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ظل تطورات ورھانات العالقة البیداغوجیة في النشاط البدني الریاضي التربوي في 
ظاھرة العولمة

اعیةقواإلیعلوم وممارسات األنشطة البدنیة الریاضیةمخبرحوداشي بن حرزهللا
.ملخص

تعتبر المناھج التربویة العربیة من المناھج الكالسیكیة والتقلیدیة على الرغم من كل عملیات اإلصالح 
من ھنا تنحو .  والتجدید اآلني غیر المعتمدة على رؤى مستقبلیة تمتد إلى عقدین من الزمن على األقل

رد والمجتمع والتحدیات الحالیة مناھجنا التعلیمیة إلى النزعة الماضویة التي ال تتماشى مع احتیاجات الف
وفي الحقیقة، إن المناھج التربویة العربیة بشكل عام ال تعدو كونھا مناھج حكومیة .  وامتداداتھا المستقبلیة

تمثل وجھة نظر السلطة الحاكمة المرتبطة بكثیر من االتفاقیات والبروتوكوالت مع دول المركز، التي 
ً لنیل رضاھا من أجل إضف اء الشرعیة على نظامھا الحاكم، وفي الوقت نفسھ، ذھبت بعض تسعى دوما

الدول إلى تبني مناھج تربویة غریبة عن محیطھا االجتماعي كالمناھج األمریكیة مثالً التي یعترف 
أصحابھا بأنھا مناھج رجعیة ومتخلفة أمام المناھج الیابانیة، ھذا ال یعني تنكرنا لكل ما ھو غیر عربي، 

بل ألن تلك المناھج بتنظیمھا وفلسفتھا ومحتواھا على درجة من االغتراب والعزلة، ألنھ غیر عربي،
إضافة إلى أنھا بنیت على أسس اجتماعیة وثقافیة ونفسیة غربیة ال تتفق مع خصوصیات مجتمعاتنا العربیة 

من صلب واحتیاجات أفرادھا، من ھنا ال بد لنا كتربویین عرب وجزائریین أن نبني مناھجنا التربویة 
. ثقافتنا العربیة اإلسالمیة الجزائریة، ووفق معاییر خاصة تأخذ بعین االعتبار حركة الواقع وتطوره

لكن بالنظر لما یعترض الفرد من مشكالت في ظل ھذا العالم الدینامیكي سریع التطور، وجب البحث 
.ل ھذه المشاكلملیة وقدرتھا على حفي مدى تطبیق ھذه المعلومات في الحیاة الیومیة والع

.العولمة، نشاط البدني الریاضي التربويال، العالقة البیداغوجیة: الكلمات الدالة
Summary.

There are many questions revolve in the minds of observers and those
interested in the educational affairs in many countries of the world, especially in
the Arab world, with respect to educational systems inputs and outputs, and the
extent to keep pace with the modern age, taking into account the specificity of
the Arab countries. Arabic is the educational curricula of classic and traditional
approaches in spite of all the reform processes and renewal immediate future is
dependent on visions extend to two decades at least. From here our educational
curricula tend to old trend that do not comply with the individual and society and
challenges the current and future needs of its extensions. In fact, educational
Arabic curricula in general nothing more than government approaches represent
the view of the ruling power associated with many conventions and protocols
with the center , which is always seeking to obtain her consent in order to
legitimize its ruling states , meanwhile, went some countries to adopt educational
curricula curious about , for example, the social surroundings US curriculum
recognized their owners as reactionary and backward methods against the
Japanese curriculum , This does not mean we don t accept all that is non- Arabic
, because it is not Arabic , but because these approaches organized and
philosophy and content of the degree of alienation and isolation , as well as it is
built on social, cultural and psychological foundations of Western does not agree
with the specifics of our Arab societies and the needs of its members, from here
must educators us Arabs and Algerians to build a solid educational curricula of



)2015مارس ()2015/1(07رقم مجلة علوم وممارسات األنشطة البدنیة الریاضیة والفنیة

49

Islamic Arab Algerian culture And according to special criteria that take into
account the reality and the evolution of the movement . But given what the
individual object of problems in light of this rapidly evolving dynamic world ,
must search in the extent of the application of this information in the daily
process of life and their ability to solve these problems .
Keywords: pedagogical relationship, physical sports educational activity,
globalization.

مقــدمــة 
أمان الضبط تجعل التصورات الكالسیكیة من الممارسة التربویة في مختلف تجلیاتھا صمام 

والمحافظة االجتماعیة، باعتبارھا موجھة نحو إنتاج وإعادة إنتاج القیم والرموز عن طریق نقلھا بشكل 
وھدفھا أن تثیر لدى المتلقي وتنمي عنده طائفة من األحوال الجسدیة والفكریة .  أمین لألجیال المتعاقبة

تطلبھا البیئة الخاصة التي یعد لھا بوجھ خاص، والخلقیة التي یتطلبھا منھ المجتمع السیاسي في جملتھ، وت
ولعل ھذا أبلغ تجّلٍ لھذه السیرورة في اصطالحات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ھو ما یمكن اختزالھ في 

باعتبارھا منظومة األولیات التي تمكن الفرد على مدى حیاتھ )  socialisation(مفھوم التنشئة االجتماعیة 
بھذا المعنى یمكن تصورھا .  القیم االجتماعیة الثقافیة السائدة في وسطھ االجتماعيمن تعلم واستبطان 

كمنظومة عملیات یعتمدھا المجتمع في نقل ثقافتھ، بما تنطوي علیھ ھذه الثقافة من مفاھیم وقیم وعادات 
وفقاً . ع في الفردإنھا العملیة التي یتم من خاللھا دمج الفرد في المجتمع والمجتم... وتقالید إلى أفراده 

لمختلف ھذه التحدیدات تتباین التربیة من مجتمع آلخر بتباین النماذج الثقافیة والرموز والقیم التي یستھدف 
كل مجتمع ضمان استمرارھا من خالل السھر على تمریرھا لألجیال الالحقة، إال أنھا ال تعدو أن تكون 

ي مؤسساتھ، لھذا السبب یتم الرھان في أجرأة غایات انعكاساً ألسالیب السلطة الموظفة في المجتمع وف
وأھداف العملیة التربویة على المؤسسات التربویة التقلیدیة الممتدة من المدرسة إلى األسرة باعتبارھما 
مؤسستین اجتماعیتین إدماجیتین تتمحور أھمیتھما في المحافظة على الموروث الثقافي واالجتماعي وإعادة 

إدماج الفرد في المجتمع وإدماج ثقافة : عملیة اإلدماج ھاتھ على المستویین سابقي الذكرإنتاجھ بما یضمن 
المجتمع في الفرد، غیر أن حالة االنفالت الھائل للثورة المعلوماتیة وتأثیراتھا الجمة على األفراد 

لھذه والجماعات، بل وعلى الدول نفسھا من شأنھ أن یطرح أكثر من سؤال حول الھوامش المتاحة 
المؤسسات التقلیدیة في القیام بعملیة اإلنتاج وإعادة اإلنتاج ھذه، وبخاصة إذا أخذنا بعین االعتبار طبیعة 
ً بالقھر واإلكراه، في مقابل الخطاب  خطاب ھذه المؤسسات األقرب میالً إلى المحافظة واألكثر ارتباطا

أن المشروع الغربي في عصر العولمة السمعي البصري الذي یراھن على آخر تقنیات التأثیر، وبخاصة 
قد أصبح في عھدة اإلمبراطوریات السمعیة البصریة، تبني استراتیجیة التعلیم باألھداف، ومحاولة تعمیمھا 

وھي محاولة لعقلنة العملیة التعلیمیة التعلمیة، على غرار ما . في صفوف المدرسین، رغم مقاومتھم لھا
إال أن االرتجال وانعدام تكوین وظیفي . أخرى كالوالیات المتحدة وكندایجري في األنظمة التعلیمیة لدول 

فعال للمدرسین وغیاب البنیة التحتیة الضروریة في المؤسسات التعلیمیة المتمثلة في التكنولوجیا التربویة 
،المكي المروني(والعتاد البیداغوجي، جعل تطبیق تلك االستراتیجیة مشوبا بالكثیر من اللبس والخلط 

.، وھو ما أفقد العملیة التعلیمیة جوھرھا اإلبداعي والخالق)130، 1993
ثمة تساؤالت كثیرة تدور في أذھان المتابعین والمھتمین بالشأن التربوي والتعلیمي في كثیر من بلدان 

لعصر العالم، السیما في الوطن العربي، فیما یتعلق بمدخالت النظم التربویة ومخرجاتھا، ومدى مواكبتھا ل
.الحدیث، مع األخذ بعین االعتبار خصوصیة البلدان العربیة

تعتبر المناھج التربویة العربیة من المناھج الكالسیكیة والتقلیدیة على الرغم من كل عملیات اإلصالح 
من ھنا تنحو .  والتجدید اآلني غیر المعتمدة على رؤى مستقبلیة تمتد إلى عقدین من الزمن على األقل

التعلیمیة إلى النزعة الماضویة التي ال تتماشى مع احتیاجات الفرد والمجتمع والتحدیات الحالیة مناھجنا 
وفي الحقیقة، إن المناھج التربویة العربیة بشكل عام ال تعدو كونھا مناھج حكومیة .  وامتداداتھا المستقبلیة
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توكوالت مع دول المركز، التي تمثل وجھة نظر السلطة الحاكمة المرتبطة بكثیر من االتفاقیات والبرو
ً لنیل رضاھا من أجل إضفاء الشرعیة على نظامھا الحاكم، وفي الوقت نفسھ، ذھبت بعض  تسعى دوما
الدول إلى تبني مناھج تربویة غریبة عن محیطھا االجتماعي كالمناھج األمریكیة مثالً التي یعترف 

بانیة، ھذا ال یعني تنكرنا لكل ما ھو غیر عربي، أصحابھا بأنھا مناھج رجعیة ومتخلفة أمام المناھج الیا
ألنھ غیر عربي، بل ألن تلك المناھج بتنظیمھا وفلسفتھا ومحتواھا على درجة من االغتراب والعزلة، 
إضافة إلى أنھا بنیت على أسس اجتماعیة وثقافیة ونفسیة غربیة ال تتفق مع خصوصیات مجتمعاتنا العربیة 

ا ال بد لنا كتربویین عرب وجزائریین أن نبني مناھجنا التربویة من صلب واحتیاجات أفرادھا، من ھن
ھكذا . ثقافتنا العربیة اإلسالمیة الجزائریة، ووفق معاییر خاصة تأخذ بعین االعتبار حركة الواقع وتطوره
مة قیم نجد أن أھم سمة تمیز الفترة الحالیة ھي فقدان المرجعیات التربویة والثقافیة األساسیة، وظھور أز

حادة نتیجة من جھة أولى، لتفكك بنیة األسرة وتقلص وظائفھا إلى أقصى حد؛ ومن جھة أخرى نتیجة 
اإلخفاقات الذاتیة المتعاقبة التي منیت "ویمثل ھذان المؤشران عالمة دالة على , إخفاق المدرسة الوطنیة

ھا عن التكیف اإلیجابي مع بھا، من الداخل، مؤسسات إنتاج الرموز والقیم، بسبب تكدس بناھا وعجز
.1998عبد اإللھ بلقزیز، (التحوالت الثقافیة الكونیة  (

لكن بالنظر لما یعترض الفرد من مشكالت في ظل ھذا العالم الدینامیكي سریع التطور، وجب البحث 
ما ھي :التساؤل العامافي مدى تطبیق ھذه المعلومات في الحیاة الیومیة والعملیة وقدرتھا على حل ھذ

داغوجیة  للنشاط البدني الریاضي التربوي والتي من خاللھا نستطیع   مواجھة تحدیات یاآللیات الب
:ومن التساؤالت التي وجب علینا طرحھاورھانات  ظاھرة العولمة؟

ما تأثیر  العولمة على البعد التنظیمي  من خالل سیر حصة التربیة البدنیة والریاضیة في حجرة - 
الملعب؟الدرس  أو

فیما تتمظھر تأثیرات العولمة على البعد البیداغوجي الدیداكتیكي باعتبار حصة التربیة البدنیة - 
والریاضیة  تمارس من خالل الفعل التعلیمي التعلمي؟

كیف تنعكس العولمة على البعد العالئقي والتواصلي باعتبار حصة التربیة البدنیة والریاضیة تتم بین - 
جھة وبقیة أفراد القسم متمثلة في التالمیذ من جھة أخرى؟األستاذ  من 

تطلعات النظام التربوي الجزائري إلى االرتقاء أدى إلى : الفرضیة العامة كانت على النحو التالي
مواكبة ظاھرة العولمة عن طریق وضع برامج للنشاط البدني الریاضي التربوي تتماشى واألسالیب 

:فرعیة ھي كالتاليفرضیات رع تفتھاومن.الحدیثة للتدریس

المناھج إحدى أھم اآللیات لمواجھة ظاھرة وتعتبر اإلصالحات التربویة على مستوى البرامج- 
؛العولمة

ساتذة التربیة البدنیة والریاضیة وغیاب البنیة التحتیة الضروریة ألضعف التكوین الوظیفي الفعال - 
جاح وجیا التربویة والعتاد البیداغوجي، مما یشكل عائقا أمام نفي المؤسسات التعلیمیة المتمثلة في التكنول

؛العملیة التعلیمیة التعلمیة
لفة وتمثالتھم تضعف االتصال الفعال بین التالمیذ واألستاذ أدى إلى كبت مواردھم المعرفیة  المخ- 

.االجتماعیة وطاقاتھم االنفعالیة
مدى ؛ بوي وعملیة اإلصالح في المنظومة التربویةدراسة الواقع التر:یھدف البحث إلى تحقیق مایلي

مدى تأثیر النظام ؛ المنھاج الجدیدونظومة التربویةاستیعاب أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة إلصالح الم
.حصة التربیة البدنیة كونھا جزء من ھذه المنظومةوالدولي الجدید على المنظومة التربویة

.المنھج. 2
الموضوع ومشكلة البحث الذي نحن بصدد دراستھ اعتمد البحث على المنھج الوصفي وفقا لطبیعة 

عبارة عن استقصاء ینصب في ظاھرة من الظواھر كما ھي قائمة في "ویعرف ھذا المنھج على أنھ 
والمنھج الوصفي یقوم  بجمع ".الحاضر بقصد تشخیصھا وكشف جوانبھا وتحدید العالقات بین عناصرھا

صنیفھا وتبویبھا ،ومحاولة تفسیرھا وتحلیلھا من أجل القیاس ومعرف أثر وتأثیر العوامل على البیانات وت
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بحثنا ومن.الظاھرة محل الدراسة بھدف استخالص النتائج ومعرفة كیفیة الضبط والتحكم في ھذه العوامل 
. الریاضیةویة البدنیةالذي ھو تحت أثر النظام الدولي الجدید على المنظومة التربویة من خالل حصة الترب

.المناھج األخرىمنغیرهدونالوصفيالمنھجإتباععلینالزاماكانھذا الذي
.الدراسة االستطالعیة. 1.2

ھذا وإن تسلیط الضوء على ھذه الدراسة یتطلب منا التدقیق في تشخیص طبیعة ھذه الظاھرة،
.لتعدد أبعادھا من جھة أخرىوالتركیب االجتماعي ألفراد العینة من جھة  والختالف في البناء الثقافي 

البحث الحالي ضبطا دقیقا ، كان ال بد علینا من القیام بدراسة أولیة ، حیث قمنا عواملمن اجل ضبط و
طلبھا تالمیذ حیث رأیناھا تقنیة أساسیة في تقصي الحقائق التي یتوببناء استمارة استبیان خاصة باألساتذة

التي بواسطتھا یتضح للباحث الوجھة التي یسیر علیھا بدون الخروج عن األھداف والبحث المیداني،
طریقة إستیعاب العینة لألسئلة في ووالغرض من الدراسة االستطالعیة ھو تحدید عینة البحث.  المسطرة 
النشاط البدني ، العالقة البیداغوجیة: التابععاملالوالعولمة: المستقل عاملال:ھيالبحثعوامل.اإلستبیان

.الریاضي التربوي
.اختیارھاطرقوالعینة. 2.2

یكلفبأكملھ ألنھاألصليالمجتمععلىالالعددمحدودةعینةعلىبحثھإلجراءالباحثقد یضطر
یصادفھاالتيالمشاكلأھممنالعینةاختیارمشكلةوتعتبر.والمالالوقتمنومضنیاكبیراجھداالباحث
دراستھ ویطبقیختارھاالتيالعینةعلىتتوقفبھایخرجالذيوالنتائجكل القیاساتأنكونالباحث

سنتطرقأنناوالمقصودة إالوالطبقیةالعشوائیةالطریقةفھناكاختیارھافيطرقعدةوللعینة.علیھا
التأكیدیجبماأنغیر،الطریقة العشوائیةوھيأالھذابحثنافياستخدمناھاالتيللطرقةفقطبالتفصیل

منھ فقد اختار اختیرتالذياألصليللمجتمعمدى تمثیلھاھوالعینةاختیارفيالباحثیھمماوأنعلیھ
غردایة  وھذا لشساعة الجنوب وإكمالیات الجنوب والمتمثلة في والیتي األغواطوالباحث ثانویات

الوالیتین من الباحث من جھة أخرى وقد كان حصر العینة مسبقا وذلك من الجزائري من جھة وقرب 
وزعت % 20أستاذ أي النسبة المحلیة ھي 580من أصل  أستاذ120والتي شملت . الدراسة االستطالعیة

.یذتلم1923تلمیذ من أصل 200و.علیھم االستبیان 
.أدوات جمع البیانات. 3.3

أحد األسالیب األساسیة التي تستخدم في "ستمارة اإلستبیانیة باعتبارھا سنعتمد في ھذه الدراسة على اال
إحسان (جمع بیانات أولیة أو أساسیة، أو مباشرة من العینة المختارة، أو من جمیع مفردات مجتمع البحث

واالستمارة اإلستبیانیة ھي الطریقة األنسب لموضوع دراستنا وطبیعتھ، وكذا ).49، 1994، دمحم الحسن
تم عرض االستبیان عل خبراء .الوصفي، باإلضافة إلى المقابلةبیعة المنھج المستخدم وھو األسلوبط

الریاضیة فأكدوا على مالئمة ھذه األسئلة بدراستنا، وذلك بعد تعدیل وومختصین في معھد التربیة البدنیة
.نوعلیھ تم تحقیق الصدق الظاھري الستمارة االستبیا.  البعض المصطلحات منھا

إن  صدق  االستبیان من أھم األمور التي یجب على الباحث مراعاتھا عند القیام :صد ق االستبیان - 
األساتذة المختصین كمحكمین ویركز أیضا على انھ وبالبحث ، بحیث یعرض على مجموعة من الخبراء

عدد المحكمین یمكن حساب درجة الصدق عن طریق حساب نسب االتفاق بین ھؤالء المحكمین،فكلما زاد
الذین یوافقون على صالحیة األداة أو األسلوب لتحقیق أھداف ھذه الدراسة دل ذلك على أن نسب الصدق 

ة المقیاس الظاھري عالیة ، حیث عرضنا المقیاس على مجموعة من المختصین الذین أبدوا مدى مالئم
.بموضع الدراسة

لتأكد من معامل الثبات وھذا یعني إن ثبات االستبیان قبل تطبیق االستبیان البد من ا:ثبات االستبیان- 
.انھ یعطي نفس النتائج باستمرار في نفس الظروف

. مجاالت البحث. 4.3
اختیر موضوع البحث بعد الموافقة علیھ من قبل األستاذ المشرف وتمت صیاغة :المجال الزمني - 

االستبیان األولي وعرضھ على مجموعة من الخبراء والمختصین وذلك بمعھد التربیة البدنیة والریاضیة 
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،وقد تم جمع االستمارات بعد ذلك وتوزیعھا في 2011ذلك في أواخر شھر أكتوبروبسیدي عبد هللا،
أین . 2014- 2012لنھائیة خالل الدراسة االستطالعیة التي قمنا بھا في خالل السنة الدراسیة صورتھا ا

وبعد جمع استمارات .قمنا بزیارة بعض الثانویات على مستوى والیة األغواط، ومثلھا بالنسبة لغردایة
نا بتوزیع استمارة في الدراسة االستطالعیة وتحلیلھا، وتحدید عینة الدراسة التي قسمناھا إلى مجموعتین قم

.شھر فیفري واسترجعت االستمارات في شھر مارس

ثانویات5وقد تم البحث في إطاره المكاني بكل من والیتي األغواط والمتمثلة :المجال المكاني- 
.والیة غردایة بنفس التقسیم األولو

.مناقشة نتائج المحاور. 4
تعتبر اإلصالحات التربویة على مستوى البرامجنالتي تقول ا:مناقشة نتائج الفرضیة االولى- 

مصادر التعلم المتوفرة في بیئة المناھج إحدى أھم اآللیات لمواجھة ظاھرة العولمة رغم عدم تكیفھا مع و
من خالل النتائج المتحصل علیھا عن طریق االستمارة االستبیانیة .المتعلمین الطبیعیة واالجتماعیة

التربویة تأثرت من اإلصالحات التربویة  كما ھو الحال بالنسبة  لحصة التربیة نستخلص أن المنظومة 
البدنیة لكونھا جزء ال یتجزأ من ھذه المنظومة  وان ھذه التغیرات كانت من اجل مواكبة تطورات ظاھرة 

كما أن اثر ھذه اإلصالحات جاء عن طریق اعتماد منھج المقاربة .  العولمة للحاق بالركب الحضاري
على ان )2012(حیث أكدت  دراسة العربي دمحم.بالكفاءات وھذا ما یثبت الفرضیة الجزئیة األولى

كما ذكر و.محتوى حصة التربیة البدنیة والریاضیة لھ دور في اقبال التالمیذ علیھا وانھا احد العوائق
یة تكون معرفیة ال عاطفیة ان الحكم على العالقة البیداغوجیة القدیمة او التقلید)1996(مارسیل بوستیك

وال وجدانیة وھذا مایفسر انھا ال تھتم بمیول ورغبات التالمیذ وال حتى االستاذ وتحث االستاذ على خلق 
.حواجز وكذلك  عدم التواصل مع التالمیذ واالبتعاد علیھم مما یؤدي الى زرع عدم االھتمام والال مباالة

اھداف التربیة البدنیة والریاضیة انھا تتماشى مع ماتتطلبھ یقول ان من)2002(ومكارم حلمي ابو ھرجة
وما تملیھ التقالید واالعراف الحمیدة والقیم لذلك المجتمع وكذلك االخالق , الحاجات االجتماعیة للمجتمع 

.والقیم ھو شئ اساسي في شخصیة االستاذ
ساتذة التربیة البدنیة ألیفي الفعال نقص التكوین الوظالتي تقول ان:مناقشة نتائج الفرضیة الثانیة - 

والریاضیة وغیاب البنیة التحتیة الضروریة في المؤسسات التعلیمیة المتمثلة في التكنولوجیا التربویة 
من خالل النتائج نجد أن .نجاح العملیة التعلیمیة التعلمیةوالعتاد البیداغوجي، مما یشكل عائقا أمام 

تھا في االھتمام بمادة التربیة البدنیة وجعلھا كمادة أساسیة في المنظومة اإلصالحات التربویة  ورغم مساھم
نقص التكوین الوظیفي لم تؤثر ایجابا على التعلیم ككل وذلك یرجع الى والتربویة الجدیدة اال أنھا لم فعالة

تعلیمیة المتمثلة ساتذة التربیة البدنیة والریاضیة وغیاب البنیة التحتیة الضروریة في المؤسسات الألالفعال 
ھو ما وفي التكنولوجیا التربویة والعتاد البیداغوجي، مما شكل عائقا أمام نجاح العملیة التعلیمیة التعلمیة

:یثبت صحة الفرضیة الثانیة وكل ذلك یتفق مع مجموعة من الدراسات منھا 
ان من ضمن العوامل التي تؤدي باالستاذ الى )1988(واخرونحیث تقول دراسة عفاف عبد المنعم

الفشل في اداء مھامھ ھو عدم القدرة وااللمام بالمادة في جمیع نواحیھا السلوكیة ونقص الكفاءة العلمیة 
وعدم , وتدني المستوى وعدم القدرة على معرفة الجانب العلمي والفیزیولوجي  وحدوده لدى التالمیذ 

لمعلومات وجھل العلوم االنسانیة االخرى التي تفید في العالقة التربویة القدرة على الشرح وایصال ا
كما اكدت دراسة بن .والبیداغوجیة مایفید في االتصال داخل القسم او في حصة التربیة البدنیة والریاضیة

على ,نةالعالقة البیداغوجیة بین المعلم والمتعلم في التربیة البدنیة والریاضیة س)1995(عكي محند اكلي
وفي .ان  االبعاد النفسیة واالجتماعیة الوجدانیة التى یجب مراعاتھا في حصة التربیة البدنیة والریاضیة

ان اغلبیة التالمیذ یریدون استاذ كفئ قادر على الشرح الكافي )1999(نفس السیاق یقول نافي رابح
الھمال والالمباالة في حصة التربیة والوافي خالل الحصة مع حضوره الدائم لكي یتحقق النظام وتفادي ا

اعتبر ان  الجانب التكویني لألستاذ والوسائل )2012(وحسب دراسة العربي دمحم.البدنیة والریاضیة
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والتغذیة الرجعیة لھا دور في دافعیة التالمیذ واقبالھم على حصة التربیة ,البیداغوجیة والمنشآت  الریاضیة 
.البدنیة والریاضیة

ضعف االتصال الفعال بین التالمیذ واألستاذ أدى إلى التي تقول ان:نتائج الفرضیة الثالثة مناقشة - 
من خالل النتائج  نرى أن .لفة وتمثالتھم االجتماعیة وطاقاتھم االنفعالیةتكبت مواردھم المعرفیة  المخ

بھم، كون العقم الذي كان التالمیذ یفضلون المنظومة التربویة الجدیدة وذلك ألنھم یرون االھتمام أكثر
موجود أثناء الحصص التعلیمة كان من سلبیات المنظومة التربویة القدیمة  اال انھ مازال ھناك لبس  في 
عملیة االتصال بینھم وبین االستاذ مما یؤدي الى كبت مواردھم المعرفیة المختلفة وتمثالتھم االجتماعیة 

یقول :یتفق مع مجموعة من الدراسات منھافرضیة الثالثة كما انھوھذا مایثبت صحة ال,وطاقاتھم االنفعالیة 
ان الفعل البیداغوجي الحقیقي ان یصبح التلمیذ یتعلم لیس باالستماع )1997(فریدیریك لیربي سیرني

والتلقي والتبعیة والھیمنة كما ھو الحال في البیداغوجیة التقلیدیة وانما بالممارسة والتجریب للوصول 
توصل الباحث ان التكوین في التربیة )1999(ھناك دراسة بن التومي ناصروفي نفس السیاق. للحلول

البدنیة والریاضیة ال یستجیب لمتطلبات الطرق البیداغوجیة الحدیثة التى تعطي اھتمام بالجانب النفسي 
في دراسة و.الشعوري والالشعوري الذي یعتبر الشغل الشاغل للتربیة الحدیثة واھتمامات المراھق 

حول حصة التربیة البدنیة والریاضیة مابین الدافعیة والمعیقات ضمن العالقة )2012(العربي دمحم
معاملة االستاذ والبیداغوجیة توصل ان الطرق واالسالیب البیداغوجیة المستعملة من طرف االستاذ 

. واسلوبھ القیادي  لھ تاثیر على دافعیة التالمیذ  واقبالھم على حصة ت ب ر باختالف الجنس

.اإلستنتاج العام. 5
على المنظومة التربویة الجزائریة بإدراج منھاج المقاربة بالكفاءات التي ظاھرة العولمةظھر انعكاس 

ھرت تلك التغیرات من خالل حصتھا سواء على البرامج، قد ظو.شملت حصة التربیة البدنیة والریاضیة
حیث أبرز أن الغایات المنشودة تكمن في ضرورة ھیكلة الحركة الریاضیة بالوسط . التالمیذ واألستاذ

التربوي من خالل فسح مجال النشاط الریاضي أمام التالمیذ من الجنسین، وتحفیز المتمدرسین على 
ة المتاحة بالمؤسسة التربویة، الفتا االنتباه في السیاق ذاتھ إلى أھمیة العنایة االنخراط في النوادي الریاضی

الالزمة بالتالمیذ الذین یتمتعون بالموھبة في مختلف أصناف الریاضة، مشیرا بھذا الشأن إلى الدور الذي 
قل البرعم الذي یفترض أن یلعبھ أساتذة مادة التربیة البدنیة بالتنسیق مع إدارة المؤسسات في مرافقة وص

تتجلى لدیھ حالة تألق في نوع معین من الریاضة، كما ان تطلعات النظام التربوي الجزائري إلى التطور 
واالرتقاء أدى إلى مواكبة ظاھرة العولمة عن طریق وضع برامج للنشاط البدني الریاضي التربوي من 

وھذا ,یواجھھا من عقباتومن عوائقضھا یعترواجل تفعیل العملیة البیداغوجیة رغم ما یعتریھا من نقص
.مایثبت صحة الفرضیة العامة

.خاتمة
إن التربیة جزء ال یتجزأ من ثقافة المجتمع بل إن العملیات المختلفة التي تمكن الثقافة من االستمرار 
والتطور ھي عملیات تربویة فالثقافة تنتقل من جیل إلي جیل عن طریق التعلم والتعلیم وھي مكتسبة 
یتعلمھا الصغار والكبار وھي متمیزة بفعل قدرة الكبار علي التغییر تھتم التربیة بعملیات التكیف بین 
األفراد أو بین األفراد والجماعة وضمن مجتمع معین فالتكیف واالنسجام للعیش داخل المجتمع یستدعي أن 

و العیش ضمن مفاھیم معینة وھذا الھدف األسمى وھ.یحدد ھدف للجماعة یرضى عنھ األفراد في المجتمع 
.وھي ما نطلق علیھا الثقافة فالتربیة وسیلة من وسائل نشر الثقافة وتعزیزھا وبقائھا

تشكل ترقیة الممارسة الریاضیة بالنسیج التربوي والتكفل األمثل بالمواھب الناشئة من الجنسین  من 
الغایات المنشودة تكمن في ضرورة مسائل ذات أولیة خالل الموسم الریاضي الحالي،، حیث أبرز أن 

ھیكلة الحركة الریاضیة بالوسط التربوي من خالل فسح مجال النشاط الریاضي أمام التالمیذ من الجنسین، 
وتحفیز المتمدرسین على االنخراط في النوادي الریاضیة المتاحة بالمؤسسة التربویة، الفتا االنتباه في 

زمة بالتالمیذ الذین یتمتعون بالموھبة في مختلف أصناف الریاضة، السیاق ذاتھ إلى أھمیة العنایة الال
مشیرا بھذا الشأن إلى الدور الذي یفترض أن یلعبھ أساتذة مادة التربیة البدنیة بالتنسیق مع إدارة المؤسسات 
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في مرافقة وصقل البرعم الذي تتجلى لدیھ حالة تألق في نوع معین من الریاضة، مفادھا أن الممارسة 
ریاضیة من جانب التلمیذ فضال عن كونھا مكملة للنشاط البیداغوجي التقلیدي بالمؤسسة التربویة فھي ال

تسھم أیضا في تأمین التوازن النفسي وبناء شخصیة التلمیذ، بغض النظر عن المجھودات التي تبذل ألجل 
ریاضیة محتملة، فإن إعداد تشكیالت تنافسیة على مستوى المؤسسة التربویة تحسبا لخوض غمار دورات 

من ناحیة وتوسیع دائرة المندمجین في الحركة الریاضیة بالمؤسسة یعد قیمة مضافة للمنظومة التربویة،
أخرى مبادرة سابقة للسلطات الوالئیة تمثلت في تشیید مركبات ریاضیة جواریة عبر شبكة المؤسسات 

ي ضمن نسیج المؤسسة التعلیمیة یتیح وتجلى على ضوء ھذه النقطة، أن إنجاز مرفق ریاض. التربویة
الفرصة للمتمدرسین لمزاولة الریاضة، وبالتالي تفادي كل ذریعة للعزوف عن االندماج في النشاط 

.الریاضي

.المراجع والمصادر
.القرآن الكریم

مؤسسة الشرق –التكمیلیة والتطبیقیة في المدارس اإلبتدائیةوالتربیة العلمیة).1962. (مختار عضاضة احمد 
.األوسط بیروت

حصة التربیة البدنیة والریاضیة مابین الدافعیة والمعیقات ضمن العالقة البیداغوجیة في الطور ) . 2012. (العربي دمحم
.جامعة الجزائر, الثانوي 
.الكویت,  عالم المعرفة, شوقي جالل,ترجمة,التكنولوجیة واإلنسان,األلة وقوة السلطة).2000. (أر إیھ یوكنان

.لبنان.بیروت.الطبعة الثالثة. دار الطلیعة.األسس العلمیة لمناھج البحث االجتماعي). 1994(.إحسان دمحم الحسن
.القاھرة، نھظة مصر للطباعة والنشر , الدلیل الشخصي إلى عالم األنترنیت). 1998. (أسامة یوسف أبو الحجاج

.البیداغوجیا المعاصرة وقضایا التعلیم النظامي، منشورات كلیة اآلداب بالرباط).1993. (المكي المروني
.القاھرة،الھیئة المصریة العامة للكتاب ,الطریق الثالث والعولمة).1999. (السید یاسین 

جامعة , العالقة البیداغوجیة بین المعلم والمتعلم قي التربیة البدنیة والریاضیة . )1995(.بن عكي محند اكلي
.باریس, الصوربون 

جامعة , صورة الجسم داخل العالقة البیداغوجیة في التربیة البدنیة والریاضیة ). 1999. (بن التومي عبد الناصر
. الجزائر
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