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ﰲ تدليﻞ ما واﺟﻬتنا مﻦ صعو ت .

إليﻬم ﲨيعا أﻗدم ﻫذا اﳉﻬد العملﻲ.

أﺷﻜر ﷲ وأﲪدﻩ ﲪدا كﺜﲑا مباركا علﻰ ﻫذﻩ النعمة الﻄيبة والنافعة نعمة العلم و البﺼﲑة.
يشرفﲏ أن أتقدم لشﻜر اﳉﺰيﻞ والتقدير إﱃ مﻦ كان عوﱐ ،إﱃ مﻦ وﺟﻬﲏ و أعانﲏ
ﰲ إﲤام ﻫذﻩ الدراﺳة اﻷﺳتاذ الﻔاﺿﻞ ﳎيدي ﳏمد ،أﺳﺄل ﷲ أن ﳚﺰيﻪ كﻞ ﺧﲑ.
وأﺷﻜر ﳉنة اﳌناﻗشة لتﻔﻀلﻬم علﻰ ﻗراءة اﳌذكرة ،ﰒ ﻻ أنﺴﻰ الشﻜر اﳋالﺺ
لﻸﺳتاذ ﺑﻦ زرﻗﲔ ﳏمد

:اﳌﻠﺨﺺ
ﻫدفت الدراﺳة اﱃ التعرف علﻰ تدريس مادة الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية ﰲ الواﻗﻊ اﳊاﱄ و اﱃ اﻫم اﳌشاكﻞ الﱵ تﻜون عراﻗﻞ لدريس ﻫذﻩ اﳌادة ﺑشﻜﻞ
واعتمد، و تﻔﺴﲑﻫا، صﺤيﺢ و كامﻞ ﰲ اﳌدارس اﻻﺑتداﺋية ﺣيﺚ اﺳتﺨدم الباﺣﺚ ﰲ دراﺳتﻪ اﳌنﻬﺞ الوصﻔﻲ لتﺤليﻞ و كشﻒ عﻦ ﺣالة ﻫذﻩ الوﺿعية
 ﲝيﺚ تﻜون إﺟا ت للتﺴاؤوﻻت، ﺣيﺚ ﺿبﻂ فيﻪ عدة تﺴاؤوﻻت موﺟﻬة ﻻﺳاتذة التعليم اﻻﺑتداﺋﻲ، الباﺣﺚ ﰲ ﲨﻊ ﳐتلﻒ ﺑيا تﻪ علﻰ اﻻﺳتبيان
اﳌﻄروﺣة ﺑعد القيام لدراﺳة
:اﻻﺳتﻜشافية ﻻ وﻫﻲ
ما ﻫو دور اﳌعلم ﰲ الواﻗﻊ اﳊاﱄ لتدريس الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية ﰲ اﳌدارس اﻻﺑتداﺋية؟
.ما مدى توفر الوﺳاﺋﻞ و اﻹمﻜانيات ﰲ الواﻗﻊ اﳊاﱄ لتدريس الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية ﰲ اﳌدارس اﻻﺑتداﺋية؟
ماﻫو دور اﳌنﻬاج ﰲ الواﻗﻊ اﳊاﱄ لتدريس الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية ﰲ اﳌدارس اﻻﺑتداﺋية ؟
 ماﻫو واﻗﻊ تدريس الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية ﰲ اﳌدارس اﻻﺑتداﺋية مﻦ ﺧﻼل اﺟوﺑة اﳌعلمﲔ؟: انﻄﻼﻗا مﻦ التﺴاؤل العام
وﲤﺜلت عينة البﺤﺚ علﻰ ﳎموعة مﻦ اﺳاتذة التعليم ﰲ الﻄور اﻻﺑتداﺋﻲ و اﳌﱰاوح
 اﺳتاذا و اﺳتاذة ﰲ مدينة ﺧنشلة60 عددﻫم
واﺳتنﺞ الباﺣﺚ ﰲ دراﺳتﻪ ان وﻗﻊ تدريس الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية ﰲ الﻄور اﻻﺑتداﺋﻲ مناف ﲤاما ﳌا تنﺼﻪ القوانﲔ و التشريعات و اﳌناﺷﲑ الوزارية
ايﻀا اﺳتنتﺞ ان مدرﺳﻲ ﻫذﻩ اﳌادة ﻏﲑ اكﻔاء لتﺴيﲑ و تدريس ﻫذﻩ اﳌادة كما اﺳتنتﺞ ان تﻼميذ ﻫذﻩ اﳌرﺣلةلديﻬم رﻏبة كبﲑة و ﺷﻐﻒ و,، الﱰﺑوية
ﺣب ﺟد كبﲑ ﳌادة الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية ﰲ ﺣﲔ اوصﻰ الباﺣﺚ ﺑعد الوصول و اكتشاف ﻫذا الواﻗﻊ الﺴلﱯ و الﻐﲑ مﻄمﺌﻦ اﱃ ﺿرورة تعيﲔ مرﺑﲔ
 وكذلﻚ توفﲑ العتاد و الوﺳاﺋﻞ و،لتدريس ﻫذع اﳌادة ﰲ الﻄور الذي يرى انﻪ مس اﳊاﺟة ﳍا، ﳐتﺼﲔ متﺨرﺟﲔ مﻦ معاﻫد الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية
 ووﺿﻊ مناﻫﺞ واﺿﺤة و دﻗيقة و اﳊرص علﻰ،اﳌنشآت الر ﺿية للمﺴاعدة ﰲ ﳒاعة و ﳒاح تدريس الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية ﰲ الﻄور اﻻﺑتداﺋﻲ
تﻄبيقﻬا علﻰ اكمﻞ وﺟﻪ
Summary
The study aimed to identify the teaching of physical education and sports in the current situation and to the most
important problems that are the obstacles to teaching this article correctly and fully in primary schools
The researcher used the descriptive method to analyze and reveal the state of this situation and its interpretation.
The researcher relied on collecting various data on the questionnaire, where he set several responsibilities
directed to the teachers of primary education, so that the answers to the responsibilities offered after conducting
the exploratory study
What is the role of the teacher in the current reality of teaching physical education and sports in primary schools?
- What is the availability of means and possibilities in the current reality of teaching physical education and
sports in primary schools ?.
- What is the role of curriculum in the current reality of teaching physical education and sports in primary
schools?
What is the role of the student in the current reality of teaching physical education and sports in primary schools?
Based on the general question: What is the reality of teaching physical education and sports in primary schools
through the answers of teachers?
The sample of the research was a group of teachers of education in the primary stage and the number of 60
professors and professors in the city of Khanshla
The researcher concluded in his study that the teaching of physical and athletic education in the primary stage is
completely contrary to the provisions of the laws, legislations and ministerial ministerial decrees, and also
concluded that the teachers of this article is not competent to conduct and teach this article
He concluded that the students of this stage have a great desire and passion and a great love for physical
education and sports
While the researcher recommended after reaching and discovering this negative and unsatisfactory reality to the
need to appoint specialized educators graduated from the institutes of physical education and sports, to teach the
substance of the substance in the stage, which he feels that the need for it
As well as the provision of equipment and facilities and sports facilities to help the effectiveness and success of
teaching physical education and sports in the primary stage
And to develop clear and precise methods and to ensure their application to the fullest
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ال ق مة
تعد الﱰﺑية البدنية أﺣد اﻷنشﻄة اﻹنﺴانية اﳌﻬمة ،فﻼ يﻜاد ﳜلو ﳎتمﻊ مﻦ ا تمعات اﻹنﺴانية مﻦ
ﺷﻜﻞ مﻦ أﺷﻜال الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية ﺑﻐض النظر عﻦ درﺟة تقدم أو ﲣلﻒ ﻫذا ا تمﻊ.
فبعض اﳊﻀارات اﻫتمت لﱰﺑية البدنية ﻻعتبارات عﺴﻜرية ﺳواء كانت دفاعية أو توﺳعية و البعض اﻷﺧر مارس
الﱰﺑية البدنية لشﻐﻞ أوﻗات الﻔراغ و كشﻜﻞ مﻦ أﺷﻜال الﱰويﺢ عﻦ النﻔس ،ﺑينما وﻇﻔت الﱰﺑية البدنية ﰲ
ﺣﻀارات أﺧرى كﻄريقة ترﺑوية ﺣيﺚ فﻄﻦ اﳌﻔﻜرون و اﳌرﺑون إﱃ إﻃار القيم الذي ﲢﻔﻞ ﺑﻪ الﱰﺑية البدنية وﻫو
اﳌﻔﻬوم الذي أكدتﻪ نتاﺋﺞ البﺤوث العلمية ﺣول اﻷ ر الوﻇيﻔية و الﺼﺤية علﻰ اﳌﺴتوی البيولوﺟﻲ لﻼنﺴان .
إن أﳕاط اﳊياة تمعات اليوم ﻗد تﻐﲑت و اﳌﻼﺣظات و الدراﺳات الﱵ أﺟريت مؤﺧرا عﻦ تﻐيﲑ أﳕاط
اﳊياة يتﻀﺢ أنﻪ و ﺣﱴ اﻷﻃﻔال و ﰲ ﲨيﻊ أﳓاء العاﱂ أﺧذون ﺑﺼورة متﺰايدة إﱃ ﻗلة اﳊركة و النشاط ﻻﺳيما ﰲ
اﳌناﻃﻖ اﳊﻀرية وذلﻚ نظرا للتقليﻞ مﻦ الوﻗت و اﳌوارد اﳌﺨﺼﺼة للﱰﺑية البدنية ،و ﺣلول التلﻔاز والعاب
اﳊاﺳوب ﳏﻞ وﺳاﺋﻞ التﺴلية القاﺋمة علﻰ النشاط البدﱐ  .و يقدر أن أكﺜر مﻦ ﺛلﺜﻲ الناﺷﺌة ﰲ كﺜﲑ مﻦ البلدان
 ،ﺳواء متقدمة أو مية  ،ﻻ ﳝارﺳون النشاط البدﱐ لقدر الﻜاﰲ  ،علما ن نقﺺ النشاط البدﱐ ﰲ مرﺣلة
الﻄﻔولة و الشباب ﳝﻜﻦ أن تﻜون لﻪ عواﻗب صﺤية تﺴتمر ﻃوال العمر.
واﳌﻼﺣظ أن انعدام النشاط اﳊركﻲ أصبﺢ ﲰة اﳊياة ﰲ ا تمعات اﳊديﺜة ،ﰲ ﺣﲔ أن أكﺜر مﻦ
تﺼﻒ البالﻐﲔ ﰲ البلدان اﳌتقدمة ﻻ ﳝارﺳون النشاط اﳊركﻲ لقدر الﻜاﰲ .فإن نﻄاق مشﻜلة انعدام النشاط
اﳊركﻲ ﰲ مدن العاﱂ النامﻲ الﻜﱪى اﻷﺧذة ﰲ النمو الﺴريﻊ ،أكﱪ مﻦ ذلﻚ ﺑﻜﺜﲑ ،وذلﻚ ﺑﺴبب تﺰايد انتشار
اﳊياة اﳌتﺴمة ﺑقلة اﳊركة و ز دة اﻹﻗبال علﻰ وﺳاﺋﻞ ﲤﻀية وﻗت الﻔراغ ﺑقلة اﳊركة كمشاﻫدة التلﻔاز واﺳتﺨدام
وﺳاﺋﻞ الراﺣة ﺣﱴ ﰲ اﳌناﻃﻖ الريﻔية مﻦ البلدان النامية ،فعلﻰ ﺳبيﻞ اﳌﺜال :ﻗﻞ عدد اﻷﻃﻔال الذيﻦ يقومون
لذﻫاب إﱃ اﳌدرﺳة ﺳﲑا علﻰ اﻷﻗدام أو لدراﺟة .كما زاد الوﻗت اﳌﺨﺼﺺ ﳌشاﻫدة التلﻔﺰيون و ﳑارﺳة
اﻷلعاب اﻹلﻜﱰونية و اﺳتﺨدام اﳊاﺳوب و يﻜون ذلﻚ ﰲ أﻏلب اﻷﺣيان علﻰ ﺣﺴاب الوﻗت و الﻔرص
اﳌﺨﺼﺼة للنشاط البدﱐ و اﻷلعاب الر ﺿية .و كانت النتيجة اﶈتومة ﻫﻲ ز دة معدﻻت اﻹصاﺑة لﺴمنة
والﺴﻜري وأمراض القلب الوعاﺋية ﰲ كﻞ ا تمعات وﳓﻦ اليوم مﺴلمون و متيقنون و واعون ﻷﻫداف الﱰﺑوية
الﺴامية الﱵ ﲡمعﻬا ﳑارﺳة الﱰﺑية البدنية كالقيم اﻷﺧﻼﻗية واﻻﺟتماعية والﺼﺤية الﱵ ﲢققﻬا ،ومدى ﺛﲑﻫا علﻰ
التنمية اﳌنﺴجمة وتﻔتﺢ الشباب
1
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فالﱰﺑية البدنية تنﻔرد مﻦ ﺑﲔ ﺳاﺋر اﳌواد الدراﺳية ﺑشمول ﺛﲑﻫا علﻰ العملية الﱰﺑوية ﰲ اﳌدرﺳة ،ﻻ ﻷ ا
تﻐﻄﻲ اﺣتياﺟات التلميذ مﻦ النواﺣﻲ الﺼﺤية واﳉﺴمانية فﺤﺴب ،ﺑﻞ ﻷ ا تنعﻜس أيﻀا علﻰ ﺣياتﻪ العقلية
والوﺟدانية .ﻫذا ما يؤكد دورﻫا الﻜبﲑ ﰲ الﱰﺑية العامة وﺧاصة ﺑناء الشﺨﺼية اﳌتﺰنة.
وﻫذا دليﻞ علﻰ اﻫتمام الدول لﱰﺑية البدنية ﰲ اﳌدرﺳة عتبارﻫا ﺣجر الﺰاوية ﰲ ﺑناء الشﺨﺼية اﳌتوازنة عقﻼ
وﺑد  ،وﻫو ما أكدتﻪ البﺤوث العديدة الﱵ أﺟريت ﰲ ﳐتلﻒ أﳓاء العاﱂ ،والﱵ أﺛبتت ﺑﺼورة ﻗاﻃعة ﺛﲑ الﱰﺑية
البدنية علﻰ النواﺣﻲ الﺼﺤية والبدنية والنﻔﺴية ،و ينعﻜس إﳚا علﻰ القدرات العقلية و لتاﱄ علﻰ التﺤﺼيﻞ
العلمﻲ الذي يتلقاﻩ التلميذ ﰲ اﳌدرﺳة
واﳉﺰاﺋر كﺴاﺋر الدول اﻷﺧرى كانت ﺳباﻗة منذ اﻻﺳتقﻼل لدعم الﱰﺑية البدنية والر ﺿية ومارﺳتﻬا إﻷ أنﻪ ورﻏم ما
ﺑذل مﻦ ﳎﻬودات ﰲ ﻫذا الﺼدد  -مﻦ ﺳﻦ القوانﲔ الﱵ ﲡﱪ ﳑارﺳة الﱰﺑية البدنية ﰲ اﳌؤﺳﺴات الﱰﺑوية ،و
اﻹرادة الﺴياﺳية الﱵ كرﺳت ﺣﻖ الﻄﻔﻞ و التلميذ اﳉﺰاﺋري ﰲ اﳌمارﺳة و تعلم الﱰﺑية البدنية والر ﺿية ﰲ اﳌدرﺳة
اﻻﺑتداﺋية منذ أواﺋﻞ ﺳنوات اﻻﺳتقﻼل  ، 1968/1976ﰒ ﻗانون  ، 89/03والدﺳتور ،وﻗوانﲔ الﱰﺑية البدنية،
وﺣﱴ ﻗانون  ، 2004 04/10واتﻔاﻗيات وزارات الﱰﺑية الوﻃنية والشباب والر ﺿة والتﻜويﻦ اﳌﻬﲏ  -ﱂ تتبعﻬا
أية مناﺷﲑ تﻄبيقية رﻏم ما ﳍا مﻦ ﺿرورة ﰲ التﻄبيﻖ الﻔعلﻲ لﻔلﺴﻔة كﻞ واﺣد مﻦ ﻫذﻩ القوانﲔ .وعلﻰ ﻫذا ﺟاء
الواﻗﻊ منافيا ﳌا ﲢملﻪ كﻞ اﳌناﺷﲑ .لظروف اﻗتﺼادية ولظروف أﺧرى أمنية ،مرت ا اﳉﺰاﺋر ﰲ مرﺣلة مﻦ مراﺣﻞ
رﳜﻬا ﺣﱴ اليومﻲ فﻔﻲ الواﻗﻊ كانت الﱰﺑية البدنية تﻜاد تﻜون منعدمة ﰲ اﳌؤﺳﺴات اﻻﺑتداﺋية ،وﰲ ﻫذا الﻄور
لذات ﱂ ترق الﱰﺑية البدنية إﱃ ﲢقيﻖ الﻄموﺣات واﻷمال الﱵ ﺑقيت معلقة ﰲ ﻫذﻩ اﳌرﺣلة لذات مﻦ التعليم ﰲ
اﳉﺰاﺋر ﻻعتبارات كﺜﲑة
أصبﺢ النشاط البدﱐ ﰲ صورتﻪ الﱰﺑوية اﳉديدة وﺑنظمﻪ وألوانﻪ اﳌتعددة ميدا ﻫاما مﻦ مياديﻦ الﱰﺑية
البدنية وعنﺼرا ﻗو ﰲ إعداد اﳌواﻃﻦ الﺼاﱀ يﺰودﻩ ﲞﱪات ومﻬارات واﺳعة ﲤﻜنﻪ مﻦ أن يتﻜيﻒ مﻊ ﳎتمعﻪ
,وﲡعلﻪ ﻗادرا علﻰ أن يﻜون ﺣياتﻪ ,وتعينﻪ علﻰ مﺴايرة العﺼر ﰲ تﻄورﻩ وﳕوﻩ.
علﻰ الرﻏم مﻦ أننا علﻰ آفاق اﻷلﻔية الﺜالﺜة إﻻ انﻪ مازال ﻫناك فﻬما ﺧاﻃﺌا للﱰﺑية البدنية والر ﺿية وأﻫدافﻬا
لدرﺟة انﻪ ﳝﻜﻦ القول أ ا نوع مﻦ اﻷمية الﺜقافية "ﺧﻄا ﰲ الﻔﻬم ".
فالبعض مﻦ اﻷﺳاتذة واﳌﺴؤولﲔ علﻰ اﳌدارس اﻻﺑتداﺋية ينظرون إﱃ الﱰﺑية البدنية علﻰ أ ا نوع مﻦ:
 اﳊشو ﰲ اﳉدول الدراﺳﻲ.2
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 فﱰة راﺣة ﺑﲔ الدروس اليومية.وكﺜﲑا مﻦ الناس ﻻ يعرفون العﻼﻗة ﺑﲔ كلمة الﱰﺑية كمﻔﻬوم واﻷلعاب الﱵ ﳝارﺳﻬا اﻷﻃﻔال ,ما ﳚب التنويﻪ
إليﻪ ﻫو اﳋلﻂ ﺑﲔ الﱰﺑية البدنية والر ﺿية والر ﺿة " "sportولقد أصبﺢ ﻫذا اﳌﺼﻄلﺢ ﺷاﺋعا ﺑﲔ اﳌﺨتﺼﲔ .
فالﱰﺑية البدنية والر ﺿية والﱰﺑية الر ﺿية ,ﻫﻲ مﺼﻄلﺤات تعﱪ عﻦ ﺣركات اﻹنﺴان اﳌنظمة ﺳواء ﰲ
مﺴتواﻫا التعليمﻲ البﺴيﻂ ﰲ اﳌدرﺳة وﻫو ما يﻄلﻖ عليﻪ " :الﱰﺑية الر ﺿية" أو ﰲ إﻃارﻫا التنافﺴﻲ ﺑﲔ اﻷفراد
واﳉماعات وﻫذا ما يﻄلﻖ عليﻪ "الر ﺿة" ,أو ﰲ إﻃار التﻄبيﻖ للمﻬارات اﳌتعلمة ﰲ ﳎال تنافﺴﻲ ﲢت ﻗيادة
ترﺑوية وﻫذا ما يدعﻰ لﱰﺑية الر ﺿية.
وﺑﺼدور ﻗانون الﱰﺑية البدنية والر ﺿية ﰲ 1996/10/23م وﻫذﻩ الوﺛيقة اﳍامة تعتﱪ دﺳتورا ﻫاما ﳛدد
اﳊقوق والواﺟبات ﳍذا ا ال اﳊيوي اﳍام ,ﰲ كﻞ مﺴتو تﻪ مﻦ ﺣيﺚ اﳌبادئ العامة للﱰﺑية البدنية والر ﺿية,
ونظرا للتﻄورات واﳌﺴتجدات الﱵ ﻃرأت علﻰ اﳊياة العامة أصبﺢ ﻫذا القانون ﻻ يتماﺷﻰ مﻊ متﻄلبات العﺼر ﳑا
أدى اﱃ ﻇﻬور ﻗانون ﺟديد ﺳنة  2003الذي ﳛتوي علﻰ القاعدة القانونية  ,ﲢﺴﲔ مﺴتوى التﻄبيﻖ وان
الر ﺿة ﺣﻖ لﻜﻞ اﳉﺰاﺋريﲔ ,وﻗد صرفت أموال ﻃاﺋلة ﳍذا ا ال مﻊ ﺧلﻖ ﻫياكﻞ تنظيمية وتﺴيﲑية للنﻬوض ذﻩ
الر ﺿة.
ولقد ار ينا ﰲ ﻫذا اﳌرﺟﻊ العلمﻲ أن نقدم دراﺳة ﺣول وﺿﻊ الﱰﺑية البدنية والر ﺿية ﰲ الﻄور اﳌدرﺳﻲ ﰲ
الﻔتـرة العمرية ما ﺑﲔ )6-11ﺳنة أي الﻄور اﻻﺑتداﺋﻲ( وما ﻫو ﺟدير لذكر أننا كنا ﺣريﺼﲔ كﻞ اﳊرص علﻰ
وﺿﻊ الﱰﺑية البدنية والر ﺿية ﰲ مﻜا ا الﺴليم داﺧﻞ اﳌؤﺳﺴات الﱰﺑوية وأكد علﻰ الﻄبيعة الﱰﺑوية ﳍا .
كﻞ ﻫذﻩ اﻷمور ﺟعلتنا تم ذا اﳌوﺿوع ﳏاولﲔ إﺑراز أﻫم اﳌشاكﻞ الﱵ تعانيﻬا الﱰﺑية البدنية والر ﺿية ﰲ
اﳌدرﺳة اﻻﺑتداﺋية.

3

الف ل اﻷول

ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ

الجانب النظري

 - 1اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ :
تعد الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية مﻦ اﳌواد اﻻكادﳝية اﳌدرﺟة ﺿمﻦ الﱪ مﺞ الﱰﺑوي ﻫذﻩ اﻷﺧﲑة ﳍا أﳘية لﻐة
ﰲ ﺣياة الﻄﻔﻞ ﳌا تقدمﻪ مﻦ فواﺋد ﺟﺴمانية ووﺟدانية و اﺟتماعية و ترﺑوية .
فمﻦ الناﺣية اﳉﺴدية فﻬﻲ تقوي عﻀﻼت اﳊﺴم و تنشﻄﻬا  ،اما مﻦ الناﺣية الوﺟدانية فتﻜﺴبﻪ الﺜقة ﰲ
نﻔﺴﻪ و تﻄور ﻗدراتﻪ و كذلﻚ التعاون مﻊ ﻏﲑﻩ ﻻﺑتعاد عﻦ صﻔات اﻷ نية و اﳊياد  ،أما مﻦ الناﺣية اﻻﺟتماعية
فتنمﻲ ا ال الواﺳﻊ لرﺑﻂ عﻼﻗتﻪ مﻊ ﻏﲑﻩ و مﻊ مﻦ ﺣولﻪ ﰲ ﺣياتﻪ  ،كما تعدل ﺳلوكﻪ و تنمﻲ عقلﻪ و تنمﻲ
اﳌﺴتوى التعليمﻲ و الﺜقاﰲ .
كما إن الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية توفر ﳎاﻻ إﺿافيا للتجانس و الﱰاﺑﻂ اﻻﺟتماعﻲ أكﺜر ﳑا توفرﻩ ﻏﲑﻫا مﻦ
اﳊﺼﺺ البيداﻏوﺟية اﳌدرﺳية .
كما تعد الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية أيﻀا مﻦ أﻫم العناصر الﱰﺑوية للنﻬﺞ الﱰﺑوي العام  ،ﳑا ﳚعلﻬا ﲢﺼﻰ
ﳘية كبﲑة ﰲ مناﻫﺞ البلدان اﳌتقدمة  ،ﺣيﺚ أدرﺟت ﰲ ﺑرامﺞ كﻞ اﳌراﺣﻞ التعليمية  ،و ﺳﺨرت ﳍا كﻞ الوﺳاﺋﻞ
البشرية و اﳌادية .
و ﺑعد دراﺳة اﺳتﻄﻼعية ﲟقاﺑلة ﺑعض اﳌعلمﲔ ﰲ الﻄور اﻻﺑتداﺋﻲ ﻻﺣظنا ميش ﳍذﻩ اﳌادة و ﺣﺴب
الدراﺳة اﻻﺳتﻄﻼعية الﱵ ﻗمنا ا ﰲ ﺑعض اﳌدارس اﻻﺑتداﺋية لوﻻية ورﻗلة و مﻦ ﺧﻼل اﻷﺳﺌلة الﱵ ﻃرﺣناﻫا علﻰ
معلمﻲ ﻫذﻩ اﳌدارس القاﺋمﲔ علﻰ إعداد ﺣﺼة الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية  ،تبﲔ لنا أن ﻫناك عدة عقبات
تواﺟﻬﻬم أﺛناء أداﺋﻬم ﳌﻬمة تدريس الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية ﺣالت دون ﲢقيﻖ أﻫدافﻬا الﻔعالة ﰲ اﳌرﺣلة اﻻﺑتداﺋية
و ﻫذا ما يدفعنا إﱃ ﻃرح التﺴاؤل التاﱄ :
ماه واقع ت ر
ال عل

ال

ة ال ن ة و ال اض ة في ال ارس اﻻب ائ ة م خﻼل اج ة

؟

اذن  :مﻦ ﺧﻼل ﻫذا الﻄرح انبدر ﰲ أذﻫاننا العديد مﻦ التﺴاؤﻻت الﻔرعية أﳘﻬا :
 ما ﻫو دور اﳌعلم ﰲ الواﻗﻊ اﳊاﱄ لتدريس الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية ﰲ اﳌدارس اﻻﺑتداﺋية؟ ما مدى توفر الوﺳاﺋﻞ و اﻹمﻜانيات ﰲ الواﻗﻊ اﳊاﱄ لتدريس الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية ﰲ اﳌدارساﻻﺑتداﺋية؟.
 ماﻫو دور اﳌنﻬاج ﰲ الواﻗﻊ اﳊاﱄ لتدريس الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية ﰲ اﳌدارس اﻻﺑتداﺋية ؟ 2أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ :
دف مﻦ ﺧﻼل ﲝﺜنا ﻫذا إﱃ :
 إﺑراز أﳘية اﳌعلم ﰲ النﻬوض لﱰﺑية البدنية و الر ﺿية ﰲ اﳌدارس اﻻﺑتداﺋية .4
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 ﲢﺴيس اﳌﺴؤولﲔ ﺑوزارة الﱰﺑية و التعليم ﳘية الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية ﰲ ﻫذا الﻄور . توﺿيﺢ مﻜانة الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية ﰲ الﻄور اﻻﺑتداﺋﻲ . إعﻄاء نظرة عﻦ مرﺣلة ﺟد ﻫامة ﰲ ﺣياة اﻷﻃﻔال اﳌتمدرﺳﲔ . توﺿيﺢ مدى اﳘية درس و مدرس الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية .:
 -3أه ة ال
تعتـﱪ مرﺣـلة الدراﺳة اﻻﺑتداﺋيـة مﻦ أﻫـم اﳌراﺣـﻞ التـﻲ ﳚتـازﻫـا الﻄﻔـﻞ ﰲ ﺣياتﻪ  ،فقــد تﺴاﻫم ﺑشﻜﻞ كبﲑ
ﰲ ﺑناء ﺷﺨﺼيتﻪ  ،و ﲟا أن الﻄﻔﻞ ميال إﱃ اللعب فﻬو داﺋما يﻬتم ﲝﺼة الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية  ،مﻦ اﺟﻞ
الﱰويﺢ عﻦ النﻔس  ،و إﻇﻬار ﻗدراتﻪ البدنية  ،فﻜان ﳍذﻩ اﻷﺧﲑة دور اﳚاﰊ ﰲ تﻜويﻦ الشﺨﺼية الﺴوية و اﳌتﺰنة
وﺟدانيا و فﺴيولوﺟيا  ،اﻇافة إﱃ الدور الذي يلعبﻪ اﳌرﰊ ﰲ ﲡﺴيد ﻫذﻩ اﳊﺼة ميدانيا و ذلﻚ ﻷﳘية ﻫذﻩ
اﳊﺼة ﰲ توﻃيد العﻼﻗة ﺑﲔ الﻄﻔﻞ و اﳌدرﺳة  ،و نظرا ﻷﳘية الر ﺿة و ما ﲤتاز ﺑﻪ مﻦ ازد د للنشاط اﳊركﻲ
للﻄﻔﻞ  ،و ﻻن الﻄﻔﻞ ﰲ ﻫذﻩ اﳌرﺣلة ﳝتاز لنشاط و ﺣبﻪ لﻸلعاب و النشاﻃات البدنية اﳌﺨتلﻔة  ،وﺟب
التﻔﻜﲑ ﰲ ﻃﲑ ﻫذﻩ النشاﻃات اﳊركية ﰲ إﻃار منظم و موﺟﻪ يتمﺜﻞ ﰲ ﺣﺼة الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية ،
للوصول لﻄﻔﻞ إﱃ مﺴتوى يﺴمﺢ لﻪ ﺑﻜشﻒ مﻬاراتﻪ و ﻗدراتﻪ اﳊركية و لتاﱄ اكتشاف اﳌواﻫب الر ﺿية ﰲ
ﺷﱴ اﻻﺧتﺼاصات.
 -4ﻣﺼﻄﻠﺤــﺎت اﻟﺒﺤــﺚ :
 1 -4ال ر :
عملية التدريس ﻫﻲ تلﻚ اﻹﺟراءات الﱵ يقوم ا اﳌدرس مﻊ تﻼميذﻩ ﻻﳒاز مﻬام معينة  ،لتﺤقيﻖ
1
أﻫداف ﺳبﻖ ﲢديدﻫا
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ :

تعﲏ تنمية الﻔرد تنمية ﺷاملة متﻜاملة مﻦ ﲨيﻊ اﳉوانب الروﺣية و اﳉﺴدية و العقلية و النﻔﺴية و
2.
اﻻﺟتماعية و اﳉمالية  ،فﻬﻲ متﺰنة لتﻜامﻞ و التشامﻞ
2-4ال

ة ال ن ة :

يشتمﻞ اﳌﻔﻬوم علﻰ اﳌدرك الذي يقﺼدﻩ  ،فالشﻖ اﻷول منﻪ ﻫو الﱰﺑية  ،و الشﻖ الﺜاﱐ يشتمﻞ علﻰ
ﻃبيعة ﻫذﻩ الﱰﺑية و وﺳاﺋﻄﻬا فﻬﻲ ﺑدنية و مﻦ ﺧﻼل الر ﺿة .
 1عﻔاف عبد الﻜرﱘ،ﻃﺮق اﻟﺘﺪريس ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ و اﻟﺮ ﺿﻴﺔ .ط،2اﻻﺳﻜندرية ,:منشﺄة اﳌعارف1989، ،ص149
 2ﳏمد ﳏمود اﳊيلة, ،ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪريس و اﺳﱰاﲡﻴﺘﻬﺎ ,.ط,2،اﻻمارات :دار الﻜتاب اﳉامعﻲ ،2002،ص.41

5

ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ

الجانب النظري

3-4اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺮ ﺿﻴﺔ :
الﻜﺜﲑ مﻦ الناس ﻻ يﻔرﻗون ﺑﲔ الﱰﺑية لبدنية و الﱰﺑية الر ﺿية  ،ﻫذﻩ اﻷﺧﲑة ﲢوي علﻰ عدة أنواع مﻦ
النشاﻃات الر ﺿية و اللعب علﻰ ﺣد ﺳواء  ،فﻬﻲ تشمﻞ مبار ت رﲰية و منافﺴات دولية و ﳏلية و ﳝﻜﻦ أن
نتناول مﻔﻬوم الﱰﺑية الر ﺿية مﻦ ﺧﻼل أراء الباﺣﺜﲔ  ،ﺣيﺚ يرى ﺳتون و ﲰيﺚ  :ان الر ﺿة و اﻷلعاب
يقومان ﺑدور ﺟوﻫري ﰲ تﻄبيﻊ اﻷﻃﻔال علﻰ اﳊياة اﻻﺟتماعية  ،اذ ا م يتعلمون مواﺟﻬة الﺼراعات و التﻐلب
1
عليﻬا عﻦ ﻃريﻖ ﳑارﺳة الر ﺿة و اﻷلعاب.
5-4اﻟﻄﻮر اﻻﺑﺘﺪاﺋﻰ  :ﻭيقﺼد ا مرﺣلة ﺍلتعليم ﺍﶈﺼوﺭﺓ ﺑﲔ مرﺣلة ﺍلتﺤﻀﲑﻱ ﻭمرﺣلة ﺍﳌتوﺳـﻂ ﻭﻫﻲ ﺍلﱵ

توﺍفﻖ ﺍﳌرﺣلة ﺍلعمرية ﺑﲔ 6اﱃ  11ﺳنة
-5مفه م ال ة ال ن ة و ال اض ة :
يرى اﻻﺟتماعيون أن الﱰﺑية البدنية و الر ﺿـية كعمليـة تﻄبيـﻊ وتنشـﺌة اﺟتماعيـة لﻸﻃﻔال و الشباب علﻰ
تقليد ا تمﻊ و ﺛقافتﻪ و نظامﻪ اﻻﺟتماعﻲ  ،و ﰲ الﺴياق ﲢتﻞ الﱰﺑية و الر ﺿية مﻜانة ترﺑوية مﻬمة ﺑعد أن
وﺿﺢ ﲤاما دورﻫا لﻸﻃﻔال والشباب مﻦ ﺧﻼل اللعب و اﻷلعاب الر ﺿية الﱵ ﲢﻜمـﻬا معايﲑ و ﻗواعد و
نظـم أﺷبﻪ ﺑتلﻚ الﱵ توﺟد ﰲ ا تمعات اﳌعيارية اﻹنﺴانية فﻬﻲ صورة مﺼﻐرة ﳍا  ،و مﻦ ﻫذﻩ اﻷﺷﻜال
اﳊركية يتم تدريب اﻷﻃﻔال و الشباب علﻰ ﻗيم ا تمﻊ ومعايﲑﻩ ﰲ إﻃار يتﺴم ﳊرية و الرﺿا و البﻬجة فرﺿا
عﻦ التلقاﺋية و ﺑعيدا عﻦ التلقﲔ .
و ﻫناك مﻔﻬوم آﺧر للﱰﺑية البدنية و الر ﺿية إذ ينظر إليﻬا علﻰ أ ا ﳎموعة مﻦ العمليات الﱵ توﺟﻪ
ﺑشﻜﻞ ﺧاص ﳓو اكتﺴاب التعليم دف اﻹعداد للﺤياة .
كما ينظر إليﻬا أ ا ﳎموعة مﻦ القيم و اﳌﻬارات و اﳌعلومات ة اﻻﲡاﻫات الﱵ ﳝﻜﻦ أن يﻜﺴبﻬا ﺑر مﺞ
الﱰﺑية البدنية لﻸفراد لتوﻇيﻒ ما تعلموﻩ ﰲ ﲢﺴﲔ نوعية اﳊياة و ﳓو اﳌﺰيد مﻦ تﻜييﻒ اﻹنﺴان مﻊ ﺑيﺌتﻪ و
ﳎتمعﻪ .
كما أن ﻫناك مﻔﻬوم للﱰﺑية الذي أﺑرزﻩ اﳌﻔﻜر الﱰﺑوي ديوي  (1962) DEWEYو الذي يرى أن
الﱰﺑية ليﺴت ﳎرد إعداد للﺤياة إﳕا ﻫﻲ اﳊياة نﻔﺴﻬا و معايشتﻬا .
و ﻫنا تﱪز معاﱐ اﳋﱪة الﱵ ﻻ يتوﻗﻒ اكتﺴا ا علﻰ ﺳﻦ معينة كما يﱪز مﻔﻬوم الﱰﺑية اﳌﺴتمرة مﻦ ﺧﻼل
تﺜقيﻒ الﻔرد مدى اﳊياة .

2

 - 1امﲔ انور اﳋوﱄ, ،اﺻﻮل اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ و اﻟﺮ ﺿﻴﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ دﻟﻴﻞ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻔﺼﻞ و ﻃﺎﻟﺐ اﻟﱰﺑﻴﺔ  .ط ،4القاﻫرة :دار الﻔﻜر العرﰊ1998، ،ص386 387،
 - 2امﲑ انور اﳋوﱄ ،اﺻﻮل اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ و اﻟﺮ ﺿﻴﺔ .ط، 2القاﻫرة :دار الﻔﻜر العرﰊ ، 2001،ص.30 ،29
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وكما عرفﻬا أيﻀا تشارلﺰ ﺑيوتشر  (1971) Charlos Bucherنــﻬا "ذلﻚ اﳉﺰء اﳌتﻜامﻞ مﻦ الﱰﺑية
العامة ﻫدفﻬا اﻷﺳاﺳﻲ تﻜويﻦ الﻔرد ﺑدنيا و مﻦ ﲨيﻊ النواﺣﻲ العقلية و الوﺟـدانـية و اﻻنﻔعـالية و اﻻﺟتمـاعية
وذلﻚ ﺧـﻼل اﳌمارﺳـة الﻔعالـة ﻷوﺟـﻪ النشـاط البدﱐ".
و ﻗد عرفﻬا أيﻀا ديري ﺷارمان  :علﻰ أ ا " اﳉﺰء مﻦ الﱰﺑية الذي يتم عﻦ ﻃريﻖ النشاط الذي يﺴتﺨدم
اﳉﻬاز اﳊركﻲ ﳉﺴم اﻹنﺴان و الذي ينتﺞ عنﻪ اكتﺴاب اﻻﲡاﻫات الﺴلوكية " .
أما ينﻜﺴون و كوتﺰ فقد ﻗاﻻ عنﻬا  " :ذلﻚ اﳉﺰء مﻦ الﱰﺑية العامة الذي ﳜتﺺ نشﻄة العقوﺑة و الﱵ
1
تتﻀمﻦ عمﻞ اﳉﻬاز و ما ينتﺞ مﻦ فرص اﻻﺷﱰاك ﰲ ﻫذﻩ اﻷوﺟﻪ مﻦ النشاط اﳌتعلم " .
-6تع

درس ال

ة ال ن ة ال اض ة:

درس الﱰﺑية البدنية والر ﺿية »ﻫو ذلﻚ النشـاط اﳊركﻲ الذي يقدم للتﻼميذ ﰲ وﻗت ﳏدد لﻪ ومﻜان ﰲ
اﳉدول اﳌدرﺳﻲ وﳚﱪ التﻼميذ علﻰ ﺣﻀورﻩ إﻻ مﻦ أعﻄﻰ ﺳبب يﺴتوﺟب اﻹعﻔاء«
كما أنﻪ الوﺣدة اﻷﺳاﺳية وﺣجر الﺰاوية ﰲ منﻬﺞ الﱰﺑية الر ﺿية ﺑﻞ اﳉﺰء اﻷصﻐر مﻦ اﳌادة و ﳛمﻞ كﻞ
ﺧواصﻬا.
كما أن الدرس اليومﻲ يرمﻲ إﱃ ﲢقيﻖ ﻫدف معﲔ للوصول إﱃ ﻏرض ﳏدد مﻦ ﻫذا اﳌنﻬﺞ وفقا للﺨﻄة
الﺴنوية اﳌوزع إﱃ وﺣدات ﺷﻬرية و أﺳبوعية و وﺣدات تدريﺴية يومية.
وﻗد ذكر ﺣﺴﻦ عوض أن درس الﱰﺑية الر ﺿية يعد وﺣدة صﻐﲑة ﰲ الﱪ مﺞ الدراﺳﻲ للﱰﺑية الر ﺿية وﻫو
ﺣجر الﺰاوية ﰲ كﻞ منﻬاج ،ويتوافﻖ ﳒاح اﳋﻄة وﲢقيﻖ الﻐرض مﻦ الﱪ مﺞ العام للﱰﺑية ﳌدرﺳة علﻰ ﺣﺴﻦ
ﲢﻀﲑ وإعداد و إﺧراج و تنﻔيذ الدرس ،فالعناية لدرس تعتﱪ اﳋﻄوة اﻷوﱃ و اﳌﻬمة لو أرد أن ﳒﲏ الﻔاﺋدة
اﳌرﺟوة مﻦ الﱪ مﺞ التنﻔيذي.
كما ذكرت ﺳﻬام عﻔت ،وزينب عمران درس الﱰﺑية الر ﺿية ﻫو الﺴبب اﻷﺳاﺳﻲ ﳌﺰاولة النشاط الر ﺿﻲ
2

ﰲ اﳌدرﺳة ﲜانب اﻷنشﻄة الر ﺿية اﻷﺧرى ﺳواء النشاط الداﺧلﻲ أو اﳋارﺟﻲ .
إن اﳊﺼة ﻫﻲ»الشﻜﻞ اﻷﺳاﺳﻲ الذي تتم فيﻪ عملية الﱰﺑية و التعليم ﰲ اﳌدرﺳة  ،وﺣﺼة الﱰﺑية الر ﺿية ﻫﻲ
أيﻀا الشﻜﻞ اﻷﺳاﺳﻲ ﳌﺰاولة الر ﺿة ﰲ اﳌدرﺳة ذلﻚ ﲜانب اﻷﺷﻜال التنظيمية اﻷﺧرى الﱵ يﺰاول فيﻬا التﻼميذ
الر ﺿة مﺜﻞ اﻷعياد و الدورات الر ﺿية...اﱁ.
أما اﳊﺼة فيمﻜﻦ أن ﲤيﺰﻫا ﺑعدة ﺧﺼاﺋﺺ فﻬﻲ ﳏددة زمنيا تبﻐا لقانون اﳌدرﺳة و ﻫﻲ ﻏالبا  45دﻗيقة ،كما
3
أ ا ﺟﺰء مﻦ وﺣدة متﻜاملة و ﻫﻲ اﳌنﻬاج الذي تؤدي فيﻪ اﳊﺼة وﻇيﻔة ﻫامة.

 1مﻜارم ﺣلمﻲ اﺑو مرﺟة ،ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ و اﻟﺮ ﺿﻴﺔ .ط3القاﻫرة :مركﺰ الﻜتاب للنشر ،2002 ،ص . 21 20

 2اﲪد ماﻫر ،انور ﺣﺴﲔ و آﺧرون ،اﻟﺘﺪريس ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ و اﻟﺮ ﺿﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮي و اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ .ط 3القاﻫرة :دار الﻔﻜر العرﰊ  ،2007،ص.64
 3ﻫد ﳏمد ﺳعيد ،نيللﻲ رمﺰي فﻬيم ،ﻃﺮق اﻟﺘﺪريس ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ و اﻟﺮ ﺿﻴﺔ .ط 2القاﻫرة :مركﺰ الﻜتاب للنشر، 2004 ،ص61
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-7اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﳌﺸﺎ ﺔ:
 1-7دراﺳة الﻄالبة الباﺣﺜة يﺴقر فتيﺤة ،الﱵ كانت ﺑعنوان  :دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ وﻧﻘﺪيﺔ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺮ ﺿﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ
اﳉﺰاﺋﺮيﺔ ،الﱵ اﺷرف عليﻬا الدكتورة لﺰعر ﺳامية ﰲ ﺳنة ،2008/2007اعتمدت علﻰ اﳌنﻬﺞ الوصﻔﻲ
التﺤليلﻲ ،واعتماد اﻻﺳتبيان واﳌقاﺑلة كﺄداة ﲝﺚ ﳉمﻊ البيانت،كانت أﻫم النتاﺋﺞ الﱵ توصلت إليﻬا ،أن واﻗﻊ
الر ﺿة اﳌدرﺳية ﻻ يرﻗﻰ إﱃ اﳌﺴتوى اﳌﻄلوب ،فﻬﻲ ﻻ تﺴاﻫم ﰲ تﻄعيم الر ﺿة النﺨبوية ،إﺿافة إﱃ عدم
تﻄبيﻖ اﻻتﻔاﻗيات اﳌﱪمة ﺑﲔ وزارﰐ الشباب والر ﺿة والﱰﺑية الوﻃنية ﻹﺿافة إﱃ معانة الر ﺿة اﳌدرﺳية مﻦ
عدة مشاكﻞ ﺧاصة مﻦ اﳉانب اﳌنﻬجﻲ والﺴياﺳﻲ ،ﺣيﺚ يعتﱪ العامﻞ اﻷﺳاﺳﻲ ﰲ تدﻫور مﺴتواﻫا ﺑعدما
كانت ﺧﺰا لر ﺿة النﺨبة ،وﻗد اعتمدت علﻰ اﳌنﻬﺞ الوصﻔﻲ التﺤليلﻲ ﰲ دراﺳتﻬا.
 2_7دراﺳة الﻄالب ﺑوﻏرﰊ ﳏمد الﱵ كانت ﺑعنوان واﻗﻊ اﻟﺮ ﺿﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮيﺔ ﰲ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ اﻟﺘﻜﻮيﲏ ﺑﲔ
اﻟﻮاﻗﻊ واﳌﺄﻣﻮل ،والﱵ اﺷرف عليﻬا اﻷﺳتاذ الدكتور عبد اليمﲔ ﺑوداود ،ﰲ ﺳنة  ،2005/2004وذلﻚ
ﻻعتماد علﻰ اﳌنﻬﺞ الوصﻔﻲ ،مﺴتعينا داﰐ اﻻﺳتبيان واﳌقاﺑلة ﰲ ﲨﻊ ﺑيا تﻪ ،كانت أﻫم اﺳتنتاﺟاتﻪ النقﺺ
الﻜبﲑ ﰲ اﳌنشﺌات والـمﻼعب الر ﺿية ﰲ اﳌؤﺳﺴات الﱰﺑوية ،الﱵ تعتﱪ العمود الﻔقري للممارﺳة الر ﺿية،
ﲝيﺚ أن ﺳاﺣة اﳌؤﺳﺴات ﻫﻲ ﰲ الﻐالب ميدان إﺟراء ﺣﺼة الﱰﺑية البد نية والر ﺿية
 3-7دراﺳة الﻄالب اﳌوﺳومة العلوي عبد اﳊﻔيظ والﱵ كانت ﺑعنوان:دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ وﻧﻘﺪيﺔ
ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﺮ ﺿﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮيﺔ ،منﻄقة الشرق اﳉﺰاﺋري ،ﲢت إﺷراف اﻷﺳتاذ
الدكتور :عبد اليمﲔ ﺑوداود الﺴنة اﳉامعية  ،2008/2007وذلﻚ ﺳتﺨدام اﳌنﻬﺞ الوصﻔﻲ مﺴتعينا داﰐ
اﳌﻼﺣظة واﻻﺳتبيان علﻰ عيينة مﻜونة مﻦ ﳎوعة تﻼميذ مدارس الﻄور اﻻﺑتداﺋﻲ ﳝﺜلون ﳎتمﻊ الدراﺳة أﺣﺴﻦ
ﲤﺜيﻞ الﱵ توصﻞ ﰲ ﺧتام ﲝﺜﻪ إﱃ نتاﺋﺞ تؤكد الﻔرﺿيات الﱵ وﺿعﻬا ،الﱵ مﻦ ﺑينﻬا أن اﳌمارﺳة الر ﺿية ﰲ
الﻄور اﻻﺑتداﺋﻲ ﻻ تلقﻰ نﻔس اﻻﻫتمام كما ﰲ الﻄوريﻦ اﳌتوﺳﻂ والﺜانوي ،الﱵ يﻐلب عليﻬا الﻄاﺑﻊ النظري علﻰ
ﺣﺴاب التﻄبيقﻲ وﻫذا لعدم اﻹﺷراف اﳌتﺨﺼﺺ كون اﳌعلمﲔ ﱂ يتلقوا تﻜويننا متﺨﺼﺼا ﰲ ا ال الر ﺿﻲ.
 -4-7دراﺳة الﻄالب الباﺣﺚ ﺑﻦ عقيلة كمال ﺑعنوان :اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺪﱐ اﻟﺮ ﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻄﻮر اﻷول واﻟﺜﺎﱐ ﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻣﺪى اﻧﻌﻜﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﱰﺑﻮي ،ﲝﺚ ﲤﺤور
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ﺣول الﺴياق اﻻﺟتماعﻲ الﺜقاﰲ والتﺄﺳيﺴﻲ للنظام الﱰﺑوي اﳉﺰاﺋري .ﲢت إﺷراف الدكتور :ﺑﻦ عﻜﻲ ﳏند أكلﻲ
الﺴنة اﳉامعية  2001وﲤﺤورت ﻫذﻩ الدراﺳة ﺣول نشاط الﱰﺑية البدنية ﰲ اﳌدرﺳة اﻻﺑتداﺋية اﳉﺰاﺋرية ﺑبعدﻩ
النﻔﺴﻲ الﱰﺑوي ﰲ ﺿوء اﻹﻃار اﻻﺟتماعﻲ الﺜقاﰲ اﳌؤﺳﺴاﰐ ،ﻗﺼد ﺟلب انتباﻩ مﺴؤوﱄ القﻄاع ﻻﻫتمام
ﳌدرﺳة اﻻﺑتداﺋية علﻰ اﳋﺼوص ،وتندرج ﻫذﻩ الدراﺳة ﰲ إﻃار اﻹصﻼح الﱰﺑوي لتدارك اﳍﻔوات واﻷﺧﻄاء الﱵ
عاﺷتﻬا وتعيشﻬا اﳌنظومة الﱰﺑوية.
وانﻄلﻖ الﻄالب ﰲ البﺤﺚ مﻦ اﻹﺷﻜالية التالية :إذا كان فعﻼ للﱰﺑية البدنية والر ﺿية مﻜانة ﰲ النظام الﱰﺑوي
الوﻃﲏ ،وإذا ﺳلمنا ﺑوﺿوح صياﻏة اﻷﻫداف الﱰﺑوية العامة اﳌقررة ﰲ منﻬاج الﱰﺑية البدنية والر ﺿية للتﻄور اﻷول
والﺜاﱐ ،فﻬﻞ ﻫذا يعﲏ أنﻪ مﻜان اﳌعلم ﲢقيقﻬا ﰲ اﳌيدان؟
ﻫﻞ الﻄموح علﻰ مﺴتوى النﺼوص التشريعية و ويلﻬا ﳌعﲎ اﳌوﺟود ﰲ منﻬاج الﱰﺑية البدنية ﰲ للﻄور اﻷول
والﺜاﱐ مﻦ التعليم اﻷﺳاﺳﻲ أعﻄت نتاﺋﺞ إﳚاﺑية فيما ﳜﺺ العملية التعليمية؟
اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ :ﻫناك تباعد ﺑﲔ النموذج النظري والواﻗﻊ اﳊقيقﻲ اﳌعيش للممارﺳة البدنية والر ﺿية
علﻰ مﺴتوى الﻄور اﻷول والﺜاﱐ مﻦ العليم اﻷﺳاﺳﻲ ،أي ﻫناك تعارض ﺑﲔ ما ﻫو ﳑﻜﻦ والقدرة علﻰ ﲢقيقﻪ
وإﳒازﻩ ،وتﻔرعت علﻰ ﻫذﻩ الﻔرﺿية فرﺿيتﲔ اﺛنتﲔ:
 اﳌنﻬﺞ اﳌتبﻊ ﰲ الدراﺳة :اعتمد الﻄالب الباﺣﺚ علﻰ اﳌنﻬﺞ الوصﻔﻲ ،كما اعتمد ﰲ ﲨﻊ البيا ت علﻰ أداةاﻻﺳتبيان مﻊ تﻄبيقﻪ ﻻﺧتبار كوﳌوﺟوروف – ﲰﲑنوف لقياس مدى الدﻻلة اﻹﺣﺼاﺋية للنﺴب اﳌﺌوية اﶈﺼﻞ
عليﻬا.
 أﻫم النتاﺋﺞ - :ﻫناك تباعد ما ﺑﲔ النموذج النظري والواﻗﻊ اﳊقيقﻲ للممارﺳة البدنية الر ﺿية علﻰ مﺴتوىالﻄور اﻷول والﺜاﱐ مﻦ التعليم اﻷﺳاﺳﻲ.
 رﻏم القوانﲔ والنﺼوص واﳌناﻫﺞ إﻻ أن ﻫناك عدة مشاكﻞ تبقﻰ مﻄروﺣة أﳘﻬا اﳍياكـﻞ ،الوﺳـاﺋﻞ،التوﻗيت،كﺜافة الﱪامﺞ ،اكتظاظ اﻷﻗﺴام.
 أﻫم اﳌقﱰﺣات :إعادة النظر ﰲ إعداد وتﻜويﻦ اﳌعلمﲔ مﻦ ﺧﻼل تنظيم فﱰات تﻜوينية علﻰ مﺴـتوى اﳌعاﻫداﳌتﺨﺼﺼة.
 إعﻄاء أﳘية للنشاﻃات البدنية والر ﺿية ﳌا ﳍا مﻦ أﳘية ﰲ اﳌرﺣلة اﻻﺑتداﺋية ﳋﺼوص.10
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 التﻔﻜﲑ ﰲ فتﺢ اﺧتﺼاص علﻰ مﺴتوى معﻬد الﱰﺑية البدنية والر ﺿية يتناول مرﺣلة الﻄﻔولة )ط ،1ط(2-8ﻧﻘﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
مﻦ ﺧﻼل العرض الﺴاﺑﻖ للدراﺳات الﺴاﺑقة واﳌشا ة تبﲔ للﻄالب الباﺣﺚ ﺑعض اﻻﺧتﻼفات ونقاط التشاﺑﻪ ما
ﺑﲔ الدراﺳات اﳌشا ة والدراﺳة اﳊالية ومﻦ أﳘﻬا ما يلﻲ:
ﰲ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺨﺘﺎرة و ﻋﺪدﻫﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﺎ ﺑﲔ  60-40ﻻﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺔ و اﻟﺘﺠﺮيﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ و اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ
ﰲ اﺳﺎﺗﺬة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ و ايﻀﺎ يﻮ ﺟﺪ ﻣﻦ اﺧﺘﺎر ﺛﻼﺗﺚ ﻋﻴﻨﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ و ﻫﻢ اﻻﺳﺎﺗﺬة و اﳌﺪراء و
اﳌﻔﺘﺸﲔ ﺣﻴﺚ ﲡﻮز اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ  300ﻓﺮد
نوع اﻷﺳلوب اﻹﺣﺼاﺋﻲ اﳌﺴتﺨدم ﺣيﺚ ﲤت معاﳉة البيا ت اﻹﺣﺼاﺋية ﺳتﺨدام الﱪ مﺞ اﻹﺣﺼاﺋﻲ SPSS
)اﳊﺰم اﻹﺣﺼاﺋية للعلوم اﻻﺟتماعية( ،ﰲ ﺟﻞ الدراﺳات ،وﻫذا ما توافﻖ واﺷﱰك معﻪ الﻄالب الباﺣﺚ ﺳتﺨدام
نﻔس اﻷﺳلوب اﻹﺣﺼاﺋﻲ.
و ﻫناك مﻦ اعتمد فقﻂ علﻰ النﺴب اﳌﺌوية
مﻦ ﺣيﺚ متﻐﲑات الدراﺳة ﻫناك مﻦ درس متﻐﲑ واﺣد ،و ﻫناك مﻦ اﺿاف متﻐﲑ ﺑﻊ  ،و ايﻀا يوﺟد مﻦ
اﺳتعان لﻔرﺿيات وعمﻞ علﻰ اﺛبا ا ،ولﻜﻦ ارى ان دراﺳة الواﻗﻊ ﻻ تﺴتلﺰم فرﺿيات ،ﻻ ا ﳝﻜﻦ ان يﻜون ﻏﲑ
ﻗادر علﻰ اﺛبا ا مﻦ ﺣيﺚ انﻪ فرض ﺣﻞ معﲔ وعند دراﺳة الواﻗﻊ تبﲔ لﻪ ﺣﻞ آﺧر مناف لﻔرﺿﻪ و لذلﻚ مﻦ
اﳌﺴتﺤﺴﻦ ﻃرح تﺴاؤل عام و اﺧرى فرعية .
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تمهيـــد:
ﺑعــدما ﻗمنــا ﺑتﻐﻄيــة اﳉانــب النظــري ﺑﻔﺼـولﻪ الــﺜﻼث ﺳــنﺤاول ﰲ ﻫــذا اﳉــﺰء أن نقــوم ﺑتﺴــليﻂ الﻀــوء علــﻰ
اﳉانـب التﻄبيقــﻲ و ﻫــذا لقيـام ﺑدراﺳــة ميدانيــة عـﻦ ﻃريــﻖ اﻻﺳــتبيان ووزع علـﻰ ) (60معلــم علــﻰ مﺴــتوى )(15
مدرﺳة اﺑتداﺋية علﻰ مﺴتوى مدينة ﺧنشلة متبعﲔ ﺑذلﻚ اﳌنﻬﺞ الوصﻔﻲ ﺳتعمال اﻹﺳتبيان اﳌوﺟﻪ للمعلمﲔ
-1اﳌﻨﻬﺞ:
ﳝﺜﻞ اﳌنﻬﺞ ﰲ البﺤﺚ العلمﻲ ﳎموعة مﻦ القواعد واﻷﺳس الﱵ يتم وﺿعﻬا مﻦ أﺟﻞ الوصول إﱃ
اﳊقيقة إنﻄﻼﻗا مﻦ مبدأ أن ﻫذﻩ اﻷﺧﲑة ليﺴت ملﻚ ﻷﺣد لﻜﻦ ﺑناء داﺋم ومﺴـتمر  .يـرى )ﺑوﺣـوﺷودنيبات( "
أنﻪ الﻄريقة الﱵ يتبعﻬا الباﺣﺚ ﰲ دراﺳة اﳌشﻜلة ﻻكتشاف اﳊقيقة " ومنﻬﺞ البﺤﺚ ﳜتلـﻔباﺧتﻼف اﳌواﺿيﻊ
اﳌعاﳉة وﳍذا توﺟد عدة أنواع مﻦ اﳌناﻫﺞ العلمية.

1

 1 -1اﳌﻨﻬﺞ اﳌﺘﺒﻊ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ:
عند اﳊديﺚ عﻦ اﳌنﻬﺞ العلمﻲ اﳌتبﻊ ﰲ دراﺳة ﻇاﻫرة معينة وﺟب علينا اﻹﺷارة إﱃ اﻻﺧتيار ﺑﲔ اﳌناﻫﺞ
والتقنيات اﳌﺴتعملة ﰲ العلوم اﳌﺨتلﻔة أن ﲣﻀﻊ إﱃ ﺷروط و معايﲑ معينة تتعلﻖ لدرﺟة اﻷوﱃ ﺑﻄبيعة الظواﻫر
اﳌراد دراﺳتﻬا الناﲡة لﻸﻫداف الدراﺳة.
و ﳌا كان اﳍدف مﻦ دارﺳتنا ﻫو دراﺳة واﻗﻊ تدريس الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية ﰲ اﳌدارس اﻻﺑتداﺋية  ،وﺟب علينا
اﺳتعمال اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ.
 2-1يعتﱪ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ أكﺜر مناﻫﺞ البﺤﺚ اﺳتﺨداما و ﺧاصة ﰲ ﳎال البﺤوث الﱰﺑوية النﻔﺴية
واﻻﺟتماعية و الر ﺿية  ،و يﻬتم البﺤﺚ الوصﻔﻲ ﲜمﻊ أوصاف دﻗيقة علمية للظواﻫر اﳌدروﺳة  ،و وصﻒ
الوﺿﻊ الراﻫﻦ وتﻔﺴﲑﻩ و كذلﻚ ﲢديد اﳌمارﺳات الشاﺋعة و التعرف علﻰ اﻷداء و اﳌعتقدات و اﻻﲡاﻫات عند
اﻷفراد و اﳉماعات  ،وﻃراﺋقﻬا ﰲ النمو و التﻄرق ،كما يﻬدف إﱃ دراﺳة العﻼﻗات القاﺋمة ﺑﲔ الظواﻫر
اﳌﺨتلﻔة

2

 1عمار ﺑوﺣوش :ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ديوان اﳌﻄبوعات اﳉامعية ،اﳉﺰاﺋر  ،1995،ص 89
) 2إﺧﻼص ﳏمد عبد اﳊﻔيظ ،مﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ ﺟاﻫﻲ .( 2000
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 -2اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ:
تعد التجرﺑة اﻻﺳتﻄﻼعية تدريباً عملياً للباﺣﺚ للوﻗوف ﺑنﻔﺴﻪ علﻰ الﺴلبيات واﻻﳚاﺑيات الﱵ تقاﺑلﻪ أﺛناء
إﺟراء التجرﺑة لتﻔاديﻬا مﺴتقبﻼ.1
ﺣيﺚ أﺟرى الﻄالب التجرﺑة اﻻﺳتﻄﻼعية علﻰ عينة ﺧارج عينة البﺤﺚ وﻫم اﺳاتذة التعليم اﻻﺑتداﺋﻲ والبالﻎ
عددﻫم  31اﺳتاذا ،ﺑتاريﺦ  2017-03-18م  ،وكان الﻐرض مﻦ التجرﺑة اﻻﺳتﻄﻼعية معرفة مايلﻲ:
-1اﳌمارﺳة العملية لتوزيﻊ اﺳتمارة اﻻﺳتبيان.
-2معرفة الوﻗت اﳌﺴتﻐرق لﻺﺟاﺑة علﻰ أداة البﺤﺚ.
-3معرفة الﺼعو ت الﱵ ﻗد تواﺟﻪ اﻻﺳتاذ أﺛناء التجرﺑة الرﺋيﺴية.
-4التﺤقﻖ مﻦ اﺳتيعاب اﻻﺳاتذة لعبارات وفقرات أدوات البﺤﺚ.
-5ﺣﺴاب ﺛبات وصدق أدوات القياس اﳌﺴتعملة ﰲ البﺤﺚ.
وﻗد ﻗام الﻄالب ﺑتﻄبيﻖ اﳋﺼاﺋﺺ الﺴيﻜومﱰية )اﳌعامﻼت العلمية( ﻷدوات البﺤﺚ اﳌﺴتﺨدمة كما يلﻲ:
 -3ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼﺪق:ﻗام الﻄالب ﲝﺴاب صدق اﻻﺳتبيان ﺑﻄريقتﲔ ﳐتلﻔتﲔ ﰲ الدراﺳة اﳊالية:
 -1-3اﻟﺼﺪق اﻟﻈﺎﻫﺮي:أﺷار ) (ebel 1972إﱃ أن الوﺳيلة اﳌﻔﻀلة للتﺄكد مﻦ الﺼدق الظاﻫري ﻷداة البﺤﺚ أن يقوم الباﺣﺚ
ﺑعرض اﻷداة علﻰ ﳎموعة مﻦ اﳋﱪاء اﳌﺨتﺼﲔ لبيان رأيﻬم ﰲ صﻼﺣية الﻔقرات وفقا لقياس الﺼﻔة الﱵ وﺟدت
مﻦ أﺟلﻬا)دروزة افنان نظﲑ ،1995 ،ص.(81
ﺣيﺚ ﻗام الﻄالب ﺑعرض اﺳتمارة اﻻﺳتبيان علﻰ ﳎموعة مﻦ اﻷﺳاتذة اﳉامعيﲔ ﰲ ﲣﺼﺺ نظرية ومنﻬجية
الﱰﺑية البدنية والر ﺿية ﻹﺿافة إﱃ أﺳاتذة علم النﻔس الر ﺿﻲ الﱰﺑوي واﻹرﺷاد النﻔﺴﻲ الر ﺿﻲ.
وﻗد أﺑدى اﻷﺳاتذة مﻼﺣظات ﻫامة علﻰ اﻷداة ﰎ اﻷﺧذ ا لدى وﺿعﻬا ﰲ صور ا النﻬاﺋية ،و تﻔاق معظم
اﻷﺳاتذة علﻰ صدق اﶈاور والعبارات ﰎ اﺳتﺨدام معادلة " ﻛﻮﺑﲑ  " 1974مﻦ ﺧﻼل ﺣﺴاب نﺴبة اﻻتﻔاق
لعﻼﻗة التالية:
=ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺗﻔﺎق

عدد مرات اﻻتﻔاق
عدد مرات اﻻتﻔاق  +عدد مرات عدم اﻻتﻔاق×

 1ﻗاﺳم ﺣﺴﻦ اﳌندﻻوي وأﺧرون ،1989،ص.(107
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وﰎ التوصﻞ إﱃ نﺴبة اتﻔاق  %80مﻦ فقرات اﻻﺳتبيان وﻫذﻩ النﺴب اﳌتﺤﺼﻞ عليﻬا تؤكد أن اﻷداة صادﻗة
فيما تقيﺴﻪ ،ﺣيﺚ أﺷار ﺑلوم ) (1983أنﻪ إذا ﺣﺼﻞ اﳌﻜون علﻰ نﺴبة اتﻔاق ) (0.75أو أكﺜر يعد اﻻﺧتبار
صادﻗا.
2-3اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻴﻜﻮﻣﱰيﺔ ﻷدوات اﻟﺪراﺳﺔ:
للتﺤقﻖ مﻦ اﳋﺼاﺋﺺ الﺴيﻜومﱰية )الﺼدق والﺜبات( ﻷدوات الدراﺳة ﰎ تﻄبيﻖ أدوات الدراﺳة علﻰ
عينة الدراﺳة اﻻﺳتﻄﻼعية واﳌقدرة ﺑـ  31أﺳتاذ ﰎ اﺧتيارﻫم ﺑﻄريقة عشواﺋية مﻦ ﳎتمﻊ الدراﺳة وكانت النتاﺋﺞ
كالتاﱄ:
 .3-3اﻟﺼﺪق:
1-3-3ﺻﺪق اﶈﻜﻤﲔ :
اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

اﻟﺘﺨﺼﺺ

اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ

ﻗﺎدري ﺗﻘﻲ اﻟﺪيﻦ

اﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ أ

ﺗﺪريﺐ ر ﺿﻲ

ﺟامعة ورﻗلة

اﰊ ﻣﻴﻠﻮدﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح

اﺳﺘﺎذ ﳏﺎﺿﺮ أ

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔس

ﺟامعة ورﻗلة

ﲬﻴس ﳏﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ

اﺳﺘﺎذ ﳏﺎﺿﺮ أ

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔس اﻟﻌﻴﺎدي

ﺟامعة ورﻗلة

ﻋﻠﻲ ﺣﻜﻮﻣﻲ

اﺳﺘﺎذ ﳏﺎﺿﺮ أ

ﻧﻈﺮيﺔ وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ

ﺟامعة ورﻗلة
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2-3-3ﺻﺪق اﻻﺗﺴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ :
ﰎ ﺣﺴاب معامﻼت اﻻرتباط ﺑﲔ درﺟة كﻞ فقرة والدرﺟة الﻜلية علﻰ اﻻﺳتبيان  ،واﳉدول التاﱄ يبﲔ النتاﺋﺞ
ﺟﺪول ) ا( ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ درﺟﺔ ﻛﻞ ﻓﻘﺮة واﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻣﻌﺎﻣﻞ

ﻣﺴﺘﻮى

رﻗﻢ

ﻣﻌﺎﻣﻞ

ﻣﺴﺘﻮى

رﻗﻢ

ﻣﻌﺎﻣﻞ

ﻣﺴﺘﻮى

اﻻرﺗﺒﺎط

اﻟﺪﻻﻟﺔ

اﻟﻔﻘﺮة

اﻻرﺗﺒﺎط

اﻟﺪﻻﻟﺔ

اﻟﻔﻘﺮة

اﻻرﺗﺒﺎط

اﻟﺪﻻﻟﺔ

1

0.483

0.006

5

0.541

0.002

9

0.456

0.010

2

0.593

0.000

6

0.581

0.001

10

0.441

0.013

3

0.355

0.050

7

0.658

0.000

11

0.357

0.049

4

0.464

0.009

8

0.511

0.003

رﻗم الﻔقرة

نﻼﺣظ مﻦ ﺧﻼل اﳉدول ) ا( أن ﻗيم معامﻞ اﻻرتباط الﻔقرات تراوﺣت ما ﺑﲔ ) (0.355و)(0.658
وﲟﺴتوى دﻻلة تراوح ما ﺑﲔ ) (0.050و) ،(0.000أي أن ﲨيﻊ فقرات اﻻﺳتبيان ﻗد ﺣققت دﻻلة اﺣﺼاﺋية
عند مﺴتوى ) (0.05ﳑا ﳛقﻖ صدق اتﺴاق الﻔقرات
.-4اﻟﺜﺒﺎت:
ﻗام الﻄالب الباﺣﺚ لتﺤقﻖ مﻦ معامﻞ ﺛبات اﻻﺳتبيان مﻦ ﺧﻼل معامﻞ ﺛبات اﻻتﺴاق الداﺧلﻲ ﺳتﺨدام
معادلة أﻟﻔﺎ ﻟﻜﺮوﻧﺒﺎخ ،وكذلﻚ ﺳتﺨدام ﻃريقة التجﺰﺋة النﺼﻔية وﻫذا ﳚاد معامﻞ اﻻرتباط ﺑﲔ نﺼﻔﻲ اﻷداة
)اﻻﺳتبيان( ﺣيﺚ النﺼﻒ اﻷول تﻀمﻦ الﻔقرات ذات اﻷرﻗام الﻔردية ﺑينما تﻀمﻦ النﺼﻒ الﺜاﱐ الﻔقرات ذات
اﻷرﻗام الﺰوﺟية ﰒ تﺼﺤيﺤﻪ ﲟعادلة  Spearman-Brownﺳﺒﲑﻣﺎن-ﺑﺮاون ومعادلة  Guttmanﻏﺘﻤﺎن.
واﳉدول ) ب( يوﺿﺢ نتاﺋﺞ ﺣﺴاب معامﻞ الﺜبات
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اﳉﺪول )ب ( يﻮﺿﺢ ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺛﺒﺎت اﻻﺗﺴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻷداة اﻟﺪراﺳﺔ
اﻻتﺴاق الداﺧلﻲ
عدد

أﻟﻔﺎ ﻟﻜﺮوﻧﺒﺎخ

تﺼﺤيﺢ معامﻞ التجﺰﺋة النﺼﻔية

اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻨﺼﻔﻴﺔ

ﺳﺒﲑﻣﺎن-

الﻔقرات

ﺑﺮاون
ﻗيمة معامﻞ

11

ﻏﺘﻤﺎن

0.458

0.679

0.629

0.621

الﺜبات

مﻦ دراﺳة اﳉدول )ب ( واﳌتﻀمﻦ ﻗيم معامﻞ ﺛبات اﻻتﺴاق الداﺧلﻲ لﻼﺳتبيان نﻼﺣظ أن ﻗيم معامﻞ الﺜبات
اﻻتﺴاق الداﺧلﻲ كانت متقارﺑة ) (0.62 -0.63 – 0.68وﻫﻲ ﻗيم مقبولة نظرا لقلة عدد فقرات اﻷداة ،ومنﻪ
نﺴتﻄيﻊ القول أن أداة الدراﺳة واﳌتمﺜلة ﰲ اﻻﺳتبيان تتمتﻊ ﲟعامﻼت ﺛبات مقبولة
-5ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ:
تعتﱪ العينة مﻦ أﻫم اﶈاور الﱵ يﺴتﺨدمﻬا الباﺣﺚ ﺧﻼل ﲝﺜﻪ ،فاﺧتيار العينة ﺑشﻜﻞ ﺟيد ومناﺳب يﺴاعد
علﻰ التوصﻞ إﱃ نتاﺋﺞ ذات مﺼداﻗية عالية وكﻔاءة موﺛوق اا ا ،فإذا كانت فﻜرة الباﺣﺚ تعتﱪ ﲟﺜاﺑة البذرة،
فإن اﳌنﻬﺞ ﲟﺜاﺑة الﱰﺑة كما تعتﱪ العينة ﲟﺜاﺑة الﺴماد ،لذلﻚ إذا أﺣﺴﻦ الباﺣـﺚ اﺧتيـار الﱰﺑـة والﺴماد اﳌﻼﺋمﲔ
للبذرة ،فﺴوق ينمو البﺤﺚ ﳕوا ﺳليما وﳜرج ﲦارا ﳍا وز اا وﻗيمتﻬا.

1

فالعينة تعتﱪ ﲤﺜيﻼ للمجتمﻊ ،فﻬﻲ اﳉﺰء مﻦ الﻜﻞ ،فدراﺳة ا تمﻊ كلﻪ يعﲏ أن يﺴـتﻐرق وﻗتـا ﻃويﻼ ،ﳑا
يعرض العمﻞ إﱃ اﻷﺧﻄاء ،والبﺤﺚ ﺑﻄريقة العينة ﻫو البﺤﺚ الذي يدرس ﺣالة ﺟﺰء معـﲔ أو النﺴبة اﳌعينة عﻦ
أفراد ا تمﻊ اﻷصلﻲ ،ﰒ ينتﻬﻲ ﺑتعميم نتاﺋجﻪ علﻰ ﻫذا ا تمﻊ اﻷصلﻲ كلﻪ.
مﻦ أﺟﻞ القيام ﺑدراﺳتنا ﻗمنا ﺧتيار عينة عشواﺋية ﻏﲑ اﺣتمالية مﻦ معلمﻲ اﳌدارس اﻻﺑتداﺋية و مﻦ
اﳉنﺴﲔ ومﻦ ﳐتلﻒ مدراس مدينة ﺧنشلة ﺑدون ﲢديد ﺧﺼوصيات اﳌدارس أو اﳌعلمﲔ فقمنا ﺑتوزيﻊ )( 60
إﺳتبيا و ﲨعﻬا.

 1عمار ﺑوﺣوش :ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ديوان اﳌﻄبوعات اﳉامعية ،اﳉﺰاﺋر  ،1995،ص 89
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-6ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ:
 1-6ا ﺎل اﳌﻜﺎﱐ:
أﺟريت الدراﺳات علﻰ ) (60معلما مﻦ اﳌدارس اﻻﺑتداﺋية التاﺑعة ﳌدينة ﺧنشلةﺣيت ﰎ اﺧتبار ) (15مدرﺳة
تقﻊ ﰲ مدينة ﺧنشلة
اﳌﻜان

اﻻﺑتداﺋية
الﺼيد عمار
اﺑﻦ عباس الﻐﺰاﱄ
عباس لﻐرور
اﺑﻦ اﳌﻜﻲ علﻲ
اﲪد عﻼوي
ﻫﺰيﻞ ﺑوزيد
 17فﱪاير

ﺧنشلة

ﺑو زاﻫر ﳏمد
ﻏاوي الﻄاﻫر
اﻻمﲑ عبد القادر
ﺣﺴاﱐ ﳏمد
فﻼح عجال
ﺣﻲ النﺼر
عبد العﺰيﺰ ﺑوﺳتة
رﺣاﱄ لﻜﺤﻞ
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 -2-6ا ﺎل اﻟﺰﻣﺎﱐ :أﺟﺮيت اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ:
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ :الﱵ ﺧﺼﺼت للدراﺳة النظرية ﺑداية مﻦ أواﺋﻞ ﺷﻬر مارس
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :الﱵ ﺧﺼﺼت للدراﺳة التﻄبيقية و ﺑدأ ﻫا ﺑعد الدراﺳة النظرية مباﺷرة أي ﰲ أواﺧر ﺷﻬر أفريﻞ و
أنتﻬت أواﺧر ﺷﻬر ماي.
-7

ادوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت :

إﺳتعنا ﰲ ﲝﺜنا ذا ﻻﺳتبيان
1-7ﺗﻌﺮيﻒ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن:
لقد اعتمد ﰲ ﲝﺜنا ﻫذا علﻰ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﳉمﻊ البيا ت ،وﻫو مﻦ الوﺳاﺋﻞ الشـاﺋعة ﰲ البﺤـوث
الوصﻔية ،الذي ﻫو أﺣد أدوات اﳌﺴﺢ اﳍامة لتجميﻊ البيا ت اﳌرتبﻄة ﲟوﺿوع الدراﺳة ،مﻦ ﺧﻼل إعداد ﳎموعة
مﻦ اﻷﺳﺌلة يقوم اﳌبﺤوث ﻹﺟاﺑة عليﻬا ،ﰎ صياﻏتﻬا ﰲ ﺷﻜﻞ اﺳتﻔﺴارات ﳏددة ،وﻫـو أيﻀا ﻗاﺋمة تتﻀمﻦ
ﳎموعة مﻦ اﻷﺳﺌلة اﳌعدة ترﺳﻞ إﱃ عدد كبﲑ مﻦ أفراد ا تمﻊ الذيﻦ يﻜونون العينة اﳌمﺜلة لﻪ للﺤﺼول علﻰ
1

ﺣقاﺋﻖ وﺑيا ت تتعلﻖ لظروف اﻻﺟتماعية القاﺋمة

وﻫو عبارة عﻦ اﺳتمارة تتﻀمﻦ ﳎموعة مﻦ اﻷﺳﺌلة موﺟﻬة ﳌعلمﻲ ومـدراء الﻄـور اﻻﺑتـداﺋﻲ ﺑﺼﻔتﻬم اﳌشرفﲔ
الرﺋيﺴيﲔ علﻰ ﺣﺼة الﱰﺑية البدنية والر ﺿية ﺑﻐية كشﻒ اﳌعﻄيات اﶈيﻄـة ﺑظـروف اﳌمارﺳة الر ﺿية والﺼعو ت
الﱵ يواﺟﻬوﻫا ﰲ ﻫذﻩ اﳌﻬمة وكذا نظر م ﳍا.

2

ﻫو ﺳلﺴلة مﻦ اﻻﻗﱰاﺣات ﳍا ﺷﻜﻞ معﲔ و الﱵ مﻦ ﺧﻼﳍا نبﲔ رأي أو ﺣﻜم أو تقدير اﳌﺴتجوﺑﲔ ،و
لقد اﺳتﺨدمنا اﻻﺳتبيان كوﺳيلة ﰲ ﲝﺜنا ﻫذا و ذلﻚ ﻗﺼد معرفة واﻗﻊ تدريس الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية ﰲ
اﳌدارس اﻻﺑتداﺋية .
2-7يﺘﻜﻮن اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﻦ أﺳﺌﻠﺔ:.
اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻐﻠﻘﺔ  :و تﻜون اﻹﺟاﺑة ﲝﺼر ا يب ﺟاﺑة واﺣدة  ،ﺑوﺿﻊ عﻼمة ) (Xﰲ اﳋانة اﳌناﺳبة لﻺﺟاﺑة
و ﻗد ﻗﺴمنا اﻻﺳتبيان إﱃ أرﺑعة أﺟﺰاء ﺣﺴب التﺴاؤﻻت الﱵ تندرج ﲢت اﻹﺷﻜالية:
 اﻟﺘﺴﺎؤل اﻷول  :ﺧاص ﳌعلم و الذي ﳛتوي علﻰ اﻷﺳﺌلة التالية .(08،09 ،07 ،03) : 1عبد اليمﲔ ﺑوداود :مناﻫﺞ البﺤﺚ العلمﻲ ﰲ علوم وتقنيات النشاط البدﱐ الر ﺿﻲ ،ديوان اﳌﻄبوعات اﳉامعية ،ط ،2اﳉﺰاﺋر ،2010،ص .103
 2عبد اليمﲔ ﺑوداود :مناﻫﺞ البﺤﺚ العلمﻲ ﰲ علوم وتقنيات النشاط البدﱐ الر ﺿﻲ ،ديوان اﳌﻄبوعات اﳉامعية ،ط ،2اﳉﺰاﺋر ،2010،ص .103
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ﻃﺮﻕ ﻭ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

الجانب التطبيﻘي

 اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺜﺎﱐ :ﺧاص لوﺳاﺋﻞ و اﻹمﻜانيات الذي ﳛتوي علﻰ اﻷﺳﺌلة التالية .(06 ،02 ،01) : اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﺧاص ﳌنﻬاج و الذي ﳛتوي علﻰ اﻷﺳﺌلة التالية .(05 ،04) :3-7ﻇﺮوف ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن وﻃﺮيﻘﺔ ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ:
ﺑعد ﻃبﻊ اﺳتمارة اﻻﺳتبيان ﻗام الﻄالب ﺑتﻄبيقﻬا علﻰ عينة التجرﺑة اﻻﺳتﻄﻼعية ﰲ ﻇروف ﺣﺴنة
4-7ﻃﺮيﻘﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ:
تنقﻂ اﺳتمارة اﻻﺳتبيان وفﻖ التدرج الﺜﻼﺛﻲ)كافية .ﻏﲑ كافية.منعدمة( كما يلﻲ:
ﺗﺪرج اﻟﻌﺒﺎرات اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ

ﻃﺮيﻘﺔ اﻟﺘﻨﻘﻴﻂ

كافية

03

ﻏﲑ كافية

02

منعدمة

01

-8اﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ:
ﳌعاﳉة نتاﺋﺞ البﺤﺚ اﺳتعان الﻄالب ﳊﺰمة اﻹﺣﺼاﺋية للعلوم اﻻﺟتماعية اﻹصدار الﺜامﻦ عشر20. Spss v
واﳍدف مﻦ اﺳتﺨدام التقنيات اﻹﺣﺼاﺋية ﻫو التوصﻞ إﱃ مؤﺷرات كمية تﺴاعد علﻰ التﺤليﻞ والتﺤويﻞ واﳊﻜم
وذلﻚ ﳊﺴاب الﻔروق ﺑﲔ اﳌتﻐﲑات وﻗد اﺳتﺨدمت اﻻﺧتبارات التالية
 1-8النﺴب اﳌؤوية لﻜﻞ إﺟاﺑة وذلﻚ عﻦ ﻃريﻖ إﺳتعمال الﻄريقة الﺜﻼﺛية وﻫﻲ مﻦ أكﺜر الوﺳاﺋﻞ اﻹﺣﺼاﺋية
اﺳتعماﻻ.
 القاعدة الﺜﻼﺛية :ن :النﺴبة اﳌﺌوية

ت
س

ت :تﻜرار العينة

 -2-8اﻹﺣﺼﺎء اﻻﺳﺘﺪﻻﱄ اﳌﺴﺘﺨﺪم:
 معامﻞ اﻻرتباط ﺑﲑﺳون ﳊﺴاب ﺛبات أدوات الدراﺳة. دﻻلة معامﻞ اﻻرتباط ﻹﺛبات الدﻻلة اﳌعنوية ﳌعامﻞ اﻻرتباط.  -معامﻞ ألﻔا كرونباخ ﳊﺴاب اﻻتﺴاق الداﺧلﻲ لﻼﺧتبار. معادلة كوﺑﲑ ﳊﺴاب نﺴبة اﻻتﻔاق ﻻﺳتمارة اﻻﺳتبيان.19

س :ﳎموع العينة

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻃﺮﻕ ﻭ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ

الجانب التطبيﻘي

اﳋﻼﺻــﺔ :
يتﻀﺢ مﻦ ﺧﻼل العمﻞ اﳌنﻬجﻲ ﰲ ﻫذا الﻔﺼﻞ مﻦ البﺤﺚ أنـﻪ ﲟﺜاﺑـة اﳋﻄـوة اﳊقيقيـة اﳌقﺼـود ـا تقريـب
اﳌداﺧﻞ النظرية مﻦ اﳌيدان و ﻗد تناولنا مايلﻲ :
 اﳌنﻬﺞ اﳌﺴتﺨدم ﰲ الدراﺳـة ﻫـو اﳌـنﻬﺞ الوصـﻔﻲ مـﻊ التﺤليـﻞ اﳌوﻇـﻒ لتﻔﺴـﲑ البيـا ت ﺑشـﻜﻞ علمـﻲ للوصـولإﱃ النتاﺋﺞ اﳌقنعة.
 إن عملية اﳊﺼر ﰲ ا ـاﻻت البشـرية اﳌﻜانيـة و الﺰمنيـة تﺴـاعد علـﻰ ﺿـبﻂ و إنتقـاء عينـة البﺤـﺚ ﻫـذﻩ اﻷﺧـﲑةالﱵ ﲤﻜننا مﻦ دراﺳة ﺟوانب البﺤﺚ ﺑﺼﻔة ﺑتة و مﺴتمرة و ﺑﻜﻞ موﺿوعية .
و تعت ــﱪ اﻷدوات اﳌﺴ ــتﺨدمة ﰲ الدراﺳ ــة م ــﻦ أﻫ ــم اﻷﺳ ــاليب اﳌﺴ ــاعدة عل ــﻰ إﳒ ــاز أي ﲝ ــﺚ و ﰲ ﲝﺜن ــا ﻫ ــذا
اﺳ ــتعملنا أداة اﻹﺳ ــتبيان و ﰲ إعتق ــاد أ ــا كافي ــة ﳉم ــﻊ البي ــا ت و اﳌعلوم ــات اﳋاص ــة ﻇﻬ ــار اﳌوﺿ ــوع ﳏ ــﻞ
الدراﺳـ ـ ـ ـ ــة و ﲤﻜننـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــﻦ الوصـ ـ ـ ـ ــول إﱃ اﳊق ـ ـ ـ ـ ــاﺋﻖ الوافيـ ـ ـ ـ ــة لتﻐﻄي ـ ـ ـ ـ ــة ﺟوانـ ـ ـ ـ ــب الدراﺳ ـ ـ ـ ـ ــة تﻐﻄي ـ ـ ـ ـ ــة ﺟي ـ ـ ـ ـ ــدة

20

الﻔﺼﻞ الراﺑﻊ

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺮﺽ ﻭ ﲢﻠﻴﻞ ﻭ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭ ﺃﻫﻢ ﺍﻻﺳﺘﺨﻼﺻﺎﺕ

الجانب التطبيﻘي

ﲤﻬﻴـ ـﺪ:
إن ﻗيمة البﺤﺚ العلمﻲ تﻜمﻦ ﰲ مدى مﻼمﺴتﻪ للواﻗﻊ عتبارﻩ اﳌرﺟﻊ اﳊقيقﻲ لقياس درﺟة تﻄاﺑﻖ
اﳌعارف النظرية و اﳌيدانية  ،و ﳓﻦ ﱂ نقﻒ علﻰ ﲨيﻊ البيا ت و اﳌعلومات اﳌيدانية مﻦ الواﻗﻊ إﻻ لﻐرض الوصول
إﱃ ﲢليﻞ وتﻔﺴﲑ ﻫذﻩ البيا ت و مﻦ ﰒ ترﲨة النتاﺋﺞ اﳌتوصﻞ إليﻬا و عرﺿﻬا وفقا ﳌتﻄلبات البﺤﺚ .
و مﻦ ﺧﻼل ﻫذا الﻔﺼﻞ ﺳنقوم ﺑعرض و ﲢليﻞ و تﻔﺴﲑ البيا ت اﳌيدانية اﳌرفقة ﺑعرض النتاﺋﺞ الﱵ ﺧلﺼت
إليﻬا الدراﺳة ﲤاﺷيا و التﺤديد النظري ﳌشﻜلة البﺤﺚ ،و إن مراعاة ﻫذﻩ الشروط الﱵ ﲤليﻬا الروح العلمية تعتﱪ
أﻫم ما ﳝيﺰ النشاط اﳌعرﰲ اﳌيداﱐ الﱵ يقوم ﺑﻪ أي ﺣﺚ ﰲ العلوم اﻹنﺴانية أو الﻄبيعية علﻰ ﺣد ﺳواء .
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺮﺽ ﻭ ﲢﻠﻴﻞ ﻭ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭ ﺃﻫﻢ ﺍﻻﺳﺘﺨﻼﺻﺎﺕ

الجانب التطبيﻘي

ع ض و ت ل ل ال ائج ال ئ ة ال اصة ال اؤل اﻷول:
ما ﻫو دور اﳌعلم ﰲ الواﻗﻊ اﳊاﱄ لتدريس الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية ﰲ اﳌدارس اﻻﺑتداﺋية؟

اﻟﺴؤال اﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﻫﻞ ترى ن مﻄالعاتﻚ للﻜتب و ا ﻼت اﳋاصة ﺑتدريس الﱰﺑية البدنية و والر ﺿية؟
اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺴؤال :ﳌعرفة مدى اﻫتمام اﳌعلمﲔ و اﻹدارة ﰲ توفﲑ الﻜتب و ا ﻼت اﳋاصة ﲟادة الﱰﺑية
البدنية و الر ﺿية
اﳉدول رﻗم  :01ﳝﺜﻞ مدى مﻄالعة اﳌعلمﲔ للﻜتب و ا ﻼت اﳋاصة ﺑتدريس الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية
العينة
كافية
غير كافية
منعدمة
المجموع

النسبة المئوية

عدد العينة
1
45
14
60
كافية

1,67%
75,00%
23,33%
100,00%

النسبة المئوية للسؤال الثالث

غير كافية
منعدمة

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ رﻗﻢ  :01ﳝﺜﻞ مدى مﻄالعة اﳌعلمﲔ للﻜتب و ا ﻼت اﳋاصة ﺑتدريس الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية
ﲢﻠﻴﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ :
مﻦ ﺧﻼل النتاﺋﺞ اﳌبينة ﰲ اﳉدول أعﻼﻩ وﺟد نﺴبة  %23.33مﻦ ﳎموع العينة اﳌﺴتجوﺑة تنﻔﻲ مﻄالعة
الﻜتب وا ﻼت اﳋاصة ﺑتدريس الﱰﺑية البدنية والر ﺿة ،ونﺴبة  %75ترى ن اﳌﻄالعة للﻜتب ﻏﲑ كافية ،ﰲ
ﺣﲔ ترى النﺴبة اﳌتبقية مﻦ العينة واﳌقدرة ﺑـ  %1.67ن مﻄالعة الﻜتب وا ﻼت اﳋاصة لر ﺿة تعتﱪ كافية.
اﻟﺴؤال اﻟﺴﺎﺑﻊ :ﻫﻞ ترى ن ﲢﻀﲑاتﻚ لدرس الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية ؟
اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺴؤال  :معرفة مدى اﻫتمام اﳌعلمﲔ ﺑتﺤﻀﲑ ﺣﺼة الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية
اﳉدول رﻗم  :02ﳝﺜﻞ مدى اﻫتمام اﳌعلمﲔ ﺑتﺤﻀﲑ ﺣﺼة الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية
22

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺮﺽ ﻭ ﲢﻠﻴﻞ ﻭ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭ ﺃﻫﻢ ﺍﻻﺳﺘﺨﻼﺻﺎﺕ
عدد العينة

العينة
كافية
غير كافية
منعدمة
المجموع

النسبة المئوية
14
34
12
60

كافية

الجانب التطبيﻘي

23,33%
56,67%
20,00%
100,00%

النسبة المئوية للسؤال السابع

غير كافية
منعدمة

رﺳم ﺑياﱐ رﻗم  : 02ﳝﺜﻞ مدى اﻫتمام اﳌعلمﲔ ﺑتﺤﻀﲑ ﺣﺼة الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية

ﲢﻠﻴﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ :

مﻦ ﺧﻼل النتاﺋﺞ اﳌدونة أعﻼﻩ تبﲔ لنا نﺴبة  % 23.33مﻦ اﳌعلمﲔ ﳛﻀرون درس الﱰﺑية البدنية
والر ﺿية ،أما نﺴبة % 65يرون أن التﺤﻀﲑ ﻏﲑ كاﰲ ،ﰲ ﺣﲔ ترى نﺴبة  %20ﻻ ﳛﻀرون درس الﱰﺑية
البدنية الر ﺿية.
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺮﺽ ﻭ ﲢﻠﻴﻞ ﻭ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭ ﺃﻫﻢ ﺍﻻﺳﺘﺨﻼﺻﺎﺕ

الجانب التطبيﻘي

اﻟﺴؤال اﻟﺜﺎﻣﻦ  :ﻫﻞ ترى ن التﺰاماتﻚ ﺑتوﻗيت و وﻗت الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية ؟
اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺴؤال :مدى التﺰام اﳌعلمﲔ ﺑوﻗت ﺣﺼة الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية.
اﳉﺪول رﻗﻢ  :03ﳝﺜﻞ مدى التﺰام اﳌعلمﲔ ﺑوﻗت ﺣﺼة الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية.
العينة
كافية
غير كافية
منعدمة
المجموع

النسبة المئوية

عدد العينة
20
39
1
60

كافية

33,33%
65,00%
1,67%
100,00%

النسبة المئوية للسؤال الثامن

غير كافية
منعدمة

رﺳﻢ ﺑﻴﺎﱐ  :03ﳝﺜﻞ مدى التﺰام اﳌعلﲔ ﺑوﻗت ﺣﺼة الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية.
ﲢﻠﻴﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ:
مﻦ ﺧﻼل النتاﺋﺞ اﳌتﺤﺼﻞ عنﻬا ﰲ اﳉدول أعﻼﻩ ﳒد أن ما نﺴبتﻪ  %33.33مﻦ ﳎموع العينة يرى أن
اﻹلتﺰام لتوﻗيت يعتﱪ أمر كاف ،ﰲ ﺣﲔ ما نﺴبتﻪ  % 65يرون ن اﻻلتﺰام ﺑوﻗت الﱰﺑية البدنية والر ﺿية
ﻏﲑ كافية ،أما نﺴبة ﻗليلة وتقدر ﺑـ  %1.67ﻫﻲ الﱵ تعتﱪ أن اﻻلتﺰام لوﻗت ﻫو أمر ﻏﲑ وارد ﳌرة.
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الجانب التطبيﻘي

اﻟﺴؤال اﻟﺘﺎﺳﻊ  :ﻫﻞ ترى ن التﻜوينات الﱵ تلقيتموﻫا ﰲ ﳎال الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية ؟
اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺴؤال :معرفة اﳌﺴتوى اﳌعرﰲ للمعلمﲔ ﰲ ﳎال الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية.
اﳉﺪول رﻗﻢ  :04ﳝﺜﻞ نﺴب اﳌعلمﲔ الذيﻦ تلقوا تﻜوينا ﺧاصا لﱰﺑية البدنية و الر ﺿية
العينة
كافية
غير كافية
منعدمة
المجموع

النسبة المئوية

عدد العينة
1
13
46
60
كافية

1,67%
21,67%
76,67%
100,00%

النسبة المئوية للسؤال التاسع

غير كافية
منعدمة

رﺳﻢ ﺑﻴﺎﱐ رﻗﻢ  :04ﳝﺜﻞ نﺴب اﳌعلمﲔ الذيﻦ تلقوا تﻜوينا ﺧاصا لﱰﺑية البدنية و الر ﺿية
ﲢﻠﻴﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ :
مﻦ ﺧﻼل ماﻫو مبينا ﰲ اﳉدول أعﻼﻩ ﳒد أن نﺴبة  % 76.67مﻦ اﳌعلمﲔ ﱂ يتلقوا تﻜوينا ﺧاصا
لﱰﺑية البدنية والر ﺿية ،أما نﺴبة  % 21.67ن تﻜوينا م ﻏﲑ كافية ،ﰲ ﺣﲔ نﺴبة % 1.67وﻫﻲ ﻗليلة
ﺟدا ترى ن تﻜوينا م الﱵ تلقوﻫا كافية.
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺮﺽ ﻭ ﲢﻠﻴﻞ ﻭ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭ ﺃﻫﻢ ﺍﻻﺳﺘﺨﻼﺻﺎﺕ

الجانب التطبيﻘي

اﻻس اج 1 :
مﻦ ﺧﻼل اﻷﺳﺌلة اﳌﻄروﺣة ) (9,8,7,3نﺴتنتﺞ مايلﻲ :
 نﺴتنتﺞ أن اﻷﻏلبية اﳌﻄلقة مﻦ اﳌعلمﲔ اﲨعوا علﻰ عدم توفر الوﺳاﺋﻞ النظرية )الﻜتب ،ا ﻼتالر ﺿية( ﳌؤﺳﺴة ﳑا أدى اﱃ عدم اﻫتمام اﳌعلمﲔ ﰲ مﻄالعا م ﳍا وﻫذا يؤدي ﺑعدم اﻫتمام اﳌعلمﲔ
ﺑدراﺳتﻬا ﺧارج اﳌؤﺳﺴة وﻫذا ميش اﻹدارة و اﳌﺴؤولﲔ ﳌادة الﱰﺑية البدنية والر ﺿية ؛
 نﺴتنتﺞ أن أﻏلبية اﳌعلمﲔ تقر ن ﲢﻀﲑا م لدرس الﱰﺑية البدنية والر ﺿية ﻏﲑ كاف اﱃ درﺟة أنﻪمنعدم ﺑﺴبب عدم اﻻﻫتمام ذﻩ اﳌادة وﻫذا مقارنة لنﺴب اﳌشار اليﻬا ﰲ اﳉدول رﻗم 2؛
 نﺴتنتﺞ أن أﻏلبية اﳌعلمﲔ ترى ا ﻏﲑ ملتﺰمة ﺑتوﻗيت ووﻗت الﱰﺑية البدنية والر ﺿية مقارنة لنﺴباﳌشار اليﻬا ﰲ اﳉدول رﻗم 3؛
 مﻦ ﺧﻼل اﳉدول رﻗم  4نﺴتﺨلﺺ أن اﳌﺴتوى اﳌعرﰲ للمعلمﲔ ﰲ ﳎال الﱰﺑية البدنية والر ﺿية منعدموﻏﲑ كاف وﻫذا ما يﺼعب عليﻬم القيام ﺑتدريس ﻫذﻩ اﳌادة وإعﻄاﺋﻬا القيمة اﳌنوﻃة ا .
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الجانب التطبيﻘي

-1ع ض و ت ل ل ال ائج ال ئ ة ال اصة ال اؤل ال اني :
ما ﻫو دور الوﺳاﺋﻞ و اﻹمﻜانيات ﰲ الواﻗﻊ اﳊاﱄ لتدريس الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية ﰲ اﳌدارس اﻻﺑتداﺋية؟.
اﻟﺴؤال اﻷول  :ﻫﻞ ترى ن الوﺳاﺋﻞ البيداﻏوﺟية )الﻜرات ،اﻷﻗماع  (...ﰲ اﳌدارس اﻻﺑتداﺋية ؟
اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺴؤال :معرفة و كشﻒ مدى توفر الوﺳاﺋﻞ البيداﻏوﺟية ﰲ اﳌدرﺳة اﻻﺑتداﺋية ﻷداء ﺣﺼة الﱰﺑية و
الر ﺿية و مدى اﻫتمام اﳌﺴؤولﲔ و مدراء اﳌدارس اﻻﺑتداﺋية ﲟادة الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية.
اﳉدول رﻗم  :05يبﲔ رأي اﳌعلمﲔ ﺣول الوﺳاﺋﻞ اﳌتوفرة ﰲ مدارﺳﻬم
العينة
كافية
غير كافية
منعدمة
المجموع

النسبة المئوية

عدد العينة
0
29
31
60

كافية

0,00%
48,33%
51,67%
100,00%

النسبة المئوية للسؤال اﻷول

غير كافية
منعدمة

رﺳﻢ ﺑﻴﺎﱐ رﻗﻢ  : 05ﳝﺜﻞ نﺴب رأي اﳌعلمﲔ ﺣول الوﺳاﺋﻞ اﳌتوفرة ﰲ مدارﺳﻬم
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الجانب التطبيﻘي

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﲢﻠﻴﻞ:
مﻦ ﺧﻼل اﳉدول أعﻼﻩ يتبﲔ أن مانﺴبتﻪ  %51.67مﻦ اﳌعلمﲔ اﳌﺴتجوﺑﲔ أﺟاﺑوا ن الوﺳاﺋﻞ
البداﻏوﺟية منعدمة ﰲ مؤﺳﺴا م و %48.33مﻦ اﳌعلمﲔ أﺟاﺑوا ن الوﺳاﺋﻞ البداﻏوﺟيية ﻗليلة.

اﻟﺴؤال اﻟﺜﺎﱐ  :ﻫﻞ ترى ن اﻹمﻜانيات اﳌالية اﳌﺨﺼﺼة ﻻﻗتناء العتاد الر ﺿﻲ ﳌؤﺳﺴتﻜم ؟

اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺴؤال :دف مﻦ وراء ﻫذا الﺴؤال معرفة إﻫتمام مدراء اﳌدارس و اﳌقتﺼديﻦ و اﳌﺴؤوليﲔ عﻦ
ﲣﺼيﺺ اﳌيﺰانية الﻜافية لتوفﲑ الوﺳاﺋﻞ الﻼزمة.

اﳉﺪول رﻗﻢ  :06يبﲔ رأي اﳌعلمﲔ ﺣول اﻹمﻜانيات اﳌادية اﳌﺨﺼﺼة ﻻﻗتناء العتاد الر ﺿﻲ ﰲ مدارﺳﻬم.
العينة
كافية
غير كافية
منعدمة
المجموع

النسبة المئوية

عدد العينة
0
33
27
60

كافية

0,00%
55,00%
45,00%
100,00%

النسبة المئوية للسؤال الثاني

غير كافية
منعدمة

رﺳﻢ ﺑﻴﺎﱐ رﻗﻢ  : 06ﳝﺜﻞ رأي اﳌعلمﲔ ﺣول اﻹمﻜانيات اﳌادية اﳌﺨﺼﺼة ﻻﻗتناء العتاد الر ﺿﻲ ﰲ مدارﺳﻬم
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﲢﻠﻴﻞ:
مﻦ ﺧﻼل النتاﺋﺞ اﳌدونة ﰲ اﳉدول أعﻼﻩ نﻼﺣظ أن نﺴبة  %55مﻦ ﳎموع العينة اﳌﺴتجوﺑة ترى أن
اﻹمﻜانيات اﳌالية اﳌﺨﺼﺼة ﻻﻗتناء العتاد الر ﺿﻲ ﻏﲑ كافية ،أما النﺴبة اﳌتبقية والﱵ تقدر ﺑـ  % 45ترى أن
اﻹمﻜانيات اﳌالية اﳌﺨﺼﺼة ﻻﻗتناء العتاد الر ﺿﻲ ﻏﲑ موﺟودة ﲤاما.
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺮﺽ ﻭ ﲢﻠﻴﻞ ﻭ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭ ﺃﻫﻢ ﺍﻻﺳﺘﺨﻼﺻﺎﺕ

الجانب التطبيﻘي

اﻟﺴؤال اﻟﺴﺎدس :ﻫﻞ ترى ن اﳌﻼعب و الﺴاﺣات اﳌوﺟودة ﰲ مؤﺳﺴتﻜم ؟
اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺴؤال :دف مﻦ وراء ﻫذا الﺴؤال مدى توفر اﳌرافﻖ )اﳌﻼعب ،ﺳاﺣات ،ﻗاعات ( ...اﳋاصة
للممارﺳة الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية ﰲ اﳌدارس اﻻﺑتداﺋية.
اﳉﺪول رﻗﻢ  :07يبﲔ رأي اﳌعلمﲔ ﺣول اﳌرافﻖ اﳌتوفرة ﰲ مدارﺳﻬم اﻻﺑتداﺋية ﻻﺟراء ﺣﺼة الﱰﺑية البدنية و
الر ﺿية.
العينة
كافية
غير كافية
منعدمة
المجموع

النسبة المئوية

عدد العينة
0
21
39
60
كافية

0,00%
35,00%
65,00%
100,00%

النسبة المئوية للسؤال السادس

غير كافية
منعدمة

ﲤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ رﻗﻢ  : 07ﳝﺜﻞ رأي اﳌعلمﲔ ﺣول اﳌرافﻖ اﳌتوفرة ﰲ مدارﺳﻬم اﻻﺑتداﺋية
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﲢﻠﻴﻞ:
نﻼﺣظ مﻦ ﺧﻼل النﺴب اﳌوﺟودة ﰲ اﳉدول أعﻼﻩ ن نﺴبة  % 65ﲢﻜم ﺑعدم وﺟود مﻼعب
وﺳاﺣات ،ونﺴبة  %35ترى ن اﳌﻼعب والﺴاﺣات ﻏﲑ كافية ،ﰲ ﺣﲔ ﻻ يوﺟد مﻦ يرى ن اﳌﻼعب
والﺴاﺣات كافية.
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الجانب التطبيﻘي

اﻻس اج :
مﻦ ﺧﻼل اﻷﺳﺌلة اﳌﻄروﺣة ) (6,2,1نﺴتنتﺞ مايلﻲ :
 نﺴتﺨلﺺ أن أﻏلبية اﳌعلمﲔ أﲨعوا علﻰ عدم توفر الوﺳاﺋﻞ البداﻏوﺟية التﻄبيقية ﳌؤﺳﺴة وإن توفرتفﻬﻲ ﻗليلة ،وﻫذا النقﺺ لﻪ دور لﻎ ﰲ تدﱐ اﳌﺴتوى اﳌمارﺳة الر ﺿية أي عدم مشاركة ﲨيﻊ التﻼميذ
وعدم تنوع اﻷنشﻄة الر ﺿية ،ويعود ﻫذا اﱃ عدم إﻫتماكم اﳌﺴؤولﲔ واﳌدراء اﳌدارس ﳍذﻩ اﳌادة ؛
 نﺴتنتﺞ أن معظم اﳌعلمﲔ أﲨعوا علﻰ أن اﳌيﺰانية اﳌﺨﺼﺼة ﻹﻗتناء العتاد الر ﺿﻲ الﻀروري ﻹﺟراء ﺣﺼةالﱰﺑية البدنية والر ﺿية منعدمة وإن وﺟدت فﻬﻲ ﻏﲑ كافية ويعود ﻫذا اﱃ عدم اﻫتمام اﳌدير واﳌقتﺼد
ذﻩ اﳌادة اﻷﺳاﺳية ،وﻫذا ينعﻜس ﺳلبا علﻰ مﺴتوى اﳌمارﺳة الر ﺿية وﻗلة اﳌشاركة ﳑا يؤدي اﱃ
ﺿعﻒ النمو اﳊركﻲ واﳉﺴدي للتلميذ ﰲ مرﺣلة ﳕوﻩ ؛
 نﺴتنتﺞ أن أﻏلبية اﳌعلمﲔ أﲨعوا أن مؤﺳﺴا م ﻻ تتوفر علﻰ اﳌرافﻖ الر ﺿية ﻹﺟراء ﺣﺼة الﱰﺑية البدنيةوالر ﺿية وﻫذا رﻏم ما تقرﻩ اﳌادة  89مﻦ الباب الراﺑﻊ ومﻦ اﻷمر  06/95اﳌؤرخ ﰲ  25فﱪاير
 1995اﳌتعلﻖ ﳌنظومة الﱰﺑوية للﱰﺑية البدنية والر ﺿية "ﳚب أن ﲢتوي اﳌناﻃﻖ الﺴﻜنية ومؤﺳﺴات
الﱰﺑية والتعليم علﻰ منشآت الر ﺿية ومﺴاﺣات اللعب ﻃبقا للمواصﻔات التقنية واﳌقاييس اﻷمنية ".
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الجانب التطبيﻘي

 -2ع ض و ت ل ل ن ائج ال ئ ة ال اصة ال اؤل ال ال :
ماﻫو دور اﳌنﻬاج ﰲ الواﻗﻊ اﳊاﱄ ﰲ تدريس الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية ﰲ اﳌدارس اﻻﺑتداﺋية ؟

اﻟﺴؤال اﻟﺮاﺑﻊ  :ﻫﻞ ترى ن اﳊجم الﺴاعﻲ اﳌﺨﺼﺺ ﳌمارﺳة ﺣﺼة الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية ؟

اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺴؤال  :يﻬدف إﱃ مدى كﻔاية عدد اﳊﺼﺺ الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية اﳌﺨﺼﺼة ﰲ اﻷﺳبوع
و اﺳتﻐﻼﳍا.

اﳉﺪول رﻗﻢ  :08يبﲔ رأي اﳌعلمﲔ ﰲ كﻔاية عدد اﳊﺼﺺ اﳌﺨﺼﺺ ﳌادة الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية .
العينة
كافية
غير كافية
منعدمة
المجموع

النسبة المئوية

عدد العينة
21
38
1
60
كافية

35,00%
63,33%
1,67%
100,00%

النسبة المئوية للسؤال الرابع

غير كافية
منعدمة

رﺳﻢ ﺑﻴﺎﱐ رﻗﻢ  : 08ﳝﺜﻞ نﺴب رأي اﳌعلمﲔ ﰲ كﻔاية عدد اﳊﺼﺺ اﳌﺨﺼﺺ ﳌادة الﱰﺑية البدنية و الر

ﺿية .

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﲢﻠﻴﻞ:
نﻼﺣظ مﻦ ﺧﻼ ل اﳉدول أعﻼﻩ نﻼﺣظ أن نﺴبة  %63.33ترى أن اﳊجم الﺴاعﻲ اﳌﺨﺼﺺ
ﳌمارﺳة الﱰﺑية البدنية والر ﺿة ﻏﲑ كاﰲ ،ﰲ ﺣﲔ أن  % 35يرونﻪ نﻪ كاﰲ ،أما النﺴبة اﳌتبقية ترى نﻪ منعدم
ﲤاما.

31

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺮﺽ ﻭ ﲢﻠﻴﻞ ﻭ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭ ﺃﻫﻢ ﺍﻻﺳﺘﺨﻼﺻﺎﺕ

الجانب التطبيﻘي

اﻟﺴؤال اﳋﺎﻣس :ﻫﻞ ترى ن ﳏتو ت اﳌنﻬاج اﳌقرر مﻦ وزارة الﱰﺑية الوﻃنية ؟
اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺴؤال  :يﻬدف إﱃ مدى أﳘية الوزارة ﲟادة الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية .
اﳉﺪول رﻗﻢ  :09يبﲔ رأي اﳌعلمﲔ ﰲ مدى كﻔاية ﳏتو ت اﳌناﻫﺞ اﳌقرر مﻦ ﻃرف وزارة الﱰﺑية.
العينة
كافية
غير كافية
منعدمة
المجموع

النسبة المئوية

عدد العينة
22
30
8
60

كافية

36,67%
50,00%
13,33%
100,00%

النسبة المئوية للسؤال الخامس

غير كافية
منعدمة

رﺳﻢ ﺑﻴﺎﱐ رﻗﻢ  : 09ﳝﺜﻞ رأي اﳌعلمﲔ ﰲ مدى كﻔاية ﳏتو ت اﳌناﻫﺞ اﳌقرر مﻦ ﻃرف وزارة الﱰﺑية.
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﲢﻠﻴﻞ:
مﻦ ﺧﻼل اﳉدول أعﻼﻩ نﻼﺣظ أن نﺴبة  50تقر ﺑعدم كﻔاية ﳏتو ت اﳌنﻬاج اﳌقرر مﻦ وزارة الﱰﺑية والتعليم
ﰲ ﺣﲔ  %36.67ترى ن ﳏتو ت اﳌنﻬاج اﳌقرر كافية ،أما نﺴبة  % 13.33ترى نﻪ منعدم ﲤاما.
اﻻس اج :
مﻦ ﺧﻼل اﻷﺳﺌلة اﳌﻄروﺣة ) (5,4نﺴتنتﺞ مايلﻲ :
 نﺴتنتﺞ أن أﻏلبة اﳌعلمﲔ أﲨعوا أن اﳊجم الﺴاعﻲ اﳌﺨﺼﺺ للممارﺳة ﺣﺼة الﱰﺑية البدنية والر ﺿيةﻏﲑ كاﰲ وﻫذا راﺟﻊ اﱃ عدم اﻻﻫتمام ﳌادة ؛
نﺴتﺨلﺺ مﻦ ﺧﻼل النﺴب اﳌشار اليﻬا أن نﺴبة كبﲑة مﻦ اﳌعلمﲔ ترى ن ﳏتو ت اﳌنﻬاج اﳌقرر مﻦ وزارة
الﱰﺑية والتعليم ﻏﲑ كاﰲ ﻷداء ﺣﺼة الﱰﺑية والر ﺿة
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اﻻس اج العام:
ﰲ ﻇﻞ دراﺳتنا الﱵ ﻗمنا ا مﻦ ﺧﻼل التﺴاؤﻻت اﳉﺰﺋية الﱵ تندرج ﲢت إﺷﻜالية ﲝﺜنا اﳌﻄروﺣة  ،و الﱵ تنﺺ
علﻰ واﻗﻊ تدريس الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية ﰲ اﳌدارس اﻹﺑتداﺋية  ،ﲤت اﻹﺟاﺑة علﻰ ﻫاتﻪ التﺴاؤﻻت مﻦ ﺧﻼل
اﻹﺳتبيان اﳌوﺟﻪ للمعلمﲔ مﻊ إعﻄاﺋﻬم كامﻞ اﳊرية ﰲ إﺟاﺑتﻬم  ،و علﻰ ﺿوء كﻞ ﻫذا تبﲔ لنا مايلﻲ :
 اﳌعلم ﻏﲑ مؤﻫﻞ لتوﱄ تدريس ﺣﺼة الﱰﺑية البدنية ،و ذلﻚ ﺑﺴبب عدم التﻜويﻦ ﰲ ﻫذا ا ال  ،وعدممﻄالعاتﻪ اﳉيدة اﳌلمة ذا اﳉانب  ،وكذلﻚ عدم التﺤﻜم ﰲ تﺴيﲑ اﳊﺼة  ،ﳑا يؤﺛر علﻰ اﳌﺴتوى
الﱰﺑوي للتلميذ ﺑﺼﻔة ﺧاصة و العملية التعلمية ﺑﺼﻔة عامة .
 النقﺺ الﻜبﲑ للوﺳاﺋﻞ و اﻹمﻜانيات اﳌﺨﺼﺼة لتدريس الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية  ،ﺟعﻞ اﳌعلمﲔيتعالون عنﻬا ) ﺣﺼة الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية ( و يﻬملو ا ﰲ الﻜﺜﲑ مﻦ اﻷﺣيان  ،عتبار ان ﳍذﻩ
الوﺳاﺋﻞ والتجﻬيﺰات اﳘية كبﲑة ﰲ تﺴيﲑ ﺣﺼة الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية  ،إﺿافة إﱃ عدم توفر
اﳌﺴاﺣات اﳌﺨﺼﺼة لتدريس اﳌادة ﺑﺴبب عدم إﻫتمام اﳌﺴؤوليﲔ .
 اﳊجم الﺴاعﻲ للمنﻬاج اﳌقرر مﻦ وزارة الﱰﺑية و التعليم اﳌﺨﺼﺺ ﳌادة الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية ليسلشﻜﻞ الﻜاﰲ للممارﺳة اﳉيدة للﺤﺼة  ،وﻻ يقدم اﻹﺿافة  ،الشﻲء الذي ﻻ يعود لنﻔﻊ علﻰ
التلميذ  ،وذلﻚ ﲨاع كﺜﲑ مﻦ اﳌعلمﲔ .
 رﻏم رﻏبة التلميذ و ﺣبﻪ الشديد ﳊﺼة الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية إﻻ ان ﺿعﻒ الوعﻲ اﻷﺳري  ،وعدمالدراية ﳘية الﱰﺑية البدنية  ،اﺛر ﺳلبا علﻰ الدافعية لدى التلميذ ﰲ إﺣﻀار لوازمﻪ الر ﺿية ) اللباس
الﻜامﻞ ، (...و يعود ﻫذا إﱃ ﺿعﻒ ،تدﱐ وﳏدودية اﳌﺴتوى الﺜقاﰲ الر ﺿﻲ لﻸولياء .
 مﻦ ﺧﻼل كﻞ ﻫذا ﳒد ان اﳌﻐﺰى الرﺋيﺴﻲ ﰲ تدﻫور اﳊالة الﱵ تعيشﻬا الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية
ﰲ الﻄور اﻹﺑتداﺋﻲ ﻫو الﱰاﺧﻲ و اﻹﳘال مﻦ ﻃرف اﳌﺴؤوليﲔ علﻰ القﻄاع و ذلﻚ ﺑعدم ﲣﺼيﺼﻬم ميﺰانية
كافية الظاﻫر ﰲ تﻜويﻦ اﳌؤﻫلﲔ و اﳌﺨتﺼﲔ ﰲ ﻫذا ا ال مﻦ ﺟﻬة  ،وعدم دفﻊ اﻷولياء ﻷﺑناﺋﻬم و ﲢﻔيﺰﻫم
ﳌمارﺳة النشاط الر ﺿﻲ مﻦ ﺟﻬة اﺧرى .
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ال ص ات و اﻹق حات :
لقد كشﻔت لنا ﻫذﻩ الدراﺳة علﻰ أن إﲡاﻫات معلمﻲ اﳌدارس اﻹﺑتداﺋية ﳌدينة ورﻗلة ﲤيﻞ إﱃ نﻔور اﳌعلميﲔ مﻦ
تدريس مادة الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية لعدة إعتبارات ذكر ﻫا ﺳاﺑقا  ،و نﻔﱰح مﻦ أﺟﻞ إصﻼح و تﻄوير ﻫذﻩ
اﳌادة التوصيات التالية :
 تعيﲔ مرﺑﲔ ﳐتﺼﲔ متﺨرﺟﲔ مﻦ معاﻫد الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية ﰲ اﳌدارس اﻹﺑتداﺋية لتدريس ﻫذﻩ اﳌادة توفﲑ العتاد و الوﺳاﺋﻞ الﻀرورية و اﳌﺴاعدة ﰲ ﳒاعة ﺣﺼة الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية . ﺟعﻞ التﺴيﲑ اﳌاﱄ لﻺﺑتداﺋيات ﺑﻊ لوزارة الﱰﺑية لتوفﲑ الوﺳاﺋﻞ  ،لتﺴﻬيﻞ عمﻞ اﳌعلمﲔ مﻦ ﺟﻬة وتشجيﻊالتﻼميذ و إﺳتﺜارة إﻫتمامﻬم مﻦ ﺟﻬة اﺧرى .
 القيام ﺑﱰﺑﺼات تﻜوينية رﺳﻜلية ﰲ الﱰﺑية البدنية و الر ﺿية مﻦ أﺟﻞ مﺴايرة التﻄور الذي تعيشﻪ الﱰﺑيةالبدنية ﰲ العاﱂ اﳌتقدم .
 اﻹكﺜار مﻦ العمليات التوﺟيﻬية و اﳌراﻗبات اﳌيدانية مﻦ ﻃرف الوزارة . وﺿﻊ مناﻫﺞ واﺿﺤة و دﻗيقة مبنية علﻰ أﺳاس النتاﺋﺞ العلمية اﳊديﺜة و ﺣﺴب مرﺣلة التدريس لتﺤﺴﲔنوعية اﳌمارﺳة الﱰﺑوية و الر ﺿية .
 ﳚب علﻰ اﳌﺴؤولﲔ الﺴياﺳيﲔ واﳌﺴﺌولﲔ علﻰ ﻗﻄاع الﱰﺑية ﳋﺼوص إعﻄاء اﻷﳘيـة الﻜافيـة لتدريس مادةالﱰﺑية البدنية والر ﺿية ﰲ الﻄور اﻻﺑتداﺋﻲ ﺑﺼﻔة فعلية وعدم اﻻكتﻔاء لنﺼـوص والقوانﲔ النظرية الﱵ ﻫﻲ
ﻏﲑ مﻄبقة ﰲ الواﻗﻊ مﺜﻞ ما ﻫو معمول ﺑﻪ ﰲ الﻄوريﻦ اﳌتوﺳﻂ والﺜانوي أيﻦ ﺑلﻎ تقريبا نﺴبة التﻐﻄية ﳌرافﻖ
الر ﺿية والوﺳاﺋﻞ التعليمية والتﺄﻃﲑ اﳌتﺨﺼﺺ تقريبا ﺑﺼـﻔة كاملة ،فما ﻫو اﳌانﻊ

ترى ﰲ الﺴﲑ ﺑنﻔس

الﻄريقة ﰲ اﳌدارس اﻻﺑتداﺋية ولو تدرﳚيا ،وﻻ ﳚـب إﻏﻔال اﳌرﺣلة اﻻﺑتداﺋية كو ا القاعدة لبقية اﳌراﺣﻞ
التعليمية .
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 • ﺿرورة إﺳناد تدريس مادة الﱰﺑية البدنية والر ﺿية ﰲ الﻄور اﻻﺑتداﺋﻲ إﱃ متﺨﺼﺼﲔ مﻦ ﺧرﳚﻲ اﳌعاﻫداﳉامعية الﱵ أصبﺤت منتشرة عﱪ العديد مﻦ وﻻ ت الوﻃﻦ مﻦ ﲪلة ﺷﻬادة الليﺴـانس والتقنيﲔ الﺴامﲔ
واﳌرﺑﲔ الر ﺿيﲔ .
 • ﺿرورة تدعيم اﳌدارس اﻻﺑتداﺋية لوﺳاﺋﻞ الﻀرورية واﳌﻼﺋمة لﺴﻦ التﻼميذ وﻗـدرا م البدنيـة والعقليةلشﻜﻞ الذي يﻀمﻦ اﻷمﻦ والﺴﻼمة للتﻼميذ ﺧﻼل نشاﻃﻬم .
 • ﺿرورة ﲣﺼيﺺ فﻀاءات و يﺌتﻬا للممارﺳة الر ﺿية )مﻼعب( وإﺿﻔاء عنﺼر التشويﻖ فيﻬا مﻦ ﺧﻼلاﻷلوان واﻷﺷﻜال واﶈيﻂ الشﻲء الذي يﺴاعد ﰲ ﲢبيب اﳌدرﺳة للتﻼميذ ﳑا ﳚعلﻬا ﻗﻄب ﺟذب ،ﺑدل أن
تﻜون مﺼدر نﻔور ،كما أصبﺢ مﻦ الﻀروري تﺰويد اﳌدارس ﺑﻐرف تبديﻞ اﳌﻼﺑس للتﻼميذ ،كﻲ ننمﻲ لديﻬم
ﺛقافة ر ﺿية ﺳليمة ،وتعليمﻬم الﻜﺜﲑ مﻦ العادات الﺼﺤية الﺴليمة مﻦ ﺧﻼل التعود علﻰ تﻐيﲑ اللباس
والنظافة ﺑعد اﳊﺼة .
 • وﳑا ﻻ ﺷﻚ فيﻪ أن اﳌؤﺳﺴات الﱰﺑوية الﱵ مﻦ مﻬامﻬا أن تتعﻬد الﻄﻔﻞ لرعاية والتﺄنيس والﱰﺑية تتﺤمﻞﺟﺰءا كبﲑا مﻦ مﺴؤولية ﺑناء ﺷﺨﺼيتﻪ وﺟعلﻪ أﻫﻼ ﳌا ﺳـيتﺤملﻪ مـﻦ مﺴـؤوليات ﰲ اﳌﺴتقبﻞ ،وتعينﻪ علﻰ
مواﺟﻬة ﺿعﻒ نﻔﺴﻪ وﳎا ة التﺤدي ،واﻹﺣﺴاس لﺜقة واﻷمان وتﺼـقﻞ مﻬاراتﻪ وتنمﻲ ﻗيمﻪ وﺳلوكاتﻪ،
الشﻲء الذي يﻔرض أن تتوفر ﻫذﻩ اﳌؤﺳﺴات علﻰ كﻞ الشـروط والوﺳاﺋﻞ البيداﻏوﺟية واﳍياكﻞ لتجعﻞ منﻬا
فﻀاء رﺣبا يتلقﻰ فيﻪ التلميذ كﻞ مـا ﳛتـاج إليـﻪ وتﻔرﺿﻪ مﻄالب وﺣاﺟات ﳕوﻩ ﺧاصة ﰲ اﳌرﺣلة اﻻﺑتداﺋية
الﱵ تعتﱪ ﻗاعدة لبقية اﳌراﺣﻞ .
 • ﳚب مراعاة اﳌعايﲑ التقنية ﻗبﻞ إﳒاز أي مدرﺳة مﻦ ﺣيﺚ اﳌوﻗﻊ ،اﳌﺴاﺣة ،اﺣتواﺋﻬا علﻰ اﳌرافـﻖالر ﺿية ،اﳉانب اﳉماﱄ ،كون واﻗﻊ اﳌدرﺳة اﳉﺰاﺋرية اليوم ﻻ يبعﺚ علﻰ اﻻرتياح إﻃﻼﻗا ﺣيﺚ أن أﻏلب
اﳌدارس تعاﱐ مﻦ مشﻜﻞ اﻻكتظاظ وﺿيﻖ اﳌﺴاﺣات الشﻲء الذي ينعﻜس علﻰ نﻔﺴية التﻼميذ وﳛد مﻦ
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نشاﻃﻬم وﳚعلﻬم ﰲ موﺿﻊ ﻏﲑ آمﻦ إذا ما أﺧذ ﺑعﲔ اﻻعتبار اﳊركية الداﺋمة والﻐﲑ منتظمة والنشاط الﺰاﺋد
لدى التﻼميذ ،وﻫو ﻏﲑ ﻗاﺑﻞ للﻜبﺢ ،ﳑا ﳚعﻞ اﳌعلمـﲔ والﻄـاﻗم اﻹداري ﻏالبا ﰲ وﺿﻊ ﺣرج ﺧوفا مﻦ وﻗوع
ﺣوادث ﻗد ﻻ ﲢمد عقباﻫا ﺧاصة ﰲ اﳌدارس داﺧﻞ التجمعات الﺴﻜانية الﻜبﲑة أيﻦ تﻜون نﺴبة التﻼميذ
كبﲑة وﻏﲑ متﻄاﺑقة مﻊ اﳌﺴاﺣة اﳌﺨﺼﺼـة لنشاﻃﻬم .
 • لقد أصبﺢ مﻦ الﻀروري ﺟدا تلقﻲ اﳌعلمﲔ لتﻜويﻦ ﺧاص ﰲ كيﻔية تقدﱘ اﻹﺳـعافات اﻷوليـة،كو م ﰲوﺿعية تﻔرض عليﻬم ذلﻚ ،ﺧاصة وأ م ﳚدون أنﻔﺴﻬم ﰲ كﺜﲑ مﻦ اﳌرات ﳎﱪون علﻰ تقدﱘ اﳊد اﻷدﱏ
مﻦ اﻹﺳعافات اﻷولية للتﻼميذ عند ﺣدوث ﺑعض اﻹصا ت ،ﺳواء ﰲ ﺣﺼـة الﱰﺑية البدنية أو ﺧارﺟﻬا،
تﻔاد للتدﺧﻞ اﳋاﻃئ الﻐﲑ مبﲏ علﻰ أﺳس علمية صﺤيﺤة ،ﳑا ﳚعلﻬم يرتﻜبون أﺧﻄاء فادﺣة ،فيﻀاعﻔون
ﺑذلﻚ درﺟة اﻹصاﺑة الﱵ ﻗد تﻜون مﻀاعﻔات ﺧﻄﲑة علـﻰ ﺣياة التلميذ كﻜﻞ ،ﺧاصة وأن الﻜﺜﲑ مﻦ
ﺳاﺣات اﳌدارس اﻻﺑتداﺋية تﻔتقـد لشـروط اﻷمـﻦ والﺴﻼمة .
 • ﺧلﻖ ﺟو مﻦ التواصﻞ ﺑﲔ معلمﻲ الﻄور اﻻﺑتداﺋﻲ وأﺳاتذة الﱰﺑية البدنية والر ﺿية لتبـادل اﻵراء واﻷفﻜارﺣول ما يواﺟﻬﻪ اﳌعلمون مﻦ صعو ت وعراﻗيﻞ ،وإعﻄاء الﻔرصـة ﳍـم لﻼﺣتﻜـاك ﳌﺨتﺼﲔ ﰲ اﳌادة ﻗﺼد
اكتﺴاب ﺑعض اﳌعلومات والﻄرق التﻄبيقية الﱵ مﻦ ﺧﻼﳍا يتﺤﻜمون ﰲ تدريس اﳌادة للتﻼميذ .
 • فتﺢ اﳎال للتﻜويﻦ اﳌتﺨﺼﺺ ﰲ الﱰﺑية البدنية والر ﺿية ﳌعلم اﳌدرﺳة اﻻﺑتداﺋيـة ﰲ مـدارس أومعاﻫدﺟامعية ،أو تﻜويﻦ اﳌعلمﲔ علﻰ مﺴتوى اﳌقاﻃعات مﻦ ﻃرف ﳐتﺼﲔ كﺄﺳـاتذة اﳌـادةب الﻄوريﻦ الﺜانوي
واﳌتوﺳﻂ مﻦ ذوي اﳋﱪة والﻜﻔاءة لتنﺴيﻖ ﺑﲔ اﳌﻔتشﲔ ﰲ اﻻﺑتداﺋﻲ ،اﳌتوﺳﻂ و الﺜانوي ،وذلﻚ مﻦ ﺧﻼل
ﺑرﳎة دورات تدريبية ﺑﺼﻔة دورية ،فﺼلية أو ﺳنوية وﻫذا اﳌقﱰح ﻫو مﻦ ﻃرف اﳌعملﲔ أنﻔﺴﻬم كو م يرون
أنﻪ ﰲ الوﻗت اﳊاﱄ ﻻ ﳝﻜﻦ تﺰويد كﻞ اﳌدارس اﻻﺑتداﺋية ﲟتﺨﺼﺼﲔ ﰲ الﱰﺑية البدنية والر ﺿية كون عدد
اﳌدارس مرتﻔﻊ ﺟدا مقارنة ﺑعدد ﺧرﺟﻲ اﳌعاﻫد اﳉامعية الذي ﱂ يﺼﻞ إﱃ ﺣد اﻵن إﱃ العدد الﻜاﰲ الذي
36
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الجانب التطبيﻘي

يﺴمﺢ ﺑتﻐﻄية كﻞ اﳌدارس اﻻﺑتداﺋيـة علﻰ مﺴتوى الوﻃﻦ ،وما ﻫذا اﳌقﱰح إﻻ ﺣﻞ اﺳتعجاﱄ فقﻂ ﰲ اﳌرﺣلة
الراﻫنة ،مـﻊ ﺿـرورة الشروع التدرﳚﻲ ﰲ توﻇيﻒ ﺣاملﻲ الشﻬادات اﳉامعية ﰲ ﲣﺼﺺ الﱰﺑية البدنية
والر ﺿية ﺳعيا لتﺤقيﻖ التﻐﻄية الشاملة لﻜﻞ مدارس الوﻃﻦ ،ومﻦ ﰒ الوصول إﱃ التﻐﻄية لﻜﻞ اﳌراﺣﻞ
التعليميـة،ﺣينﻬا ﳝﻜﻦ القول أن اﳌمارﺳة الر ﺿية اﳌدرﺳية ﰲ صﺤة ﺟيدة .
 • إن النﻬوض لر ﺿة اﳌدرﺳية ﺑﺼﻔة عامة عﱪ كﻞ مراﺣلﻬا التعليمية مﻦ اﻻﺑتداﺋﻲ مرورا ﳌتوﺳﻂ والﺜانويوصوﻻ إﱃ اﳉامعة ،يعتﱪ اﻷﺳاس للنﻬوض ﺑر ﺿة النﺨبة .
 • ﳚب أن ﳒعﻞ مﻦ اﳌدارس اﻻﺑتداﺋية ﳎاﻻ ﺧﺼبا لﻜشﻒ اﳌواﻫب ﰲ ﳐتلﻒ اﳎاﻻت الر ﺿـية وصقلﻬاوتوﺟيﻬﻬا التوﺟيﻪ الﺼﺤيﺢ ﳓو ما يﻼﺋمﻬا لتﺤقيﻖ ﺳبﻞ النجاح ،كون الﻜﺜﲑ مﻦ اﳌواﻫب كان مﺼﲑﻫا
الﻀياع ﻷ اا ﱂ تلﻖ اﻻﻫتمام والرعاية الﻜافيﲔ ﰲ اﳌراﺣﻞ التعليمية اﻷوﱃ ،ونقتـرح إنشاء مركﺰ ﺧاص مﻬمتﻪ
الﻜشﻒ والتنقيب عﻦ اﳌواﻫب ﰲ اﳌدارس اﻻﺑتداﺋية ﺧاصة لتنﺴـيﻖ اﳌباﺷر مﻊ أﺳاتذة الﱰﺑية البدنية
والر ﺿية ﰲ اﳌتوﺳﻂ والﺜانوي ومﻦ ﰒ فتﺢ مراكﺰ لتﻜوينـﻬا فيم ﺧتلﻒ التﺨﺼﺼات واﺳتﺜمارﻫا اﻻﺳتﺜمار
اﻷمﺜﻞ لتمﺜيﻞ الوﻃﻦ أﺣﺴﻦ ﲤﺜيﻞ ورفﻊ الراية الوﻃنية ﰲ ﳐتلﻒ اﶈافﻞ الدولية
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خات ــــة :
ﻻ ﳜتلﻒ اﺛنان ﺣول اﻷﳘية الﱵ أصبﺤت تﻜتﺴيﻬا الﱰﺑية البدنية والر ﺿية ﰲ اﳌدرﺳة اﳉﺰاﺋريـة عامة مقارنة ﲟا
كانت عليﻪ ﺳاﺑقا ،أيﻦ كانت تعاﱐ التﻬميش ،ﳑا ﺟعلﻬا تﻜتﺴﻲ الﻄاﺑﻊ الشﻜلﻲ ﰲ الﱪ مﺞ الدراﺳﻲ ﰲ ﲨيﻊ
اﻷﻃوار التعليمية الﺴاﺑقة ،ورﲟا مﻦ العوامﻞ الﱵ ﺳاعدت علﻰ ﻫذا التﺤـول اﻹﳚـاﰊ ﺧروج البﻼد مﻦ العديد مﻦ
اﻷزمات الﱵ مرت ا ﰲ الﺴنوات اﻷﺧﲑة ،ﺣيﺚ ﺑدأ اﳌﺴﺌولون علﻰ ﻗﻄـاع الﱰﺑية ﺧاصة واﳌﺴﺌولون الﺴياﺳيون
عامة يﻔﻜرون ﰲ ﺑداية عﻬد ﺟديد لتﻐيﲑ الﺼورة الﺴيﺌة الﱵ رﲰت عﻦ اﳌدرﺳة اﳉﺰاﺋرية ،فﻜان لﺰاما إعادة النظر
ﰲ كﻞ ما يقدم للتﻼميذ مﻦ مواد وﺑرامﺞ وإعادة اﻻعتبار لبعض اﳌواد الﱵ كانت ﰲ زمﻦ ﻏﲑ ﺑعيد مﻦ اﶈظورات
ﰲ الﻜﺜﲑ مﻦ مناﻃﻖ الوﻃﻦ وﻫذا ﻻعتبـارات عديـدة مرتبﻄة ﺑﻄبيعة اﳎتمﻊ اﳉﺰاﺋري ،ومﻦ ﻫذﻩ اﳌواد الﱵ أﺧذت
ﺑعﲔ اﻻعتبار مادة الﱰﺑية البدنية والر ﺿية الﱵ ﱂ تﻜﻦ الظروف اﶈيﻄة ﳌعلم والتلميذ تﺴاعد علﻰ تدريﺴﻬا وﻻ
تشجﻊ علﻰ اﻹﻃﻼق علﻰ ﳑارﺳتﻬا منﻬا ما ﻫو متعلﻖ ﳉوانب اﳌادية ومنﻬا ما ﻫو متعلﻖ لﻔﻜر الﺴاﺋد آنذاك،
ﺑﻞ ﰲ كﺜﲑ مﻦ اﳊـاﻻت كانـت ﻫناك ﺿﻐوﻃا ﲤارس لتعﻄيﻞ تﻄبيقﻬا ﰲ اﳌيدان وﻫو مرتبﻂ لوﺿﻊ الذي كان
ﺳاﺋدا ،وﲟرور الوﻗت ﺑـدأ الوعﻲ ﳘية اﳌادة ينتشر ويتوﺳﻊ عند أﻏلبية فﺌات اﳎتمﻊ ،فﺄصبﺢ اﺳم الر ﺿة عامة
والﱰﺑية البدنية ﺧاصة مقرو

لﺼﺤة ﲟﻔﻬومﻬا الواﺳﻊ ،أي صﺤة البدن ،العقﻞ ،النﻔس ،الﻔﻜر ،وكما يقال:

"العقﻞ الﺴـليم ﰲ اﳉﺴم الﺴليم ".
وﺳعت اﳉﺰاﺋر ﺟاﻫدة لتوفﲑ ﲨيﻊ الظروف اﳌﻼﺋمة اﳌادية والبشرية ﻹعادة اﻻعتبـار للممارﺳـة الر ﺿية ﰲ ﲨيﻊ
اﻷﻃوار التعليمية مﻦ ﺧﻼل إصدار العديد مﻦ القوانﲔ واﳌنـاﻫﺞ ،وإنشـاء اﳌﻼعـب والقاعات الر ﺿية ،وتدعيم
اﳌدارس لوﺳاﺋﻞ الﻀرورية وفتﺢ اﳌعاﻫد اﳌتﺨﺼﺼة عﱪ العديد مﻦ وﻻيـات الوﻃﻦ لتﻜويﻦ اﻹﻃارات الﻜﻔؤة
واﳌؤﻫلة للقيام ﺑدورﻫا علﻰ أكمﻞ وﺟﻪ واﳌﺴاﳘة الﻔعالة مﻦ ﺧﻼل مـايقدمونﻪ ﰲ ﺣﺼة الﱰﺑية البدنية والر ﺿية ﰲ
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إﺛراء نشاﻃات اﳌؤﺳﺴة وتﻐيﲑ اﳉو العام داﺧلﻬا وﺟعلﻬا مليﺌة لنشاط واﳊيوية .وﻗد ﺑدأت آ ر ﻫذا اﻹصﻼح
تظﻬر ﺑوﺿوح ﰲ الﻄوريﻦ اﳌتوﺳﻂ والﺜانوي أيﻦ أصبﺤت التﻐﻄية ﳌرافﻖ والوﺳاﺋﻞ وأﺳاتذة الﱰﺑية البدنية والر ﺿية
تﻜاد تﻜون ﺷاملة لﻜﻞ اﳌؤﺳﺴات عﱪ تـراب الوﻃﻦ ،وﰎ إدراج اﳌادة ﰲ اﻻمتﺤا ت الرﲰية ﰲ ﺷﻬادة التعليم
اﳌتوﺳﻂ والبﻜالور الشﻲء الذي رفﻊ مﻦ ﺣجم اﳌمارﺳة وانعﻜس ﻹﳚاب علﻰ مﺴتوى الﺼﺤة العامة للتﻼميذ
ومﻦ ﰒ علﻰ مﺴتوى الﺼﺤة العامة للمجتمﻊ كون ﻗﻄاع الﱰﺑية يتﻀمﻦ أكﱪ ﻃاﻗة ﺑشرية ويعﲏ ﲨيﻊ فﺌات اﳎتمﻊ
دون اﺳـت ﺛناء ،ﺧاصـة ﰲ الوﻗت الذي أصبﺢ الرﻫان علﻰ الﺼﺤة العامة للمجتمﻊ الشﻐﻞ الشاﻏﻞ لﻜﻞ الدول
اﳌتقدمة منﻬا والﺴاﺋرة ﰲ ﻃريﻖ النمو ﰲ ﻇﻞ اﳊياة العﺼرية اﳌتﺴمة ﺑقلة اﳊركة وﺳﻬولة الوصول إﱃ اﻷﻏراض
واﻷﻫداف كون التقدم التﻜنولوﺟﻲ اﺧتﺼر كﻞ ﺷﻲء ﰲ اﻵلة ووفر علﻰ اﻹنﺴان الﻜﺜﲑ مﻦ الوﻗت واﳉﻬد وأﺣالﻪ
علـﻰ الراﺣة الداﺋمة وﻗلﻞ مﻦ نشاﻃﻪ .لﻜﻦ إذا ما ﻗار اﳌدرﺳة اﻻﺑتداﺋية واﻻﻃﻼع علـﻰ اﳌواﺛيـﻖ والقـوانﲔ الﺼادرة
ﲞﺼوص الﱰﺑية البدنية والر ﺿية وﺿرورة تعميمﻬا ومﻄاﺑقتﻬا مﻊ الواﻗﻊ ،لوﺟد واﻗعا آﺧر أﻗﻞ ما يقال عنﻪ أن
اﳌمارﺳة الر ﺿية ﺑﺼﻔة عامة ﰲ الﻄور اﻻﺑتداﺋﻲ تﻜاد تﻜون منعدمة كو ا ﱂ ﲢظ ﺑـنﻔس اﻻﻫتمام الذي ﺧﺼﺺ
للﻄور اﳌتوﺳﻂ والﺜانوي ،الشﻲء الذي دفعنا ﻹلقاء الﻀوء مﻦ ﺧﻼل دراﺳتنا ﻫـذﻩ لواﻗﻊ اﳌمارﺳة الر ﺿية لﻄور
اﻻﺑتداﺋﻲ وانعﻜاﺳاتﻪ علﻰ ﺟوانب ﻫامة مﻦ ﺷﺨﺼية التلميذ منـﻬا علـﻰ اﳋﺼوص اﳉانب النﻔﺴﻲ اﻻﺟتماعﻲ،
ﺣيﺚ أن اﳌتﺼﻔﺢ للمواﺛيﻖ والقوانﲔ والتعليمات الﺼـادرة مـﻦ اﳉﻬات الرﲰية ﺣول مدى أﳘية اﳌمارﺳة الر ﺿية
ﰲ ﲨيﻊ اﻷﻃوار التعليمية يبدو لﻪ منذ الوﻫلة اﻷوﱃ وأن الوﺿﻊ علﻰ أﺣﺴﻦ ما يرام وﻻ يشوﺑﻪ أي نقﺺ ﰲ أي
مرﺣلة مﻦ اﳌراﺣﻞ التعليمية ويبعﺚ علﻰ التﻔاؤل ﰲ اﳌﺴتقبﻞ ،ﳑا ﳚعلنا مﻄمﺌنﲔ علﻰ أن أﺑناء ﳛظون ﻫتمام
لﻎ ﻹﺣداث ﻀة صﺤية مﻦ ﺧﻼل ﳑارﺳـة ر ﺿية ﺳليمة ،لﻜﻦ اﳊقيقة أن اﳌتﻔﺤﺺ للواﻗﻊ اﳌدرﺳﻲ لﻄور
اﻻﺑتداﺋﻲ ﺳيﺼدم ﻷول وﻫلة كما تﻔاءل ﻷول مرة عند اﻃﻼعﻪ علﻰ اﳌواﺛيﻖ والقوانﲔ .
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فمﻦ ﺧﻼل دراﺳتنا ﻫذﻩ وﺟد أن ﺣجم ﻫذﻩ القرارات واﳌواﺛيﻖ يﻔوق ﺑﻜﺜﲑ اﳊجـم الﻔعلـﻲ للممارﺳة الر ﺿية ﰲ
الﻄور اﻻﺑتداﺋﻲ ،كما أن ما تﻀمنتﻪ اﳌناﻫﺞ مﻦ ﺑرامﺞ وتوﺟيﻬات ﳌعلمﻲ اﳌدرﺳـة اﻻﺑتداﺋية تشﲑ كذلﻚ إﱃ أن
اﳌعلم يﻔتقد للتﻜويﻦ اﳌتﺨﺼﺺ ﰲ اﳌادة ونﻔس الشـﻲء لنﺴـبة للمـدير واﳌﻔتش ،وما إصدار ﻫذﻩ اﳌناﻫﺞ إﻻ
تﻐﻄية ﳍذا النقﺺ وإعﻄاء ﺣلول مﺴتعجلة للمعلم الذي ﳚد نﻔﺴـﻪ ﳎﱪا علﻰ التﻄبيﻖ ﰲ اﳌيدان ولو ﺷﻜليا،
فيﺤاول ﰲ ﺣدود معرفتﻪ والظروف اﶈيﻄة ﺑﻪ والﱵ أﻗﻞ ما يقـال عنﻬا أ ا ﻏﲑ مﻼﺋمة ﲤاما لﻪ كﻲ ﳚﺴد ﳏتوى
ﻫذا اﳌنﻬاج ولو ﺟﺰﺋيا .
وإذا ما أﺧذ ﺑعﲔ اﻻعتبار أن مادة الﱰﺑية البدنية والر ﺿية مادة تﻄبيقية ﲤارس ﰲ اﳌيـدان ﳍـا ﻗواعدﻫا وأﺳﺴﻬا
ومبادﺋﻬا وﻗوانينﻬا ووﺳاﺋلﻬا فلﻦ يﺴتﻄيﻊ تدريﺴﻬا إﻻ اﳌﺨتﺺ اﳌلم ﺑﻜﻞ ما يرتبﻂ ا مﻦ علوم وأدوات ،فﻜيﻒ
ﳌعلم اﳌدرﺳة اﻻﺑتداﺋية أن يقدم ﳏتوى اﳌنﻬاج للتﻼميذ وﻫو ﻻ يﻔقﻬﻪ ،وﻗد ﻻ يرﻏب ﰲ ذلﻚ أﺣيا كﺜﲑة وﻫذا
الﻜﻼم ﺑﻊ عﻦ اﳌعلمﲔ أنﻔﺴﻬم ،لﻜﻦ ما عﺴاﻫم يﻔعلون أمام تﻼميذ ينتظرون منﻬم الﻜﺜﲑ ،إ ا ﺣقا وﺿعية
ﺣرﺟة للمعلمﲔ تﺴتدعﻲ إعادة النظر ﻹﺣداث تﻐيﲑ ﺟـذري ﰲ اﳌدرﺳـة اﻻﺑتداﺋية وإعﻄاء الوﺟﻪ اﳊقيقﻲ
للممارﺳة الر ﺿية ﺑدل إعادة صياﻏة اﳌواﺛيﻖ واللواﺋﺢ والقوانﲔ الﱵ ﻫﻲ ﰲ كﺜﲑ مﻦ موادﻫا تﻜرار ﳌا ﺳبﻖ ﺑﺼيﻐة
أﺧرى .
فالﻐاية واﻷﻫداف اﳌرﺟوة ﻻ ﳝﻜﻦ ﳍا أن تتﺤقﻖ ﰲ ﻇﻞ ﻫذﻩ الظروف مﻦ اﻹﳘـال والﻼمبـاﻻة وانعدام اﻹﻃار
اﳌؤﻫﻞ اﳌتﺨﺼﺺ والﻔﻀاءات و اﳌﻼعب و ﺳاﺣات النشاط الر ﺿﻲ والوﺳاﺋﻞ الﻀـرورية لذلﻚ ،كﻞ ﻫذﻩ العوامﻞ
الﱵ إن تركت علﻰ ما ﻫﻲ عليﻪ وﱂ يتم تدارك الوﺿﻊ ﰲ أﻗرب اﻵﺟال فﺴـوف ينتﺞ لدينا أﺟيال ﺧامدة ﻏﲑ فعالة
ﳏاﻃة ﻷمراض واﻷزمات النﻔﺴية واﻻﺟتماعية وﺣﱴ العﻀوية كو ا ﱂ ﲢظ لرعاية الﻜافية ﰲ أﻫم مرﺣلة تعليمية
الﱵ مﻦ اﳌﻔروض أن تﻜون ﻫﻲ اﻷﺳاس لبقية اﳌراﺣﻞ ،ﺧاصة ﰲ ﻇﻞ اﳊياة العﺼرية ،الﱵ ﺳبﻖ اﻹﺷارة إﱃ آ رﻫا
الﺴلبية علﻰ ﺣياة اﻹنﺴان ،فﻜيﻒ ﺳيﻜون اﳊال

ترى إذا ﱂ يعوض ﻫذا النقﺺ ﰲ اﳊركة والنشاط ﲟمارﺳة
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الخاتمﺔ

ر ﺿية ﺑﻄريقة صﺤيﺤة ﲢت إﺷـراف ﳐـتﺺ ﰲ الﻄور اﻻﺑتداﺋﻲ ،وكيﻒ نﻐرس ﰲ أﺑناﺋنا روح اﳌبادرة واﳌﺜاﺑرة
وتعليمﻬم الﻜﺜﲑ مﻦ الﺼﻔات اﻹﳚاﺑية الـﱵ تﺴاعدﻫم ﰲ التﻐلب علﻰ الﺼعاب الﱵ ﻗد تواﺟﻬﻬم ﰲ اﳌﺴتقبﻞ .
وعليﻪ ومﻦ ﺧﻼل ﻫذا الﻄرح فإن النتيجة اﳌﺴتﺨلﺼة ﻫﻲ ،رﻏم ما للممارﺳة الر ﺿية مﻦ أﳘية ﰲ ﺣياة الﻔرد عامة
والتلميذ ﺧاصة ،إﻻ الوﺿعية اﳊالية للﻜيﻔية الﱵ تدرس ا مادة الﱰﺑية البدنية والر ﺿية ﰲ الﻄور اﻻﺑتداﺋﻲ تبقﻰ
ﺑعيدة عﻦ اﳌﺴتوى اﳌﻄلوب ،ومﻦ الﺼعب ﲢقيﻖ اﻷﻫداف اﳌﺴﻄرة ﰲ اﳌناﻫﺞ علـﻰ أكمﻞ وﺟﻪ ﰲ واﻗﻊ ﻻ يبعﺚ
علﻰ اﻻرتياح ،كون الﻜﺜﲑ مﻦ النقاﺋﺺ مازالت مﺴجلة وﱂ تعاﰿ ﺑعد .
وﰲ ﻏياب الوﺳاﺋﻞ واﳌرافﻖ واﻹﻃار اﳌؤﻫﻞ واﳌﺨتﺺ ،يبقﻰ ﳏتوى اﳌنﻬاج ﳎرد نﺼوص نظريـة ،كـون تﻄبيقﻪ ميدانيا
يتﻄلب ﺣدا أدﱏ مﻦ الشروط ،انﻄﻼﻗا مﻦ تﻜويﻦ اﳌعلم مرورا ﺑتﻬيﺌة اﳌرافـﻖ والﺴـاﺣات اﳌﺨﺼﺼة للنشاط
الر ﺿﻲ وصوﻻ إﱃ توفﲑ الوﺳاﺋﻞ وتنويعﻬا لقدر الﻜاﰲ ،ﺣينﻬا ﳝﻜﻦ أن ننتظر ﲢقيﻖ ﺑعض اﻷﻫداف علﻰ
اﻷﻗﻞ .
لﻜﻦ لرﻏم مﻦ كﻞ ذلﻚ ،وﺟد أن اﳌعلم ﳛمﻞ نظرة ﺟد إﳚاﺑية ﺣول أﳘية مادة الﱰﺑية البدنية والر ﺿية وﺿرورة
وﺣاﺟة التلميذ اﳌاﺳة إليﻬا ،والﱵ تعﱪ عﻦ درﺟة وعﻲ عالية لدى اﳌعلمﲔ ،ويبقﻰ رﻏم كﻞ النقاﺋﺺ ﳛاول تقدﱘ
اﻷفﻀﻞ للتﻼميذ ﰲ ﺣدود ما ﳝلﻚ مﻦ معارف ﰲ انتظار أن يتم تدارك الوﺿﻊ ،وإعﻄاء دفﻊ ﻗوي للنﻬوض
ﲟﺴتوى اﳌمارﺳة الر ﺿية ﰲ اﳌدرﺳة الر ﺿية الﱵ تشﻜﻞ ﺣلقة مﻦ ﺳلﺴـلة مﱰاﺑﻄة ومتواصلة ،ينبﻐﻲ أن تﻜون
ﻫﻲ اﻷﺳاس ،وأي نقﺺ أو ﺧلﻞ أو ﺧﲑ ﰲ ﺟانب مـﻦ اﳉوانـب ﺳيجعﻞ منﻬا ﺣلقة ﺿاﺋعة تنعﻜس لﺴلب
علﻰ ما يليﻬا مﻦ اﳌراﺣﻞ ،الشﻲء الذي يﻔرض إعادة النظـر ﰲ الﺼيﻐة الﱵ تدرس ا مادة الﱰﺑية البدنية والر ﺿية
ﺣاليا ﰲ الﻄور اﻻﺑتداﺋﻲ ،والظروف اﶈيﻄة ـا ،مـﻊ تقييم دﻗيﻖ ﳌدى ﲢقيﻖ اﻷﻫداف اﳌنتظرة ﰲ الﺴنوات اﳌاﺿية
ومﻦ ﺧﻼلﻪ ﳝﻜﻦ التنبؤ ﲟا ﳝﻜﻦ القيام ﺑـﻪ ﰲ اﳌﺴتقبﻞ القريب .
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