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 األولى: مصطلحات ومفاهيم حول التعليمية المحاضرة

 معنى كلمة التعليمية:

لخيص يف كون قابلة للتتدون أن سية بتعرف التعليمية املادة بأهنا دراسة الظواهر التعليمية اخلاصة باملعرفة الدرا
ك ة هبا و كذلعلقات املتلكفاءاالعلم الذي ينتمي إليه حىت تدرس تعلمية املادة ، ما ) تاريخ تلك املادة، كل 

لمة كم املشتقة من  ها تعليمصدر  ظروف تعليمها و تعلمها داخل اإلطار املدرسي، إن كل تعليمية يف اللغة العربية
 علم أي وضع عالمة.

وتعين " فلنتعلم " أي " لنعلم  Didactique وقد عرفت سابقا بطرائق التدريس و يقابلها يف اللغة الفرنسية 
 بعضنا البعض" 

 التعلم . تعين علم Didactiqueأيضا مبعىن فن التعليم ويقابلها يف اإلجنليزية  و استخدمت

  : لغة التعليمية

 لتدل الشيء على عالمة وضع يأ من علم املشتقة تعليم لكلمة صناعي مصدر العربية اللغة يف التعليمية كلمة إن
 .العني مرآة إىل إحضاره عن ونعين وتنوبه عليه

  DIDACTIQUE  اليوناين األصل من ديداكتيك مشتقة كلمة فإن الفرنسية اللغة يف أما

 DIDASKOديداسكو  وكلمة .وأعلمك منك أتعلم أو بعضنا يعلم أي فلنتعلم وتعين

 .التعليم وتعين ديداسكن وكلمة أتعلم، وتعين

  :  اصطالحا التعليمة

 حول حبث يف 1613 عام مرة الرتبية أول علم يف املعىن هبذا التعليمية مصطلح استعمل التعليم، فن تعين
 – راتيش عند التعليم فن أو يكاالديداكت يف خمتصر تقرير – هذا البحث وعنوان راتيش :للرتبية التعليمية نشاطات
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 يقول حيث – لكربىاالديداكتيكا  – كتابه يف املعىن بنفس ملصطلح هذا كومينوس استخدم 1657 سنة يف
 ".أيضا للرتبية بل فقط عليمللت فنا بأهنا ليست"ويضيف" التعليمية املواد خمتلف اجلميع لتعليم فن" إنه عنه

  :والتعليمية البيداغوجيا بين التمييز

 :البيداغوجيا مفهوم •

 القيادة عينوت AGOGIEالطفل  وتعين PEDكلمتني  من مكون يوناين أصل من بيداغوجيا مصطلح إن
  .والتوجيه

 :البيداغوجيا وظيفة •

 إىل طريقه يف الطفل فقالذي يرا اخلادم هو – األحيان أغلب ويف – الشخص هو اإلغريق عهد يف املريب كان
 الذي وهو بيده واألخذ لطفلا رعاية على يسهر فهو الذي مربيا كان إمنا معلما البيداغوجي يكن فلم املعلمني،

 .تصوره حسب مالئما يراه التعليم الذي ونوع املعلم له خيتار

 ارتبط فقد التعليم سع، أماالوا باملعىن اخللق بتهذيب الرتبية ارتبطت وقد مربيا األصل يف البيداغوجي كان
 .الضيق باملعىن املعريف بالتحصيل

 البيداغوجيا التعليمية

 عمالمعرفة  لتوصيل المنهجي بالجانب تهتم -
 علموالت عمليتي التعليم في خصوصيتها مراعات

منطق  من انطالقا التعلم منطق تتناول - 
 المعرفة

 اكتساب المتعلم شروط على التركيز يتم - 

 زاوية نوالتعلم م التعليم وضعيات بدراسة تهتم ال - 
 علمللت بالبعد المعرفي تهتم بل المحتوى، خصوصية

 اجتماعية نفسية أخرى وبأبعاد

 / معلم)القسم  منطق من التعلم منطق تتناول - 
 .متعلم(
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 .للمعرفة

 قةمنظور العال من التعليمي بالعقد تهتم - 
 . متعلم(ال /المعلم / المعرفة تفاعل ) التعليمية

 االختيارات وتنفيذ المهنية الممارسة على التركيز يتم - 
 .المختلفة أبعاده في بقيادة القسم تسمح التي التعليمية

 اخلدالتفاعل  منظور من لتربوية بالعالقة تهتم  -
 .متعلم( / القسم )معلم

 

 
 :طور مفهوم التعليميةت

البد من اإلشارة إىل أننا جند يف اللغة العربية عدة مصطلحات مقابلة للمصطلح األجنيب الواحد، ولعل ذلك يرجع 
إىل تعدد مناهل الرتمجة، وكذلك إىل ظاهرة الرتادف يف اللغة العربية، وحىت يف لغة املصطلح األصلية، إذا ترجم إىل 

لحات املستقاة من اإلجنليزية يف شقيها الربيطاين واألمريكي، لغة أخرى نقل الرتادف إليها من ذلك: تعدد املصط
والشواهد على هذه الظاهرة كثرية يف العربية سواء تعلق األمر باإلجنليزية أم بالفرنسية، ومها اللغتان اللتان يأخذ 

الذي  ( Didactique)منهما الفكر العريب املعاصر على تنوع خطاباته واملعارف املتعلقة به، منها مصطلح 
  . يقابله يف اللغة العربية عدة ألفاظ

 
  تعليمية تعليميات علم التدريس علم التعليم التدريسية الديداكتيك

جتنبا "ديداكتيك" تتفاوت هذه املصطلحات يف االستعمال، ففي الوقت الذي اختار بعض الباحثني استعمال 
ألي لبس يف مفهوم املصطلح، جند باحثني آخرين يستعملون علم التدريس، وعلم التعليم، وباحثني آخرين لكنهم 
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)مجلة الفيصل، قالئل يستعملون مصطلح تعليميات، أما مصطلح تدريسية، فهو استعمال عراقي غري شائع 
 (43-42ص

استخدم يف األدبيات الرتبوية منذ بداية  ( اصطالح قدمي جديد ، قدمي حيثDidactique)كلمة تعليمية
، وهو جديد بالنظر إىل الدالالت اليت ما انفك يكتسبها حىت وقتنا الراهن ، وفيما سيأيت حناول تتبع  17القرن 

 التطور التارخيي هلذا املصطلح بداية من االشتقاق اللغوي وصوال إىل االستخدام االصطالحي .
 شتقة من عّلمم ةوهذه األخري  تعليمية يف اللغة العربية مصدر صناعي لكلمة تعليم ،يقول حنفي بن عيسى، كلمة 

 أي وضع عالمة أو مسة من السمات للداللة على الشيء دون إحضاره.
 (Didaktikos) اليوناين  اشتقت من األصلصفة   (Didactique)أما يف اللغة الفرنسية فإن كلمة 

ت هذه الكلمة يف علم تعين التعليم ، وقد استخدم (Didaskein)، ووتعين فلنتعلم أي يعلم بعضنا بعضا
يف  .(Ratich w)و وراتيش (K. Helwig)من قبل كل من كشوف هيلفج  1613الرتبية أول مرةسنة 

دهم نعوكانت تعين  عليم،التعليمية، وقد استخدموا هذا املصطلح كمرادف لفن الت حبثهم حول نشاطات راتيش
يف كتابه  1657سنة  (Kamensky)اخلربات، كما استخدمه كامنيسكي  نوعا من املعارف التطبيقية و

بأهنا  ويضيفلتعليمية، ملواد ااتلف خم، حيث يقول أنه يعرفنا بالفن العام للتعليم يف مجيع  "الديداكتيكا الكبرى"
 ليست فن فقط التعليم بل للرتبية أيضا.

ملاين فردريك حيث ظهر الفيلسوف األ 19واستمر مفهوم التعليمية كفن للتعليم إىل أوائل القرن 
تهدف تعليم ، تس،الذي وضع األسس العلمية للتعليمية كنظرية لل(FHerbert 1770-1841)تهريببار 

م ن نشاط ، فاهتملعلم مام به ات املتعلقة بالتعليم فقط ، أي كل ما يقو تربية الفرد ، فهي نظرية ختص النشاط
ية للتعليمية لوظيفة األساستربوا ا، واعبذلك اهلربرتيون بصورة أساسية باألساليب الضرورية لتزويد املتعلمني باملعارف

 هي حتليل نشاطات املعلم يف املدرسة.
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-J. Dewey 1952)ية اجلديدة بزعامة جون ديويظهر تيار الرتب 20وبداية القرن  19ويف القرن 
، وقد أكد هذا التيار على أمهية النشاط احلي والفعال للمتعلم يف العملية التعليمية واعتربوا هبذا التعليمية (1959

  .(118-117قلي، المرجع السابق، ص عبد اهلل )ال للتعليم (3) نظرية للتعلم
ماء حول هبا بعض العل ليت جاءاعاريف التعليمية ، حناول يف الفقرة املوالية ذكر التورغبة منا يف شرح أكثر ملفهوم 

 .هذا املصطلح
كمرادف  (Lalande) 1988الديداكتيك شق من البيداغوجيا موضوعه التدريس، وقد استخدمه الالند *

 .(68ص ،1، ط1994كتيك، معجم علوم التربية، مصطلحات البيداغوجيا و الديدا )للبيداغوجيا أوللتعليم 
كما أن الديداكتيك علم تطبيقي موضوعه حتضري وجتريب اسرتاتيجيات بيداغوجية لتسهيل إجناز املشاريع، فهي *

علم تطبيقي يهدف لتحقيق هدف عملي ال يتم إال باالستعانة بالعلوم األخرى كالسوسيولوجيا، والسيكولوجيا، 
عداد وجتريب وتقدمي وتصحيح االسرتاتيجيات البيداغوجية اليت واإلبستمولوجيا، فهي علم إنساين مطبق موضوعه إ
 .Devolay M)) (Legendre R. 1988) تتيح بلوغ األهداف العامة والنوعية لألنظمة الرتبوية

1991 & Lacomb  M.  196869(معجم علوم التربية، المرجع نفسه، ص)  
 هنج أو أسلوب معني لتحليل الظواهر التعليمية فالديداكتيك *
فهو الدراسة العلمية لتنظيم وضعيات التعلم اليت يعيشها املرتيب لبلوغ هدف عقلي أو وجداين أو حركي، كما  (

تصب الدراسات الديداكتيكية على الوضعيات العلمية اليت يلعب فيها املتعلم الدور األساسي ، مبعىن أن دور 
هيل عملية تعلم التلميذ، بتصنيف املادة التعليمية مبا يالئم حاجات املتعلم، وحتديد الطريقة املالئمة املعلم هو تس

لتعلمه مع حتضري األدوات املساعدة على هذا التعلم ، وهذه العملية ليست بالسهلة، إذ تتطلب مصادر معرفية 
يار الطرق املالئمة، وينبغي أن يقود هذا إىل متنوعة كالسيكولوجيا ملعرفة الطفل وحاجاته، و البيداغوجيا الخت

حتقيق أهداف على مستوى السلوك، أي أن تتجلى نتائج التعلم على مستوى املعارف العقلية اليت يكتسبها 
                 املتعلم وعلى مستوى املهارات احلسية اليت تتجلى يف الفنون والرياضيات وعلى املستوى الوجداين 

                            (Lavallé) 
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ستاذ مع علم األيكيف   نستخلص من هذه التعاريف أن الديداكتيك تهتم بكل ما هو تعليمي تعلمي، أي
  :التركيز على

اسبة إلجراءات املنااختاذ  ة، مثكيف يتعلم التلميذ؟ ودراسة كيفية تسهيل عملية التعلم، وجعلها ممكنة ألكرب فئ
 .يف التعليم، وبالتايل فهي دراسة التفاعل التعليمي لفئة التالميذ ذوي صعوبات

ليت يهيئها لتقومي ااسائل و يتضمن كل الوسائل و اإلجراءات و النشاطات وكل المفهوم الحديث للتعليمية : 
 ليم"التع املعلم من أجل حتقيق األهداف الرتبوية للتلميذ يف القسم أو خارجة " تعلم علم

دودة ناهج مع فئة حمد يف امللوار : هي خطة متكاملة لتنفيذ جزء أو أجزاء من احملتوى التعليمي ا طرائق التدريس
 .لم و املتعلم ا املعقوم هبيمن املتعلمني يف موقف تعليمي وحيدد لكل هدف إجراءات ووسائل و النشاطات اليت 

 :معايير الطرائق الفعالة

 إرتباط األهداف التعليمية بالطريقة /1

 درهتا على حث التالميذ على التفكري اجليد و الوصول إىل النتائج.ق /2

 إرتباطها حبياة التلميذ االجتماعية  /3

 مسامهتها يف الربط العلمي و النظري للمادة. /4

 : التعليمية أنواع /2
 : العامة التعليمية 2-1
 و بادئم من هبا يتعلق ما كل أي ، املواد مجيع تدريس يف عام و مشرتك ماهو بكل هتتم و

 و رائق ووسائل ط و مناهج من هلا املكونة العناصر إليها تستند اليت العامة األسس هبا يقصد و ، تيجيات اسرت
 القضايا مبختلف هتتم فهي ، يةالتعليم وظائفها يف و العناصر تلك يف تتحكم اليت النظريات و القوانني و تقومي

 امللقنة املادة كانت مهما برمته الرتبوي بالنظام و بل الرتبوية
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 : الخاصة التعليمية 2/2
 مثل هبا اخلاصة األساليب و لالوسائ و الطرائق حيث من الدراسة أو التكوين مواد من مادة تدريس خيص مبا هتتم

 الرياضية و البدنية الرتبية مادة تعليمية
 : التعليمية مكونات /3
 المتعلم – السيكولوجي البعد
 المعلم – البيداغوجي البعد
 المعرفة أو املدرسة املادة – املعريف البعد

 . ةتفاعلي عالقات مشكلة بينها فيما ) البيداغوجي املثلث ( املكونات هذه تتداخل و
 المتعلم

 
 
 

 مشكل ، تعلم معرفية عالقة                                                     تربوية عالقة
 التوافق أو المواءمة                                             النقل مشكل ، تعليمية

 التحويل و
 
 
 

 المعرفة                                                                                 المعلم
 العالقة مشكل ، بيداغوجيا
 ابستمولوجية عالقة
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 المحاضرة الثانية:

 ةتتعلق بالتعليمية في األنشطة البدنية والرياضي مصطلحات ومفاهيم

 مدخل: 

رحلة دائية إىل املة االبتملرحللقد عرفت اجلزائر مند مدة حتوالت جوهرية يف خمتلف مراحل التعليم، بداية من ا
يت يعيشها ت العاملية الالتغرياو والت الثانوية مرورا باملرحلة املتوسطة، هذه التحوالت اليت شهدهتا مردها إىل التح

لتعلمية اية التعليمية ى العملني علالعامل اليوم، والذي يشهد حركية واسعة يف خمتلف اجملاالت مما حتم على القائم
 منط يف بتغري نيففكر املهتم ابقة،يف اجلزائر إىل خلق هيكل جديد يف الرتبية والتعليم يتالءم وهذه التحوالت الس

ا كان العام، فبعدم اهليكل ات يفدائية،  واملتوسطة حيث أهنا شهدت عدة تغري التكوين ويف مدته يف املرحلة االبت
وات للمرحلة أربع سنائي و يعتمد على نظام تعليمي بستة سنوات، تغري هذا النظام وأصبح خبمس سنوات لالبتد

  املتوسطة

لتأقلم اانوية حماولة أو الث توسطةهذه التغريات حتمت على مدرسي الرتبية البدنية والرياضية سواء يف املرحلة امل
ري دروسه وفق ليه حتضصبح عأواللحاق بالركب حيث بعد أن كان األستاذ يدرس مبقاربة  احملتويات مث األهداف 

  الميذعدد التو نشات املقاربة بالكفاءات مع نفس الظروف السابقة فيما يتعلق باألجهزة والعتاد وامل

 التعليمية:

ين األدوات عي كان التعليم  عن املعىن الذي قدمناه من قبل،  حىت الثمانينات ، هذا املصطلح له معىن خمتلف
نظرية وطريقة   le Petit Larousse .الصغري " :، جند يف الروس 1900التقنية للتعليم  ، انطالقا من سنة 

 التدريس )هي التخصص( ". 

م الرتبية رات تعلية ، قام أحد تياواد الدراسي، كما هو احلال بالنسبة للعديد من امل1980منذ هناية الثمانينيات 
 لرياضيات.لارد فريغنود ( بتخصيص مفاهيم اقرتحها جاي بروسو وإيف شوفاالرد وجري EPSالبدنية والرياضة )

 للتعليم العلوم  Martinandواعيد بعثها من قبل جان لوي 
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 مفهوم التعليمية)الديداكتيك(:

ملعلم( اقل )عند تلف عمليات الننظام املدرسي ، يشري التعليم إىل دراسة خم، يف ال1980منذ أواخر الثمانينيات 
ن من قبل الطالب. جيب أ  وكيفيات امتالك املعرفة  اsavoirs et savoir-faireللمعارف  ومعرفة التطبيق )

رتيب تالتعليم هو إن فيًدا ، ر حتدتأخذ هذه الدراسة بعني االعتبار حتليل نشاط وأداء تعلم الطالب. وبعبارات أكث
.( يسبق خلاإلصالح ، إ تعميق ،، ال حاالت التعلم )تطور التدريبات ، املتنوع ، اهلادف ، التحفيز ، زيادة التعقيد

يؤدي  مواقف التعلم ن تنفيذإعرفة قانون التدريس الذي يتعامل مع مواقف التعلم من وجهة نظر التلميذ / تقرير امل
 التقييم.واملعاجلة( و  التنظيم)هام ي": إعداد املواقف وحتليل سلوك الطالب وإدارة املإىل نظام  يسمى  "بالبيداغوج

لدراسية بدون أن صة باملعرفة اية اخلاتعليموكما تعرفنا عليه سابقا فان : تعرف التعليمية املادة بأهنا دراسة الظواهر ال
اءات ادة، كل الكفتلك امل تاريخ املادة ، ما )تكون قابلة للتلخيص يف العلم الذي ينتمي إليه حىت تدرس تعلمية 

ها العربية مصدر   اللغةمية يفاملتعلقة هبا و كذلك ظروف تعليمها و تعلمها داخل اإلطار املدرسي، إن كل تعلي
 تعليم املشتقة من كلمة علم أي وضع عالمة

عين " فلنتعلم " أي " لنعلم وت Didactique وقد عرفت سابقا بطرائق التدريس و يقابلها يف اللغة الفرنسية 
 تعين علم التعلم . Didactiqueبعضنا البعض"  و استخدمت أيضا مبعىن فن التعليم ويقابلها يف اإلجنليزية 

حيث يقول عنه  – لكربىاالديداكتيكا  – استخدم كومينوس هذا ملصطلح بنفس املعىن يف كتابه 1657 يف سنة
 م فقط بل للرتبية أيضابأهنا ليست فنا للتعلي"ويضيف" لتعليميةفن لتعليم اجلميع خمتلف املواد ا" إنه

 : التربية البدنية والرياضيةتعليمية .

 analyseأن أول اهتمام تعليمي باملعىن احلايل للتحليل التعليمي )' Sarremejane1حسب سارجمان 
didactique يظهر يف نص من مارسيناش ،)Marsenachحيث انه و من هذا املنظور" : 

 (2ساسي ")ريب األللتد جيب أن ختضع خربات االلعاب الرياضية اجلماعية لعالج يسمح هلا بأن تصبح وسيلة
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ة ظهور عادإوحنن نشهد " ، بعد وجود تأثري لعلم الرتبية احلايل من خالل األهداف ، Sarremejaneوفقا ل 
 ،  ("1996-1982تعليم الرتبية البدنية )

كل تحقق بشلذي سيومطبوعات ومنشورات ومقاالت متنوعة على هذا االجتاه اوتشهد مواقع حبثية أخرى 
 EPS ملموس يف احلركة املؤسسية لكتابة برامج الرتبية البدنية والرياضية

وقت  ،بااللعب،األلع التمرينات ، ميكن وصف الرتبية البدنية بطرق عديدة وخمتلفة،فالبعض يراها مرادفا ملفاهيم :
  ،الرياضة، املسابقات الرياضية، الرقص....الفراغ ، الرتويح 

شتمل ي والشق الثاين رتبية ،ول اللكن يف احلقيقة يشتمل االسم على املفهوم أو املدرك الذي يقصد منه، فالشق األ
د تباين بني و جبالرغم من و  ،على طبيعة هذه الرتبية ووسائطها فهي )بدنية( ومن خالل ) الرياضة ( ومناشطها 

كل كة اإلنسان بشاهرة حر ظل هي بدنية واألنشطة الرياضية إال أن الظاهرة اليت جتمع بينهما يف األصاألنشطة ال
 عام. 

وايضا   " نية والرياضيةية البدلتعليمااذا فتعليمية الرتبية البدنية والرياضية هي فن تعليم اجلميع خمتلف األنشطة  
 ة يف املدرسة  دنية والرياضيبية البالرت  تماعية اليت حيويها برنامجللرتبية  برتبية كل الصفات البدنية والنفسية واالج

وسيلة تربوية  أهنا”2005  ي،"تكنولوجمنهاج الرتبية للتعليم الثانوي العام واليف واذا كانت الرتبية البدنية تعرف 
 ( 2005 م والتقين،)مديرية التعليم الثانوي العا  "غايتها إعداد الفرد املتزن، املدرك ملا حوله

ل شخص كجودة يف  طبيعية املو باهنا جزء من الرتبية العامة اليت تشتغل دوافع النشاط ال  Nashe وملا عرفها 
مليات النقل اكتيك خمتلف عو الديدمية ا، فان التعليلتنميته من الناحية العضوية و التوافقية و العقلية واالنفعالية  

و باألحرى فان هدفها ا   (اsavoirs et savoir-faireيقية )من طرف املدرس للمعارف )النظرية او التطب
 يذ.التالم ن قبلم  األمسى هو كيفيات امتالك املعارف واملعلومات حول األنشطة البدنية والرياضية 

 المفهوم اإلجرائي للتربية البدنية والرياضية:
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  ، واالجتاهات املعرفة، و  ت احلركيةهي جمموعة أساليب وطرق فنية :تستهدف إكساب القدرات البدنية واملهارا

  جمموعة نظريات ومبادئ : تعمل على تربير وتفسري استخدام األساليب الفنية

بدراستها .األنشطةامج و جمموعة قيم ومثل :تشكل األهداف و األغراض ، وتكون مبثابة حمكات وموجهات للرب 
  ذه الفلسفةوحتقيق براجمها لتنفيذ واجناز هذه األهداف مبا يتماشى مع ه

 Teaching   التدريس:

ينة جناز مهام معالميذ الع التمفن توصيل املعلومات واملعارف إىل التالميذ واإلجراءات اليت يقوم هبا املعلم 
 ولتحقيق أهداف حمددة

كانات اليت يوفرها األستاذ كافة الظروف واإلم" ، إىل أن التدريس هو2000يشري عبد الرمحن عبد السالم جامل
حملددة لذلك األهداف قيق اموقف تدريسي معني،واإلجراءات اليت يتخذها يف سبيل مساعدة التالميذ على حت يف

  املوقف

يها فد حد، حيث تلعب عملية ذاتية تتجلى فيها شخصية األستاذ إىل أبع" صف التدريس بأنهيعلي الديري 
  ذاتيته دورا عظيما

 التدريس في التربية البدنية والرياضية:

اختاذ  ة تتطلبوظيفة معقد التدريس باخلصوص يف الرتبية البدنية والرياضية بأنه » Dornhoff عّرف دورهنوف
لعملية وجود ب هذه اتتطل إجراءات مالئمة أثناء عملية إيصال املعلومات اإلعداد التوجيه واالستيعاب حيث

  خرىنهم من جهة أعالقات اجتماعية سليمة بني األستاذ والتالميذ والتالميذ فيما بي

 Teaching Styleأساليب التدريس 
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 ،ن قبل املدرس مملتخذة رارات اسلسلة من اختاذ القرارات ، فهو يعرف بواسطة توزيع الق” أساليب التدريس تعين 
عىن ساليب ، أو مبه من األن غري عأو املتعلم ، أو كليهما يف عملية التدريس ، هذا يعين إن لكل أسلوب ما مييزه 

  1991ائي ،ح أن تفعله وما ال ميكن أن تفعله )عباس امحد السامرائي ،عبد الكرمي السامر اص

حتدد  ي الوسيلة اليتوهيهها م وتوجإجراءات يتبعها املدرس لتنظيم عملية التعلويف الرتبية البدنية والرياضية هي 
 الشاطي ين، فيصل ياسنيوض بسيو عمود العالقة املتبادلة بني املريب والتلميذ ، املوجهة حنو حتقيق مهام التعليم )حم

،1992  

 طريقة التدريس :

ة تنظيم كيفي” يقة هي ان الطر بوي فالطريقة يف اللغة تعرف بأهنا السرية أو املذهب، ومجعها طرائق ويف الشأن الرت 
  (1966ب ،حنا غال” ) واستعمال مواد التعلم والتعليم ، ال جل بلوغ أهداف تربوية معينة 

مها لة اليت يستخدا الوسيأهن ية ، أيوالطريقة أيضا هي الوسيلة اليت تتبع للوصول إىل حتقيق  األهداف الرتبو 
  (1966زمي ،عيد عاملدرس ، واليت عن طريقها يكتسب التالميذ النتائج املطلوبة من الدرس )حممد س

و شكالت ما يدعثارة املإة أو وتتضمن الطريقة اإلجراءات اليت يتخذها املعلم على املناقشات أو توجيه األسئل
 .التالميذ إىل حماولة االكتشاف 

ناك طريقة لدرس فهاة من ال توجد طريقة واحدة منوذجية ميكن اعتمادها يف كل درس لتحقيق األهداف املرجو 
 الفرق بني الطريقة واألسلوب : ناجحة وفعالة يف ماهو

 ف تعليمي معني ولكنها غري ناجحة وغري فعالة يف موقف تعليمي آخر . 

ر ، الذين تنحص لتالميذنقلها ليعرض به املدرس معلوماته ، ويالطريقة مبفهومها التقليدي تعين األسلوب الذي  
  مهمتهم يف تلقي املعلومات  و حفظها ...
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 ميكنهم من أن توجيها الميذأما املفهوم احلديث فإهنا تعين األسلوب الذي يستخدمه املدرس لتوجيه نشاط الت
  (1997، عروسيل)عبد القادر يتعلموا بأنفسهم ، فيستعملوا قدراهتم الفكرية يف تطوير تعليمهم.

لطرائق حىت ع هذه امماشى وهلذا من املالحظ انه عندما نتكلم عن الطرائق فيجب أن حندد األساليب اليت تت
  تتمكن من بلوغ األهداف املرجوة

 Teaching Strategyاستراتيجية التدريس 

لوصول ل تبعها املعلم اليت ي ساليباخلطة واإلجراءات واملناورات )التكتيكات( والطريقة واأل، يقصد باإلسرتاتيجية
 نفسي أو اجتماعي أو أو ذايت (cognitive)إيل خمرجات أو نواتج تعلم حمددة منها ما هو عقلي أو معريف 

 (information)معلومات  ى جملرد احلصول عل - (psycho motor) نفسي حركي

 Teaching Aid تدريس وسيلة ال

 الوسيط الذي يستخدمه املعلم بأسلوبه لتوصيل األفكار أو املهارات للمتعلمني

  Learningم التعلم

جتماعية ثري البيئة االعة، وتأتنو الكبرية وامل هو التغري الذي حيدث نتيجة اخلربات اليت مير هبا الفرد، واخلربات
  )1993) هدى الناشف، .والطبيعية و العاطفية اليت يتم فيها التعلم

د حدوث تغري وثها عنلى حدوهو أيضا تلك العمليات العصبية الداخلية اليت ال ميكن مالحظتها ، بل يستدل ع
 يف األداء . 

( بأنه التغري يف سلوك الفرد كنتيجة لالستثارة واخلربة Guilford)جيلفورد عرفه ويف الرتبية البدنية والرياضيةفقد 
أي أنه عائد أو نواتج عملية التعلم وقد يكون تعلم قدرات أو مهارات وقد حيدث بقصد أو بدون قصد هبدف 

)حممد عوض بسيوين،فيصل ياسني إحداث تغيري يف سلوك املتعلم سواء كان سلوكي أو معريف أو مهاري . 
 (1992الشاطي ،



معهد 2باتنة–جامعة الشهيد مصطفى بن بولعيد 

 العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

للسنة -محاضرات تعليمية األنشطة البدنية والرياضية

2017/2018مدرسي الثانية ماستر نشاط بدني رياضي   

مرتات محمد د/  

 

16 
 

 :Instructionالتعليم 

مية يف البيئة التعلي ع عناصرلنشط ماعملية توفري الشروط املادية و النفسية اليت تساعد املتعلم على التفاعل " وهي
 ."املوقف التعليمي و اكتساب اخلربات ، و ذلك بأبسط الطرق املمكنة

لة لتحقيق كنه وسياته ولذأن املعلم يسعى إلحداث تغيريات لدى املتعلم أي أنه ليس غاية يف حد وهي تعين 
ة ن األنشطمتضمن جمموعة وهو مشروع ي –نفسية  –مهارية  –بدنية –معرفية  –التعلم وإحداث تغريات سلوكية 

 والقرارات اليت يتخذها املعلم هبدف منو املتعلم . 

  :الرياضية مدرس التربية البدنية و

  ه األكمللى الوجبوي عمدرس الرتبية البدنية والرياضية هو الفرد الكفء القادر على ممارسة عمله الرت 

  املرضي نتيجة توظيفه للعناصر التالية

  .املؤهل الدراسي الذي حصل عليه يف جمال ختصصه *

  .اخلربة العلمية الفعلية الناجتة عن ممارسة فنية تطبيقية *

 م بأحباث علمية ونشر نتائجهاالقيا *

 : “املمارسات التدريسية” مهارات التدريس

  التدريس يفتعبري يشري إىل جمموعة من الفعاليات اليت تستخدم " بأهنا Good 1973عرفها كود

علية دريسية فتارسات سلوكية ممهي حتويل وترمجة املفاهيم احلديثة يف التدريس إىل و  "الفعلي من قبل املدرسني
 (1984زيتون عايش ،  (داخل الصف الدراسي من قبل املعلمني يف املدارس الثانوية

 منهاج التربية البدنية و الرياضية :
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ضية لدراسية الرياالوحدات شمل اهو مجيع  اخلربات و املهارات املعلومات و املعارف اليت تتضمنها خطة متدرجة ت
ريا  ب بدنيا  ومهاة للطالتكاملتلفة ، يف ضوء فلسفة شاملة و ماملختارة و املوزعة على السنوات الدراسية املخ

  وثقافيا و عقليا وفقا ملستوى األداء املطلوب حتقيقه جلميع الطالب.

 : جا عناصر المنه

  ":األهداف الرتبوية-1

  لتعليميةالعملية الل اوتعرف األهداف يف العملية التعليمية على أهنا الغاية اليت يراد حتقيقها من خ

ف مية هبدالية أو جسويقصد به كل ما يصفه املخطط من خربات سواء أكانت معرفية أم انفع :احملتوى 2-
  .لنمو الشاملاحتقيق

يه بكل انتباه طالبه إل سلسة فعاليات منظمة يديرها يف الصف معلم يوجه" الطريقة هي :طرائق التدريس 3-
  التعلمويشاركهم يف هذه الفعاليات لتؤدي هبم إىل  وسيلة

  :األنشطة والوسائل التعليمية- 4 ”

  :مفهوم النشاط :أوال

 هدف ما  ّلم من أجل بلوغاجلهد العقلي أو البدين الذي يبذله املتعلم أو املع" يُعّرف النشاط على أنّه

على تكوين  ائل واألدوات اليت تعملتلك الوس" عّرف الوسائل التعليمية على أهنات :مفهوم الوسائل التعليمية :ثانيا
  .املعلومات وفهمها بطريقة أفضل وأعمق مدركات واكتساب

 التمييز بني املفاهيم )الرتبية ،التعليم،البيداغوجيا(:
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 املتعلم من املعلم اىل علوماتف واملكما اشرنا إليه سابقا يف تعريف التعليم والذي هو يف األساس عملية نقل املعار 
ختدم ظ والتسميع ،و ء واحلفإلصغاكثر تأثريا يف حني يقتصر دور التلميذ على ايف موقف يكون فيه ملدرس الدور األ

 .الطرائق اإللقائية مثل احملاضرة والشرح والوصف والتفسري هذا املفهوم للتعليم

يث  معجمه حربية" الواردة يفعلى تباين كلميت تربية وتعليم يف مقالته "ت  Littréويف جهة أخرى يؤكد ليرتي 
ا يت نتحصل عليهعارف الع املليم تقنيا وفكريا،أما الرتبية فهي ختص القلب والفكر معا وتتماشى ماعترب التع

 واالجتاهات األخالقية اليت نعطيها ملشاعرنا.

 علم"يقة خاصة بامليها بطر صل علوهناك فرق يف احملتوى يضيف ليرتي فرقا اخر فيقول "التعليم يدرس والرتبية نتح

 وبالرجوع إىل اللغة الفرنسية بصفة عامة نرى الفرق يف استعمال ثالثة أفعال:

  Enseignerأننا نلقن شيئا ما اىل -

 Instruireأننا نعلم شخصا يف ميدان معني -

 (17،ص2009)عبد اهلل قلي،فضيلة حناش ،  Eduquerإننا نريب شخصا  -

   Agogeلطفل و وتعين ا  pedaلف من كلمتني فهي تركيب يوناين مؤ  La pédagogieأما البيداغوجيا 
غريق هو الشخص ويف ( يف عهد اإل  Le pédagogueوتعين السياقة والتوجيه، وكان املريب )البيداغوجي 

ن علما ولكنه كامداغوجي البي اغلب األحيان اخلادم الذي يرافق الطفل يف طريقه اىل املعلمني ، فلم يكن بذلك
 مربيا،

( يف  القرن األول قبل امليالد انه اذا كان املعلم )احملاضر ( يعلم فان Varonكتب  فارون )ويف  هذا الصدد  
البيداغوجي يريب ألنه هو الذي يسهر على رعاية الطفل واألخذ بيده ،وهو الذي خيتار لع املعلم ونوع التعليم 

: أن البيداغوجي يف  ( هذا األمر بقولهHamelineهاملين )  الذي يراه مناسبا حسب تصوره ،ويوضح 
األصل كان مربيا الن الرتبية كانت تتم خارج املدرسة بينما التعليم يتم داخلها ،حيث ارتبطت الرتبية بتهذيب 
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اخللق باملعىن الواسع ، أما التعليم فقد ارتبط بتحصيل املعرفة باملعىن الضيق ومبرور الوقت حتول البيداغوجي 
هوم الواسع للكلمة إىل معلم ناقل للمعرفة دون التساؤل عن منط املواطن الذي )وألسباب عديدة( من املريب باملف

 (18،ص2009)عبد اهلل قلي،فضيلة حناش ، يسعى إىل تكوينه

 قائمة المراجع:

حكمة ال ،مطبعة دار ةجامعة البصر  اضية ،عباس احمد صالح ؛عبد الكريم حمود السامرائي ، كفايات تدريسية في طرائق تدريس التربية الري*
،1991 

 .1992معية ، الجزائر،وعات الجاالمطب محمود عوض بسيوني ،فيصل ياسين الشاطي ،نظريات وطرق التربية البدنية ،الطبعة الثانية،ديوان*

  2005ئر ،.ة ، الجزالجامعياحمد عطاء اهلل ،أساليب وطرائق التدريس في التربية البدنية والرياضية ، ديوان المطبوعات ا*

لطبعة األولى ، المتعددة، اءات ان محمد درويش حمص ،عبد اللطيف سعد سالم حبلوص ، أساليب تدريس التربية الرياضية والذكمحس -*
  2013دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية ، جمهورية مصر ،

 .2009ة الوطنية ، يوزارة الترب تواهم،الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مس *عبد اهلل قلي،فضيلة حناش، التربية العامة،المعهد

1. Philippe Sarremejane, L'EPS depuis 1945 : Histoire des théories et des 
méthodes, Vuibert, Paris, 2004 p. 157-172 

2. Jacky Marsenach, Jeux sportifs collectifs collectifs, contribution à l'évolution de 
l'éducation physique, Revue EPS, n°96-97, 1969, p. 25 

3.  Philippe Sarremejane, L'EPS depuis 1945 : Histoire des théories et des 
méthodes, Vuibert, Paris, 2004 p. 189-212 

 

 وفق مكونات التعليمية  تحليل العملية التعليمية المحاضرة الثالثة:
 

 كيز على:مع الرت  ألستاذاهو تعليمي تعلمي، أي كيف يعلم  فيما سبق استخلصنا أن الديداكتيك هتتم بكل ما
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 اإلجراءاتختاذ ائة، مث كرب فكيف يتعلم التلميذ؟ و دراسة كيفية تسهيل عملية التعلم، وجعلها ممكنة أل      
أمهية  يمية ركزت علىن التعلي أي أالتفاعل التعليماملناسبة لفئة ذوي صعوبات يف التعليم ، و بالتايل فهي دراسة 

 االتفاعل بني املعلم و املتعلم و ضرورة أن حيرتم كال منهما العقد الذي يربطهم
لى عقلي و تعمل عميذ الالتال كما ركزت على حمتويات املادة الدراسية اليت ينبغي أن تكون متماشية مع مستوى  

 داف املسطرة مسبقا.تنمية مهاراهتم املعرفية وفق األه
نبني  عليمية بات اننات التز مكو ونظرا ألمهية كل من املعلم و املتعلم و املادة الدراسية و كوهنم من أبر      

 خمتلف املهام املنوطة باملعلم )يف ختصصنا االنشطة البدنية والرياضية (
 لكن قبل ذلك بات التعريج على امور اخرى اكثر امهية 

 :الدراسي البرنامج في والرياضية البدنية التربية سدر  وأهمية ماهية
ريد ألنشطة اليت يال أوجه شمل كدرس الرتبية البدنية والرياضية هو الوحدة املصغرة يف الربنامج الدراسي وهي ت

ا م إىل باالضافة ألنشطة،اته ااملدرس أن ميارسها تالميذ هذه املدرسة، وأن يكتسبوا املهارات اليت تتضمنها ه
 (94، ص1992 )محمد عوض بسيوني، فيصل ياسين الشاطيء ، يصاحب ذلك من تعليم مباشر وغري مباشر

تلف عن خياللغة، ولكنه و طبيعية وم الويعترب درس الرتبية البدنية والرياضية أحد أشكال املواد األكادميية مثل العل
ن املعارف مالكثري يضا بركية، ولكنه ميدهم أهذه املواد لكونه ميد التالميذ ليس فقط مبهارات وخربات ح

لعلمية غطي اجلوانب اتت اليت علوماواملعلومات اليت تغطي اجلوانب الصحية، النفسية واالجتماعية باإلضافة إىل امل
وتتم  دية واجلماعيةفة الفر ملختللتكوين جسم اإلنسان وذلك باستخدام األنشطة احلركية مثل التمرينات واأللعاب ا

 (.102، ص 6199ت ، حسن معوض، حسن شلتو ) إشراف تربوي من طرف مربني أعدوا وكونوا هلذا الغرض.حتت 

وإذا كانت الرتبية البدنية والرياضية قد عرفت بأهنا عملية توجيه للنمو البدين والقوام لإلنسان باستخدام التمرينات 
البدنية وبعض األساليب األخرى اليت تشرتك مع الوسائل الرتبوية يف تنمية النواحي النفسية، االجتماعية والعقلية، 

رياضية كأحد أوجه املمارسات كما حيقق أيضا هذه األهداف ولكن على فإن ذلك يعين أن درس الرتبية البدنية وال
مستوى املدرسة فهو يضمن من النمو الشامل للتالميذ لتحقيق احتياجاهتم البدنية طبقا ملراحلهم العمرية، وتدرج 
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املؤسسة  قدراهتم احلركية كما يعطي الفرصة للمتميزين منهم لالشرتاك يف أوجه النشاط داخل املؤسسة أو خارج
الرتبوية، وهبذا الشكل فإن درس الرتبية البدنية والرياضية يشغل فرتة زمنية حيقق خالهلا األغراض الرتبوية اليت رمستها 

  محمد عوض بسيوني، فيصل ياسين الشاطيء) السياسة يف جمال النمو البدين والصحي للتالميذ على كل املستويات
 (94، ص1992، 

 البدنية والرياضية:؟من هو استاذ التربية 
وجه اتقه اختيار أعقع على يحيث  يعترب أستاذ الرتبية البدنية والرياضية صاحب الدور الرئيسي يف عملية التعليم

ية هداف التعليمقيق األله حتالنشاط املناسب للتالميذ يف درس الرتبية البدنية والرياضية حيث يستطيع من خال
 قع.والرتبوية وتطبيقها على أرض الوا

ونظرته  صريته الثاقبةبلك على ذتوقف كما أنه حيقق أدوار مثالية يف عالقته بالطالب والثقافة واجملتمع واملدرسة وي
لرتبية هداف العامة لمع األ ماشيةاألكادميية واملهنية، كما أنه حيقق كذلك األهداف اليت يدركها هو شخصيا واملت

والتعليمية  سسات الرتبويةس واملؤ ملدار ط املواجهة املباشرة مع الطالب يف ايف املنظومة الرتبوية، ذلك أنه يعمل يف خ
 .(714، ص 1996، أمين أنور الخولي) وهكذا فهو يعكس القيم واألهداف اليت يتمسك هبا.

التكيف مع  رته علىه وقدعندما نتحدث عنه نشري إىل شخصيته، ومؤهالته، تكوينه، سلوك من جهة أخرى فإننا
س، كما يف بناء الدر  لرتبويةاقاته املواقف املستجدة، قدرته على التبليغ و التنشيط اجلماعي، وقدرته استثمار عال

بناء وتكوين  أخرى يفبأو  ورةتتحدث عن حبه ملهنته أو تدمره منها كلها عوامل متداخلة و متفاعلة تساعد بص
 املتعلم.

ة يرتك يف نفسي نظراته لوبه ويف كل حركة تغيري لوجهه ولباسه و أسبصفة عامة  مما ال شك فيه أن املعلم     
 (. 289، ص2000 التلميذ شيئا فرديا من شخصيته و ذاته )أمحد خنسة،

هندس املعماري أن يدرس يف شهرين ما ينوي ( إذا كان من عادة املFaurastiéو كما قال الباحث فوراستيه )
شهر حىت يقوم إجنازه   بناءه يف سنة فإن الواجب يفرض عليه أن عليه اليوم أن يدرس يف سنة ما يريد تشييده يف

على أسس ثابتة ودعائم سليمة، وإذا كان هذا من واجب املهندس املعماري فما بالك باملعلم الذي ينشئ 
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 باالبتعاد عن كل ارجتال و عشوائية حىت يكون عمله هادفا فعاال، و يكون ذلك بالتخطيط العقول، إن املعلم أوىل
 (.27،ص1996 )عبد المؤمن يعقوبي،الدقيق 

 :ومهارته استاذ الرتبية البدنية والرياضية صفات 
ىت حان يتصف هبا   رياضيةية والاستاذ الرتبية البدنالكثري من الكتاب و املختصني ركزوا على صفات ينبغي على  

حسن  وجلسدية فات ايكون مدرسا ناجحا كالصفات االخالقية حب العمل، حسن التصرف، األمانة ... والص
و هذا آلننا  يث عنهار احلدلي هبا لكننا لن نكثحالت للمدرساملظهر و... كلها صفات أساسية و ضرورية البد 

 .ملقبلةاضرة ااحمل يف ليتها و ضرورهتا يف الصفسوف نركز على بعض املهارات األدائية اليت تثبت فعا
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 والرياضية األدائية ألستاذ التربية البدنية تالمهارا    المحاضرة الرابعة :
 : مهارة تقديم الدرس و تهيئة التالميذ .1

 يف الدرس، ق األوىلدقائ من العوامل اليت تضمن حسن متابعة التالميذ للدرس ورغبتهم يف التعلم هي اخلمس
درس و تالميذ من اللا و إما ينصرف لفت انتباه التالميذ و إثارة رغبتهم و دافعيتهم للتعلم، املدرسففيها يستطيع 

 عية التالميذ.ثري دافأن ي يع من خالل تقدمي شيقال يبالون مبا سيقوله، لذلك نقول ان املدرس الناجح يستط
ارف السابقة و باملعابق اوتتنوع طرق التقدمي حسب املوضوع و سن التالميذ كما يتم ربط الدرس بالدرس الس

عانة للمعلم االست ما ميكنكضوع،  للتعرف على مستوى التالميذ و االنطالق منه الستكمال بنيتهم املعرفية عن املو 
تكون  لكن املهم أن  تنتهيدمي ال.... واألفكار عن التق او املهارة املراد تعلمها أفالم عن املوضوع بأشرطة أو

نتقل من يس و أن ن الدر أال يطيل يف املقدمة على حساب زم االستاذمتنوعة حىت ال تفقد جاذبيتها و على 
 التقدمي إىل املوضوع احملدد للدرس.

  مهارة إنهاء الدرس: .2
طريق  لدرس و يتم عناناوهلا ليت تة الدرس أكادميية أي تركز على تلخيص النقاط العلمية و العملية اقد تكون هناي

لص املرحلة تستخ يف هذه ، وارياو تسلسل التطبيق امله هبذا التلخيص االستاذأسئلة توجه للتالميذ أو قد يقوم 
ة وانب الوجدانيبعض اجللدرس باعند إهناء  رساملدو قد يهتم  وتعاد على التالميذالتعميمات األساسية يف الدرس 

البعض  د يعاتبق( كما )قد يكون فردي أو مجاعي للحصةو السلوكية كأن يشكرهم على جتاوهبم و متابعتهم 
 على سلوكياهتم السلبية.

  مهارة الشرح : .3
ت موضوع تقين يعىن احلصة خصوصا وان كانت ذاتعين القدرة على توضيح معىن املفاهيم و املدركات الواردة يف  

 اأن يكون  مبا كان ضرورةفمن الو هذه املهارة جوهر عملية التدريس العلمية ،  مبهارة او جمموعة عمليات تقنية 
ملما مبادته متعمقا يف مفاهيمها حبيث يستطيع تبسيطها و توضيحها بأكثر من طريقة و من بني األساليب اليت 

و جيب الرتكيز يف الشرح اجليد على  ميكن االستعانة هبا )األمثلة ، التشبيهات ، االستعانة ببعض الرسوم...(.



معهد 2باتنة–جامعة الشهيد مصطفى بن بولعيد 

 العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

للسنة -محاضرات تعليمية األنشطة البدنية والرياضية

2017/2018مدرسي الثانية ماستر نشاط بدني رياضي   

مرتات محمد د/  

 

24 
 

-269 )كوثر حسين كوجك ، ،ص .ار و املفاهيماالختصار، التسلسل املنطقي و الرتتيب، توضيح عالقة األفك
272.) 

  حيوية المدرس: .4
م ي قابلة للتعلهدريس و تهارة مترتبط حيوية املعلم مبواصفاته الشخصية، لكن هذا ال يعين أهنا موهبة و لكنها 

 لتنويع يفوته )اصتدريب  ة إىلمن خالل املمارسة و التدريب، و لكي تؤدى هذه املهارة بكفاءة فإن املدرس حباج
 درجاته و مستوياته( و حتركاته و تعبريات الوجه.

  :القسمالتفاعل بين المعلم و التالميذ في  .5
ري داخل الذي جي لكالمايظهر من خالل التفاعل الاللفظي )اإلمياءات( و التفاعل اللفظي الذي يركز على 

 املوقف التعليمي من املعلم أو املتعلم.
م يأخذ معظم وقت ( ، أن املعلFlandersو قد أوضحت الدراسات و اليت من أشهرها دراسات فالندرز )

ملعلم ابرية من كالم كن نسبة  أتائج احلصة بالكالم و ال يدع جماال كبريا للتالميذ للتحدث أو احلوار، كما دلت الن
 ن نسبة مبادرةا وجد أذ، كمسلوك التالمي تكون يف صورة أسئلة تعليمات وتوجيهات أو حتذير أو توبيخ لتوجيه

 فضة جدا.بعض منخبعضهم بالتالميذ بالكالم منخفضة للغاية، كما أن نسبة احلوار املتبادل بني التالميذ 
ية، لذلك عملية التعليمفاءة الكزادت  وقد وجد أنه كلما زاد دور التلميذ اإلجيايب يف املوقف التعليمي زاد التعلم و 

هم على ، مبعىن تدريباجلانب  هذايفوبعد التخرج لرفع مهارهتم  -يف كليات الرتبية-علمني قبل اخلدمةيتم تدريب امل
ي وره الدكتاتور دليل من التق زيادة التفاعل يف الفصل، حبيث يكون الدور األكرب للتالميذ وتعويد املعلم على

 املهيمن على املوقف التعليمي.
 : أثناء التدريسمهارة صياغة وتوجيه األسئلة  -6
ن مطالب والتأكد قييم الحلة تيستخدم املعلم األسئلة من آن آلخر يف احملاضرة ويف احلوار واملناقشة ويف مر  

وتعترب  ا ومستوياهتا،أنواعه ز بنيفهمهم للدرس، ومن املهم أن يتقن املعلم مهارة صياغة وتوجيه األسئلة، وأن ميي
 ضهم البعض.ميذ وبعالتالل بني املدرس والتالميذ و األسئلة عملية ديناميكية تساعد على التفاعل املتباد
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 وميكن تصنيف األسئلة إىل قسمني:
 ؛(Fact questions) أسئلة ختترب وتؤكد املعلومات وتسمى أسئلة احلقائق 6-1
 تفكريسئلة الأيانا أسئلة تدفع التالميذ إىل التفكري وخلق احلقائق أو التوصل إليها، وتسمى أح6-2
 Thought question)؛) 

ا أو غري لفظي ان لفظيكسواء   التعزيز سلوك لفظي يأيت عقب سلوك آخر  :مهارة تعزيز استجابات التالميذ -7
 هبدف التعبري عن مدى املوافقة أو الرفض للسلوك؛

 أنواعه:
 قصة؛ابتك ناح، اجالتعزيز اللفظي: كان يقول املعلم للتلميذ احسنت، جيد، أكمل، أو غري صحي -7-1
 زيز غري اللفظي: سكون يف صورة ابتسامة أو تصفيق من طرف الزمالء؛التع -7-2
 التعزيز الفوري: و يكون مباشرة بعد أداء السلوك دون تأخري؛ -7-3
 .لل كامالتعزيز السليب: و فيه ال يكون هناك رد فعل لسلوك الفرد بل جتاهل وامها -7-4
 
 مهارة استخدام الوسائل التعليمية: -8
ة ما، و صلح فيها وسيلاليت ت واقفان يكون املعلم ملما بأنواع الوسائل التعليمية املختلفة و امل تتطلب املهارة 

 لدرس؛ااستعمال أكثر من وسيلة إذا استدعى األمر ذلك، مع أهنا تعمل بكفاءة قبل موعد 
  مهارة إعطاء التعليمات: --9

شفهية أو   كون إماتاليت  والتعليمات للتالميذ نادرا ما خيلو درس من الدروس يف مجيع التخصصات من تقدمي 
ن علم على اتقاملاو ما يساعد  كتابية و مدونة، و من الضروري أن التعليمات مقدمة بلغة سليمة وواضحة ودقيقة،
قة تنفيذها بطري بعتها ون متاهذه املهارة أن جيري تعليماته يف خطوات قصرية يف تسلسل منطقي متكن التلميذ م

 .. وقد يستعنية منها.ملتوقعمن الضروري أن يوضح للتالميذ األهداف من هذه التعليمات و النتائج اصحيحة، و 
 .ابعة والفهملى املتميذ عاملعلم يف تعليماته ببعض الرسوم التوضيحية و االرقام و الرموز ملساعدة التال
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 : مهارة إدارة المناقشة -10
ولكل  نواع للمناقشةأاك عدة ي؛ وهنومشاركتهم اإلجيابية يف املوقف التعليمإن املناقشة تزيد من فاعلية التالميذ 

 قاعد على شكلترتب املفصل و منها أهدافها اخلاصة يف مناقشة اجملموعات الكبرية جيد املعلم طريقة ونظام ال
نقاط  لجلسة لتدوينل ح مقرراليصب دائرة، وجيلس املعلم يف مقعد يف الدائرة يرى فيه اجلميع، ويعني أحد التالميذ
ح املعلم ا الدور، ويشر نهم هبذاحد مو املشاركة واآلراء املختلفة مع ضرورة تغيري املقرر يف كل جلسة حىت ال يستأثر 

ئه، أو الم زمالكعلى   أهداف املناقشة وموضوعها ويوضح قواعد النقاش ) كيف يأخذ الكلمة، أو كيف يعلق
ىت ون بالتهديد حال يشعر و ئنان بد أن يشعر التالميذ باالرتياح واالطميطلب استفسار( ، وحىت تنجح املناقشة ال

ناقشة قد وانب املكل ج  يبدو بآرائهم أي كانت، وعلى املعلم كمدير للمناقشة، ضبط الوقت والتأكد من أن
 نوقشت؛

  :التطبيقيةدروس المهارة إدارة  -11
تطبيقية مجيع لدروس الباصد سابق لزمن الدرس، ونقمهارة غالية يف التخطيط واإلعداد ال املدرسيتطلب من ا  

وس يف در  للمدرسمةة الالز ألساسيواملهارة ا التطبيقات. بغرض الفعاليات الرياضية الفردية واجلماعية اليت جترى 
بعض م مع بعضهم التعامله ساليبالقدرة على املالحظة ملا يدور يف الدرس )يالحظ أداء التالميذ وأ يالتطبيقاهت

سلوك الناتج لعمل الداية ابأن يوضح يف  املدرس( على  والوسائل التعلمية والتأكد من حسن استخدام األجهزة
 .(296-269 )كوجك كوثر حسين، صوالنتائج املتوقعة من هذه التجربة 

لصياغة األهداف التدريسية صياغة سليمة يعترب كذلك  املدرسفة إىل املهارات اليت سبق ذكرها فإن إتقان إضا 
من أهم املهارات الالزم توافرها يف كل مدرس بصرف النظر عن مادة ختصصه أو عن املرحلة اليت يدرس هلا ومن 

ة للدرس مع مراعاة الظروف املادية واالجتماعية املهم أن خيتار املعلم أنواع األنشطة اليت توائم األهداف احملدد
للبيئة املدرسية، ومراعاة ميول التالميذ حبيث تدفعهم األنشطة املختارة للمشاركة اإلجيابية والتفاعل املثمر مع 

 املوقف التعليمي، مع ضرورة أن ينوع املعلم يف األنشطة التعليمية اليت خيتارها سواء يف الدرس الواحد أو من درس
 .(26 )كوجك كوثر حسين ، صآلخر ألن هذا يؤدي لتعلم أفضل ويبعد امللل عند املعلم والتلميذ على حد السواء 



معهد 2باتنة–جامعة الشهيد مصطفى بن بولعيد 

 العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

للسنة -محاضرات تعليمية األنشطة البدنية والرياضية

2017/2018مدرسي الثانية ماستر نشاط بدني رياضي   

مرتات محمد د/  

 

27 
 

فاملعلم من خالل حتديده لألهداف أن حيدد نوعية التعبري املعريف واملهاري الذي يصبو إىل إحداثه على سلوك 
أو ما الذي ينبغي أن يكون املتعلم قادرا على فعله يف هناية املتعلم، ماذا ينتظر من املتعلم إجنازه يف هناية الدرس ؟ 

 . (24 )عبد المؤمن يعقوبي، المرجع السابق، ص ؟هذا النشاط 
ي وجيعل هذا التعلم عليمينستخلص إذا أن وضوح األهداف ودقتها ميكنان املعلم من السيطرة على املوقف الت

 ...األمر حيدد الوسائل املناسبة لتحقيق هذه األهداف
بة ثافالتخطيط مب لتدريس،يدا لبعد حتديد األهداف على املعلم أن يعمل على التخطيط اجليد للمنهج املدرسي مته

اهاته مل املعلم واجتعح مسار ط يوضرسم بياين أو خريطة توضيحية يستعني هبا املعلم قبل التنفيذ والتقييم فالتخطي
 وطرقه ومشكالته وكيف ميكن التغلب عليه.

لى ععليمية ويعمل بيئة ت أفضل هلذا كان البد من أن يتقن املعلم مهارة التخطيط لتدريسه حىت يتمكن من توفري 
ثر حسين، كوجك كو )تعلم خلق املناخ الذي يشجع على حدوث أكرب قدر من التفاعل وبالتايل أكرب قدر من ال

 (.55 المرجع السابق، ص
ذ ذات لتالميااالنطالق من خالل التعرف على مكتسبات فالتخطيط يكون من خالل البحث عن وضعية 

ة د تقول الباحثذا الصده، يف العالقة املرجعية باملوضوع اجلديد وعلى مدى حتكمهم يف هذه املهارات والقدرات
 يء على وضعيةش" إن جناح الفعل التعليمي يتوقف أوال وقبل كل  (Anna Bonaboir) أنا بونابوار

أكد من مدى ي أن يتينبغ ذي يقبل على درس األفعال الناسخة يف قواعد اللغة العربيةاالنطالق فاملعلم ال
 تتوفر ملدى إذا ستذهب ساستيعاب تالميذه ومدى حتكمهم يف عناصر اجلملة االمسية، وإال فإن مجيع جهوده 

 )28 )عبد المؤمن يعقوبي، المرجع السابق، صلديهم هذه األرضية 
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 :  الخامسةالمحاضرة
 ادوار مدرس التربية البدنية والرياضية داخل الدرس وخارجه

   تجربة المدرس التجديدية والطليعية :-1
هي فربة التجديدية ما التجأسية، تربوية تعطي نتائج خالل العملية الرتبوية الدراالتجربة الطليعية هي جتربة 

 وية.األفكار اجلديدة والطرائق والوسائل اجلديدة يف تنظيم وإجراء العملية الرتب
يت يتبناها، اليب الاألسو وعندما نتحدث عن جتربة املدرس نرمز للجانب املوضوعي والطرق اليت يستخدمها 

جع محد خنسه، املر خصية )أالش ويرمز اجلانب الشخصي إىل كيفية استخدام هذه الوسائل والطرائق تبعا مليزاته
 ( 353 السابق، ص

خمتلفة وفقا واصلة و ود متوهذا ألهنا تعترب عصارة جهفتجربة املدرس ضرورية لنجاح العملية التعليمية، 
 علم أفضل.لسبل لتاحسن للمستويات اليت يتعامل معها املدرس، فتجربته متكنه من ربح الوقت واختيار أ

 أهمية خلق مناخ نفسي في الحصة:-2
املعلم  القة اليت تربطفة والعملعر يف التعليمية التقليدية املدرس هو حمور العملية التعليمية وهو التحكم يف ا

لميذ ينظم نفسه ( فالتCourbe de gaussواملتعلم عالقة سلطة، والتقييم فيها خيضع ملنحىن قوس)
م علت حمور اهتمايذ، و جلتلمبنفسه حىت يتعلم، يف حني أن التعليمية احلديثة تركز على بناء نشط ملعرفة ا

 (.Michel Minder,1996,p16م )األستاذ هو كيف يعلم التلميذ وكيف نسهل عملية التعل
فسهم على صول بأناحل فالدور الديداكتيكي للمدرس يف البيداغوجية الفعالة هو مساعدة التالميذ على

م، صحيح أن  التعليفنيا املعرفة، فاملعلم قبل أن يكون خمتصا يف وظيفته يكون مهندسا يف الرتبية وتق
تهم عليه أن ستقاللياميذ ا أنه يعمل على أن يكسب التالاملعلومات اليت حيملها ليست دون جدوى، لكن مب

يات اجلماعة، ديناميكية بيظهر أكثر كمستشار أو خمتص يف املناهج أكثر من املعارف، و أن يكون على درا
ر يف القسم، املسيط لدوراومتحكم يف ردود افعاله حىت ال يسقطها على قسمه، فعلى املدرس أن يتنازل عن 

راشدين دون كساعدة  د املفة، فاملهم أن يعمل على النمو الشخصي للتالميذ و يقدم هلم يأال يفرض املعر 
 ( Michel Minder,ibid,p138-212اغفال نقل املعرفة، )

ب يف الصف، يل مناسنفعابالنسبة ل:ك .روجرس فإن املهمة الرئيسية للمدرس هي القدرة خلق جو ذهين و ا
 إذا اتبع املبادئ اآلتية:جو الدعم السيكولوجي، و ذلك يتحقق 
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 أن يبني لألطفال من البداية و على مر العملية الدراسية ثقته الكاملة هبم؛
 جيب أن ينطلق دائما من أنه توجد لدى املتعلم دافعية داخلية للتعلم؛

 دامدة عند االصطللمساع ليهاإجيب أن يبدو للمتعلمني كمصدر للتجربة املتنوعة و الفنية حبيث ميكن اللجوء 
 بصعوبات حل هذه املسألة أو تلك؛

أمحد ام املتعلمني )عة و أمجلماجيب أن يساعد املتعلمني يف صياغة و تدقيق األهداف و املهام املاثلة أمام ا
 (.358 خنسه، املرجع السابق، ص

 والرياضية: البدنية التربية أستاذ ادوار -3
 التوجيهي: الدور -3-1
ا، فكيف ينفذ بطني معمرت التخطيط للدرس شيء وتنفيذ اخلطط وتوجيه التعليم شيء أخر ولو أن الشيئني إن

قق كي يتعلموا وحيالميذ لالت املدرس ختطيطه للدرس، وتوجيه التعليم وجهة سليمة، وما الطرق اليت يوجه هبا
 األهداف املوضوعية وحيصلوا على النتائج اليت يريدوهنا؟.

يشرح املعلومات للتالميذ ويوضحها حبيث يفهموهنا... والشرح فن مجيل ولكن فن ميكن أن إن املدرس 
نتعلمه بالدرس واملثابرة، وكثري من املدرسني البارزين قد أجادوه... والشرح يبدأ بأن يتعرف املعلم على موقف  

ا حتصل عليه من معرفة كل تلميذ ومستواه من فهم املعلومات، مث يربط شرحه خبربات املتعلم السابقة وم
وجيعل املسألة موضع الشرح إىل أجزاء بسيطة ويركز على هذه األجزاء مستعمال لغة سهلة من غري إطناب 
متجنبا الدوران والتعقيد، ولقد أمجع املربون على معاونة التالميذ يف التعلم مهمة من مهام املدرس، إن بعض 

نقلون إليه الشعور بالرغبة يف حتصيل املعلومات والكشف عن املدرسني يثريون اهتمام التلميذ للتعليم وي
احلقائق، وإن هذا الشعور حيس به املتعلم وينتقل إليه من املدرس فهو ليس مفروضا وال مصطنعا إىل أنه جزء 

  (28،29حمد سامي بشير، د ت ، ص  .)مهم ومتضمن يف الدرس
 النفسي: الدور -3-2

املقصود به هو ذلك االهتمام الذي توليه الرتبية البدنية والرياضية للصحة النفسية للتلميذ اليت تعترب مبثابة أهم 
العوامل لبناء الشخصية الناضجة السوية، وإن علم النفس احلديث اهتم بالطفل كما اهتم أيضا باالعتبارات 

تاج إىل تعهد ورعاية وتربية، وقد حدد علم النفس النفسية اليت تؤثر على الطفل بعد والدته حيث ينفصل وحي
حاجة الطفل إىل احلب والعطف واحلرية والشعور بالنجاح وكذلك احلاجة إىل التعرف واكتساب مهارات 

http://www.sport.ta4a.us/scientific-research/1025-professor-of-physical-education-and-sports.html#_ftn50
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حركية جديدة، وهلذا فإن الرتبية تدخل يف اعتبارها خصائص منو الطفل بإعداد الربامج التعليمية اليت تتماشى 
)  Edgrd مث يتضح مدى العالقة الوثيقة بني الرتبية البدنية والصحة النفسية. ومن مع هذه اخلصائص

)thil et Rymand  1985 p453 
   

 لك بتوجيهه إىللعنف وذهر افاألستاذ أو املريب ميكنه معاجلة االحنرافات كالتصرفات العدوانية وبعض مظا
سات احلديثة ع الدراشيا مالنفسي وذلك متاالطريق الصحيح أو احلد من هذه االحنرافات، وحتقيق االتزان 

ريق النشاطات طذلك عن و ميذ ومريب الرتبية البدنية كما يقوم ببث الصفات اجليدة واحلميدة يف نفسية التل
يم ل اهلزمية وتقيعي وتقبجلمااليت يقدمها وطريقة تقدميها كالثقة بالنفس وحتمل املسؤولية وروح التعاون ا

 (174، ص1976محمد عالوي ، سعد جالل، ) الذات.
 التربوي: الدور -3-3

هم وتساير ميذ اليت تناسب التالت إىلعلى مدرس الرتبية البدنية والرياضية أن يسلك الطريقة املثلى لنقل املعلوما
ن التالميذ درس، ألت المدى نضجهم ووعيهم، وعليه أن يالحظ سلوكه وتصرفاته أثناء الدرس أو غري أوقا

ة يف تربية إجيابي طواتل األعلى الذي يتقيدون به ويقلدونه ومن واجب املدرس أن يأخذ خيتخذونه املث
ن احلقيقة خريا فإا وأتالميذه وذلك عن طريق إرشادهم وأن تكون توجيهاته موجهة توجيها تربويا صحيح

ة يف حياة ءورة بنا بصالثابتة أن مصدر األستاذ الناجح وهو أنه قبل كل شيء إنسان قادر على التأثري
اعية بث مفاهيم اجتملألستاذ لحمة الناشئني، ومن خالل درس الرتبية البدنية والرياضية الذي يعترب الفرصة السا

مل أن يدرك أته على بذا وهتذيب النفس بصورة مستمرة وتشجيع السلوكات احلميدة وحماولة لتبصري الناشئ
  تحقيق هذه األخرية.هو لنفسه املسافة الفاصلة بينه وبني القيم وينطلق ل

 :بويالتر  الرياضي البدني النشاط حصة أثناء والتلميذ األستاذ بين التفاعل-4
 الوجدانية: البيداغوجية العالقات -4-1

التفاعالت الوجدانية أساسية يف احلياة النفسية، االجتماعية البيداغوجية للمراهق، فهي تعمل علي تنشيط، 
وتنظيم وتقييم الوضعيات السلوكية وهي ضرورية يف النشاط الرياضي، وهذه املكانة األساسية جعلت دور 

داها إيل نقطة أهم، والعالقة مرتكزة على  النشاط البدين الرياضي الرتبوي ال يتوقف عند نقطة اإلشباع وإمنا يتع
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كل من التبادل واملساعدة حيث اجملال يكون فيه العطاء واألمر من جهة واألخذ واخلضوع من جهة أخرى، 
 وكذا التوافق املتبادل للعالقة الوجدانية البيداغوجية و املتمثلة يف:

اح أو فشل ليها جنقف عاهق" وكذلك يتو تلعب عالقة املدرس دورا أساسيا يف بناء شخصية التلميذ "املر 
، فإن أظهر اته وانفعاالتهاستعدادية و الرتبوية، إذ أن التلميذ مرآة تعكس حالة األستاذ املزاج العملية التعليمية

لوسط اى هذه العالقة نا تتعدأحياروح التفتح للحياة واالستعداد للعمل تتولد الرغبة عند التلميذ والدافعية و 
 خارجه وتتوقف هذه العالقة على عدة عوامل معقدة منها:الرتبوي إىل 

كون  ترتام والتقدير على اح بنيةم* عالقة التلميذ املراهق بالوسط األسري )الوالدين(، إذا كانت هذه العالقة 
 كذلك مع األستاذ وإذا كانت العكس تكون كذلك. 

لدى التالميذ  مقبولة وكاتإذا كانت سل وتتفوق سلوكات التلميذ على ميزة السلوكات اليت يصدرها األستاذ
 وتشكل العملية التمرد ئ منفهم يتقبلوهنا وبتايل فهي ختفف االضطرابات وحتفظ التوترات االنفعالية وهتد

بالتايل تصبح لطرق، و اشىت بالرتبوية أما إذا كانت سلوكات األستاذ عكس ما ذكر فإن التالميذ يقاوموهنا 
 ية سلبيةانفعال ثراتميذ سيئة، فيرتتب عنها سلوكات تعرب عن الرفض وتأالعالقة بني األستاذ والتل

ى لوضعية تزيد علافي هذه فسيا وبالتايل النفور من األستاذ، إذا كان األستاذ والتلميذ املراهق خمتلفني جن
 ( 10، ص 1990فاف عبد الكريم ، ع) التعقيدات البيداغوجية تعقيدات جنسية.

اد النوعية ذ يف إجيألستاااملتخصصني عدد من االسرتاجتيات اليت من املمكن أن يستخدمها وقد اقرتح أحد 
 املناسبة من العالقات مع التالميذ:

 التعرف اجليد على التالميذ.·
 تقدير التالميذ.·
 االعرتاف مبجهوداهتم.·
 االستماع هلم بعناية.·
 إشراكهم يف اختاذ القرارات.·
 زالت عندما يكون ذلك مالئما.يقدم األستاذ بعض التنا·
 إظهار االحرتام املتبادل.·
  التعامل بنزاهة وأمانة.·
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 األسلوب النفسي التربوي: -4-2
 مضطربني سلوكياالجي للالع له دور يف تفعيل العملية الرتبوية كما يعترب من بني أساليب التدخل الرتبوي

 بية اليت رافقتلى السلعتغلب كخطوة من التحليليني للالذي جيمع بني اجلوانب النفسية واجلوانب الرتبوية،  
ن عاألطفال تنتج  ن مشاكللى أعالنظرية التحليلية يف أهنا هتمل اجلوانب الرتبوية وقد استندوا يف نظريتهم 

اد ا األسلوب إلجيضعوا هذقد و فتداخل بني الطاقات البيولوجية الفطرية، للخربات االجتماعية املبكرة وعليه 
ب زجيا بني أسالياجتية مإلسرت ابني أهداف العالج النفسي واألهداف األكادميية السلوكية، وتعترب هذه توازن 

 التحليل النفسي وأساليب
وقت ال كات ويف نفس المن سلو  بويةحتديد السلوك مبعىن أهنا هتتم مبا يفعله الطفل أو املراهق يف املؤسسة الرت 

هنا أسلوب أت، عدا صرفاد لسلوك أو انتهاج تلك السلوكات أو تهتمل البحث يف األسباب اليت أدت بالفر 
 الظروف البيئيةو ألقران عة ايهتم بالصعوبات التعليمية الناجتة عن االضطرابات السلوكية وتدرس تأثري مجا

 احمليطة بالطفل، وال يهمل دور املعلم يف العالج.
دخل أسباب عقلي ومك الذ منها مدخل السلو توجد هلذه االسرتاتيجيات مداخل متعددة للتعامل مع التلمي

 السلوك ومدخل الصعوبات التعليمية اليت يواجهها التلميذ.
 مسايرة املواقف على أساس الطاقات الفطرية.·
يه اإلحباط رتتب علذي يإذا مل يكن التلميذ مزودا خبربات النجاح يف الوسط املدرسي يواجه الفشل ال·

 ه إىل سلوك سوء التوافق.والشعور بالقلق الذي يؤدي بدور 
 من درا أكربقلق خيإذا متت مواجهة سلوك التوافق بالعنف من جانب األستاذ فإن ذلك من شأنه أن ·

 اإلحباط للتلميذ.
 اهلدف هو تقليل سوء التوافق وتعليم التلميذ ومسايرة احلاجات والضغوط.·

 هبا:"وآخرون بعض االقرتاحات اليت ميكن االسرتشاد  "لونج وقد وضع
التفاعل  لتلميذ كمراقبةتوتر ا ن أن? جيب تطوير البيئة الرتبوية بشكل يسمح مبراقبة املؤثرات النفسية اليت ميك

 الجتماعي للصف،تنظيم ال الكما بني التالميذ وكل من املدرس والعاملني واألقران واملناهج وكذلك مراقبة  
ي  اجلانب النفسيفن تؤثر كن أريها من العوامل اليت ميوالقيم اليت يبينها املدرس والتعليمات السلوكية وغ

  للتلميذ.
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 اجلسد(: اللفظي)لغة غري االتصال
ا إال عندما د وجوده يعمل تدرس مظاهر االتصال غري اللفظي عمليا على أي مقياس إال منذ الستينات ومل

ام به علماء كان ذلك موجز للعمل الذي ق  1970" كتابه عن لغة اجلسد يف  فاست دجوليوسنشر"
 جيا...رتوبولو النوا -علم االجتماع -السلوكية ومقارنتها بدراسات مماثلة وقام هبا علماء املهن

ظية لقناة غري اللف حني اات يفأما معظم الباحثون يتفقون على أن القناة تستخدم بصورة رئيسية لنقل املعلوم
صال عادة ما يؤثر يف % من االت 70تستخدم للتفاوض والتفاعل يف املواقف بني األشخاص ويقدر حوايل 

 له األستاذ.ما يفع بكل التلميذ املراهق الذي يتميز حبساسية وسرعة التأثر والذي يكن احرتاما عاليا
   قط.اعد الرياضية فت والقو هاراولذلك أن أفعال األستاذ ميكن أن تعلم التلميذ أكثر بكثري من جمرد تعلم امل

 وميكن تصنيف مهارات االتصال غري اللفظي إىل ثالث فئات: 
ال احنناء يل املثى سبتتضمن مالمح وحركات اليدين، الرأس، القدمني واجلسم ككل، فعل اجلسم: حركة ?

 الرأس، حتويل العينني... من األشياء اهلامة للتفاعل.
على  كتكذلك فإن حالالبناء اجلسماين، اجلاذبية، الطول والوزن...،ذلك من ناحية  اجلسم: خصائص ?

ع اآلخرين متعاملك لسبة سبيل املثال تعكس مدى اهتمامك باللياقة البدنية ليس لالعبني فقط ولكن بالن
 بشكل عام.

ن ه... ومكتف  ومن ذلك تربت على ظهر الالعب أو مسك يده، أو وضع الذراع حول اللمس: سلوك ?
مل راتب أسامة كا) ايب.سلوك اللمس اليت تعرب عن مشاعر احلب والعطف، مث تدعيم االتصال االجيمظاهر 

 (.117، ص 2001، 
 الرابعة والخامسةقائمة المراجع:للمحاضرة 

طبوعات ، ديوان الم2، طةوالرياضي البدنية التربية وطرق نظريات: محمد عوض بسيوني، فيصل ياسين الشاطيء-1
 . 1992الجامعية، 

 لقاهرة، ، دار المعارف، االبدنية التربية في واإلدارة التنظيم: حسن معوض، حسن شلتوت-2
 .9619، القاهرة،، دار الفكر العربيالمهني واإلعداد والمهنة التربية أصول: أمين أنور الخولي-3
 المدرس المثالي نحو تعليم أفضل، دار الغريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د ت : حمد سامي بشير -4

5 . Edgrd thil et Rymand thomas MANUEL de l’educateur sportive,ed 
vigot paris 1985 . 

http://www.sport.ta4a.us/scientific-research/1025-professor-of-physical-education-and-sports.html#_ftn50
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 .1976دار المعارف، مصر،  الرياضي، التربوي النفس علم: سعد جالل، محمد عالوي-6
 .2001، دار الفكر العربي، مصر، للناشئين النفسي اإلعداد: أسامة كامل راتب-7
 

 : األهداف التربوية السادسةالمحاضرة 

 مدخل: 

بغي ان يكون دف ينار،فاهلكي تكون صياغة االهداف ذا فاعلية ، ال بد من وضع عدد من املباديء يف االعتبا
التحكم به  ،وميكنن سهالحمددا ، بدال من ان يكون غامضا وغري واضح،ويتحدى قدرات الفرد بدال من ان يكو 

 (weinberg & Gould,2002 ( )1من الفرد بدال من االعتماد على االخرين)

ني، ىن يف املتعلمذات مع غيرياتتهاته االخرية عملية تغيريية هتدف اىل احداث  يتفق املهتمون بالرتبية على ا ن
 وان العبارات اليت تصف تلك التغريات او النوتج املرغوبة تسمى اهداف .

ملدى اراسية او على ة دن حصهاء ميعرف اهلدف الرتبوي بانه" كل ما ميكن للتلميذ اجنازه قوال او عمال بعد االنت
 البعيد بعد االنتهاء من تعليمه وتربيته"

مالحظتها  يا ميكنعرب عن مزابانه عبارة توضح رغبة يف تغري متوقع يف سلوك املتعلم ت  R.Magerويعرفه ماجر 
 وقياسها.

 من خالل ما سبق ميكننا ان نضع وسائل ميكنها املسامهة يف حتثيق االهداف وهي:

 علم ورغبته يف احداث تغري يف املتعلمالنية: نية امل -أ
اهلدف: نقطة النهاية اليت يسري   -ب

 حنوها املتعلم ليظهر على شكل نتائج
الفعلية :تبني النشاطات   -ت

 واالجنازات اليت يقوم هبا املتعلم بالفعل
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احلسية : اي قابلية اهلدف   -ث
 للقياس واملالحظة

 أوال: مصادر اشتقاق األهداف: 

داف ، وتلك املصادر هي :تشتق األهداف من عدة مصادر، و كل مصدر له أمهيته ووزنه يف عملية اشتقاق األه  

فلسفة اجملتمع و حاجاته: -1  

لكل جمتمع من اجملتمعات املبادئ و القيم و االجتاهات اليت تقوم عليها فلسفته ، وهذه الفلسفة مصدر مهم 
عن طريق تربية أبنائه بأسلوب معني و طريقة حمددة وفقا الحتياجاته الشتقاق األهداف اليت يسعى لتحقيقها  

فلسفة الرتبية: -2  

من املعروف أن فلسفة الرتبية عادة ما تنسق مع فلسفة اجملتمع فإذا كان اجملتمع يعتنق الدميقراطية ، و هي إحرتام 
ليم و احلياة ، و ما إىل ذلك ، وبالتايل شخصية الفرد يف إبداء رأيه و حؤيته و إعطائها الفرص املتكافئة يف التع

 فإن أهداف الرتبية تشق من تلك املبادئ

طبيعة املتعلم و عملية التعليم: -3  

املتعلم له طبيعته اخلاصة، فتلميذ احللقة األوىل من مرحلة التعليم األساسي ) املرحلة اإلبتدائية ( خيتلف عن تلميذ 
فدراسة طبيعته ، و عملية التعلم ذاهتا تعترب مصدرا الشتقاق األهداف ،  احللقة الثانية ) املرحلة اإلعدادية( 

 فواضعو املناهج ال حيتاجون فقط ملعرفة ما ينبغي أن يدرسه املتعلم يف ضوء قدراته و حاجاته وميول و استعدادته

املتخصصون يف املادة الدراسية: -4  

أهداف املوارد الدراسية حبيث تسهم  بدورها يف وضع األهداف  املتخصصني يف املواد الدراسية ميكنهم إقرتاح
 الرتبوية.
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 مستويات األهداف الرتبوية :

ثة مستويات هي:" األهداف الرتبوية وفقا لدرجة عموميتها أو حتديدها إىل ثال كوثر كوجكحددت"   

 1- األهداف التربوية العامة:

و تتحقق عن طريق عملية تربوية كاملة األهداف كأهداف  تعد األهداف يف هذا املستوى أهدافا واسعة النطاق
مرحلة تعليمية ، أو برنامج تعليمي كامل ، مثال نقول أهداف منهج املرحلة االبتدائية أو املرحلة الثانوية ، وواضح 

أن العديد من املواد الدراسية تتضافر و تتكامل لكي ال حتقق هذه األهداف فتحققها مسؤولية مشرتكة ، و 
لوغها يستغرق وقتا ليس بالقليلب  

 2- األهداف التعليمية :

معني أو بوحدة  يشار إىل األهداف يف هذا املستوى أحيانا باألهداف اخلاصة حيث إهنا ترتبط مبقدور  دراسي
دراسية . وهي أهداف قصرية  األمد حتدد بدقة و توضح ما جيب أن يتعلمه املتعلم من دراسة مقرر معني أو من 

القيام بنشاط معني و تكون صياغة األهداف التعلمية أكثر حتديدا و ختصيصا يف هذا املستوى من املستوى 
 السابق

 3- األهداف التدريسية :

دريسية عن األهداف الرتبوية العامة و عن األهداف  التعليمية يف أهنا تصاغ أكثر تفصيال و ختتلف األهداف الت
أكثر دقة و حتديدا، و ترتبط أهداف التدريس باملدركات و التعميمات املراد تعليمها ، فهي تعترب وصفا للسلوك 

دلة التعلم (الدال على تعلم هذه املدركات، وأحيانا يشار إىل أهداف التدريس بأهنا ) أل  

 وهناك من يضع لألهداف الرتبوية املستويات التالية حسب اجلدول التايل: 
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 ثانيا: معايير الهدف الجيد للتدريس:

ة للمرحلة أو املنهج .ينبغي أن يرتبط هدف التدريس باألهداف التعلمية و باألهداف الرتبوية العام -1  

الميذ الفعلية الواقعية وأن يتناسب و قدراهتم و ميوهلم ودرجة ينبغي أن يعكس اهلدف التدريسي حاجات الت -2
 نضجهم.

ظل االمكانات املتاحة. ينبغي أن تصاغ األهداف التدريسية بواقعية حبيث ميكن للتالميذ حتقيقها يف  -3  

ينبغي أن تصاغ أهداف التدريس صياغة سلوكية سليمة مبعىن : -4  

أن يصف اهلدف سلوك املتعلم. -أ  
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يكون السلوك املوصوف ظاهرا ميكن مالحظته.أن  -ب  

أن يتضمن اهلدف حتديد السلوك بطريقة متكننا من قياسه و احلكم على مستوى التالميذ  واملقارنة  بني أداء   -ج
 كل منهم.

ل على ينبغي أن تتنوع األهداف التدريسية حبيث تشمل جوانب النمو املتكامل أي تشم -ه  

اجلانب التعليمي و املعريف.أهداف معرفية تركز على  -أ  

أهداف نفس حركية و تركز على تنمية املهارات اجلسمية و احلركية. -ب  

 أهداف وجدانية و تركز على تكوين و تنمية االجتاهات و امليول و القيم. -ج

قائمة املراجع:   

نفس معلمي الرتبية البدنية)الرتكيز على الطالب(،دار جامعة  جريمو ليكوننواخرين،تر صالح بن امحد السقانعلم
م. 2017امللك سعود للنشر  
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 المحاضرة السابعة:

 تصنيف األهداف التعليمية:

 حسب منهاج الرتبية البدنية والرياضية للمرحلة الثانوية نسجل ما يلي:

 يقوم واليت الربنامج من لتّعلميةا الوحدة يف عنها املعلن معايريها على واعتمادا التّعلمية، األهداف من انطالقا

 :إجرائية عملية تتضمن أهدافا لتصبح مبقاييس بتعزيزها األستاذ

 .للتأويل قابلة غري) املعىن أحادية سلوكية، ) حركية أفعاال- 

 .واملالحظة للقياس قابلة- 

 .حمددة تّعلم وضعيات يف -

 .حتقيقه ومدى اإلجناز شكل على احلكم خالهلا من ميكن جناح( شروط ) مبقاييس 

جلعل األهداف التعلمية قابلة للتطبيق ميدانيا فالبد من اجراهتا، لذا        

 إذا فما املقصود من األهداف اإلجرائية؟

حاول الرتبويون حتديد املقصود باألهداف اإلجرائية أو السلوكية، رغم تعدد أمسائها، فقد أطلق عليها اسم  
األهداف اإلجرائية، أو أهداف األداء، أو خمرجات التعلم املقصودة، وهذا التعدد يف األمساء ال يف املسمى حيث 

 تشري مجيع هذه األمساء إىل أهداف تدريس املواد الدراسية يف احلصص الدراسية اليومية.

ويعرف اهلدف السلوكي أو اإلجرائي بأنه: "وصف لتغري سلوكي يتوقع حدوثه يف شخصية التلميذ نتيجة ملروره  
 خبربة تعليمية وثقافية، مع موقف تدريـسي".
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ال الرتبوي يف اجمل معروفة  (صنافات taxonomies)ونسجل ان هناك عدة تقسيمات وتصنيفات
الذي  لمجال المعرفياداف يف األه قام بلوم وزمالئه بتصنيف  ،ففي اجملال املعريف جند صنافة  بلوم ، وبناء عليه

تويات لك إىل ستة مسنية، وذالذه يشمل األهداف اليت تتناول تذكر املعرفة أو إدراكها وتطوير القدرات واملهارات
 هي:

 التذكر أو احلفظ أو املعرفة.  -*

 االستيعاب.  الفهم أو -*

 التطبيق -*

التحليل-*  

الرتكيب.  -*  

وجند يف زاوية أخرى يف اجملال الوجداين االجتماعي  تصنيفات عديدة لعل امهها كراثوول ، والذي قسمه 
الذي يشمل  المجال الوجدانيمستويات وجند ايضا تصنيف بلوم وزمالئه أيًضا بتصنيف األهداف يف  5اىل 

املشاعر أو تضرب على وتر االنفعاالت أو درجة من التقبل أو الرفض وتتفاوت  األهداف اليت تؤكد نغمة
األهداف الوجدانية بني االهتمام اجملرد البسيط بظواهر خمتارة من صفات للخلق والضمري معقدة لكنها متناسقة 

 داخلياً، إىل مخسة مستويات هي:

االستقبال أو التقبل -*  

االستجابة -*  

اء القيمةالتقييم أو إعط -*   

التنظيم -*  

التمييز -*  
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المجال بينما جند تصنيف" مسبسون" يف  اجملال احلسي حركي  والذي قسمه إىل سبع مستويات أما يف 
وقام ايضا بتصنيف األهداف اخلاصة به حركي ومن اشهر التصنيفات في التربية البدنية والرياضية –النفس 

ِجِوت وباين ات يف جمال الرتبية البدنية التصنيف الذي قامت به" جمموعة من الباحثني، ومن أشهر هذه التصنيف
مستويات، حيث  8الذي يشمل األهداف اليت ختص املهارات احلركية والقدرات البدنية وهو مقسم اىل  وإينس"

تتضمن أهداف املهارات احلركية تعليم املهارات األساسية، مثل: احلجل والرمي والدحرجة، أو املهارات املركبة 
ب يف كرة السلة، وتتضمن أهداف القدرات املطلوبة لألنشطة الرياضية، مثل: الضربة األمامية يف التنس والتصوي

البدنية نواتج اللياقة البدنية، مثل: قوة الذراعني والتحمل الدوري التنفسي واملرونة، ومت تصنيفه إىل مثانية مستويات 
 تبدأ من اإلدراك احلسي كمستوى أدىن إىل اإلبداع كمستوى عاٍل،

وهذه املستويات هي:   

اإلدراك احلسي -*   

التقليد -*  

التنميط -*  

 

التكيف -*  

التهذيب -*  

التنويع -*  

التحسني -*  

اإلبداع -*  

. 
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 أوال: المجال المعرفي :

عام  Bloomو قد تبىن هذا اجملال املرىب بلوم يعترب اجملال املعريف أكثر جماالت األهداف انتشارا و تطبيقا ،
، و قسمه إىل ستة مستويات متدرجة يف الصعوبة و السهولة و مرتبة ترتيبا هرميا كما يتضح من شكل  1956

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا: مستويات المجال المعرفي :

 نيةبية البديفها يف جمال الرت توظ( اليت تضمنها اجملال املعريف و كيفية 6وفيما يلي توضيح للمستويات الستة )

 

 

 التقويم

 التركيب

 التحليل

 التطبيق

 الفهم و اإلستيعاب

 التذكر أو المعرفة
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 مستوى التذكر: -1

نتذكر  البدنية ةو يف الرتبي علمه،يتذكر املتعلم يف هذا املستوى املعلومات و املعارف عن طريق اسرتجاع ما سبق ت
ظريات ددة إىل النقائق احملن احلماحلركات و املهارات السابق تعلمها و رمبا نستدعي كما كبريا من حمتواها يبدأ 

 قة ملتعلمثل: معرفة مصطلحات و احلقائق و تتابع أجزاء احلركة أو احلركات يف املهارة ا

 :بعض األفعال السلوكية المستخدمة

 يسمى -يعرف -حيدد -يذكر –يعدد 

 (:لتذكيراة أو *نماذج من األهداف التعليمية في دروس التربية البدنية) من مستوى المعرف

 ءن أخطااللعب يف كرة السلة ، كما هي موضحة على الرسم، و بدو أن يسمي الطالب مراكز  -

 ة تامة.ة و بدقلبطولاأن يعدد الطالب مسابقات امليدان يف ألعاب القوى ، و فق ترتيبها يف برنامج  -

 ة تامة.، وبدق ملعلمأن يذكر الطالب الشكل األصلي للتمرين عقب االنتهاء منه مباشرة، كما شرحه ا -

 مستوى الفهم و االستيعاب : -2

ت ب  مية)داخل دروسالتعلي لصفيةايعترب هذا املستوى من بني أكثر القدرات و املهارات العقلية شيوعا يف البيئة 
و ليس  ستفادة منها،نة و االملتضمو الرياضية (، حيث يشري االستيعاب إىل قدرة املتعلم على استقبال املعلومات ا

مجتها من رة عن طريق تر و املهاركة أادرا على ربطها بغريها من املعلومات، و املهم هنا فهم احلبالضرورة أن يكون ق
 اهنيو الرب  ألدلةشكل إىل آخر وال سيما من حيث تغيري اجتاه احلركة و تفسريها بالشرح و تقدمي ا

 بعض األهداف السلوكية املستخدمة:

 يلخص . –يكتب بلغته اخلاصة  –يستنتج  –يستخلص  –يرتجم  –يفسر  –يعلل 
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 ب(:ستيعاو اال *نماذج من األهداف التعليمية في دروس التربية الرياضية) من مستوى الفهم

، و برتتيب  املعلم ع شرحأن يعلل االرتفاع التدرجيي للجذع من بداية عدو املسافات القصرية، بعد مسا  -1
 منطقي.

لثقل، قانون مركز ا ناء علىبامة، أن يفسر الطالب استخدام التمريرة املرتدة يف كرة السلة مع اخلصم طويل الق -2
 وبدقة تامة.

ئة مرت ، و لثمامناياق اأن يستخلص الطالب سببا واحدا من أسباب عدم حتقيق الفوز يف ضوء مشاركته بس -3
 بدون أخطاء.

مخس مرات  ة، بعد تكرارهالطائر  الكرةقاء العايل يف أثناء أداء الضربة الساحقة بأن يستنتج  الطالب أمهية االرت -4
 خالل اللعب اجلماعي ، و بصورة صحيحة.

اءة اضية،  بعد قر ة والريلبدنيأن يكتب الطالب بلغته اخلاصة فقرة مكونة من عشرة أسطر عن فوائد الرتبية ا -5
 مقال عنها وبدون أخطاء علمية .

وبنسبة  جلماعي،اللعب اج الطالب أمهية عمل حائط الصد بالعبني بدال من العب واحد، خالل أن يستنت  -6
 %20خطأ ال تزيد عن 

 مستوى التطبيق: -3

ة أو  أوضاع واقعييفنظريات و ال ويشري هذا املستوى على قدرة املتعلم على استخدام الطرق و املفاهيم و املبادئ
ة ركة أو املهار بيق احللى تطم هبا املعلومات ،حيث يصبح املتعلم قادرا عجديدة خمتلفة عن األوضاع اليت تعل

 التعليمية واستخدامها يف مواقف تعليمية جديدة.

 بعض األفعال السلوكية املستخدمة:
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 حيسب –يستخرج  –يستعمل  –يستخدم  –يربهن  –يطبق 

 تطبيق(مناذج من األهداف التعليمية يف دروس الرتبية الرياضية) من مستوى ال

للقانون، و  دراسته  ضوءيفأن يطبق الطالب أحكام القانون الدويل يف كرة اليد عند مناقشته لآلخرين ،  -1
 %80بنسبة صواب ال تقل عن 

، صطلحات اللعبةاسته ملوء در ضأن يربهن الطالب أن التمريرة الصدرية بكرة السلة من أسرع التمريرات ، يف  -2
 بدون أخطاء .

 و بدقة تامة املدرس ع شرحالطالب شريط القياس املعدين لقياس مسافة الوثب الطويل، بعد مسا  أن يستعمل -4

 التحليل : -4

ألجزاء اب التعرف على ذا يتطل، و هيصبح املتعلم يف هذا املستوى قادرا على جتزئة احلركة إلدراك بنائها التنظيمي
وى و الشكل ك احملتى إدراهلا ، األمر الذي يستدع، و حتليل العالقات بينها، و مالحظة األسس التنظيمية 

 التنظيمي يف آن واحد.

 بعض األفعال السلوكية املستخدمة:

 يفرق –يوازن  –يقارن  –حيلل 

 مناذج من األهداف التعليمية يف دروس الرتبية الرياضية ) من مستوى التحليل(

تتعدى  خطأ ال بنسبة ومراحلها التنفيذية أن حيلل الطالب مهارة  الشقلبة على اليدين ، حسب تسلل  -1
20% . 

 .و بدون أخطاء ل منهماكمهية  أن يقارن الطالب بني التمريرتني الصدرية و الكتفية يف كرة السلة من حيث أ -2



معهد 2باتنة–جامعة الشهيد مصطفى بن بولعيد 

 العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

للسنة -محاضرات تعليمية األنشطة البدنية والرياضية

2017/2018مدرسي الثانية ماستر نشاط بدني رياضي   

مرتات محمد د/  

 

47 
 

راة و بصورة ل املبا خالأن يوازن الطالب بني اهلجوم و الدفاع  يف كرة اليد، من حيث حركات الذراعني -3
 صحيحة.

اعد الدولية ىل القو إستندا ميفرق الطالب بني أسلوب اللعب يف كرة اليد و أسلوب اللعب يف كرة القدم أن  -4
 %30للعبتني ، و بنسبة خطأ ال تزيد عن 

 مستوى التركيب: -5

لية القدرة ذه العمهتضمن يصبح املتعلم يف هذا املستوى قادرا على تركيب األجزاء ليشكل شكال جديدا، و ت
، أو و مهارة حمددةأحركية  ية أوحركة ، أو مهارة ، أو لعبة، أو إخراج درس ألعاب لتنمية قدرات بدن على ابتكار

رتكييب سلوك اللى العوضع مشروع حبث أو إقرتاح طرق جديدة لأللعاب و املخرجات يف هذا املستوى تؤكد 
 املبدع.

 بعض األفعال السلوكية املستخدمة:

 خيطط .  –يضع خطة  –ح خطة يقرت  –يصوغ مجلة  –يؤلف  –يركب 

 يب(*نماذج من األهداف التعليمية في دروس التربية الرياضية) من مستوى الترك

 اجح، بعد مساعن هجوم ده إىلأن يقرتح الطالب خطة فردية للتمويه يف الضربة الساحقة بالكرة الطائرة تقو  -1
 شرح املعلم ، و خالل دقيقتني على األكثر

اين ، و قى الثمملوسياطة لتمرين إيقاعي من مثاين عدات، بشرط أن تنسجم من السلم أن يضع الطالب خ -4
 خالل دقيقتني على األكثر.

 صة ، و بنسبةثناء احلأم يف أن يربط الطالب بني اخلطوات الفنية لدفع اجللة ، بعد شرحها من جانب املعل -6
 %15خطأ ال تتعدى 
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 مستوى التقويم: -6

دف ى حتقيقها للهة ، ومداللعب املستوى قادرا على احلكم على قيمة احلركة أو املهارة أويصبح املتعلم يف هذا 
 ة للهدف.م مطابقلتنظياالذي وضع هلا ، ويكون احلكم يف ضوء معايري حمددة تكون إما داخلية أو خارجية 

يع املستويات مجمبادئ  ى علىوميكن للمتعلم نفسه تقدير املعيار، و تعد خمرجات التعلم يف هذا املستوى حتتو 
 السابقة.

 بعض األفعال السلوكية املستخدمة:

 يقرر . –يعرب عن رأيه  –ينقد  -يبدئ رأيا -يعرب –خيتار  –حيكم 

 مناذج من األهداف التعليمية يف دروس الرتبية الرياضية

 ) من مستوى التقومي (

للمسابقة، و  الدويل لقانونوفق ما جاء باأن يصدر الطالب حكما على بداية العدو يف املسافات القصرية،  -1
 . %80بدقة ال تقل عن 

وء إرشادات م، يف ضالقد أن خيتار الطالب أسلوب الدفاع أو اهلجوم املناسب خالل مراحل اللعب يف كرة -2
 املعلم ، و يف دقيقتني على األكثر.

سمية، و الب اجلت الطضوء قدراأن يبدي الطالب رأيا يف تشكيل فريق الصف للعبة الكرة الطائرة، يف  -3
 .%20بنسبة خطأ ال تزيد عن 

بة ، و يف د الدولية للعالقواع ا إىلأن ينقد الطالب طريقة التحكيم يف مباراة الكرة الطائرة بني فريقني، مستند -4
 نصف صفحة على األقل .
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لتمرينات رفته بتأثري اضوء مع بق يفأن يبدي الطالب رأيه يف مترينات اإلعداد البدين اليت تعلمها يف الدرس السا -
 الفسيولوجية على اجلسم، و خالل دقيقتني على األكثر.

خربته  راة، بناء علىل املبام خالأن يبدي الطالب رأيه يف الدور الذي لعبه حارس مرمى فريقه يف لعبة كرة القد -
 . %80السابقة، و بنسبة صواب ال ت قل عن

 المحاضرة الثامنة:

   شروط صياغة األهداف السلوكية أو اإلجرائية:

ينبغي عند الشروع يف صياغة أي هدف سلوكي مراعاة ما يلي:          

أن يجاب على السؤال التالي:  -   ا  

ماذا يتوقع من التالميذ أن يفعلوا يف هناية تدريس هذا املوضوع؟          

كن مالحظتها وقياسها. ميعلى أن تتضمن اإلجابة االستجابات املتوقعة من التالميذ يف صورة سلوكية   

ألهداف اخلاصةا، حيث تشتق األهداف السلوكية من أن تشتق من أقرب مستوى من األهداف  -   ب  
. للوحدة التعليمية، وهذا يتطلب معرفة هذه األهداف ودراستها دراسة جيدة      

مثال: أن يتمكن التلميذ من تعدية احلواجز أثناء العدو)هدف مهاري يف كفاءة جري احلواجز يف  ألعاب         
 القوى(.

اهلدف اإلجرائي )السلوكي(: أن يؤدي التلميذ مرحلة االنطالق من خط البداية حىت احلاجز األول، يف 
خطوات.  10  

، فربغم صحة صياغة األهداف السلوكية اليت ة"عدم تكرار وتداخل األهداف اإلجرائية" السلوكي  -   ج
أستاذ ما، إال أننا جند أن بعضها مكرر أو متداخل.   يصوغها  
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أن يوجه اهلدف السلوكي حنو سلوك التلميذ وليس نشاط األستاذ.  -   ح  

مثال: تعريف التالميذ باملكان الذي تقام فيه مسابقة الوثب العايل.          

بصورة مركبة   السلوكي إىل نتيجة تعلمية واحدة، فمن اخلطأ أن تصاغ األهداف السلوكية أن يوجه اهلدف  -   خ
 حبيث حتتوي على أكثر من نتيجة تعلمية.

أن ميكن مالحظة اهلدف السلوكي وقياسه.  -   ه  

   تعلم املقررة، فمثاًل:أن يوجه اهلدف  اإلجرائي "السلوكي" إىل نتائج التعلم وليس موضوعات ال  -   و

أن يطبق التلميذ حمتوى ألعاب القوى بصورة صحيحة. أو أن يتعرف التلميذ على اللياقة املرتبطة 
 بالصحة.

اخلطأ يف صياغة األهداف السابقة أهنا موجهة حنو موضوعات التعلم وليس نتائج التعلم املقصودة، ويف 
 هذه احلالة ينبغي أن تصاغ بالصورة التالية:

خطوات )مهارة تعدية  10االنطالق من خط البداية حىت احلاجز األول، يف أن يؤدي التلميذ مرحلة 
 احلواجز ضمن حمتوى ألعاب القوى(.

أو أن يعدد التلميذ ثالثة عناصر للياقة البدنية املرتبطة بالصحة.           

أن يشتمل كل هدف إجرائي " سلوكي" على ثالثة عناصر، هي:   -   ي  

اجب برهنته )الفعل السلوكي(، وذلك من جانب املتعلم، مثل: يثب، ميرر، يؤدي، السلوك الو   - 1          
 يقفز، يتسلق، يذكر، يقارن..إخل.

وضوح الظرف أو الشرط الذي سوف يؤدي يف ظله املتعلم هذا السلوك، مثل: وفق قواعد األداء   - 2        
د يف النشرات التعليمية..إخل.الفين، وفق القانون الدويل لّلعبة، باستخدام املرت، كما ور   
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%، بصورة صحيحة، بدقة تامة، دون أخطاء، 80معايري قبول أداء السلوك)مستوى األداء(، مثل:   - 3        
 يف أقل من دقيقة..إخل.

:وميكن أن تصاغ عبارة اهلدف اإلجرائي  "السلوكي" وفق الطريقة التالية          

أن + الفعل السلوكي + المتعلم + جزء من المادة التعليمية)مصطلح المادة( + الظرف أو الشرط الذي 
 يتم في ضوئه التعلم + مستوى األداء المقبول

خطوات  10مثال: أن + يطبق + التلميذ + مرحلة االنطالق من خط البداية حىت احلاجز األول + يف 
 + بصورة صحيحة. 

بعض الرتبويني إىل املعيارين األخريين: ظرف أو شرط األداء، ومعيار األداء أهنما اختياريان ميكن  وينظر
االستغناء عن أحدمها أو كالمها، ويفسر ذلك على أن هذين املعيارين قد يكونان مفهومان وواضحان 

لتقدمي والتأخري ضمناً يف سياق عبارات اهلدف املكتوب فال حاجة لتوضيحهما. مع مالحظة إمكانية ا
طريقة صياغة اهلدف السلوكي املتمثلة يف: جزء املادة   يف املعايري الثالثة األخرية الواردة يف

التعليمية)مصطلح املادة(، والظرف أو الشرط الذي يتم يف ضوئه التعلم)ظرف أو شرط األداء(، ومستوى 
ة اهلدف. األداء املقبول)معيار األداء(. وذلك وفق ما يقتضيه سياق كتاب  

 3ا: نماذج ألفعال األهداف اإلجرائية" السلوكية" في مادة التربية البدنية:

 أ    (   نماذج لألفعال السلوكية قابلة القياس في المجال النفسحركي:

أن يتعلق ، يؤدي ،  ينط ، يقذف ، يركل ، يتحرك ، يعمل ، ينظم ، يلتقط ، يدفع ، حيرك ، يقلد ،         
، يزحف ، ينـزلق ، يتوازن ، يتشقلب ، مييل ، يقف ، يسرع ، يقف فجأة ، يرمي ، جيري ، ينطط  يشكل ، ميشي

،ميسك ، يتدحرج ، يقفز ، يهبط ، يتعرف على ، يرتقي ألعلى ، يصور ،  يستخدم ، يلف ، يتمكن ، ميارس ، 
يربهن ، يتحكم ، يضرب ،  يرسل ، يطبق ، يتقن ، يشرتك ، يتوقف ، يركز ، حيجز ، يواصل ، ينطلق ، مييل ،
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يسدد ، يصوب ، يتبادل ، يرفع ، ميرر ، يثبت ، حيافظ ، يستلم ، يصد ، يسيطر ، يبتكر ، جيتاز ، يشارك ، 
 ميرجح ، يدفع .. إخل .

 ب  (   نماذج لألفعال السلوكية قابلة القياس في المجال المعرفي:

يذكر ، يُعرب ، يسمي ، يؤلف ، يبني ، يدلل ،  أن يشرح ، يردد، يفسر ، يصف ، يصنف ، يفرق ،        
يناقش ، حيدد ، يكرر ، حيلل يصمم ، يعدد ، مييز ، يتذكر ، حيفظ ، خيتار ، يستخرج ، يصوغ، يربز ، يتعرف 

 على ... اخل .

 ج  (   نماذج لألفعال السلوكية قابلة القياس في المجال الوجداني:

يقيم ، يثابر ، يلتزم ، يبادر ، يساعد ، يقبل ، يشجع ، يتعاون ، حيافظ ، أن يعتمد ، يستمع ، يناقش ،         
يظهر ، يبدي ، يتمعن ، يتقيد ، ينصرف ، يتجنب ، يستمتع ، يشارك ، يسهم ، يقرتح ، يدعو ، يستثمر ، 

 يرفض ، يتابع ، يطيع ، يتقبل ، يتبىن ، يتقيد ، ... إخل .

رياضيةية( في مادة التربية البدنية و الجدول يبين نماذج ألهداف إجرائية) سلوك  

الهدف اإلجرائي) السلوكي(       رقم  المجال 

( ثانية في ثالث محاوالت.20أن يتعلق التلميذ بالعارضة دون أن يسقط لمدة ) 1  نفسحركي 

يفقد توازنه. ثوان دون أن10أن يؤدي التلميذ التوازن األمامي وهو ممسًكا كرة طبية بيديه ولمدة  2  نفسحركي 

 معرفي أن يسمي التلميذ الرياضة التي تنتمي إليها مسابقات جري الحواجز. 3

 معرفي أن يذكر التلميذ أشهر سباقات الحواجز للرجال. 4

 معرفي أن يتعرف التلميذ على فوائد الفيتامينات واألمالح المعدنية بصورة مبسطة. 5

يسمي التلميذ المسافات التي تنتمي إليها مسابقات جري الحواجز. أن 6  معرفي 

 معرفي أن يذكر التلميذ األسلوب المستخدم لقطع مسافة سباقات الحواجز. 7
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الهدف اإلجرائي) السلوكي(       رقم  المجال 

 معرفي أن يذكر التلميذ البدء الذي يستخدم في مسابقات جري الحواجز. 8

.األسس الصحيحة للتسليم والتسلمم مع إتباع 50×4أن يشارك التلميذ في سباق التتابع  9  نفسحركي 

مرات متتالية. 10أن يصوب التلميذ كرة اليد في الزاوية العليا للمرمى  10  نفسحركي 

 معرفي أن يعدد التلميذ مرحلتين من المراحل الفنية لسباقات جري الحواجز. 11

 نفسحركي أن يقفز التلميذ من فوق الحاجز دون تحريكه بأحد أجزاء جسمه. 12

 نفسحركي أن ينطلق التلميذ من خط البداية حتى الحاجز األول بإتقان. 13

 وجداني أن يصمت التلميذ حين االستماع للشرح اللفظي للنموذج المؤدى. 14

 وجداني أن يلتزم التلميذ بارتداء الزى الرياضي النظيف ) في كل درس (. 15

خطي الحاجز بإتقان.تيربط التلميذ بين مرحلة االنطالق من خط البداية حتى الحاجز األول وبين مرحلة  أن 16  نفسحركي 

ري الحواجز.جأن يصدر التلميذ حكماً صحيحاً على المتسابق الذي ال يلتزم برواقه أثناء مسابقات  17  معرفي 

سباحة صحيحة ملحوظة.ثانية  20متًرا ظهًرا في  50أن يسبح التلميذ مسافة  18  نفسحركي 

 معرفي أن يسمي التلميذ عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة كاملة. 19

 نفسحركي أن يعدو التلميذ من فوق ثالثة حواجز متتالية دون أخطاء. 20

 نفسحركي أن ينهي التلميذ مرحلة سباق الحواجز بإتقان.  21

الحواجز بإتقان.أن يربط التلميذ بين مراحل جري  22  نفسحركي 

م، بأقصر زمن ممكن.60أن يعدو التلميذ من فوق ستة حواجز، لمسافة 23  نفسحركي 

 وجداني أن يتعاون التلميذ مع زميله في أداء التمرين الزوجي المقرر في الدرس. 24
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الهدف اإلجرائي) السلوكي(       رقم  المجال 

 وجداني أن يتفاعل التلميذ مع مبدأ التنافس الرياضي الشريف في المسابقة الرياضية. 25

 معرفي أن يذكر التلميذ سبب تسمية الطريقة السرجية في الوثب العالي. 26

 معرفي أن يعدد التلميذ مرحلتين من المراحل الفنية لمسابقة الوثب العالي. 27

 معرفي أن يذكر التلميذ المرحلة التمهيدية للوثب العالي. 28

 معرفي أن يذكر التلميذ المرحلة األساسية للوثب العالي. 29

العالي. أن يذكر التلميذ عدد المحاوالت المسموح بها لالعب على كل ارتفاع في مسابقة الوثب 30  معرفي 

 معرفي أن يذكر التلميذ خطأين قانونيين من أخطاء مسابقة الوثب العالي. 31

 نفسحركي أن يحدد التلميذ قدم االرتقاء الخاصة به في خمس محاوالت. 32

 نفسحركي أن يرتقي التلميذ بقدم االرتقاء ألداء الوثب العالي بالطريقة السرجية بإتقان. 33

ة بإتقان.أن يربط التلميذ بين مرحلتي االقتراب واالرتقاء في الوثب العالي بالطريقة السرجي 34  نفسحركي 

 نفسحركي    .عارضة الوثب العالي بالطريقة السرجية دون وقوعها  أن يعبر التلميذ من فوق 35

ث محاوالت.سم، في ثال70أن يجتاز التلميذ عارضة الوثب العالي بالطريقة السرجية، على ارتفاع  36  نفسحركي 

 وجداني أن يحافظ التالميذ على األدوات المستخدمة في الدرس. 37

 وجداني أن يرفض التلميذ إعارة المالبس الرياضية إلى غيره. 38

مخططًا ألحد مالعب األلعاب الجماعية بدقة.أن يرسم التلميذ  39  نفسحركي 

 معرفي أن يعدد التلميذ ثالثاً من المراحل الفنية لمسابقة الوثب العالي. 40

الوثب العالي.  أن يذكر التلميذ الطول التقريبي لعارضة 41  معرفي 
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الهدف اإلجرائي) السلوكي(       رقم  المجال 

الوثب العالي.  لعارضة  أن يذكر التلميذ أقصى وزن 42  معرفي 

لعالي.ايذكر التلميذ المساحة التي يجب أن ال تقل عنها منطقة الهبوط في مسابقة الوثب  أن 43  معرفي 

 معرفي أن يصف التلميذ خطوات تعليم الدحرجة األمامية من الحركة . 44

ة الطائرة.أن يذكر التلميذ مرحلتين فنيتين للتمرير بالساعدين من األسفل إلى األعلى في الكر  45  معرفي 

 وجداني أن يتقبل التلميذ قانون اللعبة أثناء المنافسة وال يخرقه. 46

 وجداني أن يقترح التالميذ أسلوبًا عملًيا لحل مشكلة التأخير في اللبس قبل بدء الدرس. 47

لطائرة أثناء الممارسة.اأن يحدد التلميذ التلميذ األكثر استخداماً لمهارات التمرير من العبي فريق الكرة  48  معرفي 

ه أثناء الممارسة.بيسمح لالعب الكرة الطائرة استخدام مهارات التمرير   أن يذكر التلميذ المكان الذي 49  معرفي 

لمشطين.أن يقف التلميذ أثناء تمرير الكرة الطائرة بالساعدين من األسفل إلى األعلى على ا 50  نفسحركي 

ع ذكر مسافة الوثب بدقة.الوثب الطويل التي يؤديها زمالئه م أن يستعمل التلميذ الشريط المتري لقياس مسافة 51  نفسحركي 

 معرفي أن يعدد التلميذ أنواع مسابقات الجري في العاب القوى. 52

 نفسحركي أن يحمل التلميذ زميله بعد معرفته لكيفية نقل المصاب على الكتف. 53

الرياضية الفصلية.أن يصوغ التلميذ بعض األحاديث النبوية في المجلة  54  معرفي 

عدين من األسفل إلى األعلى.أن يمد التلميذ ذراعيه أمام جسمه مع وضع أحد كفيه على اآلخر أثناء التمرير بالسا 55  نفسحركي 

ن األسفل إلى األعلى.أن ينظر التلميذ إلى الكرة ومكان توجيهها أثناء تمرير الكرة الطائرة بالساعدين م 56  نفسحركي 

د.يمرر التلميذ الكرة الطائرة بالساعدين من األسفل إلى األعلى إلى الزميل المحد أن 57  نفسحركي 

ث.30ن التمريرات، خالل إلى األعلى أكبر عدد ممكن م  أن يمرر التلميذ الكرة الطائرة بالساعدين من األسفل 58  نفسحركي 
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الهدف اإلجرائي) السلوكي(       رقم  المجال 

على في الكرة الطائرة.أن يذكر التلميذ مرحلتين فنيتين للتمرير باألصابع إلى األ 59  معرفي 

 معرفي أن يبين التلميذ أهمية دقة تمرير الكرة باألصابع إلى األعلى في الكرة الطائرة. 59

 معرفي أن يذكر التلميذ الوضع المسموح اتخاذه أثناء التمرير في الكرة الطائرة. 60

األعلى على المشطين.أن يقف التلميذ أثناء تمرير الكرة الطائرة باألصابع إلى  61  نفسحركي 

 نفسحركي أن يمد التلميذ جسمه كله في نهاية تمرير الكرة الطائرة باألصابع إلى األعلى. 62

 نفسحركي أن يمرر التلميذ الكرة الطائرة باألصابع إلى األعلى للزميل المحدد. 63

ث.30خالل  كن من التمريرات،أن يمرر التلميذ الكرة الطائرة باألصابع إلى األعلى أكبر عدد مم 64  نفسحركي 

 معرفي أن يذكر التلميذ مرحلتين فنيتين لإلرسال األمامي من األعلى في الكرة الطائرة. 65

رة.أن يذكر التلميذ عدد المحاوالت المسموح بها لكل العب في كل إرسال في الكرة الطائ 66  معرفي 

الكرة الطائرة. بعد صافرة الحكم قبل أداء اإلرسال في أن يذكر التلميذ زمن احتفاظ التلميذ بالكرة 67  معرفي 

 معرفي أن يسمي التلميذ المنطقة التي يؤدى منها اإلرسال في الكرة الطائرة. 68

 معرفي أن يذكر التلميذ طول خط منطقة اإلرسال في ملعب الكرة الطائرة. 69

اإلرسال في لعبة الكرة الطائرة.أن يحدد التلميذ مكان التلميذ المرسل في منطقة  70  معرفي 

 معرفي أن يذكر التلميذ مركز التلميذ المرسل في منافسات الكرة الطائرة. 71

.أن يمد التلميذ ذراعه الضاربة أثناء اإلرسال األمامي من األعلى في الكرة الطائرة 72  نفسحركي 

طائرة.األمامي من األعلى في الكرة الأن يضرب التلميذ الكر ة بقوة أثناء تنفيذ اإلرسال  73  نفسحركي 

ي الكرة الطائرة. أن يفتح التلميذ كف يده المرسلة أثناء ضرب الكرة في اإلرسال األمامي من األعلى ف 74  نفسحركي 
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الهدف اإلجرائي) السلوكي(       رقم  المجال 

لكرة الطائرة.التلميذ أصابع كف يده المرسلة أثناء ضرب اإلرسال األمامي من األعلى في ا  أن يضم 75  نفسحركي 

67  نفسحركي أن يدخل التلميذ إلى الملعب مباشرة بعد تنفيذ اإلرسال في الكرة الطائرة. 

يق المنافس.أن يؤدي التلميذ اإلرسال األمامي من األعلى في الكرة الطائرة ليصل إلى ملعب الفر  77  نفسحركي 

األعلى في الكرة الطائرة. أمامية منأن يحصل التلميذ على أكبر عدد ممكن من الدرجات، خالل أداء خمسة إرساالت  78  نفسحركي 

 

 قائمة المراجع: للمحاضرة السادسة والسابعة

2004 ،منهاج التربية البدنية والرياضية)الوثيقة المرافقة( ، وزارة التربية الوطنية -1  

لتربية كنولوجي،وزارة اوالتعام يم الالوثيقة المرافقة لمنهاج التربية البدنية والرياضية،السنة الثانية من التعل  -2
 2006الوطنية،الجزائر ،مارس

 2005، 1بالكفاءات،ط التدريس مقاربة ، هني الدين خير-3

 ، طبعة بدون.، والنشر للطباعة الهدى دار. بالكفاءات التدريس إلى المدخل :حثروبي صالح محمد-4

 2010ودية،التربية السع وزارة–قسم التربية البدنية  إرشادات ألساتذة التربية البدنية ، -5
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 المحاضرة التاسعة: التغذية الراجعة  ،أشكالها ، أهميتها، وأنواعها
مدخل:   

ألجـل  ،د تعلمـه وتطبيقـه لشـيء املـرالالكثري من التغريات اليت تؤثر يف املتعلم منها املعلومـات الـيت تعـط لـه خـالل اسـتجابته هناك 
 : عةغذية الراجمسار حركي ، وغريها ، فهذه املعلومات وغريها تدعى بالتاجناز جيد ، أو حتسني وضع أو تصحيح 

هذه املعلومات تأخذ أشكاال خمتلفة يف البيئة التعليمية ، تقوم وترشد حول دقة احلركة ، أو االجناز قبل األداء ، أو خالله،أو بعده 
 ، أو كلها جمتمعة، وتعد احد احملاور اليت تساعد عملية التعلم .

حول التغذية الراجعة يف جمال التعلم احلركي:" تعترب التغذية املرتدة هي املعلومات الواردة لإلنسان نتيجة يوسف الشيخ  يقول
حلركته"، أي أن اإلنسان يتلقى  التغذية الراجعة ، بشكل مقصود أو غري مقصود من البيئة اليت حتيط  به، فهي اليت حتدد له نوع 

ك الذي يتقيد به ، والتصرفات اليت جيب أن يقوم  هبا ، واليت ال جيب أن يقوم هبا"السلو   

 

 

       

       

ميث    سلمرتدة " الراجعة " عند نموذج يوضح  التغذية ا                                                    

 أوال:مفهوم التغذية الراجعة:
ء االســتجابة، ل او بعــد أدا( فقــد عــرف التغذيــة الراجعــة بأهنــا )كــل املعلومــات الــيت حيصــل عليهــا الفــرد خــال2002يعــرب خيــون )

ه املعلومــات أمــا ن تكــون هــذأوميكــن أن تكــون هــذه املعلومــات إمــا داخليــة أو خارجيــة أو خــالل أو بعــد أداء االســتجابة، وميكــن 
 ية أو خارجية جوهرية(. داخل

يها املتعلم ومن كن أن حيصل عل( أن )التغذية الراجعة باملفهوم الشامل تعين مجيع املعلومات اليت مي2001) وجيه محجوبويرى 
ابات نهـا تعـديل االسـتجمي واهلـدف مصادر خمتلفة سواء كانت داخلية أو خارجية أو كليهما معا قبل أو أثناء أو بعـد األداء احلركـ

 حلركية وصوال إىل االستجابات املثلى(.ا
 وينظر إىل التغذية الراجعة كمصطلح يف جمال التعلم  من قبل " عباس امحد السامرائي " 

 التغذية المرتدة
 البيئة االجتماعية      اإلنسان

 التغذية المرتدة
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على أهنا املعلومات اليت تعطى للمتعلم عن االجناز ، يف حماولة لتعلم املهارة ، واليت توضح الدقة احلركية خالل أو بعد االستجابة ، 
أهنا مجيع أنواع املعلومات احلسية واليت توضح دقة احلركة خالل أو بعد االستجابة أو كليهما .أو كليهما أو   

وميكن تعريفها أيضا أهنا تلك املعلومات التقوميية املرتبطة باستجابة ما تكون دائما غنية وخمتلفة ، كذلك ميكن التعبري عنها بأهنا 
عملية معاجلة معلومات األداء احلركي حنو الواجب املكلف به  والشكل التايل يوضح لنا  املتابعة امليدانية املرتبطة باستجابات الفرد

 وارتباطاهتا بالتغذية الراجعة

لتغذية الراجعةا  

  مخرجات 

 

  

 مدخالت

 

 

 منبهات من البيئة                           ذاكرة قصيرة المدى /ذاكرة طويلة    

حركي ، وكيف تتم التغذية الراجعةشكل يوضح معالجة معلومات اإلدراك ال                   

 ثانيا-أهمية ووظائف التغذية الراجعة:

وظائف التغذية الراجعة يف ثالث نقاط وهي: رمزية الغريب حتدد   

إحداث حركة أو سلوك يف اجتاه هدف معني أو يف طريق حمدد -1  

مقرنة أثار هذه احلركة باالجتاه الصحيح للحركة ، وتعيني اخلطاء  -2  

استخدام إشارة اخلطاء السابق إلعادة توجيه التنظيم  -3  

ظائف التغذية الراجعة فيذكر : " مهام وو أمين الخولي وحيدد "  

بأهنا دفع وحتفز -1  

 

إحساسات من 

خالل العين ، 

 األذن،

العضالت ، 

 الجلد

 

 

إدراك 

 التفسير

 

 

استجابة 

واختيار 

 وتخطيط

 

 

إنتاج 

 االستجابات

 

 

استجابة 

حركية 

 منتجة
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تغري األداء الفوري  -2  

تدعم التعلم -3  

هلا ثالث وظائف وهي: مع الرأيني  السابقني يف حتديد وظائف التغذية الراجعة وجتعلعفاف عبدا لكريم  وتتفق   

نتائج األداء ، أو عن نتائج األداء ، مبعىن حتصيل اإلخطار : تكون مرتبطة مبعلومات عن النتائج ، أو عن األداء ، أو عن  -1
 األهداف.

لبيا سالتعزيز: وهنا يكون حسب احلالة ، واحلصول على نوع من األثر ، سواء كان اجيابيا أو  -2  

التحريك النفسي ، وهنا نقصد االرتقاء بنوع الدافعية لدى املتعلم -3  

جعة ما يلي:أن من وظائف التغذية الرا 2001وجيه محجوب  ويرى  

 *وظيفة دافعية) ألفاظ، جنوم تقديرية، درجات(

 *وظيفة تعزيزيه )تشجيع(

 *وظيفة إعالمية ) إخبار املتعلم عن نتيجته(

 *تصحيح ، تصحيح اخلطاء

نوعة وهي كاآليت:ومن خالل ما تقد م نستنتج أن وظائف التغذية الراجعة املرتبطة بالعمل تكون متعددة ومت   

بالفعل )احلركة( الجناز العمل*جتعلنا نقوم   

 *اإلخطارات ، واليت تكون مرتبطة باملعلومات عن نتائج العمل.

 *مقارنة آثار احلركة املؤداة باهلدف املطلوب

 *متدنا باملعلومات الالزمة للقيام بالعمل املطلوب

لوب*إعادة توجيه احلركة إذا مل حتقق اهلدف أو الثواب ، والتعزيز إذا حققت اهلدف املط  

 *التحريك النفسي عند املؤدي من اجل الدفع بالعمل و االستمرارية

 *تصحيح اخلطاء
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 *ويف األخري ، تصبح كحافز قوي ، وكدافع لألداء  وتكون كشرط قوي للتعلم وإعادة العمل.

 ثالثا:- تصنيف التغذية الراجعة:
وعلى الطرائق املستعملة ألجل تعزيز استجابة التالميذ أو تصنيف التغذية الراجعة ، يعتمد بشكل كبري على مصادر هذه التغذية ، 

الالعبني للواجب بصورة اجيابية ، إن كان اهلدف تعليميا أو تقومييا والوقوف على اجنازات التالميذ أو الالعبني للعمل ، أو معرفة 
 نتيجة عمل.

 تصنيف التغذية الراجعة ميكن أن يتبع عدة متطلبات نذكر منها ما يلي:

نيف التغذية الراجعة تبعا للهدفتص-1  

تصنيف التغذية الراجعة تبعا ملصادر املعلومات -2  

تصنيف التغذية الراجعة تبعا لتوقيت استخدامها-3  

 1ا: تصنيف التغذية الراجعة تبعا للهدف :

واع رئيسية"" إن تصنيف التغذية الراجعة طبقا للهدف ينقسم إىل ثالث أن "فتحي إبراهيم حماديقو ل   

التعرف على مستوى األداء*  

 *التعرف على نتائج األداء 

*إمداد املتعلم باألخطاء اليت حدثت، وكيفية إصالحها ، وبالتايل، فهي تتبع ما يرغب املتعلم الوصول إليه، وتعتمد على اهلدف 
حتقيقه الذي يرغب املعلم الوصول إليه مع املتعلم، فهي تكون بشكل دائري موجه حنو اهلدف مباشرة وكيفية  

 2-ا : تصنيف التغذية الراجعة تبعا لمصدر المعلومات  :

 تنقسم إىل مصدرين أساسيني مها:

:وحتتوي على مصدرين أساسيني :مصادر داخلية  -ا  

 *مالحظة الناشئ ألدائه

 *التغذية الراجعة الصادرة عن اإلحساسات املختلفة
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: وهي تتنوع إىل أربعة مصادر:مصادر خارجية-ب  

الراجعة الصادرة عن املدرب*التغذية   

 *التغذية الراجعة الصادرة عن أشخاص آخرين غري املدرب،كالزميل.

 *التغذية الراجعة الناجتة عن معرفة نتائج األداء

 *التغذية الراجعة املشتقة عن األفالم اليت سجلت األداء )كالفيديو..(

كما يلي:***وهناك اجتاه أخر يضع تصنيف التغذية الراجعة تبعا للمصدر    

مصادر خارجية )مسعية ، بصرية،أو مسعية بصرية معا(،-  

مصادر داخلية)حيوية أو ذاتية :اإلحساس الفردي الذايت باالجناز بدون توجيه املدرب(-  

، صرخة اجلمهور بالفرح مصادر متداخلة ألكثر من مصدر) اإلحساس باخلطاء، االجناز اجليد ،إشارة املدرب بتقدمه يف االجناز-
 أو الغضب(

 

  

 

 

 

 

 

  . 

 

  

مصادر التغذية 

 الراجعة

 خارجية متداخلة داخلية

مالحظة األداء واإلحساس به -1  

ناتجة من مراكز اإلحساس  -2

 المختلفة:

 *اإلحساس باللمس

 *اإلحساس بالقوة

-*اإلحساس عن طريق الرؤية  

مشتركة بين ما يحدث الالعب 

وما يقدم له من مصادر  ،

 خارجية

صادرة عن المدرب-1  

صادرة عن الزميل-2  

صادرة عن معرفة نتائج األداء -3  

صادرة عن الوسائل السمعية والبصرية -4  
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الراجعة من حيث مصادر المعلومات شكل يوضح تصنيف التغذية  

 3- :تصنيف التغذية الراجعة تبعا لتوقيت تطبيقها)لتوقيت استخدامها(

خـالل  التغذيـة الراجعـة يف إعطـاء هناك تأثريات خمتلفة لتوقيت إعطاء التغذيـة الراجعـة وخصوصـا تأخريهـا، وان عـدم التوقيـت اجليـد
 األداء أو بعده له تأثريات خمتلفة ولذلك سوف نتطرق لكل شكل من هذين الشكلني على حدة.

 التغذية الراجعة اآلنية )المستمرة(: --3-1
خليـة ذية الراجعـة الداتخدام التغبعض املهارات تتطلب استخدام هذا الشكل من التغذية الراجعة ففي املهارات اليت ميكن اسهناك 

ب يف لى األداء وقد كتعؤثر سلبا ياآلنية لغرض التصحيح والتحكم باألداء، فان أي تأخري وحىت لو كان جلزء من الثانية فان ذلك 
د توصلت عية أو بصرية، قذا كانت مسإلفة اليت درست تأخري إعطاء التغذية الراجعة الداخلية )احلسية( هذا اجملال ان البحوث املخت

 إىل النتائج نفسها، وان اي تأخري سوف يؤدي إىل إرباك يف السلوك احلركي.
 التغذية الراجعة النهائية: -3-2
ول النتيجـة شكل املعلومات حـ عادة تأخذو التغذية الراجعة اخلارجية النهائية تعطي للفرد معلومات بعد انتهاء احملاولة أو األداء  إن

  ء هذه املعلومات.أخري إعطاومعلومات حول األداء. وميكن إعطاء املعلومات حول النتيجة بعد األداء مباشرة، وميكن أيضا ت
ســية الن األجهــزة احل ن األحيــانيا يف كثــري مــدعــة حلظــة توقــف الالعــب بعــد األداء مباشــرة قــد ال يكــون جمــإن إعطــاء التغذيــة الراج

 .منشغلة يف انتهاء األداء ولذلك فهي حتتاج إىل فرتة لنقل الرتكيز إىل املدرب ومساع ما يقول
ت كثـري مـن اإلحساسـاد نسب اللالعب يكون قأما تأخري إعطاء التغذية الراجعة ملدة طويلة فان ذلك لن يكون جمديا أيضا الن ا

ملخزون يف لربنامج احلركي اايبها ضمن املرتبطة باألداء وبالتايل سوف يفشل يف استثمار املعلومات حول النتيجة وحول األداء يف تبو 
 الذاكرة احلركية.

 املـدرس لغـرض فهـم ملـدرب أوزه علـى اإن أحسن توقيت إلعطـاء التغذيـة الراجعـة هـو بعـد انتهـاء الالعـب مـن األداء وضـمان تركيـ 
 التغذية واستثمارها بشكل جيد. 

 

 طريقة عرض التغذية الراجعة )كيف تقدم التغذية الراجعة(: -رابعا:
 ( طريقة عرض التغذية الراجعة بالشكل التايل: 2001ذكر وجه حمجوب )

 تغذية راجعة عن كل حماولة )سلبيتها ينتج عنها االتكالية(. -1
 راجعة متقطعة. تغذية -2
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 تغذية راجعة بامللخص. )ال تقود املتعلم للهدف(. -3
 تغذية راجعة باملدى. )تعلم كيفية االختيار(. -4
 التغذية الراجعة باملعدل. -5

 حجم التغذية الراجعة: -خامسا:
 رحلة التعلم. كذلك مع مو إن حجم املعلومات املعطاة إىل املعلم جيب أن تتناسب مع مستوى املتعلم من الناحية العمرية 

يح خطـأ واحـد سيطة وتصحإن األطفال عادة ال يستوعبون معلومات كثرية يف وقت واحد، لذلك يستحسن إعطاء تغذية راجعة ب
لتصحيح، أولويات عملية ا من حتديد ومات يف التغذية الراجعة سوف تربك الطفل وال ميكنفقط يف احملاولة الواحدة، وان كثرة املعل

 . مـن هـذا نسـتنتجو حمـاولتنيأويسري هذا احلال على املتعلم اجلديد، حيث ال يتمكن من تصحيح أخطاء كثـرية يف حماولـة واحـدة 
 ة ومركــزة، ويفضــلراجعــة قصــري جيــب أن تكــون التغذيــة ال انــه كلمــا زاد حجــم معلومــات التغذيــة الراجعــة قلــت الفائــدة منهــا. لــذلك

 مـا مت التصــحيح والت. ومــىتإعطـاء تصـحيح واحــد يف احملاولـة الواحــدة وإعطـاء فرصـة التــدريب واسـتخدام التصــحيح يف بعـض احملـا
 ميكن للمدرب أو املدرس االنتقال إىل تصحيح خطأ آخر.

ن أول األداء. فيجــب لنتيجـة وحـلعمليـة التغذيـة الراجعـة واملعلومـات حـول ا و جيـدر القـول هنـا بـان علـى املـدرب أن يضـع أولويـات
ا إىل أن لك األخطاء. وهكذد جتاوز تيركز أوال على األخطاء الكبرية مث يتحول الرتكيز على األخطاء األقل عندما يتضمن املتعلم ق

 ة الراجعة لألخطاء الصغرية جداً.يصل إىل إعطاء التغذي
 لتغذية الراجعة:ا  فوائد -سادسا:

 صقل وتطوير األداء. -1
 تزويد الفرد باملعلومات اخلاصة عن احلركة. -2
 توجيه االستجابات حنو اهلدف احلركي خالل املواقف التعليمية. -3
 تصحيح حافز للتعلم. -4
 وظيفة تعليمية وتعزيزيه. -5

 شروط التغذية الراجعة: -سابعا:
 تكون مناسبة وفعالة. -1
 احلاجة فعلية هلا.أن تكون  -2
 أن تكون شاملة. -3
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 مواكبة التغذية الراجعة الداخلية للتغذية الراجعة اخلارجية والعكس صحيح.  -4
   

وهذه بعض املفردات والعبارات الرتبوية املقرتحة ألستاذ الرتبية البدنية ليستخدمها عند احلاجة إىل التعزيز اللفظي للتالميذ أثناء 
 التدريس:
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أحسنت ،        *  

جيد .        *  

ممتاز .        *  

رائع .        *  

أداء جيد .        *  

لقد أديت احلركة بشكل جيد .        *  

أداء مميز .        *  

حىت أنا ال أستطيع جماراتك .        *  

أنت تسري سريًا حسًنا .        *  

أنت تتطور بصورة جيدة .        *  

املرة .عمل بارز هذه         *  

عمل جيد .        *  

بذلت جمهوًدا كبرية يف احلركة .        *  

تعلمت املهارة بصورة سريعة .        *  

أداؤك ونشاطك يف احلصة مميز.        *  

هذا من أحسن الفصول يف الرتبية البدنية.        *  

أمتىن أن أدرِّسكم يف العام املقبل         *  

يك .ما شاء اهلل عل        *  

اآلن بدأت تؤدي بصورة صحيحة         *  

هذا عمل لطيف .         *  

هذا هو الصحيح متاًما .         *  

تصرفك مع زميلك كان مهذبًا شكرًا لك .         *  

مباراة مجيلة ، لقد أبدعت .         *  

تعاونكم مع بعض مميز وملحوظ .         *  

نشاطكم ملموس وأنا سعيد بذلك .         *  

تعلمتم املهارة بإتقان وأنا فخور بكم .         *  

ه هي الطريقة السليمة، استمر على ذلك .هذ         *  

لقد          أجد تطورًا كبريًا يف ممارستك للعبة ، واصل *         *
 جنحت يف قيادتك هذه املرة .

تفكري جيد .         *  

مبدع .         *  

تفوق ظاهر ، أحسنت .         *  

أنت وزميلك مميزان هذه املرة .         *  

ثق من جناحك يف املرة التالية أنا وا         *  

هذا أحسن ، واصل .         *  

مهارة جيدة ، أحسنت .         *  

استمر على ذلك ، ومتأكد من جناحك          *  

هذا النشاط املستمر جيعلين متحمًسا للمشاركة معكم.    *  
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أحسنت عرفت ذلك سريًعا .        *  

إجابة حسنة .        *  

ذاكرتك رائعة ، جيد .        *  

أنت تتحسن كل مرة يف أدائك .        *  

يعجبين اجتهادك يف التمرين .        *  

لقد تفوقت يف األداء .        *  

ك الطيب .أهنئك على جمهود        *  

هذا هو األداء املطلوب ، شكرًا .        *  

منوذج مميز ، أشكرك .        *  

مهارة جيدة ، أحسنت .        *  

قليل من اجلهد ، وستصل لإلجادة         *  

لقد ساعدمتوين يف تنفيذ حصة رائعة.        *  

هذا تصرف حسن ، أشكرك .        *  

أنت تؤدي عمالً جيًدا اليوم .         *  

جمموعتك . أنا أعلم أنك جمتهد مع         *  

أنت مستمتع بالنشاط اليوم ، شعور حسن .         *  

اختيارك للكلمة الطيبة مع زميلك كان يف حمله .    *  

أنت تتعلم بسرعة ، أهنئك على جهدك .         *  

أنت قائد جمموعة جيد منذ العام املاضي، استمر.    *  

هذا من أفضل األداء ، واصل .         *  

أداؤك متكامل ، مثل املرة السابقة متاًما .         *  

حماولة حسنة ، جرب مرة أخرى .         *  

ال بد أنك كنت تتمرن جيًدا أحسنت .         *  

حماولة ناجحة ، استمر على نفس األداء .         *  

لو ركزت قليالً ، ستتقن .         *  
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  :العاشرةالمحاضرة 
 تقويم العملية التدريسية في األنشطة البدنية والرياضية

 مدخل :
ق ْد ل   )) يم إذ يقول العظدق اهللعملية التقومي حتدث باستمرار يف حياة األفراد حملاولة الوصول إىل األفضل، وص

نس ان  يف أ ْحس ِن تـ ْقِومٍي(( ل ْقن ا اإْلِ  خ 
 ” رت موس وبسفه قاوالتقومي يف اللغة هو تقدير شيء معني أي أنه عملية تقدير قيمة هذا الشيء وعر 

 ."بأنه "التحقق من قيمة

لى جتري ع لقياس اليتا التقومي بأنه " عملية تربوية تتم باستخدام أساليب  ً Daugtreyدوتري وعرفً  
 ة وموضوعية منقة ذاتيبطري بطريقة كمية ونوعية يعرب النتائج أو العمليات و تؤدي من مث إىل عرض البيانات
 خالل إجراء املقارنات مع حمكات موضوعة سلفا " .

و التقومي يف الرتبية البدنية ال خيرج عن املفهوم السابق ذكره فهو يتضمن تقدير ألداء التالميذ و الالعبني ، مث 
ملواصفات األداء ن كما أنه يتضمن أيضا تقومي مقدار إصدار أحكام على هذا األداء يف ضوء اعتبارات حمددة 

احلصيلة اليت تعرب عن التغريات اليت مت احلصول عليها عن طريق ممارسة برامج التعليم أو التدريب ، كما أن التقومي 
 .“ يف الرتبية أيضا إصدار أحكام على الربامج و املفاهيم وطرق و أساليب التعليم و التدريب

: بأنه عملية إصدار احلكم على قيمة األشياء أو األشخاص أو املوضوعات، كما وسيد عثمانأبو حطب ويرى 
 .يتضمن أيضاً معىن التحسني أو التعديل أو التطوير الذي يعتمد على هذه األحكام

 .“ بأنه احلكم على الشئ” : رمزية الغريببينما ترى 
ة اليت يلجأ إليها املرىب ملعرفة مدى جناحه يف حتقيق هو العملي” ، ومنري كامل: بأنه الدمرداش سرحانويعرفه 

 .“ األهداف اليت يسعى إليها
بأنه العملية اليت يتم هبا إصدار حكم على مدى وصول العملية الرتبوية إىل ” : فرنسيس عبد النورويضيف 

سريها واقرتاح  أهدافها ومدى حتقيقها ألغراضها والعمل على كشف نواحي النقص يف العملية الرتبوية أثناء



معهد 2باتنة–جامعة الشهيد مصطفى بن بولعيد 

 العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

للسنة -محاضرات تعليمية األنشطة البدنية والرياضية

2017/2018مدرسي الثانية ماستر نشاط بدني رياضي   

مرتات محمد د/  

 

70 
 

 .“ الوسائل لتالىف هذا النقص
بأنه التعرف على منو الطالب يف مجيع نواحي شخصيته، من النواحي ” : عصمت مطاوع، وواصف عزيزتعريف 

 .“ العقلية، والعملية، والنواحي العاطفية أو الوجدانية
ستهدف الكشف عن مواطن : "بأنه عملية تشخيصية وقائية عالجية تبسيونى عميرة، وفتحى الديبتعريف 

  القوة والضعف يف التدريس بقصد عملية التعليم والتعلم وتطويرها مبا حيقق األهداف املنشودة
مما سبق ينضح أن التقومي وسيلة وليس غاية، حيث ميكننا من التعرف على ما حققناه من أهداف، كما توجهنا 

 .يهاإىل الكشف عن مواطن الضعف لكي نعمل على إصالحها وتالف

قييم يعين خمتلف ، فالت ين شيئامة تعكثريا ما خيلط املهتمني بني كلميت تقومي وتقييم ، و الواقع أن كل  كل        
 .ح اعوجاجه ه و إصالم عليبيان قيمة الشيء فقط ، أما التقومي فيعين باإلضافة إىل بيان قيمة الشيء احلك

ة ي  القيما تقرير الصالحية أ  فإن التقييم عملية إنسانية يتم هب ً 1994معجم علوم التربية وحسبً         
 بوية .قة تر الرتبوية للمنهج ، أما التقومي فهو عملية تصحيحية يتم هبا حتسني املنهج كوثي

 ألتقييمي على ت احلكمقتضياللتعلم و التعليم أو حتسني ما يلزم من عوامله و عملياته املتنوعة وذلك حسب م
 .سابقه التقييمنتاجا لو هدفا  ، فالتقييم إذا عملية و أداة سابقة للتقومي املنهجي الذي جيسد بدورهصالحيته 

 أوال: أنواع التقويم : -

 :  التقويم الموضوعي -1-

التحليل  م و الدراسة ولى الفهبين عو الوعي و الشعور امل وهو التقومي الذي تتوفر فيه املعاير أو احملكات       
ة األشياء بعيد فراد وات األلعناصر الشيء أو الشخص وفيه يتم احلصول على املعلومات أفضل ودقيقة عن إمكاني

 ارات.القر  عن املقاييس الذاتية وحدها اليت تستند إىل األسس و الرباهني املوضوعة الختاذ

ية مما عي دقيقة للغااملوضو  لقياسااليت يتم احلصول عليها يف الرتبية الرياضية باستخدام طرق  فقد أصبحت النتائج
 تساعد على استخدامها يف عملية التشخيص و العالج .
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  التقويم الذاتي : -2-

ا ال وهنتصف أحينا بكأهنا ت ت كماوهو يعين أن أحكام الفرد بقدر ارتباطها بذاته مثل اآلراء ، أو االجتاها     
وات ت بالتقومي خطليت دفعاعامة شعورية كما أن استخدام طرق القياس املوضوعي يف التقومي يعترب احد العوامل ال

 واسعة ألمام .

عديد من ال أن هناك الوضوعي إ املو بالرغم من أن االجتاه احلديث للتقومي يف الرتبية الرياضية يتجه حنو التقومي
 الغطس و و و التمرينات باز ،ب تقوميها باستخدام هذا النوع من التقومي مثل اجلماألنشطة الرياضية اليت يصع

 الباليه ،....  .. 

قوم بإصدار الذي ي خص هوويسمى أيضا هذا النوع من التقومي بالتقومي  املستمر حول الذات أي أن الش    
ا مل دورا يف هذض العواب بعته إذ تلعاحلكم على األشياء أو األشخاص بالقدر املستطاع إدراكه و املرتبط بذا

مل يعها عوامجو و اإلدراك   لفهم،االنوع من التقومي منها املنفعة الذاتية ،كاأللفة ، املركز االجتماعي، سهولة 
ط ء وهي ال ترتبشكل أراو رعية مرتبطة بصفة ذاتية ، وعليه فإن إصدار األحكام تصبح بصورة قرارية سريعة وال ش

 . وعية بأية مقاييس موض

 تصنيف التقويم من حيث توقيت إجرائه :  -ثانيا

 التقومي التمهيدي ) املبكر أو املبدئي ( :  -1-

ح ، املنهج املقرت  نامج أوللرب  يستخدم التقومي التمهيدي بغرض احلصول على بيانات ضرورية عن العناصر األساسية
وكذا  ،أدوات  جهزة وأاإلمكانات املتاحة من وذلك من أجل الوقوف على احلاجات الفعلية للمستفيدين و 

 . لك...ا إىل ذمرة و األفراد والقادة الالزمني للتنفيذ و التمويل ومصادره، ووسائل التنفيذ املتوف

 التقويم التكويني ) البنائي ( :  -2-

و التعلم ومن املعتقد يستخدم التقومي التكويين خالل تقدمي الوحدة الدراسية كجزء مكمل لعملييت التعليم        
أن هذا النمط من التقومي خيصص له وقت خارج الوقت املخصص للدروس ، ولكن املتبع هو استخدام هذا 
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النمط من التقومي خالل العلمية التعليمية ذاهتا كجزء من التدريب على املوضوعات الدراسية املختلفة وليس كجزء 
 Feed)  يف كونه ميد القائمني به مبعلومات التغذية الراجعة منفصل عنها ،  وتكمن قوة التقومي التكويين 

Back ) . اليت تلعب دورا رئيسيا بالنسبة للتعليم 

و التحقق فيما ه فإن هدف هذا التقومي  ً ( Deligners et Duret)  1996ديليني ودوري وحسبً  
 داف بيداغوجيةا ذا أهمسبق إذا كان التلميذ قد أحرز تقدما حنو اهلدف املسطر من خالل تلقيه برناجما مسطر

 خمتارة مسبقا       .

اء رادة لبنجابة على اإلفإن التقومي التكويين بالدرجة األوىل باإل   Maccario 1982ماكاريو وحسبً  
 غوجي لبيداالية التعليمية ) الديداكتيكية ( انطالقا من معلومات مستقاة من املشروعة العم

لى علتدريب لذلك  ومما سبق يستخلص أن التقومي التكويين يستخدم خالل حصة الرتبية البدنية       
أن  بات اليت ميكنو ة الصعمعرف املوضوعات الدراسية املختلفة و بالتايل حتديد مدى مواكبة التلميذ للحصة وكذا

 تواجه خالب الدرس . 

 التقويم التجميعي :  -3-

لتقومي يتحدد يف فإن هذا النوع من ا Deligners et Duret  1996ديليني ودوري  حسبً         
 جعية. أو جمموعة مر  ج مرجعييق فو هناية العلمية الرتبوية ويقود إىل حتديد التالميذ مقارنة مبعايري حمدد عن طر 

با ما األخر ، وغال بالفرد منهم تاز  التقومي التجميعي بأنه يعكس مستويات حتصيل التالميذ مبقارنة لكل فردومي
 هم .كل منليستخدم يف نظم التعليم املختلفة لوضع التالميذ يف الصفوف الدراسية املناسبة 

سية أو مقرر حدة درايس و تدر نستخلص مما سبق أن التقومي التجميعي يستخدم يف هناية الوقت الرمسي ل      
 دراسي يف هناية فصل أو عام دراسي أو يف هناية مقرر أو برنامج تدرييب معني. 

 التقويم التتبعي ) الطولي ( :  -4-
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أو التقومي  يلتقومي التتبعافة اسم خمتل يطلق على النمط التقوميي الذي يتبع تقومي الربامج أو املنهج عرب مراحل      
التقومي  اليت يتضمنها الالحق تقوميالطويل وهو منط تقوميي يأيت مع التقومي التجميعي اخلتامي ضمن اسرتاتيجيات ال

ذا النمط من هلق على قد يطو النهائي للنظم وذلك بغرض لوقوف على مستوى الكفاية اليت يصل إليها املتعلم ن 
 أمناط التقومي اسم التقومي املستمر .

 :وظائف التقويملثا : ثا
 :للتقومي عدة وظائف رئيسية نلخصها فيما يلي

 :أغراض تعليمية 1- 
 طريق التقومي ية، فعنلرياضاهذه األغراض ذات فائدة يف تقدير مدى تقدم التالميذ حنو أهداف تدريس الرتبية 

م التالميذ إىل تقد تؤدى ميكن الكشف عن نواحي القوة والضعف عن التالميذ وتوجيه العملية التعليمة حبيث
و  قوة دافعة حنالتقومي يكون ومنوهم بصفة مستمرة، وبذلك يصبح التقومي عملية تشخيصية وقائية عالجية، وبذلك

 .حتفيز التالميذ على التعليم
 :أغراض إدارية 2- 

يذ ميكن ملكل تل نشاط ميكن أن يستخدم التقومي خلدمة أغراض املدرسة والىت تتمثل ىف االحتفاظ بسجالت
ن مرحلة إىل مرى، أو ىل أخاالستفادة منها عند نقل التلميذ من صف إىل آخر، وعند نقل التلميذ من مدرسة إ

 .أخرى
 :أغراض توجيهية 3- 

 .مهنياً اسياً و يذ در وذلك عن طريق مجع املعلومات عن كل تلميذ على حدة ميكن للمدرسني توجيه التالم
 :أغراض بهدف البحث 4- 

، ميكن وضوعيةات واملالدراسات والتجارب العلمية القائمة على أسس عملية تتسم بالصدق والثبعن طريق 
 .حتسني املقررات والوسائل التعليمية وطرق التدريس

 :رابعا:  مجاالت التقويم في التربية والتدريس
 :تقويم المعلم 1-  
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عدة اهلرم التنظيمي يف هيكل الوزارة، وإذا مل إن تقومي املعلم أمر ضروري لنجاح األهداف، ذلك أن املعلم هو قا
تصلح حال القاعدة فماذا يصبح حال من فوقها؟ وهو حجر األساس يف ترمجة وحتقيق األهداف الرتبوية العامة 

اليت ترمسها الوزارة، هذا ويشرتك يف تقومي املعلم ناظر املدرسة، واملوجه، واملدرس األول. وجيب أن يشرتك مع هؤالء 
نفسه، مث التالميذ ألن األحكام اليت ينقلها تالميذه عنه هلا داللة كبرية، فهم خري من حيكم على شخصية  املعلم

 .وطرائق تدريسه وغزارة مادته
 :تقويم المناهج - 2- 

ملا كان تطوير املناهج الدراسية عملية ضرورية لتحسني العملية التعليمية كان البد من تقومي املناهج احلالية 
ومن األسئلة اليت يهتم هبا املقوم … فادة من نتائج التقومي يف إعادة بناء املنهج أو يف حتسني بعض جوانبهواالست

 :الرتبوي عندما يتعرض لتقومي منهج
 هل يرتبط تسلسل حمتوى املنهاج مبستويات منو التالميذ؟ -
 هل مت اختبار اإلمكانات لوضع حمتوى املنهاج؟ -
 توى املقرتح؟ما مدى أمهية وضرورة احمل -
 ما مدى ترابط عناصر احملتوى وتكاملها؟ -
 ما مدى منطقية التسلسل يف احملتوى؟ -
 هل يسمح احملتوى املقرتح ملراعاة الفروق الفردية بني التالميذ؟ -
 ما هي أنشطة التقومي البنائي )التكويين( املستمر اليت تضمن تصحيح املسار أثناء تنفيذ املنهاج؟ -
 التقومي اخلتامي الذي يهدف إىل تقومي فاعلية العائد من هذا املنهاج؟ ما أنشطة -
 ما مدى استخدام البيئة كمصدر للخربات يف املنهاج؟ -
ما مدى مشول اخلربات التعليمية للجوانب الثالثة من السلوك :اجلانب املعريف، اجلانب االنفعايل الوجداين،  -

 اجلانب النفسحركى؟
 :تقويم التدريس  3-   

 :ويتضمن هذا اجملال ثالث اجتاهات هى
البحث عن خصائص املدرسني كمعيار لكفاءة التدريس سواء كانت هذه اخلصائص شخصية أو ثقافية أو  -أ
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 .مهنية
البحث عن العملية التدريسية وما مت فيها من سلوك املدرس والتلميذ، وهذا املدخل يف التقومي يعترب أساس  -ب
 .اعل بني املدرس والتلميذ هو أساس التعليم، وهو مؤشر صادق لكفاءة التدريسالتف
 .البحث عن نتائج التعليم باعتبارها املؤشر األهم إن مل يكن الوحيد لكفاءة املدرس -ج

 :تقويم التلميذ -4
صور شىت  لميذ من خاللتلاويتم تقومي  التلميذ هو حمور العملية التعليمية، وهو احملصلة النهائية للعملية الرتبوية،

ة أن تكون عملي مراعاة لذا جيبو البطاقات املدرسية واملنافسات،  –مثل االختبارات العملية والنظرية والشفوية 
 .التقومي مستمرة طوال العام وشاملة جلميع جوانب التلميذ

 :خامسا :خطوات عملية التقويم
 : اآليتميكن تلخيص اخلطوات اليت تتبع يف عملية التقومي يف

حتديد األهداف التقوميية املناسبة اليت وضعت للعمل الرتبوي التدريسي الذي يعمل املقوم بتقوميه ويفهمها  -
وميثلها متثيالً صادقاً ألهنا تعترب املرجع األساسي لعملية القياس وبتحقيقها أو عدم حتقيقها حيكم على العمل 

 .الرتبوي التدريسي بالفشل أو النجاح
 .األهداف على حنو ميسر اختبار الوسائل وإجراء التقومي تصنيف -
 .ترمجة هذه األهداف إىل أنواع من السلوك ميكن مالحظتها -
 .حتديد املواقف اليت يظهر فيها هذا السلوك -

فمن الضروري أن تكون هناك مواقف جيد فيها األفراد فرصة خاصة يظهرون فيها قدراهتم، وتعكس بشكل واضح 
ف اليت يتم حتديدها، ومدى ما وصل إليه التالميذ وحققوه من منو، وأيضاً ما حتقق من هذه األهداف هذه املواق

 .وما مل يتحقق، ويتم ذلك من خالل مالحظة أمناط السلوك وقياسه
 :مجع البيانات عن سلوك التالميذ بعد القيام بعملية التعليم -

القياس، وذلك حيتم على املدرس الذي يقوم بعملية التقومي أن التقومي ليس جمرد عملية قياس بل تتضمن حتليل هذا 
حيدد الطرق اليت يقدر هبا تلك البيانات اليت مت جتميعها وتصنيفها وذلك هبدف استخالص أهم النتائج املطلوبة 
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وذلك باستخدام بعض األساليب اإلحصائية، وعلى ذلك يتم تصنيف النتائج وحتليلها وتفسريها يف ضوء 
 .احملددة لتحديد مدى التقدم والنمو ونواحي القوة والضعف للتوصل إىل ما قد يتطلبه املوقف من تعديل األهداف

 :اختبار أدوات ووسائل التقويم سادسا:-
الهلا مالحظة خكن من ليت ميبعد االنتهاء من حتديد األهداف وتوضيحها وتصنيفها وحتديد املواقف الرتبوية ا

ومي ملدرس يف التقاتخدمها وف يسالتالية واملنطقية هي اختبار أنسب الوسائل اليت س أمناط السلوك، تكون اخلطوة
، ومن أهم عملية التقومي تم فيهاليت تواليت ختتلف باختالف اهلدف من العملية التقوميية واختالف املواقف الرتبوية ا

 وسائل التقومي يف جمال الرتبية  البدنية والرياضية هي:

 االختبارات 

 الحظة امل –

 املقابلة الشخصية  –

 االستبيان  –

 مقاييس التقومي املدرجة –

 مقاييس العالقات االجتماعية  – 

 دراسة احلالة  –

 املقاييس املورفولوجية –

 .شيوعاً  ألكثرإال أن يف جمال الرتبية  لبدنية والرياضية تعترب االختبارات واملقاييس هي ا 

 أدوات ووسائل التقومي وفق اخلطوات التالية: وتتم عملية  اختبار
 .تسجيل النتائج -
 استخدام نتائج التقومي يف التعديل مث التطوير.  -
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 سابعا:معوقات عملية التقومي يف الرتبية البدنية و الرياضية

ة  يف حالا طويالغرق وقتس تستتعدد موضوعات التقومي يف جمال الرتبية لبدنية والرياضية جيعل عمليات القيا -
لرياضية الرتبية روس ااستخدام الوسائل املقننة ، يف نفس الوقت الذي يالحظ فيه ضيق الزمن املخصص لد

 املدرسية . 

 ريس مية وطرق التدالتعلي ربامجقلة املتاح من أدوات القياس املقننة خاصة فيما يتعلق بتقومي املعلمني و ال -

ية ائمني على عملبعض القلتاج افر خربات فنية و إدارية خاصة قد ال حتيتطلب تطبيق أدوات القياس املقننة تو  -
 التقومي يف املدارس يف الوقت احلايل .

 Mariot  .J ماريو. جرحً  أما يف األنشطة الرياضية اجلماعية فنذكر هنا مثال عن  نشاط كرة اليد فقد ط  
 منها : ة عديدة عدة مشاكل ناجتة عن التقومي كعملية تربوية ، وضمن ذلك بطرح أسئل ً 1994سنة 

 هل لألساتذة ساعات كافية للدروس كي يتفرغ لعملية التقومي ؟ 

 هل املنشآت و الظروف املادية كافية ؟

 كيف ميكن االنتقال من عملية التقومي إىل عملية التنقيط ؟

 ة لكل فرد أم احلصيلة اجلماعية للفوج.وهل جيب تقومي احلصيلة الفردي

 

 يستخدم فقد ينهماب للفروق واضح إدراك دون مرتادف بشكل األحيان بعض يف املصطلحات هذه تستخدم قد
 هذا أن التحصيل قياسل ما اختبارا يطبق الذي املدرس عن فيقلون التقومي ملصطلح كمرادف القياس مصطلح
 بعض استخدام به صديق التقومي مصطلح أن البعض يرى قد أخرى ناحية ومن التحصيل بتقومي يقوم املدرس
 مظاهر أكثر ولعل القياس على ذلك يف االعتماد دون املختلفة الظواهر على األحكام إصدار يف اخلاصة الطرق
 لوكللس الكيفية األوصاف انه على التقومي استخدام هو انتشارا املصطلحني بني اخللط
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 السلوك. هلذا الكمية األوصاف انه على القياس مصطلح واستخدام .

 األسئلة تلك عن الفرد اباتإص على بناءا حنصل حبيث حتديدا الثالثة املصطلحات أكثر االختبار مصطلح ويعترب
  األسئلة عليهم وزعت الذين األفراد لدي املقايسة الصفات عن عددية قيم شكل يف نتائج على

 استخدام طريق عن كنواخلصائص ومي الصفات بعض فقياس االختيار من اتساع أكثر مصطلح فهو القياس أما
 كمالحظة اخلاصة ياسالق أساليب بعض معينة خصائص ومسات لقياس يستخدم وقد بدوهنا أو االختبارات بعض

 جهة ومن جهة من هذا كمية بيانات شكل يف معلومات تعطينا أن ميكن وسائل أخرى أي أو التقدير ومقاييس
 ملصلح أما بالنسبة نات،البيا تلك على احلصول يف تتبع اليت اإلجراءات إىل القياس مبصطلح قد يشري أخرى
 هذا وىف والقياس االختبار من وامشل ابعد هو ما إىل ميتد فهو التقومي

 هذا يف وهو والتلميذ أدائه،و واملدرس  تدريس وطرق املناهج تقومي مثل اجملاالت يف التقومي يستخدم فقد الصدد
 املالحظات طريق عن أو قننةامل واملقاييس استخدام االختبارات طريق عن مجعها يتم بيانات على احلصول يتطلب
 . أو االستفتاءات الشخصية املقابالت أو العلمية

 احلصول يتم اليت لبياناتوامشل فا اعم التقومي فمصطلح القياس مصطلح مفهومه يف يتجاوز التقومي مصطلح إن
 إىل النظر ميكن السبب هلذا ميالتقو  لنظم مداخالت بالنسبة تعترب ألفا واملذكورة املختلفة العمليات من عليها

 .التقومي مراحل من أو مرحلة التقومي متطلبات من انه على القياس

 الربامج على األحكام تضمن إصداري انه حيث املفاهيم مع يتطابق والرياضية، البدنية الرتبية جمال يف التقومي إن
 يؤثر وما احلركية املهارات ىعل والتدريب يتعلق بالتعليم ما وكل واإلمكانات والتدريب التعليم وأساليب وطرق

 طريقة العلمي املنهج متخذا يعامج طرقها قد التقومي أن إال الرياضية، أوجه النشاطات تعدد من الرغم وعلى .فيها
 .احلقائق للوصول إىل

 يبدو والقياس التقومي إن استخدام" والرياضية البدنية الرتبية جمال يف والقياس التقومي عن يقول هفان أما) بيوتشر(
 التحقق أردنا وإذ طريقها، عن يتم وما تدرس اليت فاعلية الربامج أو فائدة مدى على نتعرف أن أردنا ما إذ حتميا
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 )مواطن  تعرف على تساعد أمور والتقومي فالقياس اجلها، من املوضوعة فعال األغراض حتقق الربامج هذه أن من
  "التقدم ومدى التعليمات قيمة تبني أهنا كما الربامج وىف األفراد يف الضعف

 : ليةالتا النقاط يف تلخيصها وميكن ، كبرية أمهية له التقومي أن لنا يتبني هنا ومن

 .وتوضحها التدريسية التعليمية األهداف قيمة حيدد التقومي - أ

 .والتدريسية التعليمية لألهداف حتقيقها مدى املستخدمة الطريقة أمهية حتديد -ب

 .املنهج تواجه اليت الصعوبات حتديد -

 ولكن واقف،امل من عديد يف استخدامها جيب اليت التقومي أدوات من الكثري وكخالصة فان هناك

 ملراحلا يف خاصة بصفة البدنية، الرتبية فلسفة مع تتوافق اليت األدوات فإن احلظ لسوء

 يف لثالثةا التعلم جماالت حنو املوجه.جديدة أدوات تطوير جيب ولذلك للغاية نادرة األوىل

 .الوجداين(-املعريف -النفس احلركي ) البدنية الرتبية

 المصادر والمراجع:
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