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:ملخص

Abstract:
Physical education and sports is
important, as the importance of
correct practice for it for trained
and experienced children lies in
the following:
Development of skills (motor
skills of all body parts), which
gives the body good physical
fitness.
Helps to improve morphological,
physiological and motor ability to
control the body.
It gives the schooled child what is
called physical sufficiency or
physical and muscle strength,
flexibility and fitness necessary to
practice all his own life activities
without fatigue or boredom.
It works to provide the individual
with sound mental health and a
positive outlook on life, and
planning and tactical thinking
based on intelligence, and gives
him appropriate and logical
reactions and emotions towards
the things and situations in which
he lives.

 حيث تكمن أمهية، للرتبية البدنية والرايضية أمهية
املمارسة الصحيحة هلا ابلنسبة لألطفال املتمدرسني و
: املتمرسني فيما يلي
 تنمية املهارات (املهارات احلركية جلميع اعضاء اجلسم
.  وهو ما يكسب اجلسم لياقة بدنية جيدة،)
 تساعد على حتسني القدرة املرفولوجية و الفيزيولوجيـة
.واحلركية من أجل التحكم يف اجلسم
 متنح الطفل املتمدرس ما يسمى ابلكفاية البدنية أو
القوة اجلسدية والعضلية واملرونة واللياقة الالزمة
ملمارسة كافة األنشطة احلياتية اخلاصة هبه دون
. تعب أو ملل
 تعمل على إكساب الفرد الصحة النفسية السليمة
 و التخطيط والتفكري،والنظرة اإلجيابية للحياة
 ومتنحه ردود الفعل، التكتيكي القائم على الذكاء
واالنفعاالت املناسبة واملنطقية اجتاه األشياء
.واملواقف احلياتية اليت يعيشها
: الكلمات املفتاحية
الرتبية البدنية ؛ الرتبية البدنية و الرايضية ؛ املهارة احلركية
.؛ القدرات احلركية

key words:
physical education - physical
education and sports - motor skill
motor
abilities
.
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واحلركة إحدى الوسائل املهمة اليت يعرب عنها الطفل عن

.1مق ّدمـة :

هتتم األمم املتحضرة يف الوقت احلاضر ابلطاقة
البشرية ألبنائها أكثر من اهتمامها أبي شيء آخر أو
أبي طاقة أخرى  ،ذلك أن اإلنسان يستطيع أن يتحكم
بتلك الطاقات وحيوهلا لصاحل أمته وجمتمعه فيما لو أعد
إعداداً سليماً حيقق له منواً متكامالً يف جوانب
1
شخصيته.
وتعد مرحلة الطفولة من مراحل النمو املهمة "فالدعائم
اجلوهرية حلياة اإلنسان البالغ الراشد تقوم على خواص
طفولته فأطفال اليوم هم رجال الغد  ،وازدهار األمم
أييت من العناية اليت تقدمها لتنشئة أطفاهلا  ،التنشئة
الصحيحة وكذلك ابإلمكانيات املناسبة اليت توفرها
ألطفاهلا لكي تساعدهم على النمو السليم وبناءاً على
ذلك أصبح االهتمام ابألطفال مطلباً حضارايً  ،يقاس
2
من خالل مدى تقدم األمم وحتضرها.
ومرحلة الدراسة ابملدرسة ابلنسبة لألطفال هي من
املراحل التعليمية املهمة حيث ميكن من خالله
الكشف عن القدرات اخلالقة لألطفال ورعاية منوهم
وتوجيههم الوجهة الصحيحة وهذه أتيت من خالل
األنشطة والفعاليات اليت تقدمها عن طريق االلعاب و
النشاطات واالستكشاف والبحث.
ويعد النشاط البدين أحد هذه القدرات  ،الرتباطه
ابملهارات احلركية والصفات البدنية واليت بدورها تتطلب
منطا أو أكثر من أمناط املستقبالت احلسية وان أصل
النشاط يكمن فيما يقوم به الطفل من أنشطة حسية
حركية خالل املرحلة التدريبية  ،ابإلضافة إىل قيام الطفل
ابحلركات املتنوعة اليت تنمي قدرته على اإلبداع احلركي
واستثماره ملصلحته .

نفسه واليت تشري أيضا إىل مستوى قدراته احلركية و
العقلية لديه

وأتيت أمهية البحث من أمهية مرحلة

الدراسة للطفل يف بناء شخصية الفرد وتكاملها  ،من
خالل استكشاف القدرات اليت ميتلكه الطفل و اليت
يعرب عنها من خالل ممارسته للنشاط البدين الرايضي
خالل حصة الرتبية البدنية ابملدرسة.
 .2اشكالية البحــث :
تــتلخص مشــكلة البحــث فــي حماولــة التعــرف
علــى دور حصــة الرتبيــة البدنيــة و الرايضــية فــي املدرسة
يف تطوير و تنمية مهارات الطفل املتمدرس.
و وفقا لذلك نطرح التساؤل التايل :
هل حلصة الرتبية البدنية و الرايضية دور يف تطوير و
تنمية مهارات الطفل املتمدرس ؟
 .3أهداف الدراسة:
 إب ـراز دور حصــة الرتبيــة البدنيــة والرايضــية تطوير و
تنمية مهارات الطفل مما تســاهم فــي جعلــه عض ـوا
فعــاال فــي الوســط املدرسي وجمتمعه.
 إبراز الدور اهلام الذي تلعبه حصة الرتبية البدنية
والرايضية يف تنمية قدرات الطفل (القدرة
املرفولوجية و الفيزيولوجيـة واحلركية).
 معرفة املعوقات اليت تعيق تطوير و تنمية مهارات
الطفل املتمدرس .
 إعطاء فكر جديد للمختصني يف الرتبية البدنية و
الرايضية يف االهتمام بتطوير و تنمية مهارات
الطفل(القدرةاملرفولوجية و الفيزيولوجيـة واحلركية).إلـى
جانب تنمية القيم األخالقيـة و القـدرات املعرفية و
املهارات النفسية و االجتماعية.
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 لفت النظر إىل ضرورة إدراج هدف تطوير و تنمية
مهارات إىل جانب هدف القيم األخالقية و
اهلدف النفس حركي و اهلـدف االجتمـاعي
العـاطفي و اهلدف املعريف يف منهاج الرتبية البدنية و
الرايضية.

-2

 .4أمهية الدراسة:

 تعزيز الدور الكبري الـذي تلعبـه حصـة الرتبيـة البدنيـة
و الرايضـية فـي تطوير و تنمية مهارات التالميـذ
بفضـل األسـاليب التـي ينتهجها أستاذ الرتبية البدنية
و الرايضية.

-3

-4

 أوال  :الرتبية البدنية و الرتبية الرايضية:
.5مفاهيم الرتبية البدنية :

لقد اهتمت الدول احلديثة ابلرتبية البدنية اهتماما
كبريا نظر ملا مت اكتشافه من ااثر اجيابية
بناءة تساعد على اعداد شخصية املواطن سواء من
الناحية العقلية او البدنية او النفسية او اإلجتماعية حىت
اهنا اصبحت من املؤشرات اهلامة اليت تدل على التقدم
احلضاري للمجتمع.
و على عكس ذلك مازال يعتقد الكثري من الناس أن
الرتبية البدنية هي خمتلف أنواع الرايضات أو أهنا
عضالت و عرق أو أذرع و أرجل قوية ،أو أهنا تربية
األجسام ،و هلذا تعددت مفاهيم الرتبية البدنية من عامل
ألخر ،فرغم اختالفهم يف شكل تعريفها فأهنم يتفقون
يف املضمون ،ومن أهم التعاريف ما يلي:
 -1عرفها انش  :أبهنا جزء من الرتبية و أبهنا تستغل
دوافع النشاطات الطبيعية املوجودة يف كل شخص
لتنميته من الناحية العضوية و التوافقية و العقلية و
اإلنفعالية و هذه األعراض تتحقق حيثما ميارس

-5

-6

-7

-8
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الفرد أوجه نشاط الرتبية البدنية سواء كان يف
3
امللعب أو يف محام السباحة.
عرفها نيكسول و كزنز :أبهنا ذلك اجلزء من الرتبية
اليت
القوية
األنشطة
تنص
اليت
تتضمن عمل اجلهاز العضلي و ما ينتج عن
4
االشرتاك يف هذه األوجه من النشاط من التعل.
عرفها فولتمر و اسيلنجر  :أبهنا ذلك اجلزء من
5
الرتبية الذي يتم عن طريق النشاط البدين.
عرفتها لوميكني :الرتبية البدنية هي العملية لبيت
يكتسب الفرد من خالهلا أفضل املهارات البدنية و
العقلية و اإلجتماعية و اللياقة من خالل النشاط
6
البدين .
عرفتها اجلمعية األمريكية للصحة و الرتبية البدنية و
الرتويح عام :1965إن الرتبية البدنية اليوم هي
مادة اليت يتعلم األطفال ليتحركوا،و يتحركوا
7
ليتعلموا.
عرفتها تشارلز بيوتشر :أن الرتبية البدنية هي جزء
متكامل من الرتبية  ،و اليت هتدف إىل تكوين الفرد
االئق يف اجلوانب البدنية و العقلية و اإلنفعالية و
ذلك عن طريق ألوان النشاط البدين املختار بغرض
8
حتقيق هذه احلصائل .
يرى وليامز :الرتبية البدنية أبهتا جمموعة األنشطة
البدنية لإلنسان اليت أختريت كأنواع و نفذت
9
كحصائل.
يعرفها أمني اخلويل  :الرتبية البدنية جزء من الرتبية
العامة أو مظاهرها  ،فكلمة البدنية تشري إىل البدن
وهي كثريا ما تستخدم لإلشارة إىل صفات بدنية
كالقوة البدنية والنمو البدين وصحة البدن واملظهر
اجلسماين ،وهي كثريا ما تشري إىل البدن والنفس أو
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احلجم كمقابل للعقل على ذلك ،فحينما نضيف
كلمة بدنية حنصل على تعبري الرتبية البدنية املقصود
هبا تلك العملية الرتبوية اليت تتم عند ممارسة
النشاطات اليت تنمي وتصون جسم اإلنسان ،أي
عندما يقوم اإلنسان ابملشي أو اجلري أو السباحة
أو يتدرب على التوازن أو ميارس أي لون من ألوان
الرتبية البدنية اليت تساعد على تقوية اجلسم
وسالمته ،أما عملية الرتبية فإهنا تتم يف نفس الوقت
،وهذه الرتبية قد جتعل حياة اإلنسان أكثر جناحا
10
.
وأتسيسا على ما سبق ميكن أن نستنتج ابن
هناك إمجاعا حول مفهوم الرتبية البدنية والرايضية
أبهنا مجلة خمتارة من النشاطات احلركية هتدف إىل
تكوين الفرد من الناحية البدنية والعقلية
واالنفعالية واالجتماعية .
ومنه جند إن الرتبية البدنية جتاوزت حدود اجلسم
لتشمل أفاق الفكر ،اإلدراك املشاعر
واإلحساسات واالنفعاالت و الدوافع ،امليول
والرغبات ومنه جاء املفهوم احلديث للرتبية البدنية
وذلك انبثاقا من نظرايت علم النفس ،فأصبحت
الرتبية البدنية جندها تربية عن طريق النشاط
احلركي ،وأصبحت حاليا من احدث األساليب
،الن وسيلتها هي ممارسة العملية العقلية ،فالعقل
واجلسم ميثالن وحدة ،الواحد منهما يكمل
األخر.

اجلزائر
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التمرينات اللعب ،األلعاب ،وقت الفراغ وتعدد هذه
املفاهيم فجميعها ينفي الواقع حيث تعرب عن أطوار
وأشكال احلركة املتضمنة يف اجملال األكادميي الذي
11
ينطلق عليه اسم الرتبية البدنية والرايضية.
و احلديث عن مفهوم الرتبية البدنية والرايضية يؤدي
ابلضرورة عن احلديث عن الرتبية بصفة عامة ابعتبارها
جزء من املقررات الدراسية وتلتقي مع بقية املواد االخرى
لتحقيق مجلة من األهداف الرتبوية .
ولقد تعددت التعريفات للرتبية البدنية والرايضية
نذكر منها :
 -1يعرفها بيوتشر : Putcherعلى أهنا جزء
متكامل مـن الرتبيـة العامة يهدف إىل إعداد املواطن
الالئق يف اجلوانب البدنية والنفسية واالجتماعية
وذلك عـن طريـق ألـوان النشـاط الرايضي املختارة
12
بغرض حتقيق هذه احلصائل.
 -2يعرفها فريي  Virieالذي يقـول  :إن الرتبية
البدينة والرايضية جزء ال يتجزأ من الرتبية العامة،
وأهنا تشغل إذن دوافع النشاطات املوجودة يف كل
شـخص للتنمية من الناحية العضوية واالنفعالية
13
.
 -3عرقها روبرت بوابن : ROBERT
BONINهي تلك األنشطة البدنية املختارة
لتحقيق حاجات الفرد من اجلوانب البدنية و
العقلية و النفسية و احلركية هبدف حتقيق النمو
14
املتكامل للفرد.
 -4يرى املفكر مرجان : MORGANأ ن تعبري
الرتبية البدنية و الرايضية يتضمن الوسط الذي
ميكن للرتبية أن تتأثر نه والذي يتمثل يف اطر
15
منظمة من النشاط البدين.

 .6مفاهيم الرتبية البدنية و الرايضية:
الرتبية البدنية و الرايضية اصطالحا:
ميكن وصف الرتبية البدنية والرايضية بطرق
عديدة وخمتلفة فالبعض يراها مرادفة للمفاهيم مثل:
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تلك األهداف اليت ختاطب اجلسم ،وهذا صحيح
فهذه املادة:

الرتبية البدنية و الرايضية اجرائيا:

هي تلك العملية املتكاملة بني أستاذ الرتبيـة البدنيـة و
الرايضـية و التالميـذ  ،حبي ــث مي ــارس فيه ــا التالمي ــذ
أوج ــه النش ــاط الرايض ــي املتنوع ــة بغ ــرض تنمي ــة اجلوان ــب
النفس ــية و احلركي ــة واالجتماعية و املعرفية و األخالقية.

 تساعد على حتسني القدرة املرفولوجية والفيزيولوجيـةواحلركية من أجل التحكم يف اجلسم.
 تساعد الفرد على اكتساب لياقة بدنية ،واحملافظةعليها.

 .7أهداف الرتبية البدنية و الرايضية :

تسعى الرتبية البدنية و الرايضية يف كل مراحل
التعليم اىل أتكيد املكتسبات احلركية و السلوكية و
النفسية و االجتماعية املتناولة يف كل االطوار التعليمية،
و هذا من خالل أنشطة بدنية و رايضية متنوعة و ثرية
ترمي اىل بلورة شخصية التلميذ و صقلها من النواحي
التالية:

 كمـا ميكن أن تقاوم االهنيار البدين ،وجتديد احليويةوالنشاط ،ومن مؤشرات ذلك ميكن القول أهنا
تكسب مهارات عديـدة يف هذا اجملال مثل املشي
واحلركة أبنواعها والرفع والدفع واحلمل وجل أنواع
النشاط البدين املسـتخدم فـي احليـاة اليومية .كل
هذه املهارات عليها أنت تنعكس إجياابً على مردود
الفرد يف احلياة اليومية مبا فيها احليـاة املهنيـة مثـل
مقاومة التعب عند استخدام قوته يف جمال مهنيته .

 .7.1من الناحية البدنية:
حسب حممد عوض البسيوين  ،فيصل ايسني
16
الشاظيء:
هتدف الرتبية البدنية و الرايضية إىل حتسني القدرات
الفيزيولوجية احلركية و النفسانية ومن خالل حتكم
جسماين أكرب و تكيف السلوك مع البيئة و ذلك
بتسهيل حتويلها على سبيل انجح و منظم عقالنيا
حيث تتميز هذه الناحية بـ:

 تقلل من اإلنفاق على الصـحة العامـة وذلـكالرتباط النشاط البدين الرايضي ابلوقاية من العديد
من األمراض املختلفة خاصة يف الوقت الراهن
حيث ينصح األطباء عموماً واملهتمون ابلصحة
العامة بضرورة قيام الفرد أبي نشاط بدين رايضي
نظراً ألمهيته على الصحة كجانب وقائي قبل
حدوث العديد من األمراض املتفشية يف العصر
احلديث ،كالسمنة و السكري وغريمها.
 .2.7من الناحية االقتصادية و املعرفية:
حسب حممد عوض البسيوين  ،فيصل ايسني
18
الشاظيء:
هتدفدف إىل حتسني استعمال القوى املستخدمة يف
العمل استعماال حمكما و هذا يؤدي إىل زايدة املردودية
الفرديةاجلماعية يف عامل الشغل اليدوي و الفكري ،
حيث تتميز هذه الناحية مبا يلي :

 حتسني يف نظام و تسري ااجملهود و التوزيع. تقدير و ضبط جيد حلقل الرؤية. الرفع من املردود البدين و حتسني الناتج الرايضية. قدرة التكيف مع احلاالت و الوضعيات. تنسيق جيد للحركات و العمليات .17
حسب أمحد بن الشني :
إن األهداف القريبة أو تلك اليت يعرفها أغلبية
الناس حول أهداف الرتبية البدنية والرايضـية هي
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 -معرفة تركيبة جسم اإلنسان و مدى أتثري اجملهود عليه.
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إطار حصة تدريسية أو تنافسية ملادة الرتبية البدنية
والرايضة.

 -جتنيد قدراته إلعداد مشروع رايضي.

 تنمي قيماً اجتماعية وثقافية كتنمية اجلانب
الدميقراطي .

 معرفة بعض القوانني املؤثرة يف جسم اإلنسان -معرفة قوانني و اتريخ األلعاب الرايضية وطنيا و دوليا

 تسـاعدالتالميذ على التخفيف من التوترات
واخلالفات اليت ميكن أن تنشب بني الفرق أو
اجملموعات وابلتايل الذهاب إىل بنـاء عالقات
اجتماعية بني األفراد وبفضل هذه الثقافة الرايضية
يتحقق الوعي وحتقق ما يسمى ابلروح الرايضـية
19
والفـوز و النجاح.

 قدرة االتصال و التواصل الشفوي و احلركي. معرفة قواعد الوقاية الصحية. معرفة حدود الفرد و مقدرته ومقدرة الغري. -معرفة قواعد اإلسعافات األولية أثناء احلوادث البدنية.

 .3.7يف اجلانب االجتماعي والثقـايف :

حسب أمحد بن الشني:
هناك أمهية كبرية ملادة الرتبية البدنية والرايضة ،فـي اجملـال
االجتمـاعي والثقايف تتمثل يف:

 .4.7يف اجملال النفسي :

ملادة الرتبية البدنية والرايضة أمهية كبرية يف اجملال
20
النفسي .

 معرفة الشعوب والعادات والتقاليد ملختلف
اجملتمعـات ،وذلك عن طريق املنافسات الرايضية
املختلفة.

 تعترب أحد دعائم الصة النفسية وجتاوز الصراعات
النفسية واالحنرافات.
 تنمي القفة ابلنفس وتساعد الفرد على التحمل
واالجتهاد ،ويف أحيان كثرية تساعده على جتاوز
األاننية والعمل مع الفريق.

 حصة الرتبية البدنية والرايضيةتعطي مالمح التلميذ
ما كان ليظهرها يف حصة نظرية ملادة أخرى يف
حجرة الدراسة وذلك لعدة أسباب لعـل أمهها  :أنه
يستخدم أساليب خمتلفة يف التعامل مع زمالئه ومع
معلمه عكس استخدامه يف القسم ألسلوب اللغة
األكادمييـة والفصحى ففي حصة تدريبية خاصة
نشاط رايضي تكون هناك أساليب خمتلفة يف
التعامل تفرضها طبيعة هذا النشـاط.

 تعمـل تنميـة مفهـوم الذات وإشباع حاجات نفسية
خمتلفة.
21

 .5.7من الناحية العقلية :
إن ممارسة الرايضة ميكن أن تساعد الفرد على اكتساب
أساليب التفكيـر الـواقعي نتيجـة للمارسة الواقعية،
فاملمارسة الرايضية ال تقتصر على احلركات البدنية بل
يفكر أيضاً ،وعلى املمارس للرايضة أن ينمـي مفاهيم
خمتلفة منها ما يتعلق بتاريخ اللعبة أو القوانني اليت حتتكم
إليها.

 كما أن التالميذ تزداد دافعيتهم إلجناز ما هو
مطلوب منهم يف هذه احلصة .كما تربز العديد من
املهارات االجتماعيـة مثل التعاون والتنافس
والصراع .إذن إن هذه العمليات االجتماعية
سيكون من الصعب ظهورها عند التالميذ خارج
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الرتبوي ،وعليه جيب أن يتصف مبميزات لكي حيقق
أدواراً خمتلفة يف عالقاته مع التالميذ مـن حيـث
اكتساهبم معارف هامة حول املادة والتخصص
بصفة عامة وتنمية بعض املهارات وإن يكون مربياً
مهذابً حىت يكـون قدوة هلم ويبتعد عن الكذب
واخليانة واالحنالل وغريها،هذا من جهة ،ومن جهة
أخرى فالذي يشرف علـى عمليـة الرتبية جيب أن
يكون مقتنع هبا ألن املتعلم أيخذ ابلقول والفعل
واملالحظة داخلياً وخارجياً،ومن هنا يـأيت احلـديث
عن عالقة األستاذ ابلتالميذ وخاصة اذا كانوا
مراهقني وهذا ليس ابألمر السهل .

 .6.7من الناحية الرتبوية :

ميكن احلديث هنا على أتثري الرتبية البدنية
والرايضية على تنمية شخصية متكاملـة عـن
طريق تزويد الفرد مبجموعة من اخلربات املختلفة
ميكن أن تظل معه حىت يف حياته املهنية
واالجتماعية الحقـاً كمـاميكن احلديث أيضاً من
اجلانب الرتبوي على تكوين شخصية متكاملة يف
اجملال النفسي واالجتماعي وغريها.
إن أمهية الرتبية البدنية والرايضية يف اجملال الرتبوي
ميكن اعتبارها جزءا ال يتجزأ من العملية التعليمية
ككـل.

 كما أن هناك أمهية كربى لعالقة ومعاملة األستاذ
للتالميذ ويكون األثر البالغ يف توجيه سلوكاهتم
الحقاً .وابلتايل فعليه أن يتعرف عليهم جيداً
كمميزات الفردية والفروق الفرديـة مثـل ميـوالهتم
وحاجـاهتم املختلفة وخصائص كل تلميذ .إذن
يعترب األستاذ أحد العوامل اهلامة يف جناح أهداف
مادة الرتبية البدنيـة والرايضـية وهي أهداف منبثقة
من أهداف ممارسة النشاط البندي الرايضي عامة،
هذا النشاط والذي سيسـاهم فـي إعـداد ومنـو
شخصية الفرد من نواحي عديدة يستفيد منها
اإلنسان ،ليس فقط داخل املدرسة ورمبا حىت خارج
املدرسة ،وليس إعداد أو منو شخصية الفرد
والتلميذ كما يعتقد العديد من الناس يف اجلانب
البدين أو اجلسمي واالجتماعي و احلانب النفسـي
فكثرياً ما يستطيع اإلنسان حتقيق بعض طموحه
عن طريق ممارسة نشاط رايضي ويكتسب عالقـات
22
اجتماعيـة عـن طريق ممارسة الرايضة.

 تساعد يف تنمية بعض القدرات خمتلفة جاء
احلديث عنها سابقاً تضاف إىل األهـداف الرتبويـة
التـي ينشدها املنهج الرتبوي ،وحىت الدين
اإلسالمي حث عن وجوب االعتناء ابلبدن
ولبدنك عليك حق ،ودعا اإلسالم اىل ـتعلم
السباحة والرماية وركوب اخليل.
 أمهية ومميزات مادة الرتبية البدنية والرايضية تكمن
من خالل درس الرتبيـة البدنيـة والرايضية  ،حيث
يؤدي هذا الدرس إىل التوافق والتكيف وذلك من
خالل وجود التالميذ يف مجاعات يتم بينها التفاعـل
وذلك من شأنه أن ينمي العديد من املهارات
االجتماعية وحىت بعض السمات األخالقيـة مثـل
الطاعة ـ والشـعور ابلصداقة ،وتنمية روح
الشجاعة.وهلذه الصفات دوراً كبرياً يف بناء
شخصية متكاملة.
 أمهية ومميزات مادة الرتبية البدنية والرايضية تكمن
كذلك يف أستاذ مادة الرتبية البدنية والرايضية
وذلك من خالل مميزاته وتكوينـه وحىت منهجه
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 توقيت األداء  TIMINGأو معدالت األداءابلنسبة للزمن.
التعاقب و التسلسل .SEQUENCINGج -النتائج املفرتضة مسبقا :تقاس ابلسرعة و الدقة و
الكفاءة اليت يتم هبا اجناز املهارة و كيفية األداء و درجة
صعوبته.

 .8املاهارات :
 . 1.8مفاهوم املاهارة:
املاهارة يف اللغة :أخذت هذه الكلمة من فعل مهر
أي حذق و أتقن و املاهر هو احلاذق و السابح
اجمليد.
املاهارة اصطالحا:

. 3.8أنواع املاهارات:

 تعرف املهارة على أهنا األداء املتقن و املتميز يف
23
اجناز عمل ما لتحقيق التفوق و النجاح .

هناك ثالثة أنواع من املهارات :
أ -مهارات معرفية :مثل احلساب و اهلندسة...
ب -مهارات ادراكية :تعين قدرة الفرد على إدراك
األشياء و األشكال املختلفة
28
ج -مهارات حركية :مثل املهارات الرايضية.

 يعرفها جبثري على أهنا " قدرة تكتسب ابلتعلم
حيث يفرتض مسبقا احلصول على نتائج حمددة
24
هلا.
 عرف شلش وصبحي عن ماجيل MAGIL
املهارة على أهنا  :عمل أو وظيفة هلا هدف أو
غرض يستوجب الوصول إليه ويتطلب حركة طوعية
للجسم او أحد أعضائه لكي يؤدي احلركة أداء
25
سليما.

 مفاهوم املاهارة احلركية:
هي القدرة على اختاذ سلسلة من األوضاع
التشرحيية ألجزاء اجلسم منفردة أو مجاعية  ،بدقة و
29
كفاية عاليتني و ابالختصار يف الوقت و اجلهد.
 أنواع املاهارات احلركية:

 املهارة يف احلياة العامة قد تستعمل للتعبري عن
نوعية األداء  ،و تدل على " مدى كفاءة األفراد
26
يف أداء واجب حركي معني.

تنقسم املهارة احلركية عند اإلنسان إىل نوعني مها

30

.1املاهارة احلركية الكبرية :

. 2.8طبيعة املاهارة:
حتدد طبيعة املهارة احلركية حسب كري KEER
بثالث عوامل رئسية هي كاآليت: 27
أ -شكل و طبيعة األداء  :سواء كان بسيطا يف شكله
يتطلب التكرار البسيط فتسمى املهارة البسيطة أو
العكس أي
يتطلب تكرار مستمرا فتكون املهارة معقدة أو مركبة إن
صح التعبري.
ب  -منطية األداء  :و حتدد عن طريق عنصرين
أساسني مها:

و تتطلب استخدام العضالت الكبرية يف اجلسم  ،مثل
عضالت اجلذع و العضالت اليت تربط األطراف ابجلذع
و ظهر هذا النوع يف األعمال اليومية و األنشطة الرضية.
 .2املاهارة احلركية الدقيقة:

تتميز أبكثر دقة و تفرد  ،و تشمل حركات متخصصة
 ،هلا حجم و مدى صغريين و حمدودين  ،متثل املهارات
احلركية اليت تنجز عن طريق األطراف و اجملموعات
العضلية الدقيقة  ،تشمل األنشطة التشكيلية  ،اآلالت
املوسيقية  ،أعمال الرسم.
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 .9املاهارات احلركية الرايضية :
 املهارة احلركية الرايضية فهي  :ثبات احلركة و آليتها
و استعماهلا يف وضعيات خمتلفة و بشكل
31
انجح.

 قابلة لتحليل متطلبات استخدامها  :املهارة ليست
جمرد أداء قين جيد للحركة فقط و لكن هي القدرة
على استخدام هذا األداء بفعالية يف وقت مناسب
 ،أثناء مواقف التنافس املختلفة.

 واملهارة احلركية الرايضية تعتمد على التوافق احلركي
و التوافق حبسن وينظم و يرتب اجملموعات العضلية
مبا ينسجم و االقتصاد ابجلهد وسهولة األداء دون
بذل جمهود وهي جوهر األداء وهي اصطالح يعين
32
نوع احلركة.
فاملهارات احلركية ألي لعبة من األلعاب الرايضية
هي الركيزة األساسية اليت تستند عليها اللعبة  ،و يتوقف
جناح الالعب والفريق على مدى إتقاهنا.





جانفي 2021

 املهارة قابلة للتعلم  :تتطلب املهارة احلركية الرايضية
التعلم  ،و تصل إىل حالة اإلتقان و النجاح يف
األداء عن طريق التدريب.

 .1.9مفاهوم املاهارة احلركية الرايضية اصطالحا:



اجلزائر

 اقتصادية و فعالية اجلهد :هو ذلك التوافق
والتجانس واالنسيابية يف األداء حيث تنفق
الطاقة الضرورية فقط إلجناز األداء الصحيح
وبفعالية
املهارة هلا نتيجة اثبتة  :كل مهارة هلا نتائج اثبتة ال تتغري
من أداء آلخر وتتمثل هذه اخلاصية يف النتائج املتوقعة
سالفا واليت تتحدد قبل إجنازها.

و يرى كري  KEERأن املهارة الرايضية تعتمد
على نظرية الضبط و التحكم الذايت مبعىن استخدام
معلومات التغذية الرجعية من ثالث مصادر
أساسية هي:
معلومات عما جيب الوصول إليه أو حتقيقه.
معلومات من العمل أو األداء نفسه.
33
معلومات من النتائج اليت حيققها الرايضي.

34

 .4.9تصنيف املاهارات احلركية:
تصنف املهارات احلركية اىل ثالث فئات أساسية و هي:
أ-املاهارات االنتقالية:
من أمثلة املهارات هنا جند  :اجلري  ،املشي  ،الوثب،
القفز  ،التزحلق  ،القذف ...مبعىن آخر املهارات
االنتقالية يكون فيها حترك اجلسم املؤدي من مكان اىل
آخر.

.2.9املاهارة احلركية الرايضية إجرائيا :

 املهارة احلركية الرايضية تعين  :مدى كفاءة األفراد
يف أداء واجب حركي معني.

ب -املاهارات الغري انتقالية:
من أمثلة املهارات جند  :الثين  ،املد  ،الدفع  ،الشد ،
الدوران ...مبعىن آخر املهارات الغري انتقالية يؤديها
الطالب يف مكانه من غري االنتقال إىل مكان إىل أخر.

 أو هي  :مقدرة الفرد على التوصل إىل نتيجة من
خالل القيام أبداء واجب حركي أبقصى درجة من
االتقان مع بذل أقل قدر من الطاقة يف أقل زمن
ممكن.

ج-ماهارات املعاجلة و التناول:
من أمثلة املهارات هنا جند  :الركل  ،املسك ،
االستقبال  ،كتمرير الكرة تفي كرة القدم  ،و اإلعداد يف
كرة الطائرة  ...مبعىن آخر املهارات اليت تتطلب معاجلة

 .3.9خصائص املاهارة احلركية:

تتميز املهارة احلركية الرايضية خبمس خصائص كاآليت:
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األشياء  ،أو تناوهلا ابألطراف العلوية أو السفلية.
إن تنوع املهارات احلركية و كثرهتا على اختالف أنواع
الرايضات الفردية و اجلماعية أوجب األخذ بعني
االعتبار أهم خصائصها و تصنيفاهتا عند تعليمها ،و
تدريب الطالب عليها
هناك تصنيفات اخرى نذكر منها :

اجلزائر

جانفي 2021
ج -املاهارات املتسلسلة من أمثلتها جند :

مهارات كرة القدم  ،مهارات كرة الطائرة  ،مهارات
كرة اليد  ،كرة السلة .
املهارات هنا تتأثر ابلكثري من املتغريات كاملنافس ،
األداء أو األدوات املستخدمة فيها  ،الوضعية
التنافسية يف حد ذاهتا .

 تصنف سنجر )(SINGER-1982

 صنف بوب دافز

صنفها وفقا لنوع التوافق فيها وذلك إىل فئتني:

وآخرون ) etal,1994؛ (BOB DAVIS

للمهارات احلركية ابالعتماد على السرعة اليت تتخل
38
أثناء أداء املهارة  ،و عليه أوجدوا ما يلي:

أ -املاهارات اليت تتطلب التوافق العصيب -

أ -ماهارات ذات سرعة ذاتية  :هنا املؤدي مسؤول

العضلي:

على اعطاء السرعة املطلوبة للمهارة  ،و التحكم فيها يف
البداية فقط  ،لكنها فيما يلي خترج عن سيطرته و
حتكمه.

تتميز ابلدقة الشديدة وتؤدى يف مكان حمدد جدا،
جندها يف مهارات رايضة الرماية ولعبة البيار.
ب -املاهارات اليت تتطلب املتوافقات الكلية

ب -ماهارات ذات سرعة خارجية  :حتتكم املهارات

للجسم:

هنا لظروف البيئة احمليطة مثلما هو احلال يف سباق
السفن الشراعية.

هي املهارات اليت تتطلب استخدام العضالت،
وتتضمن القيام ابحلركات الكبرية واألنشطة اليت
تتميز ابالستمرارية يف األداء مثل :العاب الكرة،
36
التنس ،وتنس الطاولة.

.5.9شروط تعلم املاهارات احلركية:
هناك جمموعة من الشروط جبب توفرها يف الفرد املتعلم
نذكر منها: 39
توافر الدوافع لدى املتعلم (الذايت  ،أو املكتسب(. إن تناسب املهارة مستوى الطالب (النضج العقليو اجلسدي( .
 توافر عناصر اللياقة البدنية لدى الطالب املؤديللمهارة معىن ذلك إن يفي اجلسم مبتطلبات احلركة
 إن يكون لدى الطالب خربات حركية يبينويكتسب على ضوئها احلركة اجلديدة.
 -سالمة احلواس املستقبلة مثل احلركية.

 تصنف ستيلينجر )(STALINGE- 1982
37
املهارات بناء على اآليت:
أ  -املاهارات املستمرة من أمثلتها جند  :اجلري ،
التجديف  ،الدراجات ،السباحة ..مبعىن أخر
املهارات هنا ال تكون هلا بداايت و هناايت حمددة
 ،بل تبقى يف استمرارية بناء رغبة وجهد ة
إمكانيات املؤدي.
ب -املاهارات املنفصلة من أمثلتها جند  :ضربة
اجلزاء يف كرة القدم  ،االرسال يف كرة الطائرة ..
املهارات هنا عكس سابقتها هلا بداايت و هناايت
بينة.
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 .10القدرات احلركية :

-2

 يتعرف أساليب التقومي املختلفة ألدائه احلركى.

يشري قاسم لزام عن هارا إىل استخدام مصطلح
القدرات احلركية "للداللة على مدى كفاءة األداء
للمهارات احلركية األساسية واملهارات املرتبطة
40
بنشاط رايضي معني.
ويعرفها "(وجيه حمجوب ) أبهنا القدرات اليت
يكتسبها اإلنسان من احمليط أو تكون موجودة مثل
املرونة والرشاقة والتوازن ويكون التدريب واملمارسة
أساسا هلا وتتطور حسب قابلية الفرد اجلسمية
41
واحلسية واإلدراكية "

 .2.11األهداف الوجدانية :

 يهتم ابلثقافة الرايضية ويطبقها.

 يقدر أمهية النشاط الرايضى ىف شغل أوقات الفراغ.
 يهتم برفع مستوى لياقتة البدنية والصحية.

 يقدر دور النشاط البدىن ىف تطوير السلوك
االجتماعى واملسئولية الشخصية.
 حيرتم الفروق الفردية بني الطالب ىف النشاط
الرايضى.

تعريف القدرات احلركية اجرائيا :

 يلتزم ابلروح الرايضية والسلوك الرايضى القومي داخل
امللعب وخارجة.

القدرات احلركية (الفيزايئية) هي مزيج من اخلصائص
البشرية الفيزايئية واملورفولوجية اليت ستليب متطلبات أي
نشاط عضلي وتضمن فاعلية تنفيذها .وخمتلف األفراد
لديهم قدرات بدنية فردية منذ الوالدة.
 .11اهداف الرتبية البدنية و الرايضية :

جانفي 2021

 يوضح العالقة بني التغذية السليمة والتدريب املنتظم
ىف رفع مستوى أداء املهارات.

تعريف القدرات احلركية اصطالحا :

-1

اجلزائر

 يتكيف مع ذاته ومع اآلخرين من خالل التبادل
املستمر ىف القيام بدور القائد والتابع.
 حيرتم الرأى والرأى األخر.

42

 يتعاون مع زمالئه عند العمل ىف جمموعات.

.1.11االهداف املعرفية :

 .3.11األهداف املاهارية:

 يتعرف األوضاع واحلركات الصحيحة للمحافظة على
القوام السليم.

 يؤدى املهارات احلركية والرايضية للنشاط املختار
(الفردى واجلماعى) إبتقان.

 يفهم أمهية التعلم ابملمارسة والتدريب الذاتى،
ويطبقها.

 يطور مكوانت اللياقة البدنية من خالل القياس
الفرتى ملستوى اللياقة البدنية.

 يتعرف مفاهيم ومبادئ التعلم ىف تطوير أدائه
للمهارات احلركية.

 يطبق املهارات احلركية للنشاط اجلماعى املختار ىف
مواقف تشبه مواقف اللعب احلقيقى.

 يتعرف قواعد و قوانني اللعب ىف األنشطة الىت
ميارسها.

 يطبق قواعد وقوانني اللعب ىف النشاط الفردى
واجلماعى املختار.

 مييز بني املواقف املختلفة للعب وينفذ أنسب أداء
مهارى لكل منها.

 يكتسب القدرة على محاية نفسه من التشوهات
القوامية.
 ميارس العادات الصحية والقوامية السليمة.
155

جملة مدرات للعلوم االجتماعية واإلنسانية تصدر عن املركز اجلامعي غليزان-
العدد 03

ISSN :2710-8880

جانفي 2021

 يؤدى جمموعة من املهارات احلركية بكفاء.
 يتقن أداء جمموعة من املهارات احلركية والرايضية
املتخصصة.

-5

 يكتسب القدرة على صنع القرار واختاذه من خالل
القياس املستمر ملستوى أدائه املهارى.

-6

 .12دور النشاط البدين يف تنمية قدرات الطفل :

43

النشاط الرايضي هو نشاط تربوي يعمل على تربية
النشء تربية متزنة ومتكاملة من النواحي :الوجدانية
واالجتماعية والبدنية والعقلية ،عن طريق برامج وجماالت
رايضية متعددة حتت إشراف قيادة متخصصة تعمل
على حتقيق أهداف النشاط الرايضي مبا يساهم يف
حتقيق األهداف العامة للرتبية البدنية يف مراحل التعليم .

-7

-8

أهداف النشاط الرايضي :يسعى النشاط الرايضي
إىل اإلسهام يف حتقيق األهداف العامة للرتبية
البدنية يف مراحل التعليم العام من خالل ما يلي:
 -1نشر الوعي الرايضي املوجه الداعي إىل ممارسة
الرايضة لكسب اللياقة البدنية والنشاط الدائم
وتقوية اجلسم إلجياد املؤمن القوي.
 -2غرس وترسيخ املفاهيم الصحيحة للرتبية البدنية
والنشاط الرايضي ومنها العمل مبفهوم روح
الفريق الواحد وإدراك البعد الرتبوي الصحيح
للمنافسات الرايضية.
 -3تنمية االجتاهات االجتماعية السليمة والسلوك
القومي عن طريق بعض املواقف يف األلعاب
اجلماعية والفردية وإكساهبم الثقة ابلنفس
وتنمية الروح الرايضية.
 -4املسامهة يف التخلص من التوتر النفسي وتفريغ
االنفعاالت واستنفاذ الطاقة الزائدة وإشباع
احلاجات النفسية والتكيف االجتماعي وحتقيق

اجلزائر

الذات.
تقدير أمهية استثمار وقت الفراغ ببعض
النشاطات الرايضية املفيدة.
رفع مستوى الكفاءة البدنية للطالب عن
طريق إعطائهم جرعات مناسبة من التمرينات
اليت تنمي اجلسم وحتافظ على القوام السليم.
إكساب الطالب املهارات والقدرات احلركية
اليت تستند إىل القواعد الرايضية والصحية لبناء
اجلسم السليم حىت يؤدي واجباته يف خدمة
دينه ومليكه ووطنه وجمتمعه بقوة وثبات.
العناية واالهتمام ابلطالب املوهوبني يف
األلعاب الرايضية املختلفة والعمل على
االرتقاء مبستوايهتم الفنية واملهارية.

توجيه الربامج :ينبغي لكي حتقق برامج النشاط
الرايضي أهدافها الرتبوية املأمولة توجيهها وفق ما
يلي:
 -1إبراز أمهية النشاط الرايضي يف حياة أبنائنا
الطالب وغرس املفاهيم والقيم الرتبوية الفاضلة وفق
تعاليم ديننا اإلسالمي احلنيف.
 -2توجيه عنصر املنافسة حبيث ال تكون هدفا يف
حد ذاهتا وإمنا تكون وسيلة تربوية مشوقة وذلك
ابلتأكيد على املنافسات الشريفة والبعد عن مظاهر
التعصب.
 -3املسامهة يف إعداد القيادات الواعية من الطالب
عن طريق إعطائهم الفرص الكافية للمشاركة يف
برامج األنشطة من خالل جلان التنظيم والتحكيم
والتسجيل.و يتحقق هذا من خالل :
أ -الدورات التنشيطية:

يفضل إقامة الدورات التنشيطية يف بداية
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املوسم الدراسي ويف األنشطة الرايضية املختلفة
هبدف تنشيط احلياة الرايضية ابملدرسة وانتقاء
التالميذ لتكوين الفرق الرايضية ويراعى يف تنظيمها
ختفيض زمن املباراة وعدد التالميذ وتوضع الشروط
املنظمة للدورة واحملددة لطريقة تنظيمها ولذلك
أسلوب تشكيل الفرق ويراعى أن تبدأ وتنتهي
خالل يومني أو ثالثة أايم على األكثر
وتعترب الدورات التنشيطية من اجنح األنشطة
الرايضية الداخلية ملا فيها من إاثرة ومفاجآت
وغريها ابحلماس وتعمل على االحتكاك والتعاون
بني التالميذ وتعترب جمال جلميع تالميذ املدرسة
لالشرتاك فيها :العبني ،حكام ،منظمني ،إذاعة،
إعداد املالعب واألدوات.

اجلزائر

جانفي 2021

والتنافس يف جو رايضي سليم ومن خالل حتقيق
األهداف الرتبوية من تعاون ،كفاح ،حتمل
املسئولية ،القيادة ،الروح ،السلوك الرايضي ،التعبري
عن الذات ،تكوين اهلواية الرايضية ،شغل أوقات
الفراغ كما يعمل على التأكيد على األهداف
التعليمية وتدريس الرتبية الرايضية وتنمية اللياقة
البدنية وتطبيق املهارات الرايضية.
تعترب األايم واحلفالت و املناسبات الرايضية
مهرجاانت رايضية وتروحيية مصغرة ،تعكس الصورة
احلقيقية من واقع الرتبية الرايضية ابملدرسة ومعارفه
ومعلوماته وخرباته ومستوايت التالميذ الرايضية
وسلوكهم وأحالمهم وروحهم الرايضية.
ابإلضافة إىل دور إدارة املدرسة ومديرها
ومدرسيها وتعاوهنم ومجعية االولياء وعالقة البيت
ابملدرسة لذا جيب االهتمام هبا ووضعها ضمن
خطط الرتبية الرايضية ابملدرسة ويراعى يف تنظيمها
اشرتاك مجيع أفراد أسرة املدرسة (إدارة ،أولياء أمور،
مدرسني ،تالميذ ،عمال) .وتتضمن األنشطة
التنافسية والرتوحيية اليت تصطبغ ابملرح والسرور
ولتحديد األهداف العامة للرتبية البدنية يف التعليم
العام فإنه جيب أن ينطلق من فلسفة تتعامل مع
الطالب على انه جسم وعقل وروح .
و من هذا املنطلق ميكن أن تتشكل األهداف
العامة للرتبية البدين يف مراحل التعليم العام مبا حيقق هذه
الفلسفة ،مع مراعاة خصائص مراحل النمو واحتياجات
الطالب العاديني والفئات اخلاصة ( املعوقني واملوهوبني
) وهذه األهداف هي:
 -1تعزيز تعاليم الدين اإلسالمي املرتبطة ابلنشاط
البدين.

ب -مبارايت ما بني الفصول:
تعترب مبارايت الفصول اجملال التطبيقي
املكمل لدرس الرتبية الرايضية والصورة احلية املعربة
عن نشاط مدرس الرتبية الرايضية ويراعى يف
تنظيمها وشروطها اجلوانب الرتبوية والروح الرايضية
والسلوك واخللق الرايضي السليم ومن خالهلا
يتحقق الكثري من أهداف الرتبية الرايضية واليت
تتمثل يف اكتساب اهلواية وشغل أوقات الفراغ،
الرتويح ،التدريب على القيادة ،االتزان ،إبراز
الطاقات اإلبداعية ،تنمية وتوظيف املهارات
البدنية.هو النشاط الذي تشرتك فيه املدرسة مع
مدرسة أخرى أو اندي أو مؤسسة أو هيئة سواء
كان ذلك رمسيا أو وداي سواء كان داخل املدرسة
أو خارجها.
وهذا النشاط يعمل على تنمية الوالء واالنتماء
لدى التالميذ وحب املدرسة واالحتكاك والتعارف
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تنمية اجلوانب النفسية واالجتماعية االجيابية
وتعزيزها من خالل النشاط البدين.
تنمية عناصر اللياقة البدنية املرتبطة ابلصحة
واحملافظة عليها.
تنمية املهارات احلركية،مبا يعزز املشاركة يف
األنشطة البدنية طوال فرتات العمر.
تنمية املفاهيم املعرفية املرتبطة مبمارسة النشاط
البدين واآلاثر املرتتبة عليه .

ج -اللياقة البدنية :
مصطلح تعارف عليه علماء الرتبية الرايضية وهي
عبارة عن قدرة الفرد وكفاءته البدنية للقيام بدوره يف
هذه احلياة دون إجهاد أو تعب.
ولقد أصبح لزاما على إنسان القرن الواحد العشرين
أن يبذل جهدا كبريا ليصارع عبء احلياة ومشاكلها من
حلوها ومرها ،فقد كان اإلنسان يف املاضي قبل عهد
اآللة واالعتماد على السيارات  ،ذا كفاءة جسمانية
عالية ولياقة بدنية ممتازة اكتسبها من حياته اليومية
العادية  ،واليت نبعد عنها اليوم كل البعد .فلقد كان
حيرث األرض ويقطع األميال مشيا على األقدام.
وهناك العديد من التجارب والبحوث على
العديد من املهن اليت تتميز ابحلركة احملدودة كاملوظفني
الذين تتطلب أعماهلم اجللوس على املكاتب فرتات
طويلة ورابت البيوت الاليت ال يعملن أبيديهن
معتمدات على اآللة واخلادمات  ،وقد أسفرت النتائج
أبنه يكثر بينهم :أمراض القلب والشرايني والنزالت
الشعبية والسمنة املفرطة وضغط الدم ويرجع ذلك إىل
افتقاد هذه املهن إىل احلركة .
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 و حسب بومعراف نسيمه:
فإن النشاط الرايضي يسعى إىل اإلسهام يف حتقيق
األهداف العامة للرتبية البدنية يف مراحل التعليم من
44
خالل ما يلي:
 -1تقدير أمهية استثمار وقت الفراغ ببعض النشاطات
الرايضية املفيدة.
 -2إكساب التالميذ املهارات و القدرات احلركية اليت
تستند إىل القواعد الرايضية والصحية ،لبناء اجلسم السليم
- 3نشر الوعي الرايضي املوجه الداعي إىل ممارسة
الرايضة لكسب اللياقة البدنية والنشاط الدائم وتقوية
اجلسم.
 -4رفع مستوى الكفاءة البدنية للطالب إبعطائهم
جرعات مناسبة من التمرينات املنمية اجلسم ،واحملافظة
على القوام السليم.
إضافة إىل :
 -1إاتحة فرص املتعة والبهجة وختفيف الضغوطات بفتح
أجواء التعبري عن النفس واملكنوانت الداخلية للطفل.
 -2التخلص من التوتـر النفسي وتفريغ االنفعاالت
واستنفاذ الطاقة ال ازئدة واشباع احلاجات النفسية
والتكيف االجتماعي وحتقيق الذات.
 -3اكتساب مستوى رفيع من الكفاية النفسية املرغوبة،
مثل الثقة ابلنفس االتزان االنفعايل للتحكم يف النفس
والتوتر وخفض التغريات العدوانية.
 -4تنمية اجلوانب االجتماعية يف الشخصية مبساعدة
الفرد على التطبيع والتكيف مع مقتضيات اجملتمع ونظمه
ومعايريه االجتماعية واألخالقية ،واكسابه روح التعاون
والروح الرايضية لتقبل اآلخرين بغض النظر عن الفروق
45
الفردية.

158

جملة مدرات للعلوم االجتماعية واإلنسانية تصدر عن املركز اجلامعي غليزان-
العدد 03

ISSN :2710-8880

اجلزائر

جانفي 2021

 جناح حصة الرتبية البدنية و الرايضية يتوقف على
إشراف أستاذ متخصص يف الرتبية البدنية مما
يسـاهم فـي جعـل التالميذ أكثر ميوال للنشاط
الرايضي و أحسن تصرفا يف سلوكاهتم و ابلتايل
أكثر ميوال الكتساب املهارات و القدرات احلركية
و تطويره و تنميتها.

 .13خامتة :
ال ميكننا حصر الفوائد اليت تنتج عن التطبيق
واملمارسة الصحيحة للرتبية الرايضية والبدنية ،حيث
تكمن أمهية هذا اجلانب على الفرد واجملتمع فيما يلي :
 تؤدي الرتبية الرايضية يف حال التطبيق السليم ملبادئهاعلى تنمية املهارات والسلوك الفردي والبدين اإلجيايب
حلياة األشخاص ،حيث تنمي لديهم اجلانب التفكريي
احلر.
 متنحهم ما يسمى ابلكفاية البدنية أي القوة اجلسديةوالعضلية واملرونة واللياقة الالزمة ملمارسة كافة األنشطة
احلياتية اخلاصة هبم دون تعب أو ملل وضجر.
 تعمل الرتبية الرايضية على إكساب الفرد الصحةالنفسية السليمة والنظرة اإلجيابية للحياة.
 متنحه ردود الفعل واالنفعاالت املناسبة واملنطقيةاجتاه األشياء واملواقف احلياتية اليت يعيشها
 تنمي الرتبية الرايضية لدى الشخص ما يسمىابلتخطيط والتفكري التكتيكي القائم على الذكاء
وحساب املخاطر وحتديد احتماالت النجاح والفشل.
وينعكس ذلك إجياابً على كافة جماالت حياته مبا فيها
اجلانب األكادميي واجلانب االجتماعي.
كما ان.
 الرتبية البدنية و الرايضية من الوسائل املهمة يف
تطوير و تنمية مهارات الطفل  ،ابعتبارها جمال
تربوي و حيوي للتطبيق العملي.
 ختتلـف درجــة تطوير و تنمية املهارات احلركية
للطفل مــن مؤسســة تربويـة إلــى أخــرى و مـن أستاذ
إلــى آخـر حســب االهتمــام و الوسائل البيداغوجية
و اهلياكل املتوفرة .
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 .14قائمة املصادر واملراجع:
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 - 12إبراهيم مقين  ،التدريب الرايضي للجنسني من
الطفولة إىل املراهقة ،ط ، ،1دار الفكر العريب ،القاهرة،
 ،1996ص.38
 - 13أمني أنور اخلويل ،أصول الرتبية البدنية
والرايضية ،ط  ،3دار الفكر ،القاهرة ،1998 ،ص35
- 14املرجع السابق ،ص.30
 - 15حممد عوض البسيوين  ،فيصل ايسني
الشاظيء،نظرايت و طرق الرتبية البدنية و الرايضية،
ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،1968،ص.24
 - 16حممد عوض ،فيصل ايسني،مرجع سبق ذكره،
ص .24
 - 17أمحد بن الشني  ،مادة الرتبية البدنية والرايضية
وأمهيتها يف التنشئة االجتماعية ،جملة العلوماالنسانية و
االجتماعية ،العدد ،24جامعة عمار ثليجي  ،االغواط
،اجلزائر  ،جوان 2016م ،ص 197
 - 18حممد عوض ،فيصل ايسني،مرجع سبق ذكره،
ص .24
 - 19أمحد بن الشني،مرجع سبق ذكره ، ،ص ،ص
.198، 197:
 - 20املرجع السابق ،ص .198
 - 21املرجع السابق ،ص .198
 - 22املرجع السابق ،ص،ص199-198 :
 - 23املنجد يف اللغة و االعالم ،دار املشرق  ،لبنان
،1987،ص.777
 - 24حممدى حسني عالوي  ،حممد نصر الدين
رضوان  ،االختبارات املهارية و النفسية يف اجملال
الرايضي ،دار الفكر العريب ،مصر ،1987،ص.20

 -- 1مسرية عبد احلسني كاظم  ،املهارات االجتماعية
األساسية لألطفال امللتحقني برايض األطفال  ،رسالة
ماجستري  ،اجلامعة األردنية ،كلية الرتبية  ،األردن،
،1990ص .12
 - 2فؤاد البهي السيد  ،الذكاء  ،ط ،2القاهرة  ،دار
التأليف،القاهرة،1975 ،ص.18
 - 3فاتح بوسنان  ،دور الرتبية البدنية يف التقليل من
الشعورابلقلق لدى تالميذ الطور الثانوي  ،رسالة
ماجستري منشورة  ،جامعة اجلزائر ،3اجلزائر-2011 ،
،2012ص.4
 - 4املرجع السابق  ،ص .4
 - 5حممد سعيد عزمي،أساليب تطوير و تنفيذ درس
الرتبية الرايضية ،دار الوفاء  ،اإلسكندرية ،2004 ،
ص.11
 - 6أمني أنور اخلويل ، ،أصول الرتبية البدنية
والرايضية ،ط  ،3القاهرة  ،دارالفكر،القاهرة،1998 ،
ص ،ص .18-19:
 - 7فاتح بوسنان ،مرجع سبق ذكره ،ص.4
 - 8املرجع السابق ،ص.5
 - 9حممد احلمامحي،أمني اخلويل،أسس بناء برامج
الرتبية الرايضية  ،دار الفكر العريب ،القاهرة،1990،ص،
ص.19-18:
 - 10أمني أنور اخلويل ، ،أصول الرتبية البدنية
والرايضية ،ط  ،3دار الفكر ،القاهرة،1998 ،ص
.34
- 11حممد حممدالشحاة  ،الرتبية الراي ضية ،العلم
واإلميان للنشر والتوزيع  ،املنصورة ،2007 ،ص.31
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 - 25جناح مهدي شلش  ،اكرم حممد صبحي ،التعلم
احلركي ،دار الكتاب للطباعة و النشر ،،املوصل
،1989،ص .162
 - 26مفيت ابراهيم حامد، ،املهارات الرايضية اساس
التعلم و الدليل املصورة ،مركز الكتاب للنشر ، ،مصر
،2002،ص .180
 - 27حممدى حسني عالوي  ،حممد نصر الدين
رضوان ،مرجع سبق ذكره ،ص.25
 - 28مفيت ابراهيم حامد ،مرجع سبق ذكره ،ص.14
 - 29حممد يوسف شيخ ،امليكانيك احليوية و علم
احلركة  ،نبع الفكر، ،مصر ،1975 ،ص.198
 - 30ابراهيم عالبة  ،اقرتاح برانمج حركي لتنمية
الذكاء احلركي لدى األطفا ل5-4-سنوات لرايض
األطفال،أطروحة دكتوراه منشورة  ،جامعة زاين عاشور
 ،اجللفة ،اجلزائر،،)2020-2019( ،ص،ص-75 :
.76
 - 31وجيه حمجوب  ،علم التطور احلركي منذ الوالدة
و حىت الشيخوخة ،الطبعة االوىل ،املوصل  ،مطبعة
جامعة املوصل ،1989،ص .150
 - 32املرجع السابق ،ص .24
 - 33حنفي إبراهيم محاد ،املهارات الرايضية أسس
التعلم والتدريب والدليل املصور ،مركز الكتاب للنشر،
مصر ،2002 ،ص .87
 - 34غازي صاحل حممود وآخرون،كرة القدم التدريب
املهاري ،ط  ،1مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع،
عملن ،2012، ،ص .26
 - 35وجيه حمجوب ،مرجع سبق ذكره ،ص.26
- 36حنفي إبراهيم محاد ،مرجع سبق ذكره ،ص.15
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اجلزائر

جانفي 2021

 - 38حنفي إبراهيم محاد ،مرجع سبق ذكره،
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.186 ،185
 - 40قاسم لزام ،موضوعات يف التعلم احلركي  ،مطبعة
التعليم ،العراق ،2005 ،ص.90
 - 41وجيه حمجوب وآخرون  ،نظرايت التعلم
والتطور احلركي  ،دار الكتب والواثئق ،بغداد،
 ،2000ص57
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