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اعة جتماعية أهمية ، بالنسبة للفرد  وبالنسبة للجمللقيم اال-ب     

 أهمية القيم االجتماعية بالنسبة للفرد :-            والمجتمع

 أهمية القيم االجتماعية للجماعة والمجتمع:-            

 تنمية القيم االجتماعية  -ج      
 

  مفهوم النشاط:-1

من  قوم به اتجاه مجموعاتإن النشاط هو كل عمل تربوي ثقافي وترفيهي، ن

و فسهم أن أنالشباب مختلفين في األعمار والقدرات العقلية والبدنية قصد الترفيه ع

  .تثقيفهم أو تعليمهم أشياء كانوا يجهلونها

ي، رويحالنشاط معناه هو ال للجمود، ومن ثم فعالج التعب يكون بالنشاط الت

ذي قدر البال كالنوم مثال، لكن ليس ليس معنى هذا أننا ال نحتاج إلى الرحة التامةو

 آخر راحة التامة أو ببذل النشاط في وجهلنتخيله فعضلة الجسم قد تستريح با

 نشاطمختلف عن العمل كالنشاط الرياضي، ويستريح العقل بممارسة وجه جديد لل

 مرغوب فيه ومن هنا نستنتج أن النشاط مفيد للجسم والعقل.

ر ن ليعبنسادة مادية ترجى من ورائه ويقوم به اإلإن النشاط يؤدى بذاته ال لفائ

ب لشباعن أحاسيسه ومشاعره، ولينمي قدراته ومواهبه، وقد اتفق خبراء رعاية ا

، ماديعلى أن يكون مفهوم الترويح: نشاط تلقائي مقصود لذاته، وليس للكسب ال

 .ت الفرد رياضيا واجتماعيا وذهنيايزاول في األوقات الحرة لتنمية ملكا

 إن من سمات النشاط وخصائصه ما يلي:-

 يجب أن يكون الشخص قد اختار هذا النشاط بإيرادته دون إكراه-     

 يجب أن يكون النشاط ممتعا لمن يمارسه.-     

 النشاطات الترويحية عأنوا -1-2

 النشاط الترفيهي:-أ

لنوع اذا ه يزداد يوميا بعد يوم اإليمان بأن شبابنا يكتسبون الكثير عن طريق

 في االجتماعات والحفالت. من النشاط، واالشتراك

ية تماعإن هذا النوع من النشاط هام جدا، ومن أهدافه تنمية المهارات االج

الته صربط ولدى الشباب، ويتيح المجال لتحقيق التفاعل بينهم ويؤدي إلى التنظيم، 

 ىؤدتدة عوانا بين الشباب وتوثيق العالقات بين الجماعات، ويحتوى هذا النشاط أل

وقت في مناسبات معينة كالحفالت واالستقباالت والنزهات والرحالت ولشغل ال

 الحر.

 النشاط الثقافي :-ب
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نه يعتبر النشاط الثقافي من أكثر ألوان النشاط اتساعا في المجتمع، أل

في، لثقاضروري وأداة لتكوين الرأي العام وتوعيته، لذلك تعددت نواحي النشاط ا

ددت ، وتعكافة أجهزة اإلعالم اآللي في تهيئة الفرص الكثيرة لممارستهواستخدمت 

......،  وأهمها المكتبات والصحافة والقصص، بالتبعية وسائل اإلعالم الثقافية،

لشباب ل واويعمل هذا النشاط الثقافي على تنمية االتجاهات الفكرية السليمة للطف

 االستمتاع.عن طريق األساليب الشيقة التي تدفع بهم إلى 

 النشاطات المرتبطة بالحياة الجماعية:-ج

 داف،وهذه النشاطات ذات أهمية كبيرة، إذا ما نظرنا إلى ما تحققه من أه

م بابا لشأو  ولقد ذكرنا هذه النشاطات ذلك ألن )المخيم الصيفي مثال(، يجمع أطفاال

هم لسمح الجماعية ت عارفوا على من قبل، وهذه النشاطاتتيلتقوا من قبل أو ي

فل بالتعرف على بعضهم واالحتكاك أكثر، وذلك يخلق روح جماعية وتعويد الط

 اركةوالشاب على الحياة ضمن الجماعة ومن هذه األنشطة المبيت الجميل والمش

عاون الت في أعمال الحياة اليومية واأللعاب الغنائية واأللعاب التي تعتمد على

  :ات في نقاط وهيوالتماسك، ويمكن حصر أهداف هذه النشاط

 -شاركة في الحياة اليوميةتنمي حب الم 

 -تحقيق الحب والتماسك في الجماعة 

 -السعي للهدف الواحد 

 -إدماج الطفل أو الشاب للعيش ضمن جماعة 

 النشاطات البدنية في الهواء الطلق:-د

إن الطفل في حاجة لصرف طاقته، يكون هذا عن طريق اللعب والعدو، 

لى ، وعالموجه الذي تنعدم فيه األخطار والخالي من الفوضى ولكن اللعب المنظم

 امجبرن الفرقة المنشطة أن تختار النشاط المالئم، وهذا بمشاركة مؤطر في  وضع

لى عفاظ النشاطات في الهواء الطلق، حيث ما جاء في برنامج الهيئات الوصية للح

ي أاء ة، وقبل إجرسالمة الطفل أو الشاب، وتنمية حبه وتحسيسه بالفرح والسعاد

قام تلذي انشاط بدني في الهواء الطلق، وجب اختيار المنطقة أو المكان المناسب، 

 فيه هذه النشاطات وتسييرها على أحسن وجه ومن هذه النشاطات:

 .لطلقاالسباحة، اكتشاف البيئة، نزهات يتناول خاللها الطعام في الهواء -

 ..منافسات رياضية، تطوع-

ن ت المتوفرة لكل مخيم صيفي وموجماعية حسب اإلمكانيارياضات فردية -

 اف هذه النشاطات ما يلي:أهد

 تنمية الجسم وتحسين الصحة 
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 ة التعود على الحياة الجماعية عم طريق الرياضة والروح الجماعي

 والتضامن

 تلقين بعض المواد والقواعد وتطبيقاتها 

 النشاط الرياضي:-ه

 طفالا في برامج النشاطات إذ يميل األيعتبر النشاط الرياضي ركنا أساسي

ون يقبلوالشباب وحتى الكهول إلى هذا النوع من النشاط بحكم طبيعة تكوينهم، و

ملة ة شاعلى ممارسته بدافع من أنفسهم، ودور النشاط هام جدا لما يحققه من متع

 للطفل والشاب ولقيمته في النمو العضوي والوظيفي.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النشاط البدني:-2

 انوادأب بعض الباحثين والمؤلفين على استخدام تعبير النشاط البدني، وك

ن م كانسان بشكل عام، وقليل منهيقصدون به المجال الكلي اإلجمالي لحركة اإل

 .خموليقصد به عملية التدريب والتنشيط والترييض في مقابل الكسل والوهن وال

قع فإن النشاط البدني بمفهومه العريض هو تعبيير  عام فضفاض، وفي الوا

يتسع ليشمل كل ألوان النشاط البدني التي يقوم بها اإلنسان والتي يستخدم فيها بدنه 

بشكل عام، وهو مفهوم أنثروربولوجي أكثر منه اجتماعيا، ألن النشاط البدني جزء 
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ي اإلنسان، فهو تغلل في كل مكمل، ومظهر رئيسي لمختلف الجوانب الثقافية لبن

المظاهر واألنشطة الحياتية اليومية اإلجتماعية إن لم يكن هو الحياة اإلجتماعية 

نفسها، بدءا بالواجبات ذات الطبيعة البيولوجية مرور بمجاالت التربية والعمل 

واالنتاج والدفاع واالتصال والخدمات كالترويح وأوقات الفراغ أو التقاليد 

 حتفالية.والمظاهر اال

أو  مضلةولقد استخدم بعض العلماء تعبير"النشاط البدني" على اعتبار أنه ال

ويبرز  سان،المجال الرئيسي المشتمل على ألوان وأشكال وأطر الثقافة البدنية لإلن

لة ني بمنزمن بين هؤالء العلماء، ولقد اعتبر الرسون النشاط البد larsooالرسون 

 األنظمة الفرعية األخرى.نظام رئيسي تندرج تحته كل 

ي فالق وغالى في ذلك  إلى درجة أنه لم يرد ذكر للتربية البدنية على اإلط

 .مؤلفاته، وإنما ذكر  أن هناك معطيات تربوية من خالل األنشطة البدنية

يب لتدركما اعتبر النشاط البدني التعبير المتطور تاريخيا من التعبيرات ا

عبيرات ت، وهي  physical cultureالثقافة البدنية ،  physical trainingالبدني 

 مازالت تستخدم إلى اآلن ولكن بمضامين مختلفة.

عبر  سرةي وال يزال جزءا متكامال من حياة الفرد واألنولقد كان النشاط البد

ابط أسهم النشاط البدني في التر عصور وحضارات اإلنسان المختلفة، ولطالما

 لمتعةادة وبمختلف أنشطتها، ومنح أفراد األسرة السعا األسري والحياة االجتماعية

ددة لمتعاوالبهجة من خالل أنشطة الترويح، وأوقات الفراغ والمظاهر اإلحتفالية 

ي تماعاألغراض كما كان له أثره الطيب في إضفاء األمن واألمان النفسي واالج

ت معطيا لألفراد والمجتمعات، عالوة على مظهر الصحة والحياة الطيبة كاحد

 النشاط البدني.

يضا أ إنماوالنشاط البدني ال يتأثر بكل القوى اإلجتماعية المحيطة به فقط، و

 قة بينلعاليؤثر فيها، فلقد قدم ال رسون إطارا اجتماعيا عاما يتيح تصور أبعاد ا

 النشاط البدني وسائر القوى االجتماعية المحيطة، والتي أوجزها في:

 لقوىابالقوى ذات التفاعل النشط في البيئة وهي  نشطة البدنية*عالقة األ

د الفرد، وهي في مجموعها تشكل خصائص الفر -القوى الثقافية -االجتماعية

عية وبذلك تتقرر ردود األفعال نحو النشاط البدني بواسطة الحاجات االجتما

ته واالهتمامات، وهي عوامل تقرر حدود وامتدادات النشاط البدني في عالقا

 .بالقوى

طة البدنية بالقوى التي تمثل الشكل الوظيفي لألنظمة البدنية *عالقة األنش

وهي أكثر القوى قيمة من خالل األنشطة البدنية والرياضية، فهي تتشكل من عالقة 
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الفرد بالثقافة والمجتمع غير أنها ال تملك تغيير االهتمامات واالحتجاجات والبرامج 

 ي يحتاج إليها المجتمع.والتسهيالت ومتطلبات الرياضة الت

ن حد مت*عالقة األنشطة البدنية بالقوى الضابطة التي من شأنها أن تمد أو 

صل النشاط البدني، وهي بالضرورة تتصل بالبيئة الطبيعية المحيطة، كما تت

وى ها قبالمؤسسات االجتماعية الموجودة كاالقتصاد، الحكومة، السياسة باعتبار

 ضابطة اجتماعية مؤثرة.

 األشكال االجتماعية للنشاط البدني-2-1

مع صعوبة التعبير واالصطالح وعبر المائة سنة المنصرمة ظهرت ثالث 

، playعب مفاهيم أساسية تبناها أغلب الباحثين والمؤلفين، وأصبحت متداولة، الل

إطار تصوري لتوضيح  loy، وقدم لوي sport ، الرياضةgamesاأللعاب 

ن كال م بلي(الثالثة، ولقد تصدر مفهوم اللعب )كمفهوم ق العالقة بين هذه المفاهيم

ضية لرياااأللعاب والرياضة وبنفس هذا الترتيب، باعتبار اللعب هو أصل الظاهرة 

ة وجوهرها، وأن األلعاب طور وسيط ما بين اللعب بصورته الساذجة والرياض

ه ح هذنموذجا مفاهيما لتوضي loyبصورتها النظامية المنضبطة وقد قدم لوي 

 العالقة.

  ،و من أمثلة اللعب، الوثب العبث في الماء، اللعب في الطين

 التزحلق، تسلق األشجار

 ومن أمثلة األلعاب: ما يطلق عليه األلعاب الشعبية، المساكة 

 الغميضة...

 ......ومن أمثلة الرياضة: كرة القدم، كرة السلة، الجمباز 

 

 اللعب:-3

عقلية ة الا في تموين الوظائف الحسية الحركي" إن العب هو النشاط المتمثل إم

 واالجتماعية، وإما إعادة البناء الخيالي يشكل رمزي لوضعية معايشة.

 يكون حاجة مادية أو فيسيولوجية للطفل"بينما يعرف سرحان اللعب على أنه 

 . "فيها اللعب ضروريا لنموه وتطوره

األولى  لدراسة اللعب، وبشكل عام هناك فئتان من النظريات النفسو اجتماعية

 انيةتنظر للعب كظاهرة بنائية، أي تعد الالعبين ألشكال أخرى للتكيف، والث

  Goodتعبيرية وتنظر للعب كوسيلة تعبير للقوى األساسية في الحياة يقول 

ية، تسلال "اللعب نشاط حر موجه أو غير موجه يقوم به الطفل من أجل تحقيق متعة

  .العقلية والنفسية والجسدية والوجدانية وهذا بدوره ينمي القدرات
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يا، حركأو  واللعب شكل جيد ومقبول، كي يعبر الطفل عن نفسه، سواء لفظيا

ت واناوكثيرا ما يشاهد األطفال يلعبون وهم يقلدون أصوات أو حركات بعض الحي

ه والطيور، وقد يكون ذلك في إطار إيقاعي أو موسيقي ساذج، ولكن له قيمت

 ي مجالفأو  واالجتماعية المهمة في اتجاه التنفيس عن الرغبات المكبوتة التعبيرية

 :يلي التعويض ولو على المستوى اإللهامي والتخيلي وتتمثل خصائص اللعب فيما

 أن الفرد يبدأ اللعب بمبادرة ذاتية أو بدعوى من اآلخرين 

 لعب أن الذي يدفع الفرد إلى اللعب هو رغباته وحاجاته، إذ أن ال

 يا.اخلدي نداءا بع رغبة داخلية فهو ال يفرض على الفرد، كما أنه يليشب

 يس أن اللعب يتطلب مشاركة الفرد وبذله مجهودا عقليا وجسديا فل

د من اللعب مشاهدة الالعبين، كما أن أي لعب يحتاج إلى بذل مجهو

 بدني وفق متطلبات التفكير العقلي.

 بي ة ليلضاء العمل والراحاللعب استثمار جيد للفراغ: فهو يأتي بعد ق

 رغبة الفرد في بذل الجهد.

 ب اللعب يؤدي إلى تعميق الخبرات لدى الفرد ومن ثم تحقيق مطال

ي هالنمو، فمن المعروف أن أكثر الخبرات أثرا في حياتنا وتعظيما 

 التي نتوجه إليها بمحض اختيارنا ونسر عند ممارستها.

 كرة وسباق السباحة اللعب عمل كلي مكون من أجزاء، فمبارة ال

ولعبة الشطرنج كل منها يتكون من عدة أعمال مترابطة تؤدي إلى 

 نهاية كما أنها ذات بداية.

  أن اللعب ال يهدف إلى كسب مادي أصال وإنما يهدف إلى

 حققاماالستمتاع، فالفرد في أثناء اللعب يكون في حالة نفسية جيدة، 

 ذاته مستمتعا بما يفعل.

 مفردهة ال يشترط فيه التجمع، فقد يلعب الطفل بإن اللعب بصفة عام 

عبة أو مع أطفال آخرين، والذي يحدد الفردية والجماعية هو نوع الل

 وشروطها من جهة ورغبة الالعب من جهة أخرى

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
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 البعد االجتماعي للعب-3-1

ع د السبل التي يوفرها المجتميعتبر اللعب من المنظور االجتماعي، أح

 لألطفال، ليكتشف األطفال ما في أنفسهم من قدرات واستطاعات، بحيث يتم

سب يكت رعايتها وتوجيهها بالشكل االجتماعي والثقافي الصحيح، ومن خالل اللعب

ه دواتاألطفال قدرا مالئما من المعارف، وخاصة تلك المتعلقة ببيئة اللعب وأ

ل، للطف للعب دورا في تشكيل الجوانب المعرفية والمفاهميةوظروفه، وبذلك يكون 

ت هاراويكسب اللعب ذو الطابع الحركي الطفل الكثير من القدرات البدنية والم

 ة منالحركية تتسع دائرة ثرائه الحركي حيث يكتسب الطفل أنماطا حركية كثير

سهل يبحيث شأنها إكسابه الطالقة الحركية وتعمل على كفاية مدركاته الحركية 

ات مهارعليه تعلم المهارات الحركية سواء في الرياضة أو التحصيل األكاديمي و

 عطاءاإلتصال االجتماعي والتواصل والقيم اإلجتماعية ويفهم معنى األخذ وال

ل فيتمث حويهواحترام الملكية الخاصة ويتخلص من األنانية ويتكيف مع البيئة التي ت

 اعية.لمعاييرها األخالقية واالجتم

 

  gamesااللعاب: -4

انا األلعاب أحد أشكال الظاهرة الحركية أو النشاط البدني وهي تحتل مك

أقل  كنهامتوسطا بين كل من اللعب والرياضة ذلك ألنها أكثر تنظيما من اللعب ول

ابل ي مقتنظيما من الرياضة، كما أن األلعاب تتطلب قدرا من المهارة الحركية ف

 أعلى حد من المهارة الحركية . الرياضة التي تتطلب
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واأللعاب شكل متطور من اللعب، ذلك ألنه عندما يتصف اللعب ببعض 

و الخصائص والسمات يصبح ألعابا والتي يمكن تحديد أهم خصائصها على النح

 التالي:

 قابليتها للتكرار) يمكن إعادة نفس النشاط أكثر من مرة(-

 تنتهي بنتيجة محددة )هزيمة أو نصر(-

 تسم ببعض التنظيم )كتقسيم الالعبين لفريقين(ت-

أن أهم خصائص األلعاب األساسية تتخلص في   cailloisويقرر كايوا 

 اآلتي:

 خصائص األلعاب:4-1

 السلوك الوصفي:-1

من  وهذا يعني إمكان وصفها لمن ال يعرفها، حتى يمكن أن تتكرر إلى عدد

 المرات، ويتضمن الوصف قواعدها بالطبع.

 عر وروح هذا النشاط:المشا-2

بون بمعنى أن كل لعبة من األلعاب مشاعرها المصاحبة التي يتوقعها اللع

 بحيث تتميز بروح خاصة تشكلها.

ا إلى الوظيفة االجتماعية لأللعاب على أنه g meadوقد نظر جورج ميد 

أن  مجموعة من الظروف التي تتضمنها عمليات التنشئة االجتماعية، ففي سبيل

في  معه فل بممارسة لعبة منظمة فإن عليه أن يلم بكل أدوار المشتركينيقوم الط

ية م بقاللعبة من حيث الحقوق والواجبات، حيث يتحدد دور كل طفل من خالل تنظي

 ربويةيرى أن المعطيات الت ميداألدوار التي تتشكل منها اللعبة، ولذلك فإن 

 ي سن المدرسة .لأللعاب أفضل منها في اللعب الحر، وخاصة لألطفال ف

دة اللعب على إيجابية األلعاب ودينميتها وتضمنها ما  wernerولقد أكد ورند 

 كأساس لها، مشيرا إلى أن االنسان يمكن أن يلعب دون أن يمارس لعبة من

 طيع أنيست األلعاب كأن يلعب بطريقة اجتماعية )عقلية، لفظية، تخيلية(، ولكنه ال

 ب. عب، ولهذا فإن اللعب متطلب قبلي لأللعادون ل  يشترك في ألعاب حقيقية

عي ويمكن تعريف األلعاب بأنها "اشتراك عدد من األفراد في نشاط اجتما

 لكنهمنظم بهدف اللعب، ومن هذا التعريف يتضح لنا جوهر األلعاب هو اللعب و

لى منظم ومن خالل إطار اجتماعي، أي يجب أن يتم مع فرد آخر على األقل، ع

 ذي يمكن للطفل أن يمارسه مع نفسه أو مع دميته أو كرته.عكس اللعب ال

 

 األلعاب والتنظيم االجتماعي-4-2
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لقد أوضحت الدراسات المتصلة بتقصي األلعاب وأنشطة الفراغ في 

 لعاداتابين والمجتمعات المختلفة، أن هناك ارتباطا بين األلعاب وتعلمها ومكانتها 

وف التميز االجتماعي والطبقي والظروالتقاليد واألعراف والدين، ومعايير 

ي ية التلحركاالقتصادية، واألدوار الجنسية، ولعل أهم مالمح األلعاب هو البراعة ا

،اكتشف أن براعة اللعب تضعه في boll تميزها عن اللعب، وفي دراسة بول

، bernard boothمكانة ثقافية رفيعة، وإن كانت محلية ويعتقد برنالد بوث 

 قومي -حديثا-ياضي الكندي، أن الغرض األساسي لدراسة األلعاباالجتماعي الر

على االعتقاد بأن المجتمعات تجتهد في التحكم في مصائرها عن طريق 

اب أللعاالمشاركات التطبيقية لأللعاب واألنضمة الرياضية، ذلك ألن درجة تعقد 

 .رتعبر عن واقع القيم الثقافية وتعكس مكانة المجتمع على مدارج التطو
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 الرياضة-5

ور طحد األشكال الراقية للظاهرة الحركية لدى االنسان، وهي أالرياضة  

 .رةمتقدم من األلعاب وبالتالي من اللعب، وهي األكثر تنظيما واألرفع مها

ص، لخالماج البدني اوتتميز الرياضة عن بقية ألوان النشاط البدني باالند 

يضا أسسة ومن دونه ال يكمن أن نعتبر النشاط رياضة أو ننسبه إليها كما أنها مؤ

مدى  على على قواعد دقيقة لتنظيم المنافسة بعدالة ونزاهة، وهذه القواعد تكونت

لطاقة لى االتاريخ سواء قديما جدا أو حديثا، والرياضة نشاط يعتمد بشكل أساسي ع

 ين، وفي شكله الثانوي على عناصر مثل الخطط وطرق اللعبالبدنية للمارس

ية في اللغة ترويض االنسان نفسه وجسده الكتساب صفات جديدة تقو والرياضة

، هي lushen osageوالرياضة حسب لوشن وساج  .للنفس والجسد والرياضة

ا نشاط مفعم باللعب، تنافسي، داخلي وخارجي المردود يتضمن أفراد أو فرق

 الخططفي مسابقة، وتقرر النتائج في ضوء التفوق في المهارة البدنية وتشترك 

 الرياضة وإشباع الحاجات االجتماعية5-1

 القبول:-أ

خرين، وبخاصة في ي أن يكون دائما موضع قبول من اآليرغب الفرد ف

مة منظ مراحل الطفولة، ولهذا فإن موقف الجماعة منه وارتباطها به بمنزلة قوى

 .بالقبول أو بالنبذ ) الرفض( لشخصيته سواء

ين ي )بويلعب مفهوم االنسان عن نفسه دورا مؤثرا في تقليل التناقض الذات 

 نأض الفرد ونفسه(، ويعزز ذلك توقعات الفرد من السلوك المقبول والذي يفتر

اخل دله لنفسه بقبو ديصدر منه خالل تفاعله مع الجماعة، وبذلك يرتبط قبول الفر

مواقف ة الريق، وهذا يعني أن القبول كحاجة اجتماعية متصلة بطبيعالجماعة أو الف

حة صال االجتماعية واإلطار الثقافي الذي عايشه الفرد ولذلك فإن تهيئة جماعة

سوية مة وومالئمة كجماعة اللعب أو الفريق الرياضي يتيح للفرد تشكيل مفاهيم مه

، وصورة body image لتشكيل شخصية الطفل، مثل صورة الفرد عن جسمه

 .، وذلك بخالف الجماعات غير الصالحةmovement imageالفرد عن حركيته 

 االنتماء-ب

 :يتحقق انتماء الفرد للجماعة من خالل العوامل التالية

 إشباع احتياجاته من خالل الجماعة 

 استعداده للقيام بدور كضو في الجماعة 
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 ثقة الفرد في اشتراك مفاهيمه مع مفاهيم الجماعة 

ة ن نتائج انتماء الفرد إلى الفريق الرياضي، باعتباره جماعة صغيروم

و هومنسقة ومترابطة وتقوم على أسس سليمة فسيصبح ما يرغب الفرد في عمله 

 نفس ما يدركه، باعتباره مطلبا ناتجا عن دوره االجتماعي.

ء، الوالووالالعب الذي يكتسب اتجاهات مقبوله نحو فريقه أو ناديه، كالفخر  

ءه يعمل على تحسين مكانته من خالل تحسين دوره االجتماعي مما يدفع زمالس

 .الالعبين إلى القيام بأدوار مماثلة، وهذا يعزز التماسك ووحدة الفريق

 مكانة التربية البدنية والرياضية في المنظومة التربوية-6

 الوية، حتل التربيةالبدنية والرياضة مكانة هامة في المنظومة الترب 

لتي ن تجاوزها أو االستغناء عنها في حياة الفرد، وخاصة في مرحيمك

 باتلكل المرك الطفولة والمراهقة، بما تضمنه من تربية وتنمية وصقل

ا . لذ)البدنية والنفسية والفكرية واالجتماعية( المؤسسة للفرد نفسه

 عليميةدة تأولتها وزارة التربية الوطنية العناية الكاملة، وأدرجتها كما

ها: بي جميع مراحل التعليم حتى تأخذ مكانتها وتلعب دورها المنوط ف

 المتمثل في :

 ي، المساهمة الفعالة في التربية الشاملة عن طريق النشاط الحرك

م الذي يمنح للتلميذ معايشة حاالت متنوعة واقعية ومجسدة، تستلز

لية تقالوتستدعي تجنيد طاقاته الكامنة، لتتبلور بعد ذلك وتساهم في اس

  تصرفاته، وهذا عن طريق اكتساب ميكانزمات التكيف الذاتي، ضمن

 ميزةتعلمات قاعدية أساسية للمرحلة االبتدائية، التي تمثل مرحلة م

 .الكتساب مهارات حركية ضرورية

 ه المواجهة المستمرة لقواعد الحركة ونظام اللعب بمختلف أشكال

كل وضعية أو  يستوجب تعديل مجهوداته وتوزيعها وتكييفها حسب

 موقف، وما ينجم عنهما من تغيرات ومستجدات.

 عم البحث عن التوازن ضمن التركيبة التي ينشط فيها )القسم(، يد

 بصورة فعالة اندماجه في المجتمع الذي يعيش فيه.

  إدراك النشاطات البدنية في المرحلة المتوسطة وحتى وإن كان

على  بينةاملة للتعليم، المبمنطقه الرياضي المادوي ال ينفي النظرة الش

 اكتساب كفاءات وتطوير قدرات، تجسد المغزى األساسي الذي يعتبر

أنه الفرد وحدة متكاملة ومتداخلة، بعيدا عن التصنيفات التي ترى و

و جسم وعقل، كل منهما قائم بذاته ويمكن التأثير عليه لتطويره أ

 .تحسينه دون اآلخر
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 مية، العل وثيقا بالقوانين والقواعد تثاالماتصال المجهودات الحركية ا

 التي منبعها المواد األخرى) البيولوجيا، الرياضيات، الفزياء،

ميذ الفنون......(، مما يجعلها تبني عالقة وطيدة معها لتسمح للتل

 بالتحكم في مدى بذلها وتسييرها وتقويمها ذاتيا.

 ل مجاانحصار صبغة اللعب المميزة للمرحلة االبتدائية، فاسحة ال

للبحث عن النتائج وتحسينها في المرحلة المتوسطة، حيث يسعى 

نة التلميذ إلى تحقيق نتائج بمردود حركي مناسب، مبني على المقار

 اضيةبنتائج الغير أو بما حققه من قبل، وبالتوجه إلى األنشطة الري

لى المقننة والهادفة التي أساسها التنظيم الذاتي، يسعى ويتطلع إ

 غير.ة التي تمنحه فرص اختيار أساليب شخصية تميزه عن الاالستقاللي

 ا تمسأما في المرحلة الثانوية، وباعتبارها مرحلة حساسة، حيث أنه 

 صعدةفترة من العمر أقل ما يقال عنها أنها نقطة تحول على جميع اال

 طويرتباإلضافة إلى  ج)النفسية، الجسمية......(، فإن المسعى المنته

قيم كيدها، يهدف إلى ترسيخ الالبدنية والفكرية وتأن الصفات وتحسي

 البناءة التي تؤسس شخصية الفرد الفاعل، كاالعتماد على النفس،

.. وهذا واحترام اآلخر والتعاون والتضامن وااللتزام بالقانون إلخ....

عن طريق خطط ومشاريع ذات طابع تنافسي، حيث أن المنافسة هي 

 دورهه المرحلة، على أن يفي األستاذ بالمجال المفضل لدى تالميذ هذ

 المتمثل في هيكلة وترشيد سبل هذا التنافس، حتى يبقى في إطاره

 النزيه النقي.

  وال يتم هذا إال في قالب أسسه االنسجامه المنبثق من حتمية

ى ة إلوضرورة تكاملية المواد التعليمية فيما بينها، باعتبارها موجه

 ومتكاملة،  التلميذ، الذي هو وحدة واحدة

  ومن هذا المنطلق فإن بناء إطار  مرجعي في التربية البدنية

 والرياضية لجميع مراحل التعلم يخضع لضوابط وتوجيهات أهمها:

  إدراج مفهوم التكامل بينم المواد في المقام األول وإعطائه العناية

الكاملة، بترجمته إلى واقع مجسد، وذلك بخلق وتثبيت جسور التجانس 

لمواد خالل مراحل التعليم كلها، بحيث يشمل هذا التجانس كال من بين ا

المقاربة المعتمدة، وتحضير وإعداد الوسائل الكفيلة بتحقيقها من جهة، 

ج فيها الجوانب النفسية والحركية روكذا تحديد مالمح موحدة، تد

والمعرفية واالجتماعية، لتصبح بعد ذلك غايات من جهة أخرى. 
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اءات مدرسية مستهدفة، وسلوكات منتظرة تسعى تترجم في شكل كف

 لتحقيقها كل المواد التعليمية المبرمجة.

 ،أن يتم هذا التجانس من خالل بناء مصفوفات ذات معالم واضحة 

 تضمن مسارا تعلميا يحقق العمل التربوي المرغوب فيه.

 قة، تؤكد هذه هذه المصفوفة المعادلة القائمة بين النتائج المحق

ي فت ففي الكفاءات المكتسبة من جهة، وبين تلك التي استهد والمتمثلة

البداية كمشروع من جهة أخرى. وهذا من خالل لمؤشرات الدالة 

 عليها، والتي بنيت التعلمات على أساسها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إسهامات التربية البدنية والرياضية-7
وفير تفي  البدنية والرياضية ككل المواد التعليمية بقسط وافر تساهم التربية

ية الح وسائل فهم الظواهر العالمية ومميزاتها، والمادة ومكوناتها والكائنات

 وخصائصها، وذلك من حيث:

ى اطالع التالميذ بصفة مجسدة على مفهوم المجهود بمعناه الواسع، وعل

دنية الب د كما وكيفيا، خالل النشاطاتتوافق وتناسق الحركات وعالقتهما بالمردو

 .والرياضية
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فة ة بصثير النشاطات البدنية على الجسم بصفة عامة واألجهزة الحيويمدى تأ

 خاصة والتغيرات التي تطرأ من جراء ممارستها.

لذي غرس قيم التربية الصحية، والتعود على نظافة جسمه وملبسه والوسط ا

 يعيش فيه.

 اراتتثمار حركية أطراف جسمه وتسييرها، ألداء مهفهم كيفية استعمال واس

 دقيقة وفعالة لضمان أفضل مردود يتطلبه الموقف أو الوضعية.

مية القيام بنشاطات تعلمية مرتبطة بمهارات، خالل وضعيات تعليمية/ تعل

يطور وولد ييضع كال من التلميذ والمعلم أمام حتمية التطبيق الدقيق لها، وهو ما 

 ة في العمل واالتقان.مفهوم الصرام

 خصوصية التربية البدنية والرياضية-8

ا مفهم تكمن خصوصية التربية البدنية والرياضية كمادة تعليمية في معرفة و

ا من سية لهألسااترمي إليه األنشطة البدنية والرياضية، التي تعتبر الدعامة الثقافية 

 حيث:

 تصبوا إليها قيم التيتنوعها وما تحمله من معان مستقاة من ال 

 نسانية.اإل

 ا تاجهتوفير الفرصة للتحكم في المهارات الحركية التي كثيرا ما يح

 الفرد في حياته اليومية

 م حاسيسه شفويا وحركيا أماعطاء الفرصة للتلميذ للتعبير عن أإ

 الغير

 تقسيم أنشطة التربية البدنية الرياضية-9

فها، لهد اهات متباينة ووفقاصنف علماء التربية الرياضية أنشطتها وفقا التج

عني يالذي ومن أهم أوجه التقسيمات  عيتها ألدوارها، ولطبيعتهانووالمشار فيها ول

 بالنوعية التي من خاللها أدرجت وتتمثل في :

 دروس صفية )درس التربية البدنية أنشطة لبرامج الدرس(-1

 األنشطة الالصفية ) داخلية ،  وخارجية (-2

 لبدنية ماهيته وأهميته:درس التربية ا-9-1

عال فإن درس التربية البدنية كغيره من الدروس المنهجية األخرى له دور 

 ومميز في تحقيق األهداف التربوية

كتسي يونه ويعتبر درس التربية البدنية الوحدة الرئيسية للرياضة المدرسية لك

دة لمااأي  طابعا خاص يميزه عن باقي الدروس ،أضحى من األهم العناية بمكوناته

 التي يحويها، وطريقة توصيل هامة في المادة إلى المتمدرسين
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فيه  تجمعتوبذلك يمثل درس التربية البدنية الرياضية القالب أو اإلطار الذي 

عدة كل الخبرات التربوية والرياضية والمدرسية، وينظر إليه على أساس القا

ت ؤسساشئة التالميذ بالماألساسية للرياضي عامة ورياضي المستويات خاصة، فتن

اتهم قدر هم من مهارات جديدة تعمل على تنميةالتربوية على حب الدرس بما يقدم ل

 رسيخواتجاهاتهم نحوه ويزيد من ميولهم نحو فعاليات خاصة والتي تعمل على ت

ي فيرة قاعدة الرياضة المدرسية، كما يعتبر درس التربية البدنية الوحدة الصغ

 فيه هو أساس كل منهاج للتربية البدنية كما يجب أن ترعىالبرامج الدراسي و

 حاجات الطلبة باإلضافة إلى ميولهم ورغباتهم.

 أغراض درس التربية البدنية-1
لى ستناد لما جاء عن رواد التربية البدنية في مجال األغراض نستدل عإ

 يةربمجموعة منهم على سبيل المثال براونل، هجمان،كالرك، أكدوا أن درس الت

ذه أهم ه نعرضوالبدنية كوسيلة فعالة لإلسهام في النموا المتعدد الجوانب للتالميذ، 

 االغراض:

 تنمية الصفات البدنية األساسية:

لى ساسية لتطوير وتنمية الصفات البدنية ال يقتصر عإن حاجة الجسم األ

صفات مة فاللعاا التعلم في درس التربية البدنية وإنما يتعداها إلى حاجتها في الحياة

 زانهأخذ الجسم اتاط كان بدني أو فكري فعن طريقها يالبدنية ضرورية إلي نش

ام در هوكذا تنموا شخصيته وتبعث في النفس أهمية الحياة وبهجته وسعادته  ومص

 لراحة واطمئنان الفرد وقناعته بما وصل إليه من مستوى لهذه الصفات.

 النمو الحركي:

ى المهارات الحركية عند المتعلم وتقسم إليقصد بالنمو الحركي تنمية 

تي عنصرين أولها مهارات حركية أساسية وهي الحركات الطبيعية والفطرية ال

 فهي يزاولها الفرد تحت الظروف العادية كالعدو، المشي، المهارات الرياضية

لخاصة اتها األلعاب أو الفعاليات المختلفة التي تؤدي تحت إشراف معلم ولها تقنيا

 ما:يمكن للمهارات الحركية األساسية أن ترتقي إلى مهارات رياضية عند بها

 يكتسب التلميذ مستوى بدني جيد 

 .أن يصل إلى مستوى توافقي عالي للتكتيك 

 يتعلم قانون اللعبة أو الفعالية 

 اكتساب الصفات الخلقية والتكيف االجتماعي:

الخلقية والتكيف إن الغرض الذي تكتسبه التربية البدنية في صقل الصفات 

االجتماعي مقترن مباشرة بما سبقه من األغراض في العملية التربوية وبما أن 

درس التربية البدنية حافل بالموافق التي نجسد فيها الصفتين فكان لزاما علينا أن  
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يظهر التعاون، والتضحية  ةلعاب الجماعينعطي كالهما صيغة أكثر داللة ففي األ

في الفريق أن يكمل عمل زميله وهذا قصد  رعى كل عنصوإنكار الذات حيث يس

 .تحقيق الفوز وبالتالي يتم لنا ولمعلم التربية البدنية أن يحقق أغراض من الدرس

 :الغرض الصحي

تصل إلى تعددت أغراض التربية البدنية إلى خلو الجسم من األمراض ل

ا ليتهغنية بفاعالصحة النفسية أو االستقرار النفسي لذا فبرامج هذه األخيرة 

كما تبعدهم  وأنشطتها المختلفة والتي تعمل على إسعاد التالميذ وتافاؤلهم للحياة،

اء، نطوصيبهم كاالعن كثير من األمراض والعلل النفسية واالجتماعية والتي قد ت

 وعدم القدرة على المواجهة.

رين مالتاكما تستدعي التربية البدنية السهر على أوضاع التالميذ خالل أداء 

ه مح لأو الجلوس وتصحيحها لتمكن التلميذ من التطور السليم والمتزن الذي يس

 باالستقرار النفسي.

 النمو العقلي:

ية إن عملية النمو عملية معقدة، ويقصد بها التغيرات الجسمية والوظيف

ب والسيكولوجية تحدث للكائن الحي، وهي عملية نضج للقدرات العقلية ويلع

نمو وال لبدنية دورا إيجابيا وفعاال في هذا النموا بصورة عامةمدرس التربية ا

ين ؤل التالي وهناك عالقة ارتباط بقلي بصورة خاصة، وعليه نطرح التساالع

 التعلم الحركي الذي ينتج عنه معارف حركية جديدة.

هود إن خطوات التعليم خالل دروس التربية البدنية ال تحتاج إلى بذل مج

يذ ذهني كبير، لذا يطلب من التالم حتاج أيضا إلى مجهودبدني ومهاري بل ت

 عقلي.و الالتركيز الجيد والتفكير لتعلم المهارات الرياضية والتي تدل على النم

 ويمكن تنمية النمو العقلي لدى التالميذ واألطفال عن طريق األنشطة

 ــــــــــــــــــــــــالرياضية المختلفة واأللعاب الصغيرة.

 نشاط الرياضي الالصفي الداخليال-9-2

هو هو النشاط الذي يقدم خارج أوقات الجدول المدرسي داخل المدرسة ف و

 نواعأالمجال الذي يجد فيه المتعلم فرصة اختيار وتجريب ما تعلمه، وهو أحد 

ها علي الممارسة الفعلية التي تتصل اتصاال بالدروس وتمثل القاعدة التي يبنى

 ي.تخطيط النشاط الداخل

عتبر مكمال لبرنامج دروس التربية البدنية فبرنامج النشاط الداخلي ي

والرياضية، وأهمية الميادين التي يتعلم فيها الفرد الممارسة الفعالة للنشاط إضافة 

إلى أن الفرد يجد فيه فرصة اختيار ما يتناسب مع ميوله ورغباته واستعداداته، 

در من االهتمام والتخطيط والتنفيذ ولذلك يجب أن تنال هذه األنشطة نفس الق
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والتقويم من المدرس والتلميذ فبرامج الدروس تتيح للتلميذ تعليم المادة وبرامج 

 .النشاط الداخلي تتيح فرصة تحسين وتحقيق أهداف هذه المهارات

 مميزات النشاط الداخلي:-أ

ج امنهأهم المميزات التربوية للنشاط الداخي باإلضافة إلى كونه مكمال لل

 المدرسي:

 قدم دة ييعتبر حقال لتنمية المهارات التي تعلمها في الدرس فالدرس عا

مجموعة من األنشطة في وقت محدد وقد تتماشى جميعا مع ميول 

 جميع األفراد التي عادة ما تختلف وتتباين لذلك النشاط.

 نشطةأختيار الفرد ما يتناسب مع ميوله، من النشاط الداخلي فرصة ال 

 سها لحسن مسار أدائه فيها وبذلك تتحقق أهداف التربيةوأن يمار

 البدنية والرياضية بطريقة أشمل وأعمق.

 ي يا في فرصة لكل تلميذ أن يشترك اشتراكا إيجابليتيح النشاط الداخ

جاح الن النشاط المحبب إلى التلميذ والذي يناسب قدراته، وأن يحقق فيه

 والتقدم.

 م عن طريق الممارسة العلمية خلي فرصة التعليتيح النشاط الدا

عبة ن اللقواعد وقوانيوفيكتسب التلميذ المعارف الجديدة ويتعلم قوانين 

ت ويمارس الناحية االجتماعية ويشارك في مواقف مشحونة باالنفعاال

ه والتي تشابه إلى حد كبير مواقف الحياد الواقعية، فينموا سلوك

 االجتماعي بطريقة علمية تربوية.

 في برامج النشاط الداخلي على الترويح وحسن  تراكيساعد االش

توى استغالل وقت الفراغ فالمشاركة في النشاط الداخلي ال يتطلب مس

ر عال من المهارة، وعن طريقه يمكن للتلميذ أن يجيد لعبة أو أكث

 .لمستوى ال بأس به

 ح ة رويتيح النشاط الداخلي الفرصة لتنمية الصفات االجتماعية وتنمي

 .الجماعة

 دة يتيح النشاط الداخلي لألفراد فرصة اكتشاف مجاالت عديدة وجدي

 واكتساب خبرات لم يسبق لهم أن طرقوها. 

قيق لتح ومما سبق يمكننا القول أن النشاط داخلي وبرامجه تمثل مجاال واسعا

 أهداف التربية الرياضية وجاالتها الفنية والمعرفية والسلوكية

لبرنامج الرياضي الذي يدار خارج المنهاج مفهومه: النشاط الداخلي هو ا

ويعتبر هذا النشاط امتداد لدرس التربية  ل من تضمه المؤسسة التربويةالمدرسي لك

البدينة  والرياضية، ويتميز بالمزيد من حرية التلميذ لما يمارسه من أوجه النشاط 
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داخل الموسسة كل حسب ميوله وقدراته واحتياجاته كما يساعد على تدريب 

التالميذ على تحمل المسؤولسة وإشراكهم في اإلعداد والتنظيم والتحكم والتسجيل 

ة أوقات الدرس داخل المؤسسة التربويواإلعالم وهو النشاط الذي يقدم خارج 

والغرض منه إتاحة الفرصة لكل التالميذ لممارسة النشاط المحبب لهم ويتم عادة 

م المدرسي،وينظم طبقا للخطة التي في أوقات الراحة القصيرة والطويلة في اليو

يضعها المدرس، سواء كانت مباريات بين األقسام أو عروض فردية وأنشطة 

 تنظيمية. 

 ويعرف كذلك بأنه:

ط البرنامج الذي تديره المدرسة خارج أوقات الجدول المدرسي أي النشا

 نيةالالصفي، وهو في الغالب نشاط اختياري وليس إجباري كدرس التربية البد

، اطلنشكثر من الكل تلميذ أن يشترك في نوع أو أ والرياضية ولكنه يتيح الفرصة

  .وإقبال التالميذ على هذا النشاط مكمال للبرنامج المدرسي

 ي:لصفي الداخالأنواع النشاط ال-ب

 رة ة، كمنافسات في األلعاب الجماعية المختلفة )كرة القدم، كرة السل

 والسنوات المختلفة. الطائرة، كرة اليد( بين األقسام

  منافسات في األنشطة الجماعية واالجتماعية )ألعاب صغرى( بين

 هيئة التدرسي والتالميذ.
 .إلخ( منافسات في األنشطة الفردية )تنس الطاولة، الجمباز، وألعاب القوى.....

 منازالت فردية )الجيدو، مالكمة، مصارعة،.....إلخ(

 .منافسات في اللياقة البدنية بين األقسام 

 .عروض رياضية للتمرينات بين األقسام المختلفة 

 مهرجانات وحفالت مدرسية بمناسبة األعياد الوطنية واالجتماعية 

 أهمية النشاط الالصفي الداخلي:-ج

دنية الب إضافة إلى أن النشاط الالصفي الداخلي يعتبر تكملة لمنهاج التربية

طبق أن ي بالمدرسة فأهميته تكمن في أنه من أفضل الميادين التي يمكنوالرياضية 

ي اسية فة أسفيها مبدأ التعلم عن طريق الممارسة فالتلميذ يتعلم بضعة مهارات أولي

فسه، سة ندرس التربية الرياضية وال يجد الفرصة الكافية لممارسة فعالة في الدر

 ي.لالداخولكنه يستطيع أن يفعل ذلك في منهاج النشاط 

 اف النشاط الالصفي الداخلي:أغراض وأهد-د

 ي فميذ ية المهارات التي يتعلمها التلميعبر النشاط الداخي حقال لتن

 المدرسة

 .إتاحة فرص النشاط للجميع 
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 التعليم عن طريق الممارسة 

 التربية للوقت الحر 

  حسن وتنمية الصفات االجتماعية)ضبط النفس، التعاون، احترام الغير

 ملة....(المعا

 .تنمية روح الجماعة 

 .العناية بالصحة الشخصية 

 بر معمل لتفريغ الالعبين.تيع 

 التدريب على القيادة والتبعية 

 اكتشاف ميادين جديدة لم يسبق للتالميذ أن تطرقو لها 

 درس نحو النشاط الالصفي الداخلي:واجبات الم-ه

  وضع الجدول الزمني للمنافسات والمباريات في مكان واضح

 المدرسة.ب

 اختيار األنشطة وفق الرغبات وميول وخصائص التالميذ. 

 فيذ إشتراك تالميذ المدرسة أو هيئة التدريس في تخطيط وتنظيم وتن

 ي.لبرامج النشاط الالفي الداخ

 .تناسب األنشطة واالمكانيات المادية بالمدرسة 

 لة لمنهاج لي مكممراعاة أن تكون برامج النشاط اللصفي الداخ

 .التربويةالدروس 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النشاط الالصفي الخارجي:-9-3

ضية النشاط الالصفي الخارجي نشاط مكمل لمنهاج التربية البدنية والريا

ى تبارجي تنافسيا أساسا، يربالمدرسة ويختص في األداء الرياضي والنشاط الخا

نس فيه وحدات تمثل المدرسة مع وحدات تمثل وحدات مماثلة أخرى من نفس الج

ز لفائاوتجرى مباريات هذا النشاط وفقا لقواعد وشروط متفق عليها بهدف تحديد 

لشامل ام ا، كما يعتبر جزء متميز من البرنامج العأو الفائزين من بين المشتركين

 في األداء الرياضي للتربية البدنية إال أنه يختص الممتازين 

التربية الرياضية المدرسية والعمل  هذا الجزء الثالث لتحقيق أهداف خطة

التعامل مع البيئة المحيطة وذلك عن طريق مدرسة إلى على الخروج من نطاق ال

االشتراك في المسابقات التي تنظمها مديريات التربية بين المؤسسات التربوية أو 

الت وطنية لمختلف الفعاليات الرياضية  بهدف إقامة دورات رياضية أو بطو
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اكتشاف المواهب وصقلها وتوجيهها لتكون ذخيرة فعالة يستخدمها المجال 

الرياضي لتمثيل البالد في المبريات المحلية والدولية أو إشراكها في النوادي التي 

تعمل على رعايتها وتنمية مهاراتها، وتقوم وزارة التربية بتنظيم برامج هذه 

 األنشطة لكل مرحلة وكل رياضة على حدى.

إذن هذا النشاط يجري في صورة منافسات رسمية مؤطرة بين الفرق 

لعام ارسي المدرسية، وللنشاط أهمية بالغة لوقوعه في قمة البرنامج الرياضي المد

. حيث ارجيي يبدأ من الدرس اليومي ، ثم النشاط الداخلي، لينتهي بالنشاط الخالذ

 ة فيصة الجد والمواهب الرياضية في مختلف األلعاب لتمثل الدرسيصب فيه خال

دارس بمختلف مالمباريات الرسمية كما يسهل من خالله اختيار منتخب ال

 المنافسات اإلقليمية والدولية

ح ي يتيالجيد هو الذ وال شك أن منهاج التربية البدنية والرياضية الدراسي

من خالل برنامج النشاط الالصفي فرصة اكتشاف قدرات التالميذ ويوجههم 

 رجي المتمثل في :االخ

 ية:سنشاطات الفرق المدر-أ

فكما هو معروف أن لكل مدرسة فريق يمثلها في الدوريات الرياضية 

حسن ين أللمدرسة وعنوان تقديمها في مجال التربية البدنية ويتألف فريقها من ب

ن لية وملداخااضية وكذا األنشطة التالميذ الذين يفرزهم درس التربية البدنية والري

 .هنا وجب االهتمام الفائق بهذه الفرق ومد يد المساعدة إليها

 النشاطات الخلوية:-ب

تهم هي أحد أهم األشطة الذي يجد فيه التالميذ راحتهم ويعبرون عن شخصي

ميذ لتالبحرية هذه الرحالت والمعسكرات تقام العديد من األنشطة ويتعلم فيها ا

ت لصفان األمور التي تساعدهم في حياتهم المستقبلية باإلضافة إلى االكثير م

 النفسية األخرى كاالعتماد على النفس والقدرة على اتخاذ القرار وتحمل

 المسؤولية.

 

 أغراض واهداف النشاط الالصفي الخارجي:-1

 مليةإن الهدف العام واألصلي للنشاط الخاجي هو نفسه الهدف العام لكل ع

 يمكنفهو تنمية الفرد تنمية سليمة متكاملة، أما األغراض القريبة تربوية، و

 فيما يلي: إيجازها

 االرتقاء بمستوى األداء الرياضي:-أ

عداد والتدريب المنظم والصحيح، ومنه يتم االستعداد لمقاومة المتنافسين باال

ووضع عال للمستويات المهارية، وبذلك يرتفع مستوى األداء الرياضي ويزيد 
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عا يمكن قياسه ا الفن، ويكون هذا المستوى موضوذتمتع بالناحية الفنية الجمالية لهال

. 

 تعلم قوانين األلعاب وخطط اللعب:-ب

كية الغرض منه تفهم القاوانين نصا وروحا ثم دراسة مختلف الجمل التكتي

 ها.فرديا أو جماعيا والتطبيق العلمي لها واحترامها وعدم الخروج عن إطار

 الصحة البدنية والعقلية والمحافظة عليها وتنميتها: اكتساب-ج

يسعى النشاط الالصفي الخرجي على المحافظة على القواعد األساسية 

 للصحة فيشتمل على صحة الجسم والعقل مع النضج االنفعالي والمقدرة على

ه قوا يعمل بكل التكيف األكاديمي واالجتماعي، وتتطلب المباريات الرياضية أن

 .ةدي إلى توازن الشخصيية والوجدانية في تكامل وتنافس يؤوالعقل الجسمية

ل مجا والمباريات الرياضية بما فيها من انطالق وتعبير عن النفس تعتبر-د

م اإلفصاح عن المشاعر والعواطف، كما أنها في كثير من األحيان تكون صما

ته د ذافي حه األمان لشخصية الفرد من االنهيار، فاشتراك الفرد مع فريق مدرست

 .اعتراف بذاتيته وامتيازاته

 :التدريب على القيادة-هـ

يها ما فتوفر المباريات مواقف عديدة لتعلم وممارسة أصول ومبادئ القيادة ب

 من مسؤوليات وسلطات.

 فة:العادات والسلوكيات المختل المساهمة في النضج االنفعالي وتطوير-و

 واحيد أو الفريق لنواحي قوته ونمن عالمات النضج االنفعالي معرفة الفر

ا ورتهضعفه مما سيسهم ال محالة في التحكم في النفس  أثناء اللعب وتقبل سير

 مهما كانت نتائجها وعدم االنفعال

 االعتماد على النفس وتحمل المسؤولية:-ي

دم إن ممارسة االعتماد على النفس وكل الصفات األخرى كقوة اإلرادة وع

 .امللمتكات األولى في بنات الفرد الرياضي انية تشكل اللباليأس وتحمل المسؤول

 حسن قضاء وقت الفراغ:-ز

الل إن قياس مدى تقدم وتطور المجتمعات مرهون بمدى معرفة أبنائها استغ

 .أوقات الفراغ والنشاط الالصفي من أفضل األوقات منفعة وفائدة

 جي:رمميزات النشاط الالصفي الخا-2

 ية بالمؤسسة التربوية من حيث صقلها رعاية المواهب الرياض

 .وتنميتها

  الكشف عن األفراد المتميزين رياضيا حتى يكونوا ذخيرة فعالة

 .ويشكلوا اللبنات األولى في تكوين فرق النخبة
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  كفاءات صالحة لتمثيل الدولة في المباريات المحلية اكتشاف

 واإلقليمية والدولية في مختلف المحافل

  على القيادة أثناء المبارياتإتاحة فرصة التدريب. 

 ن وبي تنمية السلوك االجتماعي ألفراد الفرق وتدعيم العالقات بينهم

 .العبي الفرق األخرى

 اعيةتحقيق الشخصية الرياضية من الناحية البدنية والخلقية االجتم 

 .والصحية

 االرتقاء بمستوى األداء الرياضي لألفراد الممتازين. 

 لمهارية وقوانين األلعاب المختلفةتعلم النواحي الخططية وا. 

 خلق نوع من التضامن الشريف بين المتعلمين بالمدرسة لإلشتراك 

 الخارجي

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

واجبات مدرس التربية البدنية والرياضية تجاه النشاط الالصفي -3

 الخارجي

 لمختلفة وتدريبهااالشراف على الفرق الرياضية في األنشطة ا 

  تبادل الزيارات مع المدارس المجاورة وبرمجة لقاءات رياضية

 ودورية معها

  التصميم والتدريب واالشراف على العروض الرياضية على

 المستوى التربوي

 االهتمام بمختلف الفعاليات التي تهتم باألنشطة وخدمة البيئة 

 

 

بيرا بالتقدم العلمي، وبالرغم من تعطي معظم المجتمعات الحديثة اهتماما ك        

هذا التقدم الذي نعيش فيه اآلن إال أن المجتمعات الحديثة تزخر بالكثير من 

مشكالت الحياة. وكان من نتيجة ذلك أن أصبح اإلنسان منفصال عن مجتمعه يغيش 

داخل نفسه تحاصره مفاهيمه معاييره التي تمزقت نتيجة التقدم الحضاري وتغيير 

ت اإلنسان عن ذاته، األمر الذي أدى بدرجة كبيرة إلى التذبذبات في أغلب تصورا

القيم وعدم التميز بين ماهو صح وما هو خطأ. وكل ذلك انعكس في صراع داخلي 
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بين االنسان ونفسه نتج عنه عجزه عن تطبيق ماقد يؤمن به من قيم نتيجة سيطرة 

 والجماليةالقيم المادية على سائر القيم األخالقية واالجتماعية 

ي بناء فوتأتي أهمية القيم في حياة الفرد من مساهمتها مساهمة فعالة         

 لحد بلا ذاهشخصيته وتشكيل تفكيره واالرتقاء بإمكانياته، وال تقتصر أهميتها عند 

ثابة عمل بمتنها إنها تتغلل في حياته كلها الرتباطها لديه بمعنى الحياة ذاتها، كما أ

 ن مصالحه الشخصية ومصالح المجتمع.موجهات لتزان بي

ا ال تكفي وتدعو جميع األديان إلى غرس القيم وتدعيمها في األفراد ولذ         

ك إلى ل ذلكالشفهية إليها أو حغظها من أجل التسمييع من الكتب، بل تتعدى  الدعوة

 ممارسة الفرد لها والعمل على تطبيقها في حياته العامة والخاصة

، لتقدم والرقياتي القيم على رأس التنظيم الهرمي ألي أمة، تريد لنفسها وتأ         

 .تهاوالرخاء، وتؤمن برساالت السماء، وتتخذ من األديان شرعة ومنهاجا لحيا

حقيق سعادة توإذا كنا في عصر تلح فيه علينا الدعوة إلى الحضارة من أجل          

وبدر  ه ينبغي االهتمام بالقيم،االنسان وتعظيم قدرته على إعمار األرض، فأن

ان غشعاعاتها في كل محيط بالفرد، وحتى يشعر بها ويسعى في طلبها، وإذا ك

باع الفرد يحتاج إلى متطلبات الحياة الضرورية، فإنه يحتاج أيضا إلى اإلش

 الوجداني المتمثل في القيم.

ير والشر، الخ وتختص القيم بالمعايير المرغوبة والحديث عنها يميز بين          

ي نوع فنها والجميل والقبيح والسار وغير السار، والالئق وغير الالئق، ويستفاد م

و قي أالسلوك المختار كمعايير للتفضيل أو االختيار أو لتبرير السلوك الحقي

 المقترح

لوقت محددا وتعتبر القيم مكونا هاما من مكونات مفهوم الذات، وفي نفس ا         

، فاتهوك اإلنساني، فلكل فرد نظام قيمي هرمي، ويحكم سلوكه وتصررئيسيا للسل

يده، تحدووقياسه  وهذا النظام)نسق( الذي تنتظم فيه قيم الفرد يمكن التعرف علية

ي شر فومن خالله أيضا يمكن التنبؤ بالسلوك الفردي والجماعي والتأثير المبا

 أنماطها.

لفرد من سلوك في المواقف وتكشف القيم عن نفسها من خالل ما يصدر عن ا

ة، باشرالمختلفة أو  أنها تعتبر تكوينات مرضية ال يمكن أن نالحظها مالحظة م

ء سوا وإنما يمكن أن نستدل عليها من خالل التعبيير اللفظي والسلوك الظاهري

 أكان شخصيا أو اجتماعيا وسواء أكان لفظيا أو غير لفظي

هرة اجتماعية ولها درجات مختلفة وتتميز وتعد القيم إنسانية وذاتية وظا        

وتتظمن وعيا بمظاهرها  بالثبات وتحدث من خالل نوع من الخبرة أو التجربة
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االدراكية الوجدانية، النزوعية وترتبط بالمستويات االجتماعية واالقتصادية ويمكن 

 قياسها ودراستها .

نها تخلق تجانس إال أوتؤثر القيم على سلوكنا وتعطي لحيتنا االتساق وال        

 أيضا متناقضات وعليه فإن قيمنا قد تتناقض مع بعضها البعض

ته، كما أن ويعد مستوى عقيدة الفرد بقيمه أعلى من مستوى عقيدته باتجاها        

 القيم أكثر أهمية في حياة الفرد والمجتمع

 القيم والمؤسسات التربوية التعليمية-10        

ة تسعى التربي تدعيمها لدى المتعلمين من األهداف الرئيسية التيتعد القيم و        

ن همية عقل أتألن الوظيفة القيمية للتربية، ال -إلى تحقيقها في مجتمعاتنا العربية

 منطلق من وغيرها وظائفها المتعددة االقتصادية واالجتماعية والمعرفية والسياسية

ا ل هذيتشكل سلوك أفراده من خالأن لكل مجتمع من المجتمعات إطارا من القيم، 

ؤالء يه هفاإلطار، باعتبار أن القيم جزء ال يتجزأ من ثقافة المجتمع الذي يعيش 

 .المتعلمين

ب وتنمية ولة عن اكتساسات التعليمية كمؤسسات تربوية مسؤكما تعد المؤس        

 .اوتدعيم القيم لدى المتعلمين وذلك من منطلق أنهم يقضون فترات طويلةبه

ولكنه  -افة إلى أن تربية االنسان ليس مجرد تزويده بكم من المعرفةإض        

ئة يحتاج بالدرجة األولى نسق من القيم التي تسهم في تشكيل ضميره على هي

 الوازع الداخلي الذي يكون ضابطا لسلوكه

 

 

 البدنيةالقيم ومناهج التربية -10-1        

ثل اسية والتي تمأنشطنها المختلفة إحدى المناهج الدرب البدنيةوتعد التربية          

نمو قيق الن تحجانبا هاما في العملية التربوية بالمؤسسات التعليمية فمن خاللها يمك

نه من يمك الكامل المتزن للمتعلم إلى أقصى حد تسمح به قدراته واستعداداته وبما

 .التكيف مع نفسه ومع المجتمع

طاقه إذ أنها في حدود المفهوم الحديث للمنهاج تدخل في ن البدنيةوالتربية         

 تهتم بجميع جوانب شخصية المتعلم بمعنى أنها تشمل على:

 يتعلق بتعليم الحقائق والمفاهيم والمعلومات والمعارف نمو معرفي:

 إلخ لقيمتجاهات االجتماعية والعادات والتقاليد وايتعلق باالنمو اجتماعي:

 ةاليم المهارات الحركية واكتساب الصفات البدنييتعلق بتعنمو حركي:

 يتعلق بضبط النفس والتحكم في االنفعاالت نمو انفعالي:
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يمية ظلت بالمؤسسات التعل البدنيةوبالرغم مما سبق فإن مناهج التربية         

ى همته بالجانب النفسحركي سواء من جانب المحتولسنوات طويلة وال تزال م

ها أو علمون أو من خالل األساليب التدريسية التي يستخدمها مالذي يقدم للمتعلمي

 على مناهجها، وكان من نتيجة ذلك ظهور اتجاهات تدعوا إلى التركيز لمن خال

ع الجانب الوجداني بكل ما يشمله من قيم واتجاهات، بحيث يكون دورها أوس

 .وأشمل من مجرد االهتمام بالجانب الحركي

 قل أهميتها عنالمحرك األساسي للمتعلم وال ت البدنيةلترية وتعتبر مناهج ا         

 نشطةبل العكس تتفوق عنها من منطلق أن األ-مناهج المواد الدراسة المختلفة

لى عفظة الرياضية هي المنهل الحقيقي للقيم ولذا فإن مناهجها قادرة على المحا

ما ، كات األخرىالقيم األصيلة التي تميز المجتمع العربي عن غيره من المجتمع

 ي جميعين فجميع المتعلمأنها قادرة في نفس الوقت على تنمية واكتساب تلك القيم ل

 مراحل النمو

لعربي في بالوطن ا البدنية هذا يجعل المسؤولية عن تخطيط مناهج الترية         

اهج من وعمل -أشد الحاجة إلى مراجعة المناهج في المؤسسات التعليمية المختلفة

أن  حاوليموجهة قيميا لكي تقف أمام هذا التيار التكنولوجي الرهيب الذي  جديدة

 .يدمر ويلغي القيم العربية

من أجل  يتضح لنا أهمية تكثيف المناهج التكوينية الرياضية ومما سبق         

به وتدري ضييةإعداد أساتذة المستقبل بمعاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والريا

وبعد  ة قبلة واكساب وتدعيم القيم للمتعلمين في المؤسسات التربويتنميعلى كيفية 

ن اوية أي زفيا التكوين وجعله يمتلك القدرة والمثل في كيفية التعامل مع التكنولوج

 يم فإنالق مع االستاذ وأدرك انضباطه وقدرته على المحافظة على المتعلم اذا تعلم

ى ن قيم إلى المتعلمين ويترجم إلهذا بدون شك سوف ينتقل بكل ما يضمنه م

بكل  ربيةسلوكيات رشيدة من خالل أن القيم هي الركن الركين في أركان عملية الت

ي بح أما تحمله تلك الكلمة من معنى، ومما ال شك فيه أنه بدون تلك القيم يص

ى مجتمع في دمار وضياع وانهيار وكل ذلك يؤدي إلى تبعية هذا المجتمع إل

 .مجتمعات أخرى

بناء القيم ودرة على إكساب ويمتلك أستاذ التربية البدنية والرياضية الق         

تطبيق وفيذ ها من خالل تنظيم وإدارة المواقف التدريسية المتنوعة أثناء تنوتطوير

شاط الن –لي النشاط الداخ –)حصص التربية البدنية الرياضيةالبدنية مناهج التربية 

 الخارجي(

تكون المناهج الموجهة قيميا في التربية الرياضية على درجة  ويجب أن         

كبيرة من المرونة حيث يتطلب منها أن تتفاعل مع جميع أنواع القيم من أجل دعم 
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البعض منها وإثرائه ومحو البعض اآلخر، وهذا منظور يتفتح ويتطلع إلى  العالمية 

أن تلك المناهج  بشكل آخر من خالل منظور تربوي جديد يثبت في نفس الوقت

 ليست مسؤولة عن المحافظة وتدعيم القيم الموروثة فقط بل تتعدى ذلك.

ت جسمية ليست حركا ا يتضح أن مناهج التربية البدنية والرياضيةومن هن         

 ية منالرياضو البدنيةيؤديها المتعلم فقط بل يجب أن تتعدى ذلك ألن التربية 

مثلة المتوية تؤدي الى اكتساب الكثير من القيم منظور تربوي يتمثل في تربية جسم

ا الرضبوالتسامح والشعور  -في الروح الرياضية وتهذيب دافع المقاتلة وإعالنه

ف والتعاون وتفضيل مصلحة التربية الضعي والعطف على اآلخرين ونصرة

لحق أهميته على الفرد، والتضامن، والرغبة في االنتصار عن طريق الكفاح اب

ائن الضغوإليجابي، كما تساعد الرياضة على خلق مجتمع تقل فيه األحقاد والعمل ا

ها جمالويسود فيه بين األفراد القوة والرغبة في المحافظة على صحة االجسام و

هج لمناوقدرتها وهنا يتضح لنا أهمية تطوير مناهج التربية الرياضية وإدخال ا

ن طلق أنفوس التعلمين من منالموجهة قيميا من أجل أن تساعد في غرس القيم في 

صيحات معلميها تستجيب دائما لو الرياضية وبراعمها و البدنيةية بمناهج التر

ع إلى مجتمالحاجة االجتماعية للمجتمع ملبية ومسرعة في هذه التلبية كي ينطلق ال

 .آفاق العالمية في ظل تسليم قيمي للفرد الجزائري

 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لنشاطات االقيم واألهداف في التخطيط لطالب ميدان علوم وتقنيات  -10-2        

 البدنية والرياضية

ات يدان علوم وتقنيات النشاطجب أن تتماشى أهداف أي طالب في مي         

ه تحقيق إلى البدنية والرياضية يريد أن يعمل في مهنة من مهنه مع ما ينشده ويتطلع

ساس أتعد  الفرد مرهون بجموعة من القيم فإن تلك القيمفي حياته. وإذا كان سلوك 

ا تنقونهي يعسلوكه، ويوجد الكثير من األفراد ال يفحصون بعناية واهتمام القيم الت

عدم بولذا فقد يترك ذلك صعوبة في التعامل مع اآلخرين أو قد يتأثر سلوكهم 

 وظيفة ل فيالحياة المختلفة. وعلى ذلك ذلك فإن العم التناسق في الكثير من مواقف

ة أي لخدمالتدريس أو التدريب تتطلب مجموعة من القيم التي يحاول األستاذ قبل ا

نة م مهفي التكوين اكتسابها. وإذا شعر الطالب المتكون أن قيمه تتعارض مع قي

يمه قير لى تغيالتدريس او التدريب التي يحاول العمل بها فمن الواجب أن يعمل ع

لك ذلكي تتماشى مع قيم المهنة التي يريد العمل بها، وفي حالة عدم إدراك 

ن أنة، وذلك من منطلق والوصول إليه يجب عليه عدم االستمرار في تلك المه

 ناءاعلى أن معرفة المرء بنفسه هو أصعب درس في الحياة النه ب الحكمة تؤكد

 .ركائز فهم اآلخرينقواعد على تلك الحكمة يستطيع أن يضع 

ن في وعند اختيار مهنة التدريس أو التدريب يجب على الطالب المكو         

ن أيفة ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية أن يعمل في تلك الوظ

 يضع أمامه الحقائق التالية

 توضيح أهدافه وحاجاته ويعرف قيمه -   

 والتدريب في المجال الرياضيتحليل متطلبات مهنة التدريس  -   

ة والضعف تحليل ذاتي لنفسه من خالل التعرف على نواحي القو -                 

 .أهدافه-حاجاته–القيم المرغوب فيها أو ال -لديه)القيم التي يعتز بها
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االهداف التخرج( ) -العمل على تحديد خطوات مستقبله)المعهد -                 

 نة(القيم واألهداف التي تتماشى مع اختيار المه-تحقيقها التي يتطلع إللى

األستاذ  وال شك أن العمل بمهنة التريس أو التدريب الرياضي تتضمن من         

 تأثريمواقف كثيرة تتوقف كثيرا على شخصيته وشخصية المتعلم، فسلوك المتعلم 

ما لم طالمتعال اذ فهمإلى حد كبير بسلوك أستاذ التربية الرياضية ولن يستطيع االست

ت وكياأنه ال يفهم نفسه ولذ يجب عليه أن يفهم قيمه جيدا لكي يستطيع فهم سل

 .واتجاهات المتعلم على اعتبار أن يتأثر كثيرا به

قيموا أن ي -وعلى هذا يجب على أساتذة ومدربي المستقبل قبل الخدمة          

رف ما عطي مؤشرا واقعيا، وكلأنفسهم بصفة مستمرة من منطلق أن تقييم النفس يع

 .نمعلم المستقبل نفسه يصبح بدون شك قادرا على معرفة تأثيره على اآلخري

 متطلبات مناهج التربية البدنية والرياضة من القيم-10-3         

 القيم األخالقية-10-3-1         

ير غ تؤكد مجموعة من المربين في التربية الخلقية على أن الطريقة         

شطة االنوالمباشرة في التربية الخلقية يمكن أن تثبت األخالق من خالل األلعاب 

ن علميالرياضية المختلفة واتصال المتعلمين بعضهم ببعض، فيجب أن يتعلم المت

نا في علي ويكتسبو التربية الخلقية من خالل ممارسة األنشطة الرياضية، ولذا يجب

 دريسهايب تضية أن نغير من هذه المناهج وأسالمجال مناهج التربية البدنية والريا

فة مختللكي نعمل على أن يكون لنا دور هام في اكتساب وتنمية وتعديل القيم ال

 نشطةبصفة عامة والقيم األخالقية بصفة خاصة. ومن هنا فأن فكرة ممارسة األ

قوى كالرياضية يجب االستفادة منها ألنها من الوسائل الخطيرة إلى حد كبير 

 .ربوية في اكتساب التربية الخلقية من خاللهات

ي مختلف فويجب على مناهج التربية البدنية والريضة أن تقدم للمتعلمين         

ل مراحل التعليم خبرات وأنشطة تربوية من أجل مساعدتهم على النمو الشام

 قيمال ابهمالمتزن في النواحي المختلفة، وعلى تنمية واكتساب وتعديل سلوكهم واكس

 األخالقية المختلفة من خالل األنشطة الرياضية

سوف نجد فوإذا نظرنا إلى األنشطة الرياضة سواء كانت فردية أو جماعية         

اعة سانها تعود المتعلمين على الشجاعة والصبر وبذل الجهد وتجنب اليأس في 

 ينتمي لذيا الهزيمة وعدم الغرور ويتحقق أيضا تنظيم عالقة الفرد الواحد بالفريق

ة مارسمإليه وأيضا بتواجد تنظيم دقيق لعالقة الفرد بالخصم، كما يظهر أثناء 

ية سؤولاالنشطة الرياضية أن الفرد ينسى أنانيته ويتعود على الصبر وتحمل الم

اء أثن ويكتسب طاعة معلمع وقائده أيضا في اللعب ويعيش جو التعاون مع زمالئه

 الممارسة
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ية اثناء لمي التربية البدنية أن يشيرو إلى القيم األخالقويجب على مع        

ن منشطة ن لألالتدريس مع ربط هذه القيم بالمواقف التعليمية أثناء ممارسة المتعلمي

جال مفي  منطلق أن القيم تعتبر الدافع للقيام باألنشطة ولذا يجب على المعلمين

م وتدعي نميةية حتى يستطيعو تالتربية الرياضية أن يركزو على إبراز القيم األخالق

م ن القيبي المتبادل القيم لدى المتعلمين أثناء التدريس، وفي ضوء ذلك يكون األثر

 ين فيأثرها على توجيه تصرف المتعلمو  المكتسبة من خالل المواقف التعليمية

 المواقف الحياتية والعكس يكاد يكون متشابها إلى حد كبير جد.

 الجماليةالقيم -10-3-2         

نحكم على  الجمال شيئ متغلل في أعماق حياة االنسان ومن خالله يمكن أن         

اقة في أن ليهاإسلوك الكثير من األفراد، والجمال دائما يتجه إلى األشياء التي ننظر 

تجه ينه ألوشياكة واستمتاع وتقدير، وفي واقع األمر أن فإن الجمال يصعب تقديره 

ل ن خالمية وشخصية الفرد، من منطلق أن كل فرد ينظر للجمال في الواقع إلى ذات

 .منظور معين

لتذوق وبالرغم من ذلك فإن إهمال تربية عاطفة الجمال واإلحساس با          

اء ألشيالجمالي لهو فقدان السعادة ذاتها وبالتالي ينعكس على عدم االحساس با

ل الجما ألن كس بالتالي على حياتهالجميلة في حياتنا وينتج عن ذلك سآم للفرد وينع

د واح وسيلة لنقل الشعور إلى اآلخرين كما أنه وسيلة لتجمع االفراد في شعور

 يساعدهم على الحياة والتقدم والرقي

عليها  وهناك مشاكل كثيرة تمثل خطرا على الحياة االنسانية ويترتب          

 نسان الذي سوف يشعرتخريب وتحويل البيئة إلى قبح، وينعكس ذلك على اال

 بالتالي بعدم االستمتاع بالحياة

يجاد وللتغلب على تلك المشاكل يجب الرجوع إلى القيم الجمالية وإ         

في  السلوكيات المختلفة من أجل اكسابها وتنميتها وتدعيمها لدى المتعلمين

 ئمالالمؤسسات التعليمية، وال يمكن أن يتم ذلك بدون خلق الجو التربوي الم

 والمناخ السليم

ل ما يحيط كولذا يجب على رجال التربية البدنية أن يبرزو قيم الجمال في         

جمال لابة بالمتعلمين في المؤسسات التربوية وأن ينموا لديهم القدرة على االستج

 ن أنالطبيعة وتذوقها وتقديرها، وذلك بأن يتيحو لهم الظروف التي تمكنهم م

ذا هوأن يشجعو الذين يشعرون بهذا الجمال على أال يكون يستمتعوا بالجمال 

ذوق الت انذا كإالتعبير واالستمتاع إجباريا، وذلك الن التربية الجمالية ال تتم إال 

 .خلية من المتعلمالجمالي نتيجة استجابة دا
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بغي على والقيم الجمالية قواعد تحدد اهداف التربية الجمالية التي ين        

ث ي إحداية فلتعليمية المختلفة أن تسعى لتحقيقها، كما أنها وسيلة اساسالمؤسسات ا

ي فيفتها ة وظالتناسق والتوازن الترابط بين انظمة المجتمع حيث تؤدي القيم الجمالي

 نظامتوجيه انماط السلوك العام للحفاظ على البنية االجتماعية فال يصاب ال

 .االجتماعي بخلل، فيعم القبح وينتهي الجمال

رد ليتجاوز والتحلي بالقيم الجمالية يرقق االحساس والمشاعر ويسمو بالف         

فراد األ ذاته إلى اآلخرين وبدون إعالء تلك القيم ستظل بيئتنا متخلفة وعالقات

لجمال ها ااالنسانية غير مريحة مما يؤدي إلى ضياع االستمتاع بالحياة التي أساس

 .والحب

ة نابع النسانيةاألن العالقات  لية تحول حياة الفرد إلى نظامجمافالتربية ال         

 من أن القاعلى التعامل بين األفراد وذلك انط من قيم الجمال وهذا ينعكس إيجابيا

يا القتعامال إخ التعامل المبني على إدراك الجمال في التصرف واألفعال يعتبر

التي  ليمةسالمشاكل الغير  يجعل من بناء المجتمع شيئا إنسانيا أرقى من التصرفات

 .تبنى على التخريب وعدم الحب واالحساس

ها لجمالية يصبح ولذا فإن العالقات بين األفراد والتي يكون اساسها القيم ال         

نبذ وبصمات جميلة ووجدان مهذب وتذوق وهذا يذوب من خالله النفور من البشر 

 العنف والتطرف وكل التصرفات الغير جميلة

والمدنية،  إن الفرد الذي يبني على القيم الجمالية يسير في ركب الحضارة        

ا ماليوتلك القيم سوف تنعكس بالتالي على شؤون حياته النها سوف تترك اثرا ج

 في صدر كل فرد.

مادية(يمكن -والبيئة بالمؤسسات التعليمية بكل ما فيها من إمكانيات)بشرية        

يات مكانإمال وتقديره واالستمتاع به لذلك ينبغي أن تكون ان تعمل على تذوق الج

ية اكتساب وتنم ىعل.المؤسسات جذابة تثير نفوس المتعلمين للجمال، وتساعد 

على لى أالتذوق والحاسة الجمالية لديهم، وان تصبح المؤسسة لوحة فنية جميلة ع

 تعلمينالملمين ووالمع مستوى للتربية الجمالية على ان يكون هذا من خالل إإلدارة
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 القيم االجتماعية-10-3-3         

د ره من االفراتمثل القيم االجتماعية انعكاسات اهتمام الفرد وميله إلى غي         

ائل وليسوا وسمن منطلق حبه وميله إلى سعادة اآلخرين والنظر إليهم كغايات 

 ةإلثاربدون شك بالعطف والحنان والغايات اخرى، ولذا فإن من يملك ذلك يتميز 

ل اجتماعيا وتتصل بمدى القبو هوالقيم االجتماعية تتسم بما هو مرغوب في

االجتماعي، كما تزداد وتتقلص القيمة حسب زيادة ونقصان درجة القبول 

 .االجتماعي

في حقيقة وجتماعية في حب الناس والتعاطف معهم، وتتجلى معاني القيم اال        

عادة ان ساالمر فإن االنسان الذي نطلق عليه االنسان االجتماعي يرى في الحب كي

ناس ن الاآلخرين ويعتبر الحب هو الركن الركين للروابط المتعددة التي تجمع بي

قيم ال سيرومحركا للمشاعر االنسانية ولذا فإن كلمة الحب تعني العاطفة التي ت

 .االجتماعية تحت لوئها

يها، وفي وتعد القيم االجتماعية حاالت إيجابية يحاول الناس الوصول إل        

ة طريقوالوقت نفسه هي موضع احترامهم وبتعبير آخر تعد القيم نوعا من السلوك 

 في الحياة

دماجه ان القيم االجتماعية على االنسان ككائن اجتماعي من خاللوتظهر          

يا، ا جوهرأثيرثر بالجماعة وثقافتها تتأفي الجماعة بثقافتها وعاداتها، لذا فإنها ت

ه فكيرفهي ذات اهمية بالغة في حياة الفرد، فمن خاللها تنمي شخصيته وتشكل ت

لها  ا أنمجتمع الذي يعيش فيه، كمانياته، كما أنها تعتبر موجهة للويرتقي بإمك

مع  ندمججتماعي ألنها تساعده على نهج نمط سلوكي يأهميتها في توافق الفرد اال

لذا  لفردالنظام االجتماعي السائد وفقا لحاجات ومتطلبات المجتمع وما يحتاجه ا

 .فإنها عملية متداخلة مع بعضها البعض

 كساب المتعلمإوإذا نظرنا إلى العملية التربوية ككل نجد أن هدفها األساسي         

في  ساهمك من خالل تشجيع اهتمامه وميوله ودوافعه التي تالقيم االجتماعية وذل

د لسائاإكسابه األمانة واإلخالص واإليخاء واحترام الغير وااللتزام بالنظام 

اهي مليه والمرؤءة، ففي المنهج الدراسي نجد ان القيم االجتماعية التي تنعكس ع

ضعه وتم ينهج الذي إال تعبير عن المجتمع المحيط به لذا فإنها تؤثر في بناء الم

 وفق لتلك القيم

وتعد التربية البدنية بأنشطتها المختلفة من الجوانب الهامة في العملية          

التربوية فهي تهتم باكساب القيم االجتماعية بحكم طبيعتها واهدافها وباعتبارها 
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اسة ردمادة دراسية تساهم في االعداد للمواطنة السليمة، فالتربية البدنية تمثل 

 للطبيعة البشرية من مواقف متعددة ولذا فهي من المواد التي تساعد التالميذ على

فيه وقيمه ومثله، كما أنها بأوجه أنشطتها  فهم أنفسهم والمجتمع الذي يعيش

المتعددة تتناول الحياة االجتماعية بجانب عنايتها بصحة التلميذ وتنمية المهارات 

 والقدرات الحركية

 القيم اإلجتماعية : أهمية-أ      

الجماعات وفي حياة كل من األفراد تلعب القيم اإلجتماعية دوراً رئيسيا         

 ذاتها ي حدوالمجتمعات وهذا الدور جعلها من أهم قضايا التربية حيث إن التربية ف

 لسفاتتحدد لنا الفعملية قيمية ، من هذا المنطلق نجد أن القيم االجتماعية 

ا ، اهجهليات التعليمية ، وتساهم في توجيه مؤسسات التربية ومنواألهداف والعم

 وية ،وفي كل عملية تربفالقيم االجتماعية موجودة في كل خطوة وفي كل مرحلة 

 وال يمكن تصور التربية بدون قيم اجتماعية.

تمع المجووللقيم االجتماعية أهمية ، بالنسبة للفرد  وبالنسبة للجماعة -ب     

 ا فيما يلي:يمكن توضيحه

 االجتماعية بالنسبة للفرد :أهمية القيم -       

ية الفرد تعتبر القيم االجتماعية أحد المكونات الهامة التي تحدد شخص         

 وسلوكه لذا فإن أهميتها يمكن أن تحدد فيمايلي:

 لها دور أساسي وهام في تحديد السلوك الصادر من الفرد .-1

 الفرد وتحدد أهدافها . تساهم في تشكيل شخصية -2

 عة.لجمالى القيام بما يطلب منه وتساهم في تكيفه سليما مع اتساعد الفرد ع -3

خرين م اآلتساعد الفرد على القدرة على فهم العالم المحيط به وتساعده على فه -4

 والتعامل معهم .

 .اسب تساعد على التفكير السليم في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المن -5

ر تفكي تعمل على ضبط النفس والتصرف السليم في األمور التي تحتاج الى -6

 سليم .

 تساعد الفرد على الحماية من االنحراف . -7

 تساعد على التغلب على ضغوط الحياة ومصاعبها . -8

 رة .لمدماتوجه الفرد إلى االختيار المناسب وااليجابي وتبعده عن االختبارات -9
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 ة والمجتمع:عامأهمية القيم االجتماعية للج-       

 للقيم االجتماعية أهمية واضحة للجماعة نوردها فيمايلي:    

 توفر التماسك االجتماعي للجماعات وتعمق لهم أهداف واضحة مبنية على-1

 أسس ومبادئ ومثل عليا سليمة.

 ت .رافافراد والجماعات وتبعدهم عن االنحتدل على التوجيه السليم لسلوك األ-2

 تساعد الجماعات على أخذ القرار المناسب . -3

 ية علىلمبنتساهم مساهمة اجابية في تنمية المجتمع التنمية المتزنة الشاملة ا -4

 أسس عملية سليمة.

 د الصراخ والعنف.و تبعتساعد على التعاون بين المجتمعات  -5

 جتماعية :تنمية القيم اال -ج      

تخدم د استعددت الوسائل واالساليب المستخدمة لتنمية القيم االجتماعية ولق

وهي  نفوسوالسنة الكثير من الوسائل التربوية لغرس تلك القيم في ال القرآن

 على النحو التالي :

 االنسان. استخدام العقل في توجيه 

 .القدوة الحسنة 

 .األحداث الجارية واالستفادة منها 

 الل االيجابي لوقت الفراغ.االستغ 

 .التقريب وتمثيل األشياء باألمثال واالشباه 

 . أهمية القصة 

 . الترغيب والترهيب والثواب العقاب 

 . الموعظة واالرشاد 

 .الممارسة العملية 

 اعيةبقيم اجتموإذا نظرنا الى مدرس التربية الرياضية الذي يتمتع -

 سليمة نجده لديه القدرة على:

 مات االيجابية بطريقة سليمة .تنفيذ التعلي 

 . العالقة الجيدة والمتوازنة مع الرؤساء 

 . تكوين العالقات اإلنسانية السليمة 

 .إدراك البيئة المحلية 

 التوجيه التربوي السليم . توجيه التالميذ 

 . اكتشاف المواهب وتوجيهها 
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 . حل المشكالت التي قد تظهر 

 .التكيف االجتماعي السليم 

 ذ على التعاون بينهم .تعويد التالمي 

 . اإلرشاد والتوجيه السليم للتالميذ 

 .النقد البناء الذي يتسم بالموضوعية 

 .تقبل النقد البناء ومحاولة تصحيح األخطاء 

 . المعلومات المهنية الجيدة 

 .القدرة على الخلق واإلبداع 

 .البشاشة وسعة الصدر 

 . التواضع وسعة اإلفق 

  بآرائهم.مساعدة التالميذ على اإلدالء 

 .االتزان االنفعالي المتوازن 

 . السلوك السليم مع اآلخرين 

 .احترام اللوائح والقوانين 

 . القوة دون عداء 

 .االتزان العاطفي 

 ف التي تقابلهحسن التصرف في المواق. 

 لديه فهم عميق بالبناء االجتماعي للمجتمع الذي يعيش فيه. 

 برغباته من أجل صالح اآلخرين. ييضح 

 حا اجتماعيا .يكون ناج 

 على فهم اآلخرين. اقادر 

 .مرح  ومتسامح 

 . يستطيع ضبط النفس 

 . الرغبة في مساعدة التالميذ على حل مشاكلهم الشخصية 

 .يستخدم االساليب الديمقراطية في تعامله مع الجميع 

 .يستحوذ على احترام تالميذه 
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