعي مع والطفل في هذه المرحلة مستمع 

ومع طبقته االجتماعیة على نوع شخصیته التي نمت البیئة المحلیة جماعات اقرانه وفي 
  . الماضي في المنزل نتیجة تعلمه 

ویكون اللغعب جماعیا والذي من خالله یتعلم االطفال الكثیر عن انفسهم وعن رفاقه ،    
وتكثر الصداقات عن ذي قبل لتوسع دائرة . وتتاح لهم فرصة تحقیق المكانة االجتماعیة 

 االصدقاء وتكون الصداقات محدودة العدد ویعتبر االصدقاء حلفاء لهم ، بعد ان كان
، بین الجنسین  صداقتهیعتبرهم منافسین له في المرحلة السابقة ، وال یفرق الطفل في 
  . ویكون اهتمامه بالرفاق واالصدقاء اكثر من اهتمامه بافراد العائلة 

ویزداد التعاون بین الطفل ورفاقه في المنزل والمدرسة وتكون المنافسة في اول هذه    
جماعیة في االلعاب الریاضیة والتحصیل الدراسي ،  المرحلة فردیة ثم تصبح في آخرها

، فالتعاون جماعي نحو فاذا كان التنافس نضاال من جانب االفراد ضد بعضهم البعض 
: وتمیل الزعامة في هذه المرحلة الى الثبات النسبي ، واهم خصائصها  هدف مشترك 

لعضلي وارتفاع نسبة ضخامة تكوین الجسم ، وزیادة الطاقة الحیویة والنشاط اللغوي وا
  . الذكاء والشجاعة واالنبساط 

بجذب اآلخرین ، ویكون العدوان المكانة االجتماعیة ویهتم ویحصل الطفل على    
، ویقل جدا بین والشجار اكثر بین الذكور والذكور ، ویقل نوعا ما بین الذكور واالناث 

الناث فعدوانهن لفظي ، ، االناث واالناث ، ویمیل الذكور الى العداون الیدوي اما ا
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ویالحظ ان مشاهدة نماذج العدوان لدى الكبار تزید من السلوك العدواني عند االطفال ، 
  : وباالضافة الى ذلك فان من اهم سمات النمو االجتماعي في هذه المرحلة ما یلي 

 . السعي الحثیث نحو االستقالل  -
 . بزوغ معان وعالمات جدیدة للمواقف االجتماعیة  -
 . عدل السلوك بحسب المعاییر واالتجاهات االجتماعیة وقیم الكبار ت -
 .اتساع دائرة المیول واالهتمامات  -
 . نمو الضمیر ومفاهیم الصدق واالمانة  -
 . نمو الوعي االجتماعي والمهارات االجتماعیة  -
 . قد یضطرب السلوك اذا حدث صراع او معاملة خاطئة من من جانب الكبار  -
  : ثر فیه العوامل المؤ * 

یتأثر النمو االجتماعي بصفة خاصة عملیة التنشئة االجتماعیة في المدرسة في هذه 
البناء االجتماعي للمدرسة ، حجم المدرسة وسعتها ، احمار : المرحلة بعدة عوامل منها 

التالمیذ ، التكوین الجنسي للمدرسة ، الفروق االجتماعیة واالقتصادیة بین االطفال ، 
االجتماعیة وشخصیته ویتأثر ایضا بالعالقة بعمر المدرس وجنسه وحالته  وكذلك یتأثر

بین المدرس والطفل والعالقة بین المدرس والطفل والعالقة بین التالمیذ والعالقة بین 
المدرسة واالسرة ، كما یتأثر بوسائل االعالم والثقافة العامة والخبرات المتاحة للتفاعل 

 1.االجتماعي 
  : االجتماعي في مرحلة الطفولة المتأخرة النمو  -8-3-2
  : مظاهره * 

یزداد احتكاك الطفل بجماعات الكبار ، واكتسابه معییرهم واتجاهاتهم وقیمهم ، 
فالذكور یتابعون بشغف ما یجري في وسط الشباب والرجال ، واالناث یتابعن في لهفة ما 

والدیه ، ویفخر بوالده یدور في وسط الفتیات والنساء ، ونجد ان الطفل یحب صحبة 
ویعجب باالبطال ، ویكون ودیعا في حضرة الضیوف والغرباء ، اال انه یالحظ زیادة نقد 
الطفل للكبار ، حتى انه ینقد في حاالت كثیرة كل شيء او كل فرد ، وتضایقه االوامر 

 فیعرف المزید عنوالنواهي ویثور على الروتین ، وتطرد عملیة التنشئة االجتماعیة ، 
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المعاییر والقیم واالتجاهات الدیمقراطیة والضمیر ومعاني الخطأ والصواب ، ویهتم بالتقییم 
  . االخالقي لسلوك 

مع االقران على اشده ، ویزداد تاثیر جماعة الرفاق ، ویكون التفاعل االجتماعي 
ویستغرق العمل الجماعي والنشاط فیتمیز بالتعاون او التنافس والوالء والتماسك ، 

معظم الوقت الطفل ، ویفتخر الطفل بعضویته في جماعة الرفاق ، ویسود  جتماعياال
له ، نجده یسایر اللعب الجماعي والمباریات ، ولكي یحصل على رضا الجماعة وقبولها 

زیادة تأثیر جماعة الرفاق نقص  تأثیر الوالدین بالتدریج ، معاییرها ویطیع قائدها ویرافق 
وتنمو فردیة الطفل وشعوره بفردیة غیره من الناس ، افي العام ، تأثیر النمط الثقویبدأ 

وتتغیر المیول واوجه النشاط ویزداد الشعور بالمسؤولیة والقدرة الضبط الذاتي للسلوك ، 
لدى الطفل الى االستقالل وحب الخصوصیة ، ویقل االعتماد على الكبار ویطرد نمو 

، فیفخر الطفل ) روح االنتماء (لمؤسسات التحد مع الجماعات او ااالستقالل ، ویتضح 
ویبتعد كل من الجنسین في صداقته عن بفوز فریق مدرسته في مباراة او مسابقة ، 

هكذا حتى المراهقة ، وتكون االتصاالت االجتماعیة بین الجنس اآلخر ، ویظل الحال 
الحظ ان مشوبة بالغلظة ونقص االستجابة والمضایقات والخجل واالنسحاب ، وبالجنسین 

الجماعات ال تضم افرادا من الجنس اآلخر ، وان جماعات البنین اكبر عددا من 
جماعات البنات ، ویعطي االباء حریة اكبر لجماعات البنین ویضعون قیودا اكبر على 

  . جماعات البنات 
  : العوامل المؤثر فیه * 

والطبقة االجتماعیة التي تنشأ تؤثر الثقافة ووسائل االعالم والخلفیة الثقافیة لالسرة والطفل 
فیها في نمو االجتماعي ، ویالحظ ان اثر الصحبة في هذه المرحلة اقوى من اثرها في 

  . مرحلة السابقة ، فالصداقة هنا 
اسري دافىء ومستقر ، ویحتاج الى مساندة ویحتاج الطفل الى النمو االجتماعي في جو 
بالرفض یؤدي الى سلوك االسرة اذ ان شعوره والدیه  كما یحتاج للشعور بالتقبل في اطار 

وهكذا غیر مقبول واغراض واضطرابات اخرى ویؤدي بالطفل الى رفض قرارات الوالدین 
  . تتم الحقة المفرغة التي یحب تجنبها حتى ینمو الطفل متوافقا اجتماعیا 
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عالى ویؤثر كذلك االخوة االكبر من الطفل وهو بدوره یؤثر في اخوته االصغر منه ویت
  . عنهم 

وتلعب النوادي والمعسكرات دورا هاما حیث تنظم النشاط االجتماعي وتشبع المیول 
والحاجات تحت اشراف الكبار ، وفي السن المدرسیة تظهر میول الطفل ویهتم ببعض 
الهوایات التي ترتبط اساسا بوقت الفراغ المتاح وقد تكون الهوایات فردیة او جماعیة ، 

ورا هاما في تشجیع الهوایات الجماعیة وتشجع الهوایات التي تستهوي وتلعب النوادي د
    1.الطفل وتستوعب وقت فراغه وتنمي العادات الحسنة لدیه 

  : تأثیر الممارسة الریاضیة على النمو االجتماعي  -8-4
  : یظهر هذا التاثیر من خالل االهداف التي نوجزها في ما یلي 

 . ي یتم بین الفرد والمجتمع وبیئتهتكامل الذالتفاعل االجتماعي من خالل ال -1
 . القدرة على صنع القرارات في اطار الموقف الجماعي  -2
 . تعلیم وتحسین القدرة على االتصال باآلخرین  -3
 . القدرة على تعدیل وتقویم االفكار داخل الجماعة  -4
تنمیة المظهر االجتماعي للفرد ، اتجاهاته ، قیمة ، في اطار تكوین الفرد  -5

 . فعال نحو المجتمع ال
 . تنمیة الشعور باالنتماء وبالقبول االجتماعي  -6
 . تنمیة السمات االیجابیة للشخصیة  -7
 . تعلم االستخدام البناء لوقت الفراغ  -8
 2.تنمیة االتجاهات التربویة التي تحقق الخصائص االخالقیة المرغوبة  -9
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  :قائمة المراجع

  :الكتب باللغة العربیة 

 .  1976، دار الحریة للطباعة ، بغداد ،  1ابراهیم البصري ، الطب الریاضي ، ط .1
ابراهیم حامد قندیل ، برامج ودروس التربیة الریاضیة للمرحلة االبتدائیة ، مطبعة مخیمر ،  .2

1998  . 
بین وزارة الشباب والریاضة والوزارة التربیة الوطنیة ووزارة التكوین والتعلیم  اتفاقیة اطار .1

  14/08/2004المهنیین ، اتفاقیة تعاون 
امین انور الخولي ، اسامة كامل راتب ، التربیة الحركیة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  .3

1982  . 
دار الفكر العربي ، القاهرة ، أمین أنور الخولي ، أصول التربیة البدنیة والریاضیة ،  .4

1996 . 

بن قناب الحاج ، تقویم تدریس مدرسي التربیة البدنیة والریاضیة بالتعلیم المتوسط كما  .1
الموجه والتالمیذ ، اطروحة دكتوراه ، معهد التربیة البدنیة والریاضیة ،  –یراها المدرسون 

  .2006الجزائر ، 
 .عوض ، كیف یلعب الطفل  جروسمان ، ترجمة ابو العزم وعبد العزیز .5
 ،عالم الكتب ،القاهرة بدون سنة  1حامد عبد السالم زهران ، علم نفس النمو والمراهقة ،ط .6

  :الرسائل و األطروحات الجامعیة 
سلطان بلغیث ، دلیل المربین في التعاون مع الناشئین ، دار قرطبة للنشر والتوزیع ،  .7

 .  2007الجزائر ، 
جادو ، غعلم النفس التربوي ، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة صالح محمد علي ابو  .8

 . 1998،  1، عمان ، ط
صدیقة محمد شكري ، اهداف التربیة الریاضیة لمرحلة التعلیم االبتدائي ودورها في تحقیق  .9

 . 2006،  1فلسفة المجتمع ، دار الوفاء ، االسكندریة ، ط
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بوي ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، عنابة ، صالح الدین شروخ ، علم االجتماع التر  .10
2004  . 

عباس صلح احمد السامرائي ، عبد الكریم محمود السامرائي ، كفایات تدریسیة في  .11
  . 1991طرائق تدریس التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد 

التدریب الریاضي ، وزارة التعلیم العالم  عبد على نصیف ،قاسم حسین حسین ، مباديء .12
  . 1980،  1والبحث العلمي ، العراق ، ط

عصام الدین متولي عبد اهللا ، االتجاهات الحدیثة لدراسة مناهج التربیة الریاضیة ، دار  .13
 . 2007 1الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ، اإلسكندریة ، ط

بدوي ، طرق التدریس التربیة البدنیة عصام الدین متولي عبد اهللا ، وبدوي عبد العال  .14
   2006،  1بین النظریة والتطبیق ، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ، االسكندریة ، ط

.  
عماد محمد الدین اسماعیل ، الطفل من الحمل الى الرشد ، دار القلم ، الكویت ،  .15

1989.  
یخوخة ، دار الفكر العربي فؤاد البهي السید ، األسس النفسیة للنمو من الطفولة الى الش .16

 .، القاهرة ، دون سنة
  فرج عبد القادر طه ، معجم علم النفس والتحلیل النفسي ، دار النهضة العربیة للطباعة .17

  :القوانین والمواثیق 
كامل محمد محمد عویضة ، مدخل الى علم النفس ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  .18

 . 1996،  1لبنان ، ط
مناهج ، مدیریة التعلیم األساسي ، وزارة التربیة الوطنیة ، منهاج التربیة اللجنة الوطنیة لل .19

 البدنیة للسنة الخامسة من التعلیم االبتدائي
محمد سعید عظمي ، اسالیب تطویر وتنفیذ درس التربیة الریاضیة ، منشأة معارف ،  .20

 . 1996االسكندریة ، 

  .تدریس ، القاهرة  محمد عادل خطاب وكمال الدین زكي ، التربیة وطرق ال .21
 . 1989محمد عماد الدین اسماعیل ، الطفل من الحمل الى الرشد ،  .22
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محمد محمد الحمامي ، تطور الفكر التربوي في مجال التربیة البدنیة ، مركز الكتاب  .23
  .  1999،  1للنشر ، القاهرة ، ط

، طبعة  محمد نصر الدین رضوان ، المدخل الى القیاس في التربیة البدنیة والریاضیة .24
 .  2006اولى ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ، 

مدیریة التكوین و التربیة خارج المدرسة ، المدیریة الفرعیة للتكوین  ، دروس في التربیة  .25
 .وعلم النفس 

، المنهج التكنولوجي التعلیم والمعلومات في التربیة الریاضیة ، دار  مصطفى السایح .26
  .  2004، 1الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ، االسكندریة ، ط

مصطفى عشوي ، مدخل الى علم النفس المعاصر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  .27
 . 1994الجزائر ، 

سیكولوجیة المدرس ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  ناصر الدین زیدي ، .28
2007  .  

ناهد محمود السعد ونیال رمزي فهیم ، طرق التدریس في التربیة البدنیة ، الطبعة  .29
  .  2004الثانیة ، مركز الكتاب للنشاط ، مصر الجدیدة ، 

اللجنة الوطنیة  وزارة التربیة الوطنیة ، مصفوفة مادة التربیة البدنیة والریاضیة ، .30
 . 2003للمناهج ، 

  :الكتب بالغة األجنبیة 
1. RAYMOND THOMAS, education physique et sportive , 2ème edition  , des presses 

universitaire de France, 2000 . 
2. association des enseignements d’éducation physique et sportives, le guide de 

l’enseignant, T1, éduction revue, EPS,Paris,1994. 
3. Jurgen Weinek , Manuel d’entrainement , 4eme edition VIGOT, France. 
4. norbeert silamy dictionnaire usuel de physiologie , bordas , paris , 1983. 
5. - auliver kamil, votre enfant et ses loisirs , paris , 1973   .  
6. j-Château , l’enfa,t et le jeu , ED scarabe n paris 1976. 
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