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از هذا املتواضع  وأتقدم بالشكر اجلزيل إىل كل من ساعدنا بطريقة أو احلمد هللا الذي وفقنا وأعاننا على إجن

اليت مل تبخل علي بتوجيهاا " سامية لزعر " ا البحث وأخص بالشكر األستاذة املشرفة بأخرى يف القيام ذ

  . كما نشكر جلنة املناقشة على تقييم هذه املذكرةوإرشاداا القيمة

كما أتقدم بالشكر لألساتذة والزمالء الذين ساعدوين يف خمتلف مراحل البحث ، كما  أشكر رئيس قسم 
سي وتصديقه يف معهد علوم البحث يف التربية  لوالية اجلزائر ومفتشي التربية التصميم  الكتاب املدر

 وتالميذ الثانويات العاصمة الذين سامهوا يف إجناز ةوالتعليم لوالية اجلزائر وأساتذة التربية البدنية والرياضي
 هذا البحث وذلك مبشاركتهم يف اإلجابة على أسئلة االستبيان واملقابلة



 أهدي   هذا العمل املتواضع اىل الوالدين الكرميني 
 واىل اإلخوة واألخوات 

 وإىل كل عائلة جباوي العيد 
 وكل عائلة جباوي 
 و إىل أخي رضا 
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  رسـهـــفال

  
  التعريف بالبحث: الجانب التمهيدي 

  01---------------------------------------------------مقدمة 

  03-----------------------------------------------اإلشكالية -1

  06-------------------------------------------فرضيات البحث -2

  07-----------------------------------تحديد المفاهيم والمصطلحات -3

  08---------------------------------------------أهمية البحث -4

  09--------------------------------------------أهداف البحث -5

  10--------------------------------------أسباب اختيار الموضوع -6

  10-----------------------------------الدراسات السابقة أو المشابهة -7

  

  الجانب النظري: الباب األول 

  القيمة العلمية للكتاب والكتاب المدرسي : الفصل األول 

  18---------------------------------------------------تمهيد 

  19------------------------------------------------ الكتاب -1

  19------------------------------------------ تعريف الكتاب 1-1

  20-------------------------------------- نبذة تاريخية  للكتاب 1-2

  21------------------------------------ تطور الورق في أوروبا 1-3

  23------------------------------------ مراحل الصناعة الورقية 1-4

  27------------------------------------------ ظهور  الكتاب 1-5

  28-------------------------------------- تاريخ الكتاب والكتابة 1-6

  31-------------------------------------- مراحل تطور الكتاب 1-7

  32---------------------------------------يخ تدوين الكتاب  تار1-8

  34---------------------------------------- إيديولوجية الكتاب 1-9

  35------------------------------------------ الكتاب المدرسي -2

  35------------------------------------ تعريف الكتاب المدرسي 2-1

  35------------------------------ نبذة تاريخية عن الكتاب المدرسي 2-2

  36------------------------------ تاريخ الكتاب المدرسي في الجزائر2-3



  37---------------------------------- أهمية الكتاب المدرسي للتلميذ2-4

  40------------------------ية أهمية الكتاب  المدرسي في العملية  التعليم2-5

  42----------------------------- دور الكتاب المدرسي بالنسبة للتلميذ 2-6

  42--------------------------- دوره في تطوير القدرات والمهارات 2-6-1

  42----------------------- دوره في تطوير وتدعيم المعارف المكتسبة 2-6-2

  43---------------------------------- دوره في تقييم المعارف 2-6-3

  43------------------------- دوره في مواجهة الحياة اليومية والعملية 2-6-4

  43-----------------------------ذ  دور لكتاب المدرسي بالنسبة لألستا2-7

  45------------------------------------- وظيفة الكتاب المدرسي 2-8

  47------------------------------------ تخطيط الكتاب المدرسي 2-9

  49---------------------------الشروط العلمية لتأليف الكتاب المدرسي 2-10

  49--------------------------------- شروط خاصة بالمحتوى 2-10-1

  53------------------------------------ التمارين والتطبيقات 2-10-2

  54----------------------------- الجانب المادي والشكلي للكتاب 2-10-3

  55---------------------------------- مؤلف الكتاب المدرسي 2-10-4

  58---------------------اب المدرسي للتربية البدنية والرياضية أهمية الكت2-11

  60------------------------------------------------- خالصة-

  التربية البدنية والرياضية ودرسها :الفصل الثاني 

  62---------------------------------------------------تمهيد

  63------------------------------ مفهوم التربية البدنية العامة وأهدافها -1

  63--------------------------------------- مفهوم التربية العامة 1-1

  64---------------------------------------- مفهوم علم التربية 1-2

  64-------------------------------- مفاهيم علم التربية عند الفالسفة 1-3

  65---------------------------يم علم التربية عند العلماء المحدثون  مفاه1-4

  66--------------------------------------- أهمية التربية العامة 1-5

  66-------------------------------------- أهداف التربية  العامة1-6

  67---------------------- مفهوم التربية البدنية والرياضية وأهدافها وأهميتها -2

  67-------------------------------- مفهوم التربية البدنية والرياضية 2-1

  68------------------------------- أهداف التربية البدنية والرياضية 2-2

  73------------------------------بدنية والرياضية  أغراض التربية ال 2-3



  73------------------------------------- األغراض الجسمية 2-3-1

  73------------------------------------ األغراض االجتماعية 2-3-2

  74------------------------------ خصائص التربية البدنية والرياضية2-4

  75--------------------------------- أهمية التربية البدنية والرياضية2-5

  77----------------------- عالقة التربية البدنية والرياضية بالتربية العامة 2-6

  77---------------------------------- درس التربية البدنية والرياضية-3

  77------------------------أهمية درس التربية البدنية والرياضية  ماهية و3-1

  78--------------------- الطبيعة التربوية لدرس التربية البدنية والرياضية 3-2

  79------------------------- محتويات درس  التربية البدنية والرياضية 3-3

  79----------------------------- دور درس التربية البدنية والرياضية 3-4

  80--------------------------- واجبات درس التربية البدنية والرياضية 3-5

  80---------------------------نية والرياضية  تحضير درس التربية البد3-6

  81--------------------------- موضع درس التربية البدنية والرياضية 3-7

  81---------------------------- أهداف درس التربية البدنية والرياضية 3-8

  83-------------- ولرياضيةة أهمية الكتاب المدرسي بالنسبة لألستاذ التربية البدني3-9

  84------------------------------------------------- خالصة-

  

  التحصيل المعرفي: الفصل الثالث

  86---------------------------------------------------تمهيد 

  87-----------------------------. مفهوم التحصيل المعرفي -1
  89-------------------. نظرة تاريخية حول قياس مستوى التحصيل المعرفي -2

  91-------------------------------------. أنواع التحصيل المعرفي-3

  91------------------------------------. التحصيل المعرفي الجيد3-1

  91----------------------------------. التحصيل المعرفي الضعيف3-2

  92--------------------------------------. عوامل التحصيل الجيد -4

  92-----------------------------------------. العوامل الذاتية 4-1

  92-----------------------------------. العوامل الجسمية والصحية4-2

  94-----------------------------------------. العوامل العقلية 4-3

  96----------------------------.لعوامل المؤثرة في التحصيل المعرفي  ا-5

  96-----------------------------------------. العوامل الذاتية 5-1



  97---------------------------------------.عوامل الموضوعية 5-2

  97---------------------------------------. العوامل االجتماعية5-3

  98----------------------------------------. العوامل األسرية 5-4

  98-------------------------------. لألسرة ي المستوى االقتصاد5-4-1

  99---------------------------------.  المستوى الثقافي لألسرة 5-4-2

  100---------------------------------  . العوامل الدراسية5-5

  100--------------------------------.عي المدرسي الجو االجتما5-5-1

  101---------------------------------. األقسام الدراسية ظاظ اكت5-5-2

  101--------------------------------- المناهج والبرامج المستعملة 5-6

  102----------------------------------. اتجاهات التحصيل المعرفي -6

  102----------------------------------. اتجاه الوراثي البيولوجي 6-1

  102----------------------------------. االتجاه االجتماعي النفسي 6-2

  102----------------------------------------. االتجاه التربوي 6-3

  103-----------------------------------.  أهمية التحصيل المعرفي -7

  104----------------------------------.ف التحصيل المعرفي   أهدا-8

  105-----------------------------------.  تقويم التحصيل المعرفي -9

  106-------------------------------------. االستفادة من التقويم 9-1

  106-------------------------------------. االختبارات المدرسية 9-2

  107------------------------------. وسائل تقويم التحصيل المعرفي -10

  107---------------------------------------. االمتحانات10-1

  109--------------------------------.  أسئلة االختبار متعددة 10-2

  109----------------------------------. اختبارات التحصيل 10-3

  110------------------------------------.ة  أسئلة المزاوج10-4

  112----------------------------------. فوائد االمتحانات المدرسية-11

  114-------------------------------------------------خالصة

  

  الجانب التطبيقي: الباب الثاني 

  منهجية البحث وإجراءاته الميدانية : الفصل األول 

  117--------------------------------------------------تمهيد 

  118------------------------------------------ منهجية البحث -1



  118------------------------------------------ المنهج المتبع 1-1

  119------------------------------------- الدراسة االستطالعية 1-2

  119------------------------------------- مجتمع وعينة البحث 1-3

  119---------------------------------------البحث  مجتمع 1-3-1

  120----------------------------------------- عينة البحث 1-3-2

  120-------------------------------------المستعملة أدوات البحث -2

  121---------------------------------------- الدراسة النظرية 2-1

  121-------------------------------------------- االستمارة 2-2

  122--------------------------------------------- المقابلة 2-3

  122------------------------------------------- مجاالت البحث 3

  122----------------------------------------- المجال الزمني 3-1

  122----------------------------------------- المجال المكاني 3-2

  124----------------------------------------- صعوبات البحث -4

  124--------------------------------------- الوسائل اإلحصائية -5

  124----------------------------------------- النسب المئوية 5-1

  124--------------------------------"  2كـ"  اختبار كاف التربيع  5-2

  126------------------------------------------------خالصة 

  :الفصل الثاني 

  عرض وتحليل ومناقشة  نتائج الدراسة الميدانية 

  128--------------------------------------------------تمهيد 

  129--------------------------------- عرض وتحليل نتائج الدراسة -1

  129------------------------------- عرض وتحليل نتائج المقابالت 1-1

  132---------------------- عرض وتحليل نتائج االستبيان الموجه لألساتذة 1-2

  147----------------------ليل نتائج  االستبيان الموجه للتالميذ عرض وتح1-3

  177----------------------- مناقشة الدراسة الميدانية في ضوء الفرضيات -2

   المتعلقة بالفرضية األولى واإلجابة 1 تفسير نتائج المحور رقم 2-1

  177--------االستبيانين األساتذة والتالميذ  و  ¨  عليها من خالل أجوبة المقابالت وأجوبة

   المتعلقة بالفرضية الثانية واإلجابة 2رقم  تفسير نتائج المحور 2-2

  180------------عليها من خالل أجوبة المقابالت وأجوبة االستبيانين األساتذة والتالميذ

   المتعلقة بالفرضية الثالثة واإلجابة 3  تفسير نتائج المحور رقم 2-3



  183------------عليها من خالل أجوبة المقابالت وأجوبة االستبيانين األساتذة والتالميذ

   المتعلقة بالفرضية الرابعة واإلجابة 4تفسير نتائج المحور رقم 2-4

  185------------عليها من خالل أجوبة المقابالت وأجوبة االستبيانين األساتذة والتالميذ

  190------------------------------------------ االستنتاج العام -3

  192---------------------------------------------- الخاتمة -4

  194------------------------------------- التوصيات واالقتراحات -6

   المراجع -

    المالحق -



  ساتذة  باأل االستبيان الخاص:فهرس جداول

  الصفحة  عنوان الجداول

  132  ابات األساتذة حول الشهادة المتحصل عليهاإج-1-الجدول رقم

 يمثل نوع الهدف المفضل لدى الالساتذة تحقيقه  من خالل حصة -2-الجدول رقم 

  التربية البدنية
133  

 ئل التي يستعملها لتحضير دروستذة حول الوسا يمثل إجابات األسا-3-الجداول رقم 

  التربية البدنية
134  

  بلكتا يوضح إجابات األساتذة فيما يحص أهمية لالستعانة با-4-جداول رقم  ال

  المدرسي التربية البدنية الخاص لتال ميذ
135  

 يمثل إجابات األساتذة عن مدى كفاية الوسائل المتوفر ة في المؤسسة -5الجداول رقم 

  لتحقيق أهداف الحصة
136  

خص النقص المنهجي بين بين إجابات االسا تذة عن رأيهم  فيما يي-6-الجداول رقم 

  ري والتظبيقى  خالل الحصةالجانب النظ
137  

الصفة ب يبين إجابات االسا تذة حول تأثير غياب الجانب المعرفي - 7-الجداول رقم

  الرسمية على استيعا ب التالميذ لحصة  التربية البدنية
138  

المدرسي    ب بة على ا هتيماميهم با الكتاساتذات األباجإ يوضح -8- الجداول رقم

  يهمفظرللتر بيه البدنية أو  

  

139  

نب ب الجاا غيي السلبية فبة على الجوانذساتبات األاج يوضح إ-9-الجداول رقم 

   بصفة الرسمية لما دة التر بية البد نيةيرالنظ
140  

   لمادة  المدرسىب الكتايبين إجابات االسا تذة حول  اثر غياب-10-الجداول رقم

  ألتر بيه البد نية على فهم التالميذ للبر نا مج المظبق
141  

  با ت االسا تدة حول كيفية تحقيق التجا نس بين ما هوا يوضح  اج11-الجداول رقم 

   تظبيقىنظري و
142  

  143  يالجانب النظرب ذميبات األساتذة عن مدى اهتمام التال يوضح  إجا-12-الجدول رقم 

ئق والصعوبات التي يتلقاها اة على العوذ يوضح إجابات األسات-13-الجدول رقم 

  والرياظيةية لدروس لتربية البدنيةمأثناء تقد
144  



   ني البدط  يبين إجابات االساتذة حول   كيفية فصل النشا-14-الجدول رقم 

  ي التربويضالريا البدني  اط التنافسي والنش
145  

رق واآلراء عن كيفية ال مفتوح نريد من خالله ابراز الطؤس-15 -الجداول رقم

  لباكالورية التربية البدنية و الرياضيةحرار ألا التالميذ اصة خ التالميذ وتحضير 
146         



    : االستبيان الخاص بالتالميذ  :فهرس جداول 

   

  الصفحة  عنوان الجداول

  147  همبين إجابات التالميدعن نوع جنس ي-16-الجدول ر

  148   استعمال الكتاب المدرسي ليوضح إجابات التالميذ حو -17- الجدول رقم 

ات العلمية عطيهم للمتغاللسا يوضح إجابات التالميذ حول مدى -18-الجداول رقم 

  الموجودة في الكتاب المدرسي
149  

 من الكتاب المدرسي يزودهم ن إجابات التالميذ حول تزو يد ع-19-الجداول رقم 

  بدليل المصطلحات العلمية والمعرفية الجديدة
150  

 يمثل إجابات التالميذ حول مدى توجيه الكتاب المدرسي بالقيام -20-الجداول رقم 

  ببعض األعمال التطبيقية
151  

  152  الرغبة أو الرفض لبعض الدروس النظريةن يبين إجابات التالميذ ع-21-الجداول رقم

ربية تالبات التالميذ على أهمية الجانب النضري لمادة  يوضح إجا-22 -الجداول رقم

  البدنية والرياضية 
153  

 يوضح إجابات التالميذ على سلبيات غياب الجانب النضري لمادة -23-الجداول رقم 

  ربية البدنية والرياضية  تال
154  

 يمثل إجابات التالميذ على صعوبات الحصول على المعلومات -24-الجداول رقم 

  ربية البدنية والرياضية تالورية لمادة الضر

    

155  

 ة التربي يمثل إجابات التالميذ على رأيهم للجانب المعرفي لمادة- 25 -الجداول رقم

  156  .  لتحضير قبل الحصة ةالبدنية والرياضي

ادة حول مساعدتهم للجانب النظري لميوضح إجابات التالميذ - 26-الجداول رقم 

  157  . أو عدم مساعدتهم على رفع المعلومات المعرفيةلرياضية ربية البدنية واتال



 يمثل إجابات التالميذ حول مدى مساعدتهم الجانب  النظري على -27-الجداول رقم

   خارج القسمربية البدنية والرياضية تالممارسة 
158  

تمثل إجابات التالميذ على اكتساب  للكتب الخارجية في مادة - 28 -الجداول رقم

   والرياضةتربية البدنيةال
159  

 على يرظيوضح إجابات التالميذ حول تأثير غياب الجانب الن -29-لجداول رقم ا

  تحصيل النتائج الجيدة أو العكس
160  

لكتاب المدرسي لتربية  يوضح إجابات التالميذ حول تأثير غياب ا- 30-الجداول رقم 

   التربية البدنيةعلى تحصيل النتائج الجيدة في البكالورياالبدنية 
161  

 يمثل إجابات التالميذ حول مدى كفاية الوسائل التطبيقية والنظرية -31 -الجداول رقم

  في المؤسسة
162  

بات التالميذ حول رأيهم في ا لكتاب المدرسى في  تحقيق اجإ يمثل -32 -الجداول رقم

   وتطبيقي في مادة التربية البدنيةظرين التجانس بين ماهو
163  

  لمادة التربية يالمدرس بجابات التالميذ حول اثر غياب الكتايبين إ– 3  -داول رقمالج

  البدنية والرياضية
164  

     

    

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  



  : األسئلة المقترحة في االستبيان الخاص بالتالميذ :فهرس جداول

  

  الصفحة  عنوان الجداول

رح الذي يبين أهداف التربية يمثل إجابات التالميذ على السؤال المقت -34-الجداول رقم 

  البدنية و الرياضية في المنظومة التربوية 
 165  

 مثل إجابات التالميذ على السؤال المقترح وهو الفرق بين الرياضة -35 -الجداول رقم

  .المدرسية والرياضية التنافسية 
166  

لجانب  يمثل إجابات التالميذ على السؤال المقترح حول أهمية ا-36-الجداول رقم 

  .النظري لمادة التربية الدنية والرياضية في المنظومة التربوية 
167  

 يمثل إجابات التالميذ على السؤال المقترح هو هدف الحصة األولى -37-الجداول رقم 

  .لدورة المداومة 
168  

 يمثل إجابات التالميذ على السؤال المقترح وهو هدف الدرس األول -38-الجداول رقم 

  ة السلة لدورة كر
169  

 يمثل إجابات التالميذ على السؤال المقترح وهو  هدف الدرس -39-الجداول رقم 

  .األخير  لدورة كرة الطائرة 
170  

يمثل إجابات التالميذ على السؤال المقترح وهو  هدف الدرس الثاني - 40-الجداول رقم 

  لكرة السلة 
171  

 السؤال المقترح   وهو ما هو عدد العي  يمثل إجابات التالميذ على-41 -الجداول رقم

  .كرة السلة كرة الطائرة وكر اليد 
172  

 يمثل إجابات التالميذ على السؤال المقترح وهو طول وعرض -42 -الجداول رقم

  .مالعب كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد
173  

يف المداومة  يمثل إجابات التالميذ على السؤال المقترح وهو تعر-43 -الجداول رقم

  والسرعة والفرق بينهما 
174  

 ة تمثل نسبة عدد إجابات التالميذ  على األسئلة المقترح-43-إلى - 34-الجداول رقم 

من أجل قياس قدرات التحصيل القدرات المعرفية التي يستوعبها التالميذ من الجانب 

  المعرفي لحصة التربية البدنية والرياضية  

175  

                                 





  :مقدمة 

تعتبر التربية البدنية والرياضية مادة أساسية كباقي المواد األخرى حيث تعمل على تنمية   

وبلورة شخصية الفرد من جميع النواحي اإلجتماعية والمعرفية والبدنية إذ أنها تعاني 

كتاب يعتبر  لمواد التدريس األخرى حيث أن هناك النقص من الجانب النظري خالفاً

لميذ حيث أصبح الكتاب في العالم وسيلة هامة إليصال وسيلة تربوية إليصال المعارف للتّ

 عنصر في التخزين التراثي ألي كأهمالمعارف العلمية للمجتمع ، وكذلك الكتاب أيضاً 

  .شعب من الشعوب وألي أمة من األمم يمكننا قياس نمو الشعب وتطور األمم 

  

العلم صيد والكتابة "  الشريف لقوله هحديث عليه وسلم ،في  صلى اهللا  وفي حديث النبي
الى أن الشعوب واألمم التي ال تنتج "   األعالم وسائل" وأيضا يذهب مؤلف كتاب  "قيد

   .1كتاباً أو كتبا ال تعمر طويالً

  

  سنة1972 سنة واعتبارهبالكتاب ووضع الميثاق الدولي له " اليونسكو "اهتمام  ويأتي 

  . الطبعة األولى لنشر اإلخبارية للسنة  الدوليةواتخاذدولية 

  

 ، هذه كلها  2 الغرفة الخالية من الكتب كجسم بال روح"شيشرون "  للكتاب شعار 

مؤشرات التي تدل على الدور الذي يقوم به الكتاب في مجال التنمية بمفهومها والكتاب 

ل الكتاب المدرسي الذي هو محور نذكر منه على سبيل المثاكما نعرف هناك أنواع 

ي في يد التلميذ فاألستاذ يلقي س المدرسي يعتبر الكتاب األسابدراستنا في بحثنا هذا فالكتا

دروسه وهو بالغاً ما بلغ ال يستخدم من حواس التلميذ إال السمع وال يتكرر منه المعنى إال 

درس وأذن التلميذ ، ويلقي  مع تالشي ذبذبات الهواء بين لسان المىتتماشمرة واحدة ثم 

األستاذ دروسه ويتركه يأخذ التالميذ منه على قدر القرائح والمفهوم ، أما الكتاب المدرسي 

فباقي مع التلميذ ينظر فيه كلما أراد ويسمعه لنفسه كلما أحب ويلجأ إليه في أي لحظة من 
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اكرته ، فالكتاب  على حقائق العلم في ذاعتداءانسيان ن الّملحظات الوقت ، كلما أنس 

ي يعطي كل تلميذ بقدر حاجته فالنظر الى أهمية الكتاب المدرسي ودوره في سالمدر

أثر غياب  لمنظومة التربوية مما سبق ذكره يهدف البحث الحالي الى تقديم صورة على

الكتاب المدرسي في التربية البدنية والرياضية على التحصيل المعرفي لدى تالميذ الطور 

 في بحثنا هذا سأتطرق الى التعريف بمشكلة  البحث والفرضيات أهداف الدراسة الثانوي ،

 الجانب النظري أما الموضوع وعن بعض الدراسات السابقة أو المشابهة ، اختياروأسباب 

فسأقوم بتقسيم الموضوع الى فصول  ، الفصل األول الكتاب المدرسي ودوره وأهميته في 

 والفصل الثالث وأهميتهااني التربية البدنية التعريف بها المنظومة التربوية والفصل الث

سأتطرق الى التحصيل المعرفي عند التالميذ أما الجانب التطبيقي فأستعمل المنهج 

ستبيان لألساتذة ا لتالميذ الطور الثانوي واستبيانالوصفي الذي يناسب دراستنا وأستعمل 

المعهد الوطني للبحث عن علوم التربية ،  التربية مع وزارة التربية ومفتشيهومقابلة مع 

  . والمقابلة االستبيانوأستعمل أدوات البحث الذي يشمل كل من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  :شكالية اإل

 وحفظ  التربويةاب في العالم وسيلة هامة في  إيصال المعارف العلميةتلقد أصبح الك    

قل البشري من جميع الجوانب وهو ضا دور في تنمية العيالمعلومات الخاصة وكما  له أ

 فالكتاب عامة ال يمكن االستغناء عنه فيعتمدون عليه نسانيةفي الحياة اإلعنصر فعال 

كعنصر أساسي في كل المجاالت والتخصصات والميادين سواء تربوية أو دينية أو 

ذي فالكتاب أنواع كثيرة نأخذ منه على سبيل المثال الكئاب المدرسي ال الخ،...عسكرية

يعتبر وسيلة مهمة جدا في إيصال المعارف العلمية وتحضير الدروس ومراجعتها ولما 

في الحصة في جميع المواد فهنا كما نعلم أن الكتاب له دور وأثر إيجابي  وهترسيخ ما تلقّ

  .في رفع المستوى الدراسي وخاصة في المنظومة التربوية 

  

لية التربية والتعليم فإننا نجد أن التأثير فيها  وكذلك إذا نظرنا الى الناحية الفكرية من عم

 التلميذ من عاملين  أساسيين هما المدرس والكتاب، بل أن النواحي األخرى الىتأتي 

قي لوك الخل السنروحية ال تخلو من أثر الكتاب في تنميتها فإال و الخلقيةللتربية من جسمه 

إذا كانت حركات الجسم ،فن األستاذ والكتاب م تأتي  القيم المثلى العلياويتكون  بالممارسة 

تكسب بالتمرين فإن قواعد اللعب و الروح الرياضية مصدرها الفكري هو األستاذ والكتاب  

الكتاب المدرسي هو الكتاب األساسي في يد التلميذ دون أن نمس أهمية األستاذ ودون أن 

ية فالكتاب المدرسي هو أول نشك في إمكانيته بوصفه العامل األول في العملية  التعليم

 األستاذ في طريق لإلفادة من الكتب كمصدر  لتربية النفس وتعليمها، ومن عظم مكانة

تاب المدرسي   ينفرد بسلطان الكلمة المطبوعة وعظم تأثيرها وفي ميذ فإن الكالنفوس الت

 يبقى دائماُ نظر التالميذ  الكتاب المدرسي أقوى سلطة علمية ال يتطرق الشك إليها فالكتاب

ذلك الشيء الموثوق به ، فالكتاب المدرسي هو الذي يحدد للتالميذ كل  في كل مرحلة ما 

  .يث الحجم ومن  حيث النوعحيدرسونه من كل مادة ، من 

  

   وكما نالحظ في المنظومة التربوية مدى غياب الكتاب المدرسي  للتربية البدنية 

خاصة في مرحلة . ي والعلمي لدى التالميذوالرياضية قد يؤثر على المستوى المعرف

الثانوية الذي يجب تقديم لهم معارف علمية حول مادة التربية البدنية والرياضية وخالل 



  مدير لهذه المادة فجميع األساتذة المواد األخرى ومن بينهمتجربتي في ميدان التدريس 

هم باكلوريا أحرا  يعانون من  وخاصة تالميذ األقسام النهائية الذين لالثانوية والتالميذ

امتحانات  باكلوريا التربية البدنية والرياضية ألنهم ليس لهم كتاب مدرسي لهذه المادة 

يريدون معرفة هذه المادة من الجانب النظري وما هي أهدافها فهي المنظومة  ولمراجعتها 

 تعاني نقص في الجانب إذ أنهاالتربوية ، فالتربية البدنية والرياضية كباقي المواد األخرى 

النظري خالفا لمواد التدريس األخرى سواء في المنظومة التربوية أو في المكتبات 

  .الخارجية 

  

الجديدة قد أصبح ميدان    فالبرعم من أن التربية البدنية والرياضية في صورته التربوية 

رات ومهارات واسعة من ميادين التربية وعنصراًَ قوياًَ في إعداد الفرد الصالح يزوده بخب

تمكنه أن يتكيف مع مجتمعه  وتجعله قادراًَ على أن يوجه حياته وتينه على مسايرة 

العصر في تطوره ونموه وقد أصبحت ممارسة التربية البدنية والرياضية تهدف الى تنمية 

 تبقى مادة التربية كاملة من الناحية الصحية والجسمانية العقلية واالجتماعية التربوية

البدنية لها نقص من الجانب المعرفي العلمي فإلثراء التالميذ ولتحصل لهم المعارف 

العلمية الكاملة يستوجب هنا االعتماد على الكتاب المدرسي الذي يعتبر عنصراًَ  ووسيلة 

أساسية في إيصال المعارف وكذا لترسيخ ما تلقوه في الحصة ، ولتسهيل سير  الحصة 

  .رة الحصة في المنظومة التربويةلألستاذ وتحسين كذلك صو

  

ى للبحث والكشف عما إذا كان غياب ع     فانطالقا مما سبق فإن الدراسة الراهنة تس

لعلمي لدى   للتربية البدنية والرياضية تأثير على المستوى المعرفي االكتاب المدرسي

  تالميذ الطور الثانوي ؟

  :رعية التالية    ومن هذا اإلشكال الرئيسي نطرح التساؤالت الف

 الكتاب المدرسي في رفع المستوى المعرفي العلمي لدى  غيابما مدى تأثير - 1

  .التالميذ؟

 .ما مدى تأثير غياب الكتاب المدرسي في مساعدة األساتذة في تقديم الحصة ؟ - 2



الكتاب المدرسي في إثراء الحصة من الجانب المعرفي  وجود الى أي مدى يساهم  - 3

 .ي ؟العلمي في الوسط التربو

ما هي التبعيات عدم وجود كتاب مدرسي لمادة التربية البدنية  في التحصيل  - 4

بالتالميذ المتمدرس أو  المتحصل عليها سواء المتعلق النتائج االمعرف وكذلك أثره

وعلى المتحصل عليها سواء  التجانس بين التنظير والتطبيق  األحرار و تحقيق 

 حرار  األوالمتعلق بالتالميذ المتمدرسين أ

  :الفرضيات * 

  :الفرضية العامة  

   غياب الكتاب المدرسي يؤثر سلباًَ على رفع المستوى المعرفي وسير الحصة لدى 

  .تالميذ الطّور الثانوي 

  

 : الفرضيات الجزئية 

يعتبر حامل لمنهجية تربوية لتحسين القدرات المعرفية لدى  الكتاب المدرسي يساهم -1

   .فكيرية التالميذ في العمليات الت

سي للتربية البدنية والرياضية حال دون إمكانية األستاذ لتحصيل الكتاب المدرغياب  -2

  المؤهالت المعرفية والبدنية للتالميذ

   ساهم في إثراء الحصة من الجانب المعرفي في الوسط التربوي الكتاب المدرسي   -3

رسين أو األحرار وفي  الكتاب المدرسي يساهم في تحسين نتائج التالميذ المتمد-4

  تحقيق التجانس بين التنظير والتطبيق وفق مناهج تربوية محددة 



  : تحديد مصطلحات البحث 

  : التعريف اإلجرائي -

  الكتاب المدرسي -1

 أنه أداة عمل دليل ومؤشر ، وهذا لضامن البيداغوجي أي أن لهيكل     الكتاب المدرسي

ريج وطريقة اإلشكال مما يدخل في تكوين الفكري التعليم بتحديد محتوي البرامج ، التد

والثقافي والوجداني واإليديولوجي للتلميذ فيحفزه ويوجه تفكيره ، و يقضي به اكتشاف 

  1)  المعرفة العقلية و إستعابها (المعرفة و االقتدار الفعلي  

هو نظام كلي يتناول عنصر المحتوى في المنهاج و يشمل علي عدة عناصر     و

 والمحتوى و األنشطة و التقويم بهدف إلى مساعدة الملمين للمتعلين في صف ما فدااأله

  1توحاة كما حددها المنهاج س درسية ما على تحقيق األهداف الم ، و في مادة

  :  التربية البدنية و الرياضية -2

  : مفهوم التربية البدنية والرياضية  -

اد النشاط و هي مواد ال تنفصل علي العناصر التربية البدنية و الرياضية مادة من مو    

  . األخرى من البرنامج الدراسي ألنها جزء منه و ركيزة من الركائز األساسية له 

و يمكن تعريفها بأنها مجموعة األنشطة و المهارات و القنون وأدوات تساعد علي عملية 

اتية و هذا ما يقصد التعليم  حيث يمكن االعتماد علي التجربة الشخصية و الممارسة الذ

بعبارة النشاط أن يكتسب اآلليات الضرورية التي تجعله في وضع يسمح له بالمالحظة و 

   2النظر والسماع واالكتشاف و الفهم و االبتكار و التعبير و التبليغ 

  : درس التربية البدنية  -3

التلميذ في وهي مادة تعليمة تساهم بالتكامل مع المواد األخرى في تحسين قدرات     

  3.مجاالت متعددة و هي عبارة عن مادة رسمية علي كل المستويات التعليمية 
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  :تعريف التحصيل العلمي 

  

ظر علي الجانب اللغوي للتحصيل فإن هذا المصطلح يشير من الناحية العلمية نض الغب    

  : إلي المعاني التالية 

 سالحقيقي الملحوظ أو المقيا ألداءدرجة تخفيف األهداف المحددة، أو هو الفرق بين ا-

 المحدد قليا و يترجم المردود، القيمة ةلدى التالميذ معين و اآلداب المرغوب فيه أو العبار

 بالمهام و األهداف االكمية و الكيفية لألداء في عالقته مع معايير يرتبط و وضوحه

  1المدروسة 

  2 الخاصة لبرنامج التعليم المختلفة مستوى النجاح لمجموعة أفراد بالمقارنة مع األهداف -
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  : أهمية اليحث 

  : تكمل أهمية هذا البحث في عدد من النقاط والتي يمكن تلخيصها فيمايلي     

 معرفة أهم النقاط اإليجابية والسلبية في غياب الكتاب المدرسي للتربية البدنية -

  والرياضية 

ميذ وكذا المسؤولين من جانب ع غياب التوجيه  تبيان مواقف كل من األساتذة والتال-

  .النظري للتالميذ ونظرتهم الجديدة للتربية البدنية والرياضية 

 تبيان أثر غياب الجانب المعرفي للتربية البدنية والرياضية على مستوى التحصيل -

  .للتالميذ

اضية داخل  إعطاء أهمية كبيرة للجانب المعرفي العلمي لحصة التربية البدنية والري-

  المؤسسات التربوية 

  

 :أهداف البحث  

الوصول الى مجموعة من الحقائق حول أثر الكتاب المدرسي على المستوى  - 1

  .المعرفي للتالميذ

محاولة معرفة المستوى المعرفي للتالميذ وعالقته بالكتب الخارجية للتربية البدنية  - 2

 .والرياضية 

 .محاولة تحسين صورة الحصة في الوسط التربوي - 3

 محاولة تقديم تشخيص للموضوع - 4

اكتساب معارف جديدة والتنقيب عن الحقائق المتعلقة بالكتاب المدرسي وعالقته  - 5

  .بالتالميذ

 .تطبيق ما اكتسبه من معارف علمية ومنهجية قصد االستفادة منها  - 6

  

  

  



 : الموضوع اختيارأ سباب 

 الطور الثانوي ونتيجة    كوني ممارس كأستاذ في مادة التربية البدنية والرياضية في

الفتقار المادة من الجانب المعرفي العلمي خالفا لمواد التدريس األخرى ، الكتاب المدرسي 

رسين  در إليه المدرس أوال كدليل أثناء عملية سير الحصة وكمرجع للتالميذ المتميسي

امل  الى للتحضير والمراجعة ، وهذا ترسيخ ما تلقوه في الحصة السابقة أدى بي هذا الع

التساؤل في مدى أ ثر غياب الكتاب في تحصيل التالميذ للبرنامج المطبق والمدروس ، 

 البدنية ة المردود المعرفي العلمي التربوي للتربيةوكذلك إسهامه في ر فع وترقي

  .والرياضية لديهم 

 االقتناع الداخلي والرغبة في تناول هذا الموضوع كونه أساسي في تبيان أثر غياب -

  .الكتاب المدرسي على المستوى المعرفي للتالميذ

  .  قلة الدراسات السابقة حول الموضوع-

  . الرغبة  في تحسين صورة الحصة في المنظومة التربوية لكوني كأستاذ لهذه المادة -

   : الدراسات السابقة

سابقة ل الدراسات اإلى لنا فا لنطرق ياو  " ناينشتاي"لما وجد " نيوتن " لوال وجود     

 و التحليل و النقض بقدر ما هو في مصلحة الباحث بمختلف األسباب فانه أيضا بالفرص

بحث و عرفنا بما وفره  سباقين في الافي ذاك الوقت بجهود اآلخرين ممن كانوأعراف 

   ريات هؤالء الباحثين  من آراء ونظ

دنا ان من بين  على الدراسات السابقة والمشابهة لموضوع  دراستنا وجالع بعد االط

  المواضيع التي اهتمت بالكتاب المدرسي 

 النصوص والقراءة الطور األدباديولوجية الكتاب المدرسي في الجزائر المختار في - 1

   .الكتاب  1989 – 1970الثانوي  

 دراسة ميدانية 1980_ -19622ياسية الجزائر في ميدان الكتاب  الكتاب   س-2 

    .والقارئ  –ب تالكا–لتوجيهات الكتاب 

دة في ار عالقة محتوى الكتاب المدرسي بأهداف تدريسي مادة العلوم الطبيعة الو– 3

 تالميذ لدى القواعدية واقع استعمال الكتاب شبه المدرسي في مادة اللغة العرب.  المنهاج 

  . رالماجستيمذكرة الشهادة . ليل ميدانية المتوسطات الجزائرية دراسة تح



  

  قســـم اللغة العربية و آدابها : لى الدراسة األو* أ

تحث عنون إيديولوجيا  الكتاب المدرسي في الجزائر المختار في األدب و النصوص و 

    1989 – 1970القراءة الطور الثانوي 

مذكرة الماجستير من إعداد الطالب جوهر خائر تحت إشراف الدكتور وسبني األعرج 

    2002 -2001السنة الجامعية 

  . تتمثل الدراسة الميدانية في إيديولوجيا الجزائر : الميدانية الدراسة  - 1

تتمثل إشكالية الدراسة في تبين مدى قدرة  الكتب المعينة على : إشكالية الدراسة  - 2

 .   المساهمة في السير بالمجتمع قدما إلى األمام 

ات المختارة في األدب والنصوص عن الموضوع) الكتب ( وما هي الصور التي تقدمها 

 . التي وقع عليها االختيار لبلورة إيديولوجية المدرسة 

 أي مدي تنعكس محتوي هذه الكتب ، أهداف النظام التربوي الجزائري تصريح بها -

 المقدمات  

   هل هناك مساعد بين  مجتمع كتب المختار بما يتردد فيه من مواقف وقيم وسلوكات -

 ومتطلبات مجتمع وما تفسير ذلك ؟ 

 : تكمن أهداف الدراسات في : لدراسة أهداف ا - 3

 سد قسط من الفراغ مهما قل      في الميدان الدراسات الخاصة بتعليمه األدب في -

  . المدارس الثانوية 

اقتراح صور الكتب المدرسية جزائرية  يحرمها أساساهم تكوين مجتمع متوازن يحظى 

  .أفراده باالحترام وتحفيظ كرامتهم  

 السلطة السياسية في تشكيل المجتمع ، على كتب التعليم الكشف على مراهنة -

  .للحفاظ على بقائها 

  . دراسة تحليلية للكتاب المختارة :مجال الدراسة  - 4

  .المختار في اآلداب والنصوص البالغة والنصوص للسنة األولى  -

 . المختار في اآلداب والنصوص والتراجم األدبية للسنة الثانية  -

 .لنصوص والنقد والتراجم األدبية للسنة الثالثة المختار في اآلداب وا -



 .المختار في القراءة للسنة الثالثة  -

 كتب المختارة فهي فئة الجزائر ة قد تم اختياره لبلورة إيديولوجي:عينة الدراسة  - 5

  .وفئة األبطال  و فئة الدين وفئة اللغة ، وفئة العرب والبالد العربية وفئة األجانب  

تعمل منهج التحليل الموضوعاتي ، المعرف على أنه اإلنشاء  اس:منهج الدراسة  - 6

 .والتنظيم المنطقي للفئات الموجهة للمضمون األساسي لنص ما 

 . استعمال الكتب المدرسية لتحليلها فقط :أحداث البحث  - 7

 استنتجنا على أن المقرر  يلح على تفوق العرب األخالقي على :نتائج الدراسة  - 8

الماضي وتخلفهم المعاصر  إلى فعل األجانب بدافع تبرير سواهم ويرجع انحطاطهم 

الحقيقة وهو سيطرة التقليد وفساد الحكم ، يوازيه صمته أسباب قوة الغرب وتقدمه، وهو 

سيادة القانون والعلم ، وأولت ذلك بإرادة صرف النظر عما يفتقد مجتمع التلميذ لصورة 

ويبدو من هذا أن العالم .   ة فاضحة ويحرمه من الحق في العيش الكريم والمعرف

الخارجي بشقيه ، العربي وغير العربي ، موظف له المصداقية على الدولة بالتكتم على 

يتثب  به العدل ويكبير المجتمع و يضع مد التجاوزات اإلدارة في كافة المستويات و هو 

 .  سلطة القانون و العلم و المعرفة 

  . وآدابها جامعة يوسف بن خدهربية قسم اللغة الع:  الدراسة الثانية -ب

لدى تالميذ " قواعد « واقع استعمال الكتاب شبه مدرسي مادة اللغة العربية  -

  .المتوسطات الجزائرية، دراسة تحليلية ميدانية 

   مذكرة شهادة الماجستير -

 تحت إشراف 2006/2007 من إعداد الطالبة سهام الطاوس لغوبي ، السنة الجامعية -

   خولة طالب اإلبراهيمي األستاذ

  : الدراسة الميدانية  -1 

   دراسة تحليلية ميدانية -

   إشكالية الدراسة - 2

  . هنا مجموعة من التساؤالت حول الكتب الشبة المدرسية وإستعمالها  الطالب  طرح -

  .؟وما دوره في العملية التعليمية ؟ ما هو الكتاب الشبة مدرسي -

  مراعاتها عند وضع كتب شبه مدرسية ؟ما هي األسس التي ينبغي  -



   ؟واألساتذة ما هو واقع استعمال هذه الكتب لدى التالميذ -

  :  أهداف الدراسة -3

يريد هو معرفة مدى نجاعة هذه الكتب في مساعدة التلميذ واألستاذ وإن كان توسع     

عهم وقصد التأليف فيها اإليجابي وفي مصلحة التالميذ أو سلبي يضرهم  أكثر مما ينف

  معرفة ما إذا كانت هذه الكتب تعود بالفائدة على التالميذ؟

  :  عينة الدراسة -4

مار  بالمكان الجميل لبلدية واد الس– عمر واضح -متوسطة  : شملت متوسطتين هما     

وشملت دراسة البحث  تالميذ . الجزائر العاصمة –ومتوسط الحديد بالحجار بالحراش 

 ثانية ، 50 أولى و 50 تلميذ 100 وتالميذ السنة الثانية وعددهم السنة األولى  متوسط

  . أستاذا 13وعينة األساتذة من نفس المتوسطتين وشملت 

  :  مجال الدراسة -5

- 2004التحريات الميدانية التي قام بها خالل  فصل الثالث من السنة الدراسة      

2005.  

  :  منهج الدراسة -6

انية المتبعة في األبحاث اللسانية والتطبيقية مستعملين في ذلك هو منهج البحوث الميد    

  .استمارات إستبانية 

  : أدوات البحث -7

  . والمقابلة قد استعنا في  البحث باالستبيان    

  .معهد علم النفس وعلوم التربية ببوزريعة :   الدراسة الثالثة -ج

دة العلوم الطبيعية للسنة عالقة الكتاب  محتوى الكتاب المدرسي بأهداف تدريس ما

لنيل شهادة الماجستير في علوم التربية من إعداد الطالبة  رسالة مقدمة –الثالثة ثانوي 

  . 1999فاطمة الزهراء بوكرمة ، تحت إشراف الدكتور علي بوطاف ، فيفري 

  :  الدراسة التربوية -1

 مع محتوى الكتاب  إبراز عالقة األهداف التربوية والواردة في المناهج ومطابقتها-

  .المدرسي 



 إظهار مدى مساهمة المحتوى العلمي للكتاب في تنمية التفكير العلمي واإلبداعي لدى -

  .المتعلم 

 ومؤلفي الكتاب المدرسي الى الفراغ الموجودبين المناهج  مخططي المناهجانتباه لفت -

  .ومحتوى الكتاب المدرسي المقرر 

  :  إشكاليات الدراسة -2

ى علقة محتوى الكتاب المدرسي الجزائري ، علوم الطبيعية ، السنة الثالثة ثانوي مد ما -

  .بأهداف تدريس العلوم الطبيعية الواردة في المناهج ؟

علوم الطبيعية ، السنة الثالثة   ما مدى إسهام محتوى الكتاب المدرسي في الجزائر ،-

  .لم من خالل العلوم الطبيعية ثانوي ، في تنمية التفكير العلمي واإلبداعي عند المتع

  : منهج الدراسة -3

  .إعتمدت  على منهج تحليل المضمون ، حيث تستخدمه كوسيلة للتحليل      

  :  عينة الدراسة -4

يشتمل مجتمع البحث عدة أفراد من مختلف نواحي البالد ، الشمال الجنوب ، الشرق     

المعلمون من مختلف الواليات عدد  – المفتشون العامون لمادة العلوم –والغرب وهم 

   .119 المتعلمون مستوى الثالثة ثانوي وعددهم -23

  :  أدوات البحث -5

  .استعملت االستبيان والمقابلة     

  :  مجال الدراسة -6

   1998-1997شهر ماي     

  :  نتائج الدراسة -7

نة الثالثة ثانوي ال وصلت الباحثة الى أن الدراسة بينت أن كتاب العلوم الطبيعية الس    

أهداف تدريس مادة العلوم الطبيعية الواردة في لمناهج كما ال ينمو محتواه التفكيري يحقق 

  .واإلبداعي 

  : أهمية الدراسات بالنسبة لموضوعنا * 

وبعد عرضنا لبعض الدراسات السابقة والمشابهة لدراستنا أننا استفدنا من هذه     

 كمرجع باستغاللها جانب  الخلفية النظرية لكل دراسة الدراسات من عدة جوانب فهناك



واالستفادة بالبحث عن المراجع المستعملة فيها والجوانب األخرى وهي الدراسة الميدانية 

وذلك باالستفادة من كيفية طرح موضوع الدراسة وحدود البحث وطريقة تناول هذا 

ج المتوصل إليها مقارنة بنتائج والنظرة على طريقة المنهجية وأخيرا أهم النتائالموضوع 

.موضوع بحثنا 
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                               تمهيد                  

يعد الكتاب احد أشهر الوسائل التعليمية التي تساهم مساهمة فعالة في إثراء المحصول 

اكيب واألساليب كونه يخاطب الحواس مباشرة لدى يرى المتعلم من حيث األلفاظ والتر

بعض المربين انه يوضع كل شيء أمام الحواس كلما كانت دلك ممكنا ولتبدأ المعرفة دائما 

ي العناصر الرئيسية للعملية بالحواس وتكمن أهمية هدا األخير من خالل تأثيره المباشر ف

و يمثل حلقة وصل بين العناصر ويسعى في فه )المادة التعليمية.المتعلم.المعلم(يميةلالتع

تثقيف التلميذ وتوسيع المعلومات لديه وتعميقها بشكل جيد وإذا تتبعنا أصول أدوات التعليم 

األساسية في المجتمع فتجد الكتاب والمعلم والمدرسة فالكتاب كان اسبقها جميعا فقد وجد 

   والدارسون بالدرس قبل أن  ةالكتاب وتعددت نسخه وموضوعاته ويتناوله القراء بالقراء

ت متخصصة للتربية والتعليم وقبل أن يوجد المعلم المتخصص اتوجد المدرسة كمؤسس

 معركة الحياة من بابها  للمهنة ومن بين الكتب نجد الكتاب المدرسي الذي يعتبر سالحا 

اسة بدرجة األكثر إنسانية واألشد نخاعة للعصر وكما نعلم هن التعليم يعتمد في غرفة الدر

كبيرة على الكتاب المدرسي ففي المواقف التي يتمتع فيها األستاذ بما يؤهله للتدريس 

بكفاية عالية يصبح الكتاب المدرسي دليال وسندا له في عملية التدريس وبالنسبة للتلميذ فان 

  الكتاب المدرسي يؤدي دوره بوصفة أساسية للعملية التعليمية بطريقة منهجية
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الكتاب                                                                                                            -1

نقل ع وتوعيته من كل جوانب الحياة وييعد الكتاب وسيلة هامة من وسائل إيصال المعارف للمجتم

 ينفرد على أي وسيلة أخرى بكونه يعتمد على األفكار عبر الزمان والمكان ويدون عليه التاريخ فالكتاب

 عدة أهداف                                                                                                      

تعريف الكتاب                                                                                    1-1

لفظ أطلق في البالد العربية على نوعين من أنواع التعليم األساسي لألطفال ارتبط أولهما 

بتعليم الصغار العلوم اإلسالمية من القران والحديث والفقه إلى مبادئ العربية من القواعد 

و الكتابة وقراءة الشعر وشيء من الحساب وسمي هذا النوع بالكتاب والمكتب أو الخلوة 

 وقد كان يضم باإلضافة إلى نط بنقل مناهج وأساليب رئيسة التعليم الحديثة الغربييفقد ارتب

ج الذي سمي هذا اللون -  ت–العلوم السابقة ذكرها الرياضيات والعلوم واالجتماعيات 

بالمدرسة االبتدائية أو الكتاب أو المدرسة األولية وكذلك هو من صحائف مكتوبة او 

ق أو مادة أخرى ومتبنية مع بعضها من جهة واحدة حتى مطبوعة أو مصنوعة من  الور

يسهل فقدها وقد يكون الكتاب مغلفا بطريقة تجعله سليما وهو من أهم مخترعات اإلنسان 

وهو من الداخل يسمى الجهة المثبتة من الكتاب ظهر وهو طرفا للغالف بالفصل وقد 

 الكتاب المثبت بخفة ويحمل يكون مثبتا بإحكام أو بخفة وقد يضاف الغالف ذاق له ويسمى

الغالف األول والثاني وظهر عنوان الكتاب أي معلومات أخرى ويوجد الغالف األمامي 

المادة التمهيدية ثم ورقة فارغة تتبعها صفحة نصف العنوان وعلى وجه هذه الصفحة 

عنوان إيضاحي يسمى الواجهة وقد يكتب عليها المؤلف األخر ثم تكون الصفحة التالية 

حة العنوان بالضافة السم الكاتب والناشر ومعلومات عن حقوق الطبع وفي كتب صف

        1الماضي كانت مثل هذه المعلومات تظهر في نهاية الكتاب تسمى كولوفون
الكتاب هو عبارة عن إتحاد مجموعة من  " 1982 في سنة  Lettré اليتري وقد عرفة

 Malorehauet في فن الكتاب 1931األوراق التي  تشكل نص أو مطبوعة ، وفي سنة 

يعرف الكتاب بإتحاد مجموعة من الكراريس المطبوعة ملصقة مع بعض تحت غالف 

  2" واحد 

                                                 
  2004ات ، الموسوعة العربية العالمية ، الحقوق القانونية وحقوق الملكية الفكرية ألعمال الموسوعة ،حأحمد شوي  1

2 Albert LABBAR . histoire du Livre 6 édition DAHLAR  , France 1970 .3-4. 
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بأنه ليس هذا الجزء من األوراق ألنه أصل كل علم و ال يعني .  للكتاب وبتعريف أخر

لبشر القراءة  فحسب إنما هو ظاهرة عالمية تفرض نفسها كضرورة حياتية لالستمرار ا

              )1(ككل ومؤسسة صناعية كبرى ومنظومات تربوية وثقافية إعالمية واسعة 

أن الكتاب هو الوسيلة اإلعالمية   وتليه  وكما يشير أيضا ميشال بيريو ل ا يؤكد بو 

  لم يتوقف أبدا بكونه مستمرا دائما ال يوجد أي شيء على إلى ثورةللمستقبل من ثورة 

                                   ) 2( يتأقلم معه    ان البشريةاإلطالق عبر

ة تقليدية لإلجابة حافظ وقسم ل أن الكتاب هو وسي1988وكما جاء في تعريف اليونسكو 

 العقل وتقارب الثقافات تخيلالمعلومة  والمعرفة يربط الماضي بالحاضر عند ما تذاكره 

    )3(المختلفة والمتفرقة 

  : ريخية للكتاب  نبذة تا1-2

لم يستطع المؤرخون تحديد زمن ظهور ا الكتب األولى ولكن الدالئل  تشير إلى أن ذلك 

 قبل الميالد على ورق البردي الذي ينمو على شاطئ النيل 2700حدث في مصر عام 

 لفائف البردي ثم أستعمل سكان علما أن الكتب المصرية  القديمة كانت تتكون من  

 في الكتابة ، أما الصينيون فقد صنعوا الكتب بالكتابة على األلواح بجانب الطريقة نفسها ،

، بدال من  ) الرق ( لفائف البردي ، وحكاهم الرومان إلى أن استعين بالورق الجلدي ، 

الوسائل األخرى، حر الرومان بنظام مجموعات المخطوطات في القرن الثالث الميالدي 

مل الهنود ورق النخيل لكتابة الفدة وهي كتب الديانة وهو نظام أجدى من اللفائف واستع

الهندسية المقدسة وكتب العرب والمسلمون في صدر اإلسالم على جريد النخل والرفاع 

  ) .حجارة بيضاء عريضة رقيقة ( الجلدية واللحاف 

     في العصور الوسطى ازدهرت من خاللها الكتابة باستعمال نظام الترقيم والحرف 

أنتجت كتابة تشبه الكتابة الحديثة ، و بازدياد الحاجة للكتاب بدأ الناس في البحث الكبيرة 

                                                 
  11- 10ص 1900منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي دمشق .محمد سميح السيد ظهور الكتاب  1
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وطبعوا الصفحات بخشب )  م 828( على طريقة أسهل وهو كتاب الحكم الماسية عام 

منحوت ويسمى هذا النوع من الطباعة بالقوالب ، ثم اخترعت الطباعة بالحروف 

م ، وهي التي نشأت عنها كتب اليوم  وفي  11المتحركة في الصين في حوالي القرن 

   .1 م عرفت أوروبا كلها الكتابة وتقدم األلمان على غيرهم16القرن 

 ظهور الورق في أوروبا 1-3

حوالي منتصف القرن الخامس  ؟،لماذا ظهرت الكتب المطبوعة األولى في أوروبا الغربية

لقرن نفسه في كل مكان تقريبا  بدء الباحثون المنعزلون في القسم األول من هذا اعشر  

أفنيون إلى مايانس  ومن هارلم إلى ستراسبورغ بالسعي الحثيث والتفنين لحل المسائل 

   المخطوطة وسحب عدة نسخ عنها بطريقة إلية نشرالمتعددة التي كانت تطرحها إعادة

ال شك في أن رجال مطلع القرن الخامس عشر خاصة القراء الكبار المنشغلين دائما 

 جميعا يعلمون بطريقة االبحث عن النصوص التي نادرة ومبعثرة في المكتبات كانوب

جد بأقل التكاليف  لوال ذلك لما كانت الطباعة ولما تمكنهم من سحب عدة نسخ عن كتاب و

بينما كانت تطل  و  القرن الخامس عشرفكر احد في حل هذه المسالة من المؤكد في مطلع

كانت الجهود تبذل باستمرار من اجل التوصل إلى  تمن التبادالعلى العالم تباشير الكثير 

 بالجملة وطبق األصل عن بعض المخطوطات تلبية للحاجات المتزايدة إال أن  نسخإنتاج

تشكيل الجامعات قد أدى منذ القرن الثالث عشر إلى الشعور بالحاجة المتالك عدد اكبر 

ذاك باسم المؤلفين الثمانية والمكتوبة من المخطوطات ولم يكن تجدد اآلداب قد تسبب آن

توصية باللغة  الفنلندية تقدم بها احد الخاصة رد من المرجع أن يكون   توجد 8473 عام

صاحب المكتبة للبيع بالجملة لرئيس  مشغل الخطاطين تتعلق هذه التوصية بعدد كبير من 

نسخة 700لفنون  النسخ للنصوص مختلفة كانت تجمع في كتاب صغير يستخدم في كليات ا

نسخة 400 كآتون بالفنلندية كنسخة من دود يستب700 المزامير السبعة للتوبة  من كتاب 

  . كتيب الصلوات

                                                 
  .  أحمد شويحات ، الموسوعة العربية العالمية ، مرجع سابق   1
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 عشر ولتلبية االحتياجات المتزايدة اضطر ثهكذا منذ منتصف القرن الثال

 في بعض الحاالت إلى إنتاج اأساليبهم وتصنيفها حتى توصلوا نجحو ها الناسخون لتطوير

  يقي بالجملة بفضل نضامحق

في مضاعفة المخطوطات الجامعية مع تجنب تشويه النصوص    نجح pica >>القطعة<<  

 الكبرى ت من نسخة إلى أخرى ويفضل التنظيم العقالني للو رشا في خطاءأو التمادي

 كبر من الكتب الوجيزة والدراسات األولية  صناعة كميات اااستطاعو

اني الشعرية إلى نشر أو قصص غزلية  تحويل لالغمات أوالمؤلفات األدبية من ترج -

وخاصة كتب التقوى التي لم تكن تخلو منها أية أسرة بورجوازية ألنها كانت تقدم 

انتشر انتشارا - 35-مثال الذي انتهى عام-رحلة جوندي موندفيل–كهدية للزواج فكتاب 

فقد وصلتنا منه واسعا على شكل مخطوطات قبل أن تصدر عنه عدة طبعات مطبوعة  

إلى نسخ اسبانية وايطالية  370والهولندية –باأللمانية  73-نسخة بمختلف اللغات  250

ودانمركية وتشيكية وايرلندية التي ظهرت جميعها تقريبا منذ مطلع القرن الخامس 

 عشر وخالصة القول 

 ظهور ذ أن عمل الناسخين كان تمهيدا لمجيء عمال الطباعة وهكذا نستنتج انه عشيةإ -

هر و تنشر بين طبقات  تظكانت هناك حاجة متزايدة إلى الكتب بدأت  الطباعة

اجتماعية تزداد اتساعا و خاصة البرجوازيون و التجار الذين كانوا في النصف األول 

صينية والمستفيدين  كثير من االنقالبات المن القرن الخامس عشر األداة األساسية

لعالي و غيره أما الطباعة التي تعتبر تقدما تقنيا الرئيسين منها كاختراع الفرن ا

    1بصورة أساسية فستكون لها في البداية  انعكاسات غير متوقعة 

                                                 
  ).39-38-37-36(مرجع سابق، ص ظهور الكتاب –محمد سميع السيد   1
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  :                              مراحل الصناعة الورقية 1-4

 الذي كان يؤتى الرقاليا هذا النوع الجديد من  في ايطهرظفي القرن الثاني عشر 

 الورق لم يكن يتصف بنفس السمات املون مع العرب  والشك في إنلمتع التجار اهبي

 حتى إن الناس ضل فترة –الخارجية للرق فقد كان أكثر رقة كما كان ذا مظهر قطني 

عالوة على ضعف تماسكه وسهولة تمزقه لذلك –طويلة يعتقدون بأنه مصنوع من القطن 

ذلك كان مقبوال بل مالئما في بعض  المتواضع إال انه مع –البديل –يجب في البداية دور 

كالرسائل –الحاالت وخاصة عندما ال يكون  المستند المكتوب معدا للبقاء مدة طويلة 

 وهكذا لم يتردد كتاب العدل  بمدينة حنوه في استخدام دفاتر من الورق –والمسودات 

 القديمة  العربيةتاألبيض من اجل سجالتهم حتى أنهم كانوا يستخدمون أحيانا المخطوطا

   .فيكتبون على هوامشها 

المرافئ اليطاليا ، وقد استخدمت هذه   علىللذلك لم تلبث طرود الورق أن بدأت تانها    

دة المحولة مان الخشية من تمزق هذه ال في بعض الدوائر الرسمية أالالمادة الجديدة أحيانا

ق والقوانين يتابة المواثهر السريع العطب دفعت الملوك إلى منع استخدامها في كظذات الم

 يتم نقل كافة الشهادات المسجلة على الورق انء با1145منذ عام –روحية –حيث أمر الملك 

فريد – حضر اإلمبراطور 1631في عهد إسالفه إلى الرق وتتلف النسخ القديمة وفي عام 

امر  استخدم الورق في صياغة اإلحكام والمراسيم العامة  على الرغم أو–يريك الثاني 

الحضر هذه ضل الورق مزايد  من التقدم ويكسب المزيد من األرض فقد تشكلت مراكز 

–لصناعة الورق في ايطاليا نفسها ومنذ مطلع القرن الرابع عشر انتشر الوراقون حول 

 حيث استجد حدثا ساعدا على تطور هذا المركز األول وتوسعه حدثان يسهالن –قابريانو 

                  نحاء أوروبا الغربية أفي جميع انتشار الصناعة الورقية 

تقنى فمنذ القرن الحادي عشر ومن المحتمل أن يكون قبل ذلك ظهرت :   الحدث األول -

 تحول حركاتها الدائرية  إلى حركة متناوليه  كان هذا - بروائع–فكرة ثزوية الطواحين 

 هذا المبدأ من قبل وراقي االختراع مصدر العديد من الثورات الصناعية وقد سمح تطبيق

 باستبدال الرحى القديمة التي كان يستخدمها العرب بسحق الخرق البالية – و فابريا ن-
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بمطارق خشبية كانت تحسن المردود مع تخفيض سعر الكلفة والمساعدة على إنتاج ورق 

                                                         .من نوع أكثر جودة 

والكتاب في أواخر القرون الوسطى  القنب  فهو انتشار زراعةالحدث الثاني -

سة الداخلية األمر الذي سيجعل  لأللبواالستعاضة عن الصوف بالنسيج الكتاني  بالنسبة

الخرقة البالية اقل كلفة وأكثر توفرا  وهكذا وبسبب هذه التسهيالت لم تلبث أعمال وراقي 

  رجل القانون الحظا  1354أبعاد هائلة فمنذ عام  أن ازدهرت وأخذت وفابريا ن–

 ومنذ مطلع النصف الثاني من  القرن –المدينة النيلية – نشاط هذه -ل بار تو-المستهور

 وبالحاجة لالنطالق –فابويانو –الرابع عشر بدا الوراقون يشعرون بالضيق داخل 

 وجنوه فشكلوه – ر ترفي-بارود–فوتري –والتوسع خارجها فآخذو يستقوون في كل من 

 وخاصة اللومبارديين نبصورة مبكرة جدا مركزين كبيرين في ليغرى حول جنوه االيطاليي

 في مؤلفة الرابع –بوكية –شر البضاعة الجديدة في كافة أنحاء أوروبا قام السيد ن ا باتكفلو

ة   عن وجود ورق  ذي فتيل1386-1362 بالكشف  مثال بين عامي –القبائل المعنية –عن 

معدنية كانت عبارة عن رمز يمثل نسرا محاطا بها التي ليس في ايطاليا فقط بل في 

والي عام ح وحتى في هو لندة وبلجيكا وفي الفترة  نفسها ةاسبانيا أيضا وفرنسا وسو يسر

 أن هذا – لود فيكودا  مبوغيو –ا ويدعى – وفابريا ن– ورد في صحيفة  احد ورانى 1365

 كما كان يقوم عن طريق -ببروز-  و–فانو –عته عن طريق األخير كان يصدق بضا

  بعثات إلى فينسيا  وأخرى عن لمرفأ صغير من الساحل التوسكانى و ارتاالمون بار سا

       طريق  

 مثال أرسل إلى هذه المدينة الفرنسية 1365 تشرين الثاني 33ففي –مون بلي – إلى 

_Aioues_mortes   بينما أرسل خالل ثالث سنوات 1333ن  امن الورق تز عشرين طرد 

كغ                                                4175     طرد أي 240  -تالمون-ونصف عن طريق

منذ تلك الفترة بدا الورق يحل إذن محل الرق في كل مكان تقريبا فخالل النصف الثاني 

مسجال لكتاب العدل   1248 امه في سجالت جنوب فرنسا من القرن الثالث عشر بدا استخد

  .1 سجال1248الرسيلين  

                                                 
 42-41ب ،  مرجع سابق ص محمد سميح السيد ، ظهور الكتا 1
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  ظهور الكتاب  1-5  

    انه ما يبرز في الفترات الحاسمة من التاريخ لهو أشبه باالنبثاق الذي يتحدث عنه 

.                ثالثة آالف عامحياء وبعض الفالسفة كذلك اختراع الكتابة قبل عصرنا هذا ب ال علماء ا

 الجذرية تحول المخطوطة إلى كتابة مطبوع لقد ظهرت بغتة سماته تأو ليس من التبادال

جديدة ثورية في مسيرة هذا الكائن الغريب الذي هو النص المكتوبة و الذي يرجع إليه 

إذ انه \هره مطلقا في البداية ظ لم يتبدل مالفضل في تناقل األفكار عبر الزمان و المكانة

 فقد حلت القشرة الرقيقة  كتابة القرن الخامس عشر يشبه المخطوطة إلى ابعد حد ممكن 

ذات الصيغة النباتية وهي الورق الذي يمكن صناعته بكمياته كبيرة محل الرق ذي األصل 

وف المتحركة من جهة ثانية  الثمن كما أدت الحرظالحيواني و الذي كان دائما نادرا و باه

 قبل بكثير حيث أخذت النسخ تخرج دفعة  منإلى إنتاج الكتابة بصورة أسرع و أسهل

 في  هذا الكتابواحدة بالمائة و اآلالف بدال من نسخ الوحدة تلو االخري ببطء شديد يظهر

طلبها دراك  العناصر التي يتإظروف ذلك التحول ومراحله المختلفة فهو من جهة يتيح لنا 

 العميقة التي أحدثتها الكتابة تهذا التحول لكي يتم كما يظهر من جهة ثانية التبادال

 فاخر في الثقافة األوربية                               ن على حد تعبير لويسيا الخميرة  هذه ةالمطبوع

 النزعة اإلنسانية الناشئة ومتطلباتها              ما وليدة نوعا ةتعتبر الطباع

 عام عالما ةوهي التي أمنت تقدمها الرائع وانتصارها النهائي فقد خلقت بعد والدتها  بمائ

 قبل انه  يؤدى االنجاز التدريجي  الخاصجديد وعقلية جديدة كما بدا أخيرا بإحداث  أثاره

 إلى  تزويد رجل الغرب لمدة خمسة قرون على  المتضورات لنظام البصري الجديد ل

األقل بحجم مناسب و قبل انه تؤدى حساباته كاهن فلكي هناك في بالد البلطيق إلى أولى 

ستعرفها الكرة األرضية  خالل بضعة قرون و هكذا يشكل الكتابة  النكبات الكبرى التي

يجوز التوهم بأنها كانت وليدة يومها أو ال كبرى التي بحلقة من سلسلة التحوالت ال

االعتقاد بان أثارها قد عمت على الفور ولكن كيف يمكن إدراك ما قدمته الكتابة إلى 

    لم  نضع  إمامانالبشرية في نهاية القرن الخامس عشر و مطلع القرن السادس عشر إذا

  1.اكل هذه المجموعة من التجديدات التي لعب دوره بينه
                                                 

 .34 مرجع سابق صمحمد سميح السيد ، ظهور الكتاب ،   1
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   تاريخ الكتابة و الكتاب                                                              1-6

 مع التطور التاريخي لحياة اإلنسان وتداخل المجتمعات مع بعضها البعض و ترابطها 

 ىوجد نفسه غير قادر على التفاهم مع الغير من المجتمعات األخرى ولذلك بذل قصار

اد الوسيلة التي يستطيع عن طريقها التواصل و التفاهم مع تلك المجتمعات جهده في إيج

ولذلك هداه التفكير إلى اختراع الكتابة التي من خاللها يستطيع أيضا خفض بنتاجه الفكري 

  .و تراثه الثقافي و العلمي من الضياع و االندثار

ي االستخدام فقد بدأت على وقد مرت الكتابة بعد مراحل زمنية إن تبلغ القبول و السهولة ف

شكل صور تدل على معاني و مدلوالت ملموسة في الحياة  اليومية وقد تم العثور على 

 في  التميرا\ في فرنسا و السكو  سنة في كهوف 3500بعض النقوش والصور عمرها 

اسبانيا وال  لغة هؤالء القوم كانت بدائية فلم تكن هناك حاجة  لتطوير كتابة خاصة بهم 

ما تم العثور على الكثير من النقوش والصور و الرموز الدالة على معاني معينة في ك

 سنة 5500منطقة الهالل الخصيب  وبالتحديد مع الحضارة السومرية وذلك قبل حوالي 

وقد دلت هذه النقوش و الرموز على تطور الكتابة عندهم حيث عرفت كتابتهم بالمسمارية 

تابة في بداية عهدها عبارة عن صور توحي تماما بما رسم فيها أو االسفينية  وقد كانت الك

وفي مرحلة أكثر تقدما تطورت إلى صور رمزية توحي بمعنى معين و تم العثور على 

 صورة رمزية ومما الشك فيهان هذه الرموز كانت صعبة الفهم لعامة الناس 2000حوالى 

لرموز الصوتية كانت خطوة فسارعوا إلى استعمال رموز توحي بأصوات معينة وهذه ا

 وفي مرحلة متقدمة من التاريخ البشرى جاء الفينيقيين  في تطور الكتابةأساسية إلى األمام

 ام وابتكرو-ق1100وهم سكان السواحل الشرقية لحوض البحر المتوسط وذلك حوالي 

وبذلك الكتابة الفينيقية مستعينين بذلك بالكتابة السومرية و المصرية القديمة وطوروها 

 األبجدية الفينيقية والتي هي عبارة عن حروف وكل حرف يمثل صوتا معينا اابتكرو

وصارت حروفهم أو رموزهم واضحة سهلة للكتابة وهذه الحروف كانت أساسا للكتابة في 

                                               1الشرق كما في الغرب

                                                 
   ساfr.google.www 05/05/2008، 22.00  تاريخ الكتابة والكتاب ة لوزارة التربيةحقوق الطبع و النشر محفوظ 1 
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م - ق403 وذلك حوالي نم التي نقلوها عن الفينيقييوجاء بعد ذلك اإلغريق وطوروا أبجديته

حيث صار لديهم أبجدية خاصة بهم  والتي أصبحت أساسا لألبجدية في الغرب ثم جاء 

 حرفا12حوالى\ على بعض األحرف كما هي االرومان فاخذوا األبجدية اإلغريقية فابقو

الها وقد سادت  استعم  أحرف اعادو استعمال ثالثة أحرف كان قد بطل ةوعدلوا سبع

 اإلمبراطورية الرومانية على  بعد سيطرة بالد أوروباةاألبجدية الرومانية والغة الالتيني

بالد الغرب وهذه األبجدية مازالت تستعمل حتى يومنا هذا بعد إجراء بعض تعديالت 

                                                                                .عليها

أما الكتابة و األبجدية العربية فقد جاءت متأخرة بعض الوقت عن باقي األبجديات لعدم 

اهتمام العرب بالكتابة في عصر الجاهلية و ذلك الن معظم القبائل العربية كانت من البدو 

 في حاجة إلى ثقة الكتابة لكن بعد نزول القران الكريم ودخول اإلسالم الجزيرة اولم يكونو

خذت الكتابة العربية مكانها بين القبائل وباألخص عندما قرر الخلفاء الراشدون  أالعربية

تدوين القران الكريم وكان ذلك في عهد الخليفة عثمان بن عفان ومع انتشار القران الكريم 

والدعوة اإلسالمية في عموم األقطار انتشرت الكتابة العربية انتشارا واسعا كما استعملت 

ة في لغات عديدة غير العربية منها الفارسية واألفغانية و التركية                          الكتابة العربي

  واألبجدية العربية في األصل مشتقة عن الكتابة السامية التي اشتقت بدورها عن األبجدية 

 حرفا هجائيا ووصلت إلى العرب عن طريق األنباط  22صال من أ  تألفتالفينيقية التي

 العربية وقد تأثر األنباط بحضارة االرميين وكتابتهم                         ة شمال الجزيراالذين سكنو

مجموعة من الصحائف المخطوطة او المطبوعة يضم بعضها إلى بعض بالخياطة 

 بواسطة أسالك معدنية يكون عادة ذا غالف ورقي وذا غالف كرتوني وقد اوالتغرية أو

يجلد بالقماش ونحوه وقديما كان الكتاب عبارة عن مجموعة ألواح فخارية وعبارة عن 

 أكثر ل فقد عرفه السومريون والبابليون قب يالكتاب الفخار  فأما .درج من ورق البردي

 فقد عرفه المصريون في الفترة  نفسها \نرجيالكتاب الد\ وأما 1 أالف سنةةمن الربع

تقريبا والواقع إن المصريين صنعوا من سوق قصب البردي إدراجا طويلة جدا ولما كان 

البردي اخف وزنا وأكثر مالئمة للكتابة من الفخار فقد أخذت مص تصدره إلى مختلف 

                                                 
   ساfr.google.www 05/05/2008، 22.00  تاريخ الكتابة والكتاب ة لوزارة التربيةحقوق الطبع و النشر محفوظ 1 
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ن اإلغريق  وع)رجىدال كتاب (بلدان الشرق األدنى  وعن المصريين اقتبس اإلغريق

 ومن )الورق(  Paperة ظ اشتقت لف)البردي(  Papyrusة ظاقتبسه الرومان بدورهم ومن لف

 وهى الميناء الفينيقي الذي أصبح فيما بعد مركزا لتصدير البردي Byblos لاسم مدينة جبي

  هذه نشأت Biblion الكتاب في لغتهم ومن كلمة م  وهو اسBiblionظ اشتق اإلغريق لف

 وكان Parchment للميالد حل الرق 400  ومعناها الكتاب المقدس وحوالي العام Bibleكلمة

 الحاضر ذا الصفحات المطوية ه محل البردي واتخذ الكتاب شكلتيعدمن جلود الحيوانا

المضموم بعضها إلى البعض وفي القرن الثامن للميالد شرع العرب يستخدمون الورق 

 بعد فتح مدينة سمرقند حيث )الجلود(الد بدال من الرق  للمي105الذي ابتكره الصينيون عام 

 البلدان األوروبية في القرن الثاني عشر  وقد آخذتم وعنهم 751أسسوا مصنعا للورق عام 

 اخترع 1436انشىء أول مصنع للورق في انجلترا في القرن الخامس عشر وحوالي عام 

ركة فكان ذلك االختراع نقطة غوتنبرغ الطباعة بالحروف المعدنية المنفصلة أو المتح

تحول  في تاريخ الكتاب نقلته من طور المخطوطة إلى طور المطبوعة وأول كتاب طبع 

.  1 م1455 و عام 1452في أوروبا هو الكتاب المقدس الذي طبعه غوتنبرغ في ما بين عام 

ة ي تاريخ الكتاب هناك أربع ثورات غائية نقلت كل منها الكتاب نقلة حضارية ضخموف

وقعت األولى منها في األلف السادسة قبل الميالد وهي اختراع الكتابة حيث أمكن اإلنسان  

أن يخرج المعلومات من رأسه ليضعها على وسط خارجي  قابل لنقل المعلومات إلى 

 إال أنها انتهت في  الكتابة ايديوجرافية ثم تصويريةاآلخرين في الزمان والمكان وبدأت

ة على النحو الذي بدأه قدماء المصريين في األلف الثانية قبل الميالد األعم األغلب أبجدي

 أو الكنعانية أو السامية ةوفيما عرف باألبجدية السينائية التي انتقت منها األبجدية الفينيقي

أيا كان اسمها أو أبجديات العالم جميعا أما الثورة الثانية في تاريخ الكتاب فقد جاءت في 

آلن في اي للميالد عندما اخترع شان لون الصيني الورق الذي نستخدمه مطلع القرن الثان

الكتابة و الطباعة  وكان اإلنسان قبل ذلك يكتب على مواد طبيعية يجدها في البيئة 

 الجلدية  وكان  الرفوفويصنعها من موارد بيئية  مثل ورق البرى أو ألواح الطين  أو

نحاء العالم بعد عدة قرون من بقائه في الصين  في جميع إه الورق الصيني وانتشارعاختر
                                                 

   ساfr.google.www 05/05/2008، 22.00 لكتابة والكتاب تاريخ ا ة لوزارة التربيةحقوق الطبع و النشر محفوظ 1 
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في تاريخ الكتاب و مسيرته جاءت يوم اخترع   هاما من عوامل انتشار الثورة الثالثةمالعا

اإلنسان الطباعة بالحروف المتحركة تلك الثورة التي خرجت من أوروبا وغزت العالم كله 

 عشر ميالدي سي القرن الخامفي فترات مختلفة من حياة العالم بعد اختراع الطباعة ف

هذه الثورة غيرت وجه الكتاب ووجه العمل الفكري ونقلت البشرية نقله ضخمة في مدرج 

الحضارة وتأتى الثور الرابعة في القرن العشرين  ونعنى الثورة الحاسمة والليزر 

 وهي ثورة ما تزال تكتمل ولم تصل إلى محطتها النهائية كما توتكنولوجيات  االتصاال

وصلت الثورات الثالثة السابقة عليها  ونحن في مطلع القرن الواحد والعشرين نعيش في 

 ال يستطيع التاريخ لها وإنما فقط يمكننا إن نصفها ونسجلها  خضم تلك الثورة الرابعة و

 الطباعة بالكتل نياألوربيقبل   ولقد عرف الصينيون  والكوريون وال نحكم عليها 

ضا الطباعة بالحروف المتحركة وربما كان ذلك ألسباب دينية الخشبية كما عرفوا أي

وخاصة لطبع النصوص الدينية التي ال تحتاج إلى تغيير من وقت ألخر وقد بلغت الطباعة  

 - م129-960-بالكتل الخشبية أوج عصمتها و جمالها في الصين في ضل أسرة سنوج

      1.ذية و الكونقوسيةسع في طبع النصوص المقدسة البو علي نطاق وا تواستخدم

مراحل تطور الكتاب                                                                               1-7

 رويا الغربية إلي في ا  المؤرخون تقسيم تطور الكتاب المخطوطراعتب  امنذ زمن بعيد جد

خالل فترة علمانية و هما تعبران –رة  نسبة إلي الدير وفت–فترة ديريه –ين كبيرتين فترت

القرون السبعة التي انقضت  منذ سقوط اإلمبراطورية الرومانية حتى القرن الثاني عشر 

 لفعل باإلضافة إلى باقي المؤسسات الكهنوتية هي التي احتفظت   كانت االيديرة 

انه اعتبار من نهاية  و إنتاج  الكتاب وجيهة ثانية  ةباالحتكار شبه الكامل بالثقافة الكتابي

القرن الثاني عشر حدث  تبدل عميق  كما أدت التحوالت الفردية واالجتماعية التي 

   وتشكيل طبقةن التعليم لدى  العلمانيي خاصة تأسيس الجامعات وتطوراجسده

ب وكتابتها ثم  نسخها و   الكت جديدة إلى انعكاسات عميقة على شروط تأليفةبرجوازي

                      نشرها           

                                                 
 الدار المصرية اللبنانية ،الكتب والمكتبات في العصور الحديثة الجلد األول الكتاب في العرب المتالف أو الطبعة األول ،شعبان العزيز خليفة   1

               .م  2000يناير – 1422 شوال،القاهرة
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وعندما جاء رواد الطباعة يضعون صناعتهم الجديدة في خدمة منتجي الكتب على صعيد 

الفترة –لم تعرف  دراسة تقديم الكتاب وتزيينه  التقنية المادية وحدها دون التطرف إلى

ما كان  مثلا من تاريخه سوى بعض التغيرات القليلة بالنسبة للقرون السابقة تمام–العلمانية 

الوضع في العصور العابرة ضلت األديرة حتى خالل الفترة الملقبة بالعلمانية تتابع كتابه 

 التي كانت تحتاج إليها  الستخدامها الخاص تقضى انضمت األديرة تالمختلف المخطوطا

 يمثل جزء تبتخصيص عدد من الساعات يوميا للعمل الفكري فقد كانت كتابة المخطوطا

عمل وهكذا كانت عمليات النسخ المنضمة وفق العادات التقليدية تنتج دائما ها مأمن هذا ال

كتبا للدراسة ومخطوطات للطقوس الدينية وقد استمر الوضع على هذا المنوال حتى اليوم 

  الذي حلت فيه الطباعة نهائيا محل لمخطوطة في مجال الماضي  

تقاليد إال أن الطابع الغالي للفترة دافع من ال النسخ برغم استمرار بعض االيديرة في أعمال

الجديدة التي تبدأ مع  مطلع القرن  الثالث عشر هو أن األديرة لم تعد المنتجة الوحيدة 

للكتب كما أنها هي نفسها   لم تعد تنتج إال ما تحتاجه الستخدامها الخاص                               

ار من مطلع القرن الثالث  عشر بل منذ نهاية القرن الثاني عشر أدى ظهور واعتب

 كان معظمهم وال شك من –الجامعات و تطورها إلى والدة  جمهور  جديد من القراءة 

 –الم مربية – وثيقة بمؤسسات كهنوتية أخرى  سوى ترجال الدين ولكن ال تربطهم حلوا

               طيلة فترة  ارتباطهم بها             

 التحضير دروسهم إلى نصوص ومراجع وتعليقات ولذلك  فيأما األساتذة فكانوا يحتاجون

  بالجامعات إلى  العمل هذه مما أدىكان من الضروري أن تكون تحت تصرفهم أدوات

اقتناء المكتبات التي يمكن الرجوع إليها إال انه لم يمكن دائما من الممكن أو اليسير شراء 

نسوخة مما فرض  بالضرورة إنشاء مشاغل  يستطيع  فيها الحرفيون أن نصوص م

    1 بسعر زهيد و في اقل وقت ممكن المؤلفات  الالزمةهينسخو

  : تاريخ تدوين الكتاب 1-8

من يبحث عن تاريخ الكتاب إنما يبحث عن تاريخ الحضارات اإلنسانية في جميع     

داءا من الكتابة الصوبة إلى النقش على األلواح مجاالتها وفي ازدهارها أو انحطاطها ، إبت

                                                 
   )23، 22، 21(السيد ظهور الكتاب مرجع سابق ، ص  محمد السميح ،   1
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الطينية ، التي كان يعبر فيها عن أفكار وتدوين المفاهيم التجريدية ، بل وأرق المشاعر 

، إلى ما يمكن أن نسميه النقش الرمزي غير المرئي في عالم الفضاء اإللكتروني .اإلنسانية

وبا من األيام العصبية بالعصور حل بأورا وشبكة اإلنترنت وعلى سبيل المثال فإن م

الوسطى حل بالكتاب ما هو أصعب منه فقد أحرقت وتالشت كميات كبيرة من الكتب 

خالل المجمعات البربرية باستثناء تلك المجموعات التي وجدت لها ملجأ في الكنائس 

إلحياء وعندما بدأ  انبعاث الثقافة في إيطاليا في القرن الثالث الميالدي داعيا إلى حركة ا

 –البحث عن مادة رخيصة للكتابة : للثقافة اليونانية  برزت معه مسألتان مهمتان هما  

  .البحث عن حل تكنولوجي يؤدي إلى اإلسراع في نسخ الكتاب  الواحد 

 بالنسبة للمسألة األولى كان الحل سريعا إذ انتقلت صناعة الورق من بلدان إسالمية إلى -

في القرن الخامس ) غونتبرغ ( سألة الثانية على يد األلماني أوروبا في حين كان حل الم

عشر عندما اخترع الطباعة بأحرف متحركة ومنذ ذلك الحين والكتاب يتمتع بأهمية كبيرة 

في نشر المعلومات فقد اعتبرت الكنيسة اختراع غونتبرغ منحة إلهية ألن العالم بفضلها 

  ما تحولت تلك التوقعات إلى قلق سيعرف الدين الصحيح من وجهة نظرها وسرعان 

بسبب فقدان الرقابة ووجود منشورات  مؤلفين مجهولين ، وهذا بدون دفع إلى تدخل 

الكنيسة البابوية في الفاتيكان ، تبدأ حمالت الرقابة على الكتب غير المرغوب فيها اعتبارا 

  .1979من 

 النسخ ن ع الشكل وفي جمي     وأصبح الكتاب بفضل اختراع الطباعة نتاجا قياسيا موحد

كما تغير شكل االتصاالت لتكون ما بين مجموعة نسخ من كتاب واحد ومجموعة من 

القراء تعبر شكل االتصال من الصورة إلى الكلمة ومن األذن إلى العين ، إذ تحول 

المتمتعون إلى قراء  ، ومع تطور الكتاب المطبوع  تطورت حقوق التأليف والنشر وإن 

 1969ق قد أعطى في الحقيقة إلى الطباعين وليس المؤلفين وكان ذلك عام كان أول ح

 على حق امتياز الطباعة وبيع كتاب محدد  مدة زمنية  Venter Printerعندما حصل 

  .1معينة

                                                 
،  العدد الثاني ، المنظمة العربية للتربي والثقافة والعلوم 21 نعيمة حسين رزوقي، المجلة العربية للمعلومات ، مجلد  1

   66 ، ص 2000تونس ـ 
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                                                                              :أيدلوجيات الكتاب  1-9

يولوجية في معناها العام هي مجموعة  من المفاهيم والقيم والعبارات المشكلة  األيدن إ

للنظام الخاص بجماعة أو فرد أو حكومة وحزب أنها أسلوب التصور أو التفكير الذي 

  تتحدد وفقدها ة فئة عن غيرها وفرد من أخر  وهكذا فان لكل مجتمع إيديولوجيهتتميز بي

  إناثا وذكور في األسرة والعائلة والمؤسسة العملية ا و صغاراائه كبارالعالقات بين أبن

وكذا نوعية العالقات التي تربط بالمجمعات األخرى سلبيا وإيجابا وهذه االيدولوجيا إنما 

يكتسبها اإلفراد عن طريق التربية سواء كانت عفوية أو مقصودة باعتبارها سبيل التشكيل 

مع ألخر ومن عصر إلى عصر حسب الظروف الخاصة بكل الثقافي الذي يختلف من مجت

 وهذه األيدلوجية السائدة هي وسيلة تساهم بها الدولة في الحفاظ على 1هاتجع احتيامجتم

ؤطرة للمجتمع أذا ماسيرت ابرز م ويعني هذا أن االيدولوجية ال2سلطة الطبقة الحاكمة

 ها ومفاهيم تجاوزهاتامعتقدمميزات العصر االيجابية سببت في تقدمه و أن أبقت على 

 عليها كانت عامال من عوامل التخلف ةالزمن كليا أو جزئيا سعت إلى المحا فض

على معارضة التطور لذا نتساءل عن ها  تا معتقدينشااالجتماعي وعائقا على التقدم إذ 

 الواقع االجتماعي و العصر أو تتها لمتطلباامدى استجابة المدرسة في مفاهيمها و تصور

 فهي تضف التطور  وتناقضها معها والن المدرسة هي أداة الدولة في التربية و التعليم

  .3حقيق سياسة الدولة التربوية تكتبا مجهولة ل

                                                 
    27 ص 1975الطبعة الثانية –ر الفكر العربي مصر  و التربية داااليدولوجيا -عبد الغنى عبود  1

2 France  vernier  l"écriture   et les  tests  édition  social  pacas  1977  page  53  
3 arpit , la  révolution  de  livre  p.u.f 1975  page  75   
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  : الكتاب المدرسي-2

 تعريف الكتاب المدرسي                                                                       - 2-1

لمدرسي هو نضام كلي يتناول عنصر المحتوى في المناهج ويشمل عدة عناصر الكتاب ا

األهداف والتقويم والهدف إلى مساعدة المعلمين للمتعلمين في وصف ما وفي دراسة ما 

امة من وسائل تنفيذ على تحقيق األهداف المتوفاة كما حددها المنهاج ويصبح وسيلة ه

وأساليبها المختلفة كما أن بعض األساتذة ا جيعرف القارئ بأسس البيولوالمنهاج حيث ت

مرجع للمعارف العلمية حيث يجدون أفكار علمية وينفرد الكتاب كيتخذون الكتاب 

بط المنهجي بين الدروس المقدمة من طرف الرالمدرسي عن إي كتاب آخر حيث يقوم ب

ن وآخرون أن األساتذة و الكتاب المدرسي المقرر لتالميذ وكما يعرفوه أبو الفتوح رضوا

الكتاب المدرسي وسيلة هامة تعليمية وتربوية  وان الكتاب المدرسي كتابا رسميا يخضع 

 أن 1995  أو تغييره وكما يؤكد ايت  عبد السالم عام 1لسلطة إدارية تقرر قبوله أو رفضه 

 دليل ومرشد وهو الضامن البيداغوجي آي انه يهيكل التعليم ل والكتاب المدرسي أداة عم

حديد محتوى البرامج التدرج وطريقة االستعمال كما يتدخل في التكوين الفكري والثقافي  بت

                                                2والوجداني واإليديولوجي للتمييز فيحفزه ويوجه تفكيره 
 
                                             تاريخية عن الكتاب المدرسي                    نبذة2-2

ث عن المدرسة أن استقرت كمؤسسة اجتماعية وزاد وعي األساتذة والمدرسين حعلى الب

تب مدرسية بدا استخدام المراجع العامة والبحوث كك صعوبات في وظهرت بمهنتهم 

في شكل متدرج متخذا في هر   با خاصة لتالميذ هم فبدا الكتاب يظالمعلمون يضعون كت

اغلب الحاالت صيغة الشرح لكتب أصيلة وانجازها وتنظيم محتوياتها وهذه أول مراحل 

هور الكتاب المدرسي كنوع متميز من الكتب منذ حركة تأليف الكتب المدرسية على هذا ط

النحو من القرن الثالث عشر الميالدي  وكانت هذه الكتب ال تحتوي على الكثير من 

ائل مجدية االبتكار العلمي  ولكنها تحتوى على مجهود تربوي من حيث كونها كانت وس

 التالميذ وجمع أشتائها الواسعة في ذاكرتهم ويقول الفهم قضايا العلوم الصعبة من لتقرب
                                                 

   195 ص 1962استخدامه مكتبة االنجلو المصرية مه و  الكتاب المدرسي تاريخية  أسسه تقوي–ن وخرابو الفتوح رضوان وآ  1
               9 .  -3 ص 1995 إعداد وتقييم الكتاب -ايت عبد السالم  2
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 غيرهم من األمم في تأليف الكتاب المدرسي ا أن العرب سبقو 1962.  الفتوحرضوان أبو

مثل م وكانت الكتب المدرسية العربية تها في المدارس في كل العلووكان تالميذهم يدرسون

ا من نوع معين وثقافته لها خصائصها ويضيف أن الكتاب كان عامال من عوامل بحث

توحيد الفكرة و الثقافة في وقت لها توجد سلطة تعليمية تقس المناهج وتفوض الكتاب وإنما 

  1اب وسلطة مؤلفة ومركزه من العلم كانت الوحدة الثقافية تقوم على سلطات الكت

  تاريخ الكتاب المدرسي في الجزائر 2-3

يعود تاريخ  إنشاء أول كتاب مدرسي جزائري إلى تأسيس المعهد التربوي الوطني سنة 

بعد إمضاء الرئيس احمد بن بلة على المرسوم الرئاسي الذي يقضى بذلك  ومن 2 1962

.                                   د تأليف كتاب مدرسي جزائريبين أهم المهام التي أوكلت لهذا المعه

 و المعهد التربوي الوطني مكلف بانجاز الكتاب 1980ومنذ ذلك العهد إلى غاية سنة 

المدرسي من تأليف وطبع ونشر وتوزيع للمؤسسات التعليمية عبر الوطن              

 المعهد الوطني مكلف بأعداد  في بداية الثمانينات كانوبمجئ نضام المدرسة األساسية

جميع الكتب المدرسية وتعريبها ماعدا الكتب الخاصة بالغات  األجنبية التي تم تغييريها 

 الوطنية وقامت بهذا العمل في ما بعد وبالتالي تقرر تعريب جميع الكتب المدرسية للغة

جية تعينها الوزارة و تتكون هذه اللجان من مفتشين رلجان داخلية مقيمة بالمعهد ولجان خا

  وأساتذة المادة                                        

 تراكمت المسؤوليات على المعهد مما أدى إلى انصباب اهتمامه على 1991وفي سنة 

ب الذي يتطلب جهودا كبيرة  من استيراد مواد خام كالورق و الحبر الجانب المادي للكتا

لى فصلهما  مما أدى إ الخ  وطبع وتوزيع وما إلى ذلك على حساب الجانب التربوي

 على اسمه أما اإلنتاج والنشر والتوزيع تم اربوي وبقي محا فضفتولى المعهد الجانب  الت

وطنية ذات طابع تجاري وهي الديوان الوطني تركه لمؤسسة أخرى تابعة لوزارة التربية ال

  للمطبوعات المدرسية                                         

                                                 
       \53- 52\ الكتاب المدرسي مرجع سابق ص –ابو الفتوح  رضوان    1
يس قسم تصميم الكتاب المدرسي  أخذنا هذه المعلومات عن مقابلة التي أجريناها مع األستاذ أسد عبد الكريم ، رئ 2

  .، الجزائر 2008 جوان 13العاشور  ،  التربية  علوموتصديقة في معهد البحث في
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 حيث قرر المعهد التخلي عن تأليف الكتاب 1996وبقيت األمور على حالها إلى غاية سنة 

اب المدرسي تماما والتكفل بقضايا البحث في التربية وأصبحت العالقة التي تربطه بالكت

 البحث والتقويم و المصادقة                                                      ىالمدرسي تقتصر عل

 أصبح التأليف المدرسي حرا فصار بإمكان إي شخص له القدرة والكفاءة 1995ومنذ سنة 

                          1 شروط تفرضه الوزارةأن يؤلف كتابا مدرسيا بشرط أن يتبع في تأليفه دفتر

:                                                                   أهمية الكتاب المدرسي للتلميذ2-4

إذا نضرنا إلى الناحية الفكرية من عملية التربية و التعليم فإننا نجد أن التأثير فيها ياتى 

 و الكتاب بل أن النواحي االخري للتربية من ةاملين أساسيين هما المدرسإلى التلميذ من ع

جسمه خلقية و اجتماعية وروحية ال تخلو من اثر الكتاب في تنميتها فإذا كان السلوك 

الخلقي يتكون بالممارسة فان القيم والمثل العليا التي توجهه إنما تستعاد فكريا من المعلم 

ت الجسم تكسب بالتمرين فان قواعد اللعب وروح الرياضة ومن الكتاب وإذا كانت حركا

  مصدرها الفكري هو المعلم و الكتاب                                         

 ولكن الكتاب المدرسي   منه الكتاب المدرسي ومنه الكتاب االضافى هوالكتاب على أنواع

في كتب المراجع والكتب اإلضافية هو الكتاب األساسي في يد التلميذ وإذا اقتصر االطالع 

على عدد من توابع التالميذ أو من يهز الطموح في نفوسهم فان الكتاب المدرسي هو 

كتاب الجميع وان المدرس إذا كان هو العامل الذي يبدأ عملية التعليم مع التلميذ فان 

ل التعليم ما  بين التلميذ وبين نفسه إلى أن يص يبقى عليه مستمرالكتاب المدرسي هو الذي

يريد وهو أول طريق اإلفادة من الكتب كمصدر لتربية النفس وتعليمها ومع أن التلميذ 

المعرفة فانه صدر  م وموينضر في اغلب األحيان إلى المدرسة على أنها مصدر العل

 من ة  على أنها أعل تأليف ينضر دائما إلى األسماء المكتوبة على صدر الكتاب المدرسي 

  في العلم وأوقف منه صلة بحبل المعرفة                                             ةالمدرس

 دروسه وهو بالغا ما بلغ ال يستخدم حواس التلميذ إال السمع وال يتذكر منه مدرس يلقىفال

المعنى إلى مرة واحدة ثم  تتالشى مع تالشى ذبذبات الهواء بين لسان المدرس وإذن 

المدرسي فباق مع التلميذ ينضر فيه كلما أراد و يسمعه لنفسه كلما أحب التلميذ أما الكتاب 

                                                 
  .سياسية الكتاب المدرسيمن وثيقة للمعهد الوطني للبحث في التربية بعنوان أفاق    1
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اد على حقائق العلم ت الوقت كلما انس من النسيان اعتي لحضه من لحظا أويلجا إليه في

في ذاكرته و الكتاب المدرسي يعطي كل تلميذ بقدر حاجته فمن أطاق االستيعاب  من مرة 

ان في حاجة إلى مرتين   أو ثالث مرات بذل له من واحدة لم يلحق عليه بالمزيد ومن ك

 ال يقصوه وال ينهر وال يطلب أجرا وال مذات نفسه بالقدر الذي يريد والكتاب للتلميذ معل

شكرا ويبقى بجانبه وغير مقيد بزمان وال كان ولذلك فإننا ال نعانى إذا قلنا إن ما يبقى مع 

 ما يسمعه من المدرس وان كان مايسمعه من التلميذ هو بالمحافظة من الكتاب المدرسي ال

.                                                                المدرس هو أساس ما يحفظ من الكتاب

ورة والكتاب المدرسي شديد التأثير على التالميذ ألنه يعرض وجهة نضر عن الحقيقة وص

العالم تحمل في نفسها إثبات صحتها و التمييز يقرؤه مؤمنا سلفا مصدقا مقدما ومن ثم 

تحدث فيه معاني الكتاب المدرسي استجابات مهيأة وانشغاالت تلقائية وأحكاما سريعة فهو 

كذلك يمثل السلطة ويفوض الفكرة و يؤكدا المعاني ثم هو ال يوحى بالنقد ويقفل إمام 

مامه إال أن يستوعبه ويستظهره ويحيط علما بما جاء به  أالجتهاد وال يبقى التلميذ باب  ا

 هو انحراف عن جادة الحق وانتقال من  ا نم اويعتبران أي انحراف عن لفضة ومعناها

  .                                                     العلم إلى الطرف األخر المقابل له

المدرسي عضيم التأثير على التالميذ قوى األثر في العملية فخالصة القول أن الكتاب 

 ولذلك كان مالتعليمية شديد الفاعلية في تشكيل عقائد التالميذ وأفكارهم وميلهم واتجاهاته

كما يؤكد على أهمية الكتاب المدرسي مطوع عبود أن الكتاب  .1عظيم الخطر بالغ األهمية

 تي تعتمدها المدرسة وهو نصر المربيين من أهمالمدرسي هو أكثر األدوات التعليمية ال

  .  2 التعليمية عناصر العملية 

   وكما يؤكدون في موقع االنترنت بان الكتب مهمة للجميع من وجوه عدة فهي وسيلة 

اتصال بين منتجي المعرفة وأولئك الذين يحتاجونها مع غيرها من المعلومات وهناك 

غم ذلك فان الكتب  تعتبر األدوات الرئيسية في هذا بطبيعة الحال وسائل اتصال أخرى ور

ض علينا نوعا من التربية للناشئ تجعلهم قادرين  نعيشه تفرالصدر وتحديات العصر الذي
                                                 

   ، مرجع سابق ، صخدامهواست أبو الفتوح رضوان وآخرون ، الكتاب المدرسي فلسفته تاريخه  أسس ، تقويمه  1

) 3-4 -5-6 (  
  171 ، ص 1977 مطاوع عيبود ، التربية المعاصرة ، دار الفكر العربي ، مصر ،  2
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 المتالحقة وانفجار معرفي اعلى التعامل مع معطيات العصر تغيرات جديدة وتطور

ية للطالب والمادة التعليمية فالكتاب المدرسي كان ومازال هو المرجع األساسي للمادة العلم

للمعلم وكونه ركنا أساسيا في العلمية التعليمية إضافة أخرى تضاف إلى  رصيده فالمقرر 

في الكتاب امها التعليمي يكون في المادة  العلمية  أساسيا الذي تعتمده الدولة في نظ

مية ولسياسة  التعليملية المدرسي والذي يمثل الترجمة الصحيحة لألهداف التربوية للع

التعليم في الدولة كما انه الوسيلة لنقل المنجزات التربوية للمتعلم فمن هذه المنطلقات تأتى 

 وبحث أية عقبات من شانها أن هأهمية الكتاب المدرسي مما يستلزم ضرورة االهتمام بي

حالة تحول بين الكتاب المدرسي تحقيق أهدافه التربوية و التعليمية فضال عن هذا فانه في 

االفتقار إلى العدد الكافي من المعلمين و المحدودية التي يتسم بها إعدادهم أحيانا تمثل 

الكتب المدرسية معينات ال غنى عنها للمحافظة على معايير النوعية والتوجيه المناهج 

  :  ويمكننا حصر ضروريات الكتاب المدرسي للموقف التعليمي فيما يلي 

لما تعليميا يضم بين دفتيه المحددات العلمية و المعرفية الملزمة  الكتاب المدرسي يعد مع-أ

بكل من المعلم و المتعلم في إطار منهج دراسي خاص وبالكيفية المقبولة ومن ثم يساعد 

المعلم على أن يكيف ذلك المنهج للزمن المحدد له وان يخطط لموقفه التدريس سلفا بها 

ع المتعلمين بنجاح طبقا لظروفه وظروفهم يساعد على اجتياز صعوباته و التعامل م

  .                                             وإمكاناته وإمكاناتهم

 الكتاب المدرسي يعد مرجع القياس بالنسبة لكل من المعلم و المتعلم بمعنى انه تضمن -ب

   .تحديد بما يجعلها مناط الحكم التقويمي للمعلم

ة نظمنا الدراسية ودراستنا في الوطن العربي يع مع و ض المدرسي يتوافق الكتاب-ج

فنحن ال نستطيع أن نهرب من واقعنا الذي نفرض ظروفه الخاصة خطوات سيرنا على 

                                                                .نضام تربوي يكتنفه كثير من القصور 

 الكتاب المدرسي يعتبر تجسيد الفكرة كثيرا ما نجعلها وهى أن الميادين المعرفية في \د\

واقعها تخرج عن كونها مجاالت للتطبيق اللغوي والكتاب المدرسي هو أفضل ما يقوم 

                                     1.بالتدريب على المهارات اللغوية المختلفة وخاصة مهارات القراءة
                                                 

   سا fr.google.www  02-05-2008 ، 22.00أهمية الكتاب المدرسي  1 
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والذي يعتبر في عملية التعليم الذي يعتبر ركنا من أركانها وليس مجرد وسيلة من الوسائل 

المعينة عليها في هذا العصر الذي يوصف بأنه عصر تفجر المعلومات وانتشار التعليم 

سي أداة رئيسية في عملية ابقي اثر في نفس المتعلم فالكتاب المدر الن الكلمة المطبوعة  

سهلة التناول وال مجال لمقارنته  بأي وسيلة من الوسائل ا ة التعليم و التعلم وهو آد

 التعليمية فهو يبقى التلميذ في كل مكان وزمان ويرجع أليه 

متى شاء  ومن األمور التي تحوز اهتمام الدول المتقدمة و النامية على السواء عالقة 

ريس األخرى  ففي الدول المتقدمة  في النشر تجري تجارب كثيرة الكتب بوسائل التد

المواد السمعية والبصرية ومع هذا يبقى الكتاب المقرر عنصرا أساسيا في العلمية التعليمية 

فالكلمة المطبوعة وحدها هي التي تتيح للطالب أن يسيطر تماما على سرعة تعليمية كما 

الفكرية التي يتلقاها ويطوعها لجهاز تفكيره              أنها تسمح له أن يعيد بناء الرسالة 

ولقد أجمعت كل المؤتمرات اإلقليمية لتنمية الكتاب التي تنظمها هيئة اليونسكو على إعطاء 

ي مراحل التعليم األول ولقد أكد الخبراء انه جرى في األولوية للكتب التعليمية المطبقة ف

تخطيط التعليم إذا لم يحصل التلميذ على الكتب الضرورية وحيث أن هذه الضروريات 

 .1السابقة الذكر تؤكد أهمية الكتاب المدرسي المقرر

  :  أهمية الكتاب المدرسي في العملية التعليمية 2-5

 ليس مجرد وسيلة معينة على التدريس ، بل أنه صلب في الواقع أن الكتاب المدرسي     

التدريس نفسه وهو الدرس يعينه ، كل ما يستعان في التدريس من وسائل وإنما هي أشياء 

تابعة للكتاب المدرسي معينة لتالميذ على فهمه ، فالكتاب المدرسي أصل في العملية 

  .التعليمية وليس مجرد أصل معين عليه 

لتي تدرس للتالميذ يحددها من حيث الكم والكيف وكذلك هو الذي فيحدد المعلومات ا -

يحدد للتالميذ من كل مدرسة ما يدرسونه من كل مادة من حيث الحجم ومن حيث 

  .النوع 

 . الكتاب المدرسي هو الذي يبسط العنوان ويحدد ما يندرج تحته اتساعا وعمقا -

                                                 
   سا fr.google.www  02-05-2008 ، 22.00أهمية الكتاب المدرسي  1 
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ا ولو جزئيا ولو على بدون الكتاب المدرسي قد تضع الحكمة من تقرير موضوع م -

 .بعض التالميذ

الكتاب المدرسي يحدد طريقة التدريس أو على األقل يوحي بها فخالصة القول أن  -

الكتاب لمدرسي بالنسبة للمتعلم وسيلة تعليمية تساعده على تعلم المحتوى العلمي 

وتنمية رصيده الغوي ومساعدته على بناء تصورات معرفية باإلضافة إلى احتواء 

اب المدرسي على صور ووسائل اإليضاح األخرى تساعده على فهم النص كما الكت

يحتوي على التمارين والنشاطات الفكرية وٍأسئلة التقويم الذاتي ، فالكتاب المدرسي 

مصدر للعلم والمعرفة يعين على االستعداد ومتابعة الدروس ومراجعتها  المستوى  ، 

 والتالميذ وتحقيق كذلك األهداف ةستاذكما له أهمية في تحقيق التجانس بين األ

 .التربوية

والكتاب المدرسي هو أكثر األدوات التعليمية التي تعتمدها المدرسة وهو نظير  -

 لذا يمكن اعتباره مرآة تعكس اتجاهات 1المربيين ، من أهم عناصر العلمية التعليمية

 ذاك 2ها للحياةالنظام التعليمي الذي يكشف عن إيديولوجية السلطة الحاكمة وتصور

الذي تسعى إلى نقله للتالميذ حتى يتبنوه وهو ما يفسر  إجبارية الكتب المدرسية التي 

يسهر على استعمالها في جميع المستويات التعليمية في كافة أرجاء الوطن عن طريق 

المراقبة   الذي يخضع  له المدرسون ، مفتش التربية والتعليم ، بغية توحيد مستوى 

 حرصا على تجانس  اتجاهاتهم وبما أن األيديولوجية نظام تجريدي نظري التالميذ 

 وكثير ا ما يتقاض معه ، وأفضل سبيل هوثابت ، فهو قلما يتطابق مع الواقع بحيويت

يمكن أن تتبعه المدرسة حتى تكون إيجابية إنسانية وعصرية هو الثقة بالحاضر ، 

ناية بالحاضر ذات أهمية بالغة في ميدان واعتباره حلقة من سلسلة التطور ، ذلك أن الع

التربية ، ألنه يحرر التعليم من سيطرة النماذج التقليدية ويقيم حوار بين المدرسة 

 وهذا ألن المدرسة الحديثة مطالبة بالعمل في اتجاهين متناقضين  وهما 3والمجتمع

                                                 
   171مطاوع عيبود التربية المعاصرة ، مرجع سابق ، ص   1
   25- 24 عبد الغني  عيود التربية واإليديولوجية ، مرجع سابق ، ص   2

3   Suzana Mollo : lécole dans La société Dunod , Paris, 1969 P 70 .   
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 إلى سرعة التقدم المحافظة على القيمة اإلنسانية وإعطاء تعليم متنوع ينتبه أكثر فأكثر

 1العلمي 

  دور الكتاب المدرسي بالنسبة للتلميذ 2-6

يعد الكتاب المدرسي مصدر للمعرفة قريب المنال وسهل يقدم لتالميذ جملة من الحقائق و 

المفاهيم والمهارات فهو أداة لتنمية الفكر عن طريق اكتساب المعلومات والزيادة منها كما 

ما له دور في نقل المعارف و الدور التقليدي و األكثر  وك2انه أداة للتحري و البحث

  3شيوعا حيث يجد التلميذ فيه معلومات خاصة ومضامين متنوعة وقواعد ونظريات 

والكتاب الجيد هو الذي يعكس فعال واقع التلميذ ويعمل على إدماجه في مجتمعه والرقى 

مات وتعميقها لدى التالميذ الكتاب المدرسي وسيلة للمراجعة ولما ال ترسيخ المعلو. به

بشكل جيد يمكن للتلميذ أن يستعمله طوال العام حيث بجوفيه نفس الدروس وأحيانا يضيف 

له معلومات جديدة تدعم فهمه وتثرى رصيده المعرفي إثناء وتقديم األساتذة للحصة ويمكن 

يل التلميذ في اعتباره وسيلة تدريبه من خالل التمارين وكذلك له دور في تقييم ومرقبه ودل

البحث والعمل الفردي ويمكنه من الحصول على المعرفة تدريجيا بفضل التمارين 

المبرمجة قصد تثبيت وتمتين وخفض  المعلومات وله قادر المشاركة الفعالة في اكتساب 

    المعرف العلمية والمهارات ويمكن تحديد ادوار الكتاب المدرسي فيما يلي                           

ص في أن الكتاب المدرسي ال لخو تت: دورة في تطوير القدرات و المهارات 2-6-1

يسمح فقط بنقل وتحصيل سلسلة من المعارف ولكن يهدف كذالك إلى إكساب األساليب و 

           التوجيهات وعادات ويلقن طرق وتقنيات                                                     

تى هذا بعد تعلم معرفة ما ويؤ : دوره في تطوير وتدعيم المعارف المكتسبة 2-6-2

وعن طريق القضاء على الصعوبات التي يتعرض التلميذ من خالل االنطالق من أخطائه 

وتعويده على تطبيق المعارف في مختلف األوضاع من اجل ضمان نوع من االستقرار 

                                                                               وهذا هو دور التطبيقات 

                                                 
1   Suzanne Mollo ; Ibid , P 225  

 ، مرجع سابق ، استخدامه أبو الفتوح رضوان ، وآخرون ، الكتاب المدرسي فلسفته تاريخه ، أسسه ، تقويمية ،  2 
195  

3  François Marie , dGerard xavier Rosiers  , concevoir et valeurs des Manuel Scolaire édition Bock Belgique 
1993 . P74 .  
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والتي تقوم على تحديد طرق تصحيح وتقويم  :دوره في تقييم المعارف 2-6-3

الصعوبات التي يواجهها التلميذ من اجل نموه ويتم ذلك من خالل تحليل أخطائه                         

                                    : وتتضمن :   دوره في مواجهة الحياة اليومية و العملية 2-6-4

يفة ومجموع المكتسبات يصل التلميذ بفضل الكتاب المدرسي إلى توصيف مكتسباته  وظ-

                 في حياته اليومية                                                                      

يفة المرجع باعتباره أداة يستند أليها التلميذ في تعلمه من اجل إيجاد معلومات  وظ-

ودقيقة                                                                                        مضبوطة

يفة التربية االجتماعية والثقافية وهذا يتعلق بكل المكتسبات المرتبطة بتعليم سلوك  وظ-

                                                1العالقات مع اآلخرين وكذلك طريقة الحياة في المجتمع 

                                                   : لمدرسي بالنسبة لألستاذدور الكتاب ا 2-7

على غرار الوظائف واألدوار التي تؤديها الكتاب المدرسي بالنسبة للتلميذ فانه يساعد 

 :                                                                            المعلم في عدة أشياء منها 

يفة اإلعالم العلمي وذلك لكونه يحل المعارف المختلفة والتي يمكن أن يساعد في دعم وظ

  معلوماته إضافية قد ال تتوفر في الكتاب المدرسي 

 يجد المعلم في هذه الكتب طرقا تعليمية جديدة ومختلفة على طريقة الكتاب المدرسي - 

  ب البيداغوجى                                            فهي قادرة على تحسين وحتى تجديد أسلو

يفة المساعد على تقييم المعارف من خالل التمارين والتطبيقات المقترحة فيه فمن  وظ 

خالل الحلول وأساليب التقييم المقدمة فيه يستطيع اكتشاف مواطن الضعف لدى التالميذ 

                                                        ويساعده على تحليل أخطائهم وتصحيحها       

 يعد دعما وسندا علميا يقوم بالرجوع إليه أحيانا  الستذكار معلوماته أو لتثبيت معارفه  

وبصفة عامة يمكن اعتبار أن الكتاب المدرسي يساعد المعلم في تحديد ما يود تدريسه كما 

يس وأسلوب تقديم الموضوعات ويقترح له الناشط المختلفة التي يوحى إليه بطريقة التدر

 قدور الكتاب المدرسي يساعد األستاذ على فهم التالميذ للبرنامج 2يمكنه استخدامها 

                        .المطبق
                                                 

1   François Marie , dGerard xavier Rogiers  , concevoir et avaleurs des Manuel Scolaire , Ibid P66-72  
  .233 ص  بدون سنةمحمد السعيد بالشموس الكتاب المدرسي مجلة جامعة الملك عبد العزيز للعلوم التربوية   2
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ل المدرسة ساكنة في مجتمع دائم الحركة و أن تنقطع عن الواقع ولو لذا ال يعقل أن تظ

ة أو بالرغم منها ذلك أنها تقف موقف المتفرج من الحياة تؤدي بالمتعلم إلى ألسباب سياسي

االستالب ذلك االستالب الذي يعتبره التعليم التقليدي أو االحتراز قانونا ال هروب منه 

والمدرسة بهذا الشكل تذمي الحاجة إلى تلقي المعرفة وتعلم الحياة من المؤسسات التي 

   1المتعلم من التحلي بشجاعة تسمح له أن يكبر ويتحرك بحرية تتولد إزاءها تبعية تمنع 

وفي نضر عفيفي أن المدرسة لها أبعاد ثالث أوال ينبغي أن تعين الناشئين والكبار على 

التخلص من المفاهيم والمعلومات واالتجاهات والقيم المترسبة في سلوكهم وعالقاتهم ثانيا 

ل وتغير في هؤالء  ضرورة تشكيلهم على ينبغي أن نأخذ في مسؤوليتها  وهي تعد

الصورة االجتماعية الجديدة وذلك بترجمة هذه الصورة في قوانينها ولوائحها و تنظيماتها 

المادية البشرية وما يتصل بهذا كله من مفاهيم وطرق التدريس وخبرات تعليمية ثالثا 

وب فيها وتمكين ينبغي أن النقف عند حد قلع مفاهيم الماضي واتجاهاتهم غير المرغ

المتعلمين من أن يكونوا تعبير عن إيديولوجية المجتمع أو الهتيوبيا التي يرجوها في 

مستقبله وإنما عليها كذلك أن تمكنهم من أن يعيدوا النضر في انسفهم وإعادة تشكيل 

مجتمعهم بذكاء فاليكونوا مجرد صورة لتغير الذي ينشده المجتمع بل قوى محركة لتغييره 

ه فالكتاب والمرجع األساسي الذي يعبر على تقدم الحضارات وهو الروح البشرية وتقدم

  .2واهو روح الحضارات ووسيلة في تطوير جميع مجاالت الحياة في كل الميادين

  

                                                 
1   ivan  illich  société  sans  école  traduit  de Langlais  pas gerard durand  spécif  1971  p83, 
84  

   268ص . 1975 المكتبة االنجلو المصرية  4د عفيفي التربية و التغيير الثقافي ط  2
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:                                                                     يفة الكتاب المدرسي  وظ2-8  

المدرسي بعد هذا يقوم بعدد من الوظائف التي تري طبيعته وصنوفا وتؤكد أهميته الكتاب 

كعامل من عوامل التربية والتعليم فالكتاب المدرسي مصدر للمعرفة قريب المنال سهل 

التعاطي مؤكد الثقة يجمع التلميذ من مجموع ما يحصل عليه منه أول مكتبة تقع في 

رسي نجد                                                          حوزته ومن بين وضائق الكتاب المد

  الكتاب المدرسي وسيلة في يد التلميذ السترجاع الدروس يرجع إلى الكتاب                      

يسترجع ما تعلم ويستعيده ولو ال قيام الكتاب المدرسي بهذه الوصيفة لصعب على اى 

الكتاب المدرسي أداة للثقافة فكثير من المواقف  وف الدراسية صفا بعدتلميذ أن يجتاز الصف

                .في الحياة يصعب مواجهتها بغير الرجوع إلى الكتاب  ويمتاز هو بأنه في متناول التلميذ

 ارين كالمسائل الرياضيةالكتاب المدرسي يشتمل على كثير من رسائل التدريب و التم

التمارين النحوية والبالغية واألسئلة االسترجاعية والمشكالت التفكيرية              

والكتاب المدرسي يضبط عملية التعليم ما التلميذ فالتلميذ ألملك المناهج والقرارات ليعرف 

                                                                           .ما هو مطلوب منه بالضبط 

الكتاب المدرسي يدله على ما يراد منه وما هو مسئول عنه فالكتاب المدرسي يقوم بهذه 

الوظائف وكلها حيوي بالنسبة لتلميذ وبالنسبة عن يعنيهم أمر تربيته ويصعب جدا أن 

بية الناشئ من غير كتاب مدرسي تقوم بهذه يتصور اإلنسان مدرسة تقوم بوصيفتها في تر

 جان مارتان  انه تكمن  وضيفة الكتاب \  وكما يرى لويسيان فاقروه نرى 1الوظائف

                                        :المدرسي حسب ما تقتضه األهداف العامة في ثالث جوانب هي

ارف والمعلومات العلمية التي يقدمها الكتاب وفق خط الجانب العلمي  ويمثل جملة المع-

  معلوم أو مذهب ما                                                                           

م والمتعلم عند تقديم وتلقي وجى ويمثل التصور الحاصل بين المعلالجانب البيداغ-

                                                            المحتوى الذي يتضمنه الكتاب              

                                                 
 ، مرجع سابق ص استخدامهأبو الفتوح رضوان ، وآخرون ، الكتاب المدرسي فلسفته تاريخه ، أسسه ، تقويمية ،   1

9-10   
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مة التربوية وما تسعى إليه من خالل ظوالجانب المؤسستى يعكس الكتاب نضام المن-

                         1تكوين األجيال على المدى القريب والبعيد حسبما تقتضه فلسفتها التربوية

لتعليمية ويبرز األهداف العامة والخاصة للمادة والتي حيث يترجم الكثير من القرارات ا

 انه من جهة نضر المحتوى التعليمي 1985يرمى المعلم إلى تحقيقها ويؤكد عايش زيتون 

افة إلى ليمية يصبح الكتاب المدرسي من أعظم األدوات التعليمية باإلضوالطرائق التع

وم وتطويرها المفاهيم العلمية التي تقلل االتجاهات الحديثة التي تساعد على بناء مفاهيم العل

من تعقيد بيئة المتعلم وهى الزمة لتكوين المبادئ العلمية لدى المتعلم و العميقات العلمية 

وتساعد المتعلم على استخدام وضائق العلم األساسية في التفكير و التنبؤ باإلضافة إلى 

ت موحى آي ويؤكد محمد 2لدى المتعلمتنمية التفكير العلمي وتحقيق وضيفة المعرفة العلمية 

 انه حتى يتحقق الكتاب المدرسي عملية التعليم البد أن يعلم على تنمية  1990 وآخرون 

المهارات المعرفية ويسعى إلى تكوين عادات دراسية ايجابية تؤدى إلى ترفيه الفعل 

  .3التربوي

                                                 
    هور الكتاب ، مرجع سابقمحمد سميح السيد ، ظ    1
    95ص  1985 عايش زيتون دراسة تحليلية لمحتوى وأسئلة كتاب العلوم العامة   2

 1990 موحي وآخرون ، درسنا اليوم  ن بيداغوجية األهداف الى بيداغوجية حل المشكالت ، سنة آبت محمد   3

   .16ص،
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  :تخطيط الكتاب المدرسي 2-9

د تخطيط كتابه أن يتذكر دائما وضيفة الكتاب يجب على مؤلف الكتاب المدرسي عن

المدرسي باعتباره اداوات مساعدة للتدريس وعليه يوجه خاص أن يضع يصب عينه 

باستمرار احتياجات المنهج والمقرر كما انه يجب عليه تصميم كتابه بحيث بالبس ظروف 

نه ال يوجد بالمرة الواقع المادي واألحوال االقتصادية السائدة بين صفوف التالميذ وبما ا

كتاب مدرسي يمكن اعتباره مثاليا في جميع األوساط و حتى في غالبية األوساط إذ ن 

يجب أن  يصبح هدف المؤلف تخطيط كتاب مناسب للضر وف العادية في المنطقة التي 

سوف يستخدم فيها كتابه ومناسب لتالميذ الصف الدراسي الذين ينتج من اجلهم أو حتى 

طقة وفي خل الصف قد تنحرف كل مدرسة وكل تلميذ وكل مدرس إلى حد في داخل المن

ما عما هو عادى وكلما زادت درجة االنحراف قلت الفائدة الموجودة من كتاب مؤلف ما 

ولكن على إي حال يجب أن يكون للمقرر الدراسي أثره في اإلقالل من االنحرافات إلى 

 مشكلة المحتوي الموضوعي أي تحديد أقصى حد ممكن وان لتخطيط الكتاب ناحيتين أوال

المعلومات الجديدة أن يتضمنها النص وثانيا مشكلة اختيار أصلح كيفية لعرض تلك 

المعلومات ففي بعض الحاالت تتوفر للمؤلف المعرفة المتخصصة للمادة ولكنه مع ذلك 

ة محددة الخبرة بطرق تدريسها وفي حاالت أخرى يعرف كيف يدرس ولكن تنقضه المعرف

  بالمادة المحتوى  يجب على مادة الكتاب المدرسي أو محتواه أن يلقى بانيات ثالثة             

   يجب أن يشتمل على ماهر أساسي بالنسبة للموضوع الذي يعالجه                          -

-                                           يجب أن يساهم في تربية التلميذ و تعليمه  -

    .1 حولهم و يعدهم للحياة العمليةاعد التالميذ على فهم العالم منيجب أن يس-

  

                    

  

  

  
                                                 

  - ب– ص –الرياض – المملكة العربية السعودية –يخ دار المر– دار الناشر .المدرسي الكتاب .عمراحمد أنور   1
10720          



 القيمة العلمية للكتاب والكتاب المدرسي                                   :الفصل األول 

 48

  1مخطط  إنتاج الكتاب المدرسي

                                                 
1  Per will Aske rud , Gude pour appron visionnement durable en livres ed 1997 / ws/ 29 Version 
français (e ) UNESCO 1995   

 التعليم تعبر عنDIRمديرية    الكتبIURE البرامج تقييم

 المتطلبات 

INPE يحرر دفتر الشروط للكتاب وتعلم العروض 

  )الناشرين والمؤلفين ( للمناقصة العامة 

  نعم 

  ال عرض للمناقصة المستمرة  

 استشارة مقيدة
  ال 

 PNREنطير 
  ال 

 غلق الملف التشجيع
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  :الشروط العلمية لتأليف الكتاب المدرسي  2-10

ن محاولة تحديد شروط تأليف ومواصفات الكتاب المدرسي الجيد هي محاولة لتجديد إ

 التي يمكن أن نحكم بها على جودة كتاب ما أو عدم جودته ونقصد هنا قدرة المعايير

الكتاب المدرسي شكال ومضمونا على أن يظهر بأحسن صورة تعكس درجة الوعي 

بأهميته وضرورته  وهذا ما يسهل على التلميذ مطالعته واستيعاب كل ما يحتويه على 

يف الكتاب الشبه المدرسي من خالل اقتنائه ويمكن تحديد األسس التي يبنى عليها تأل

  :                         اإلجابة عن السؤال االتى  

ماهى الخصائص األساسية التي يجب توافرها في الكتب المدرسية حتى تضمن بصفة 

  بنى عليها هذه الكتب                        األسس التي تهيوما مؤكدة اكتساب المعارف والتقنيات  

  صر هذه الخصائص واألسس في ما يلي                                               ويمكن ح

ارتباط المحتوى بالمنهج والبرنامج الدراسي من  : شروط خاصة بالمحتوى 2-10-1

الضروري أن يتبع مؤلفي الكتب الشبه المدرسية خطوات البرنامج من حيث المواضيع 

بما يتفق مع  أن يخططوا لمحتوى كتبهم من دروس المتناولة في كتبهم فمن المفروض 

اعتبارات مثل األهداف التعليمية والبرامج المقررة وتقديم المادة داخل إطار تربوي 

 كما يجب إتباع معلومات هذه الكتب من حيث الكمية والنوعية لمقاييس المنهج 1متناسق

                                               ربط المادة العلمية بمحيط التلميذ                الدراسي 

أن تكون مادة الكتاب في عالقة دائمة مع المحيط الذي يعيش فيه التلميذ الن الغاية من 

التعليم والتربية هو أعداد أجيال فعالة في مجتمعها متأقلمة مع ظروفه كما يجب أن يكون 

تى يكون مقبوال في األساس من المجتمع الكتاب فعالفي سد حاجيات الناشئة االجتماعية ح

 فمحتوى الكتاب يقيم الجسور بين التلميذ وبين الحياة بحيث 2وله ما يبرزه تربويا ووظيفيا 

 ومعيار التربية الجيدة سواء أكانت كتبة   يتعلمه التلميذ منه إلى مواقف الحياة  lينقل اثر

د به التالميذ من معارف ومهارات من جانب المعلم أو من جانب الكتاب هو مقدار ما تزو

                                                 
  7ص1980ر الرياض المملكة السعودية  وإخراجه الطباعة دار المريخ للنشتأليفهاحمد أنور عمر الكتاب المدرسي   1
 األردن للتقييم في    التربية دار التربية الحديثة عمان علميمحمد زياد حمدان تقييم الكتاب المدرسي نحو إطار   2

  9ص 1997
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واتجاهات تحدث في مواقف واقعة عن طريق خبرات حقيقية ثم انتقال هذه المعارف 

                                    1والمهارات واالتجاهات إلى المواقف التالية التي تتفق لهم في الحياة

    :التأكيد من صحة مادة الكتاب -

من الضروري الحرص على الموضوعية في تأليف الكتب والتأكد من مطابقتها للغايات 

والتطلعات حتى تساعد التالميذ على فهم العالم من حولهم وتعدهم للحياة العملية كما يجب 

 فالمادة الخطأ آو  أن تكون مادة الكتاب صحيحة وعلى هذه الصحة تتوقف الفائدة منه 

شرط األول واألخير لقتل الكتاب ووجوب عدم وضعه بين يدي الشبه صحيحة تعتبر ال

 نبنى معرفهم على الصحة التامة والحقائق ال نالقراء وخصوصا التالميذ الذين يجب أ

 وبناء على هذا من الضروري الحرص على المادة الموضوعية في الكتب والتأكد 2األوهام

  المثيرات اإليديولوجية والثقافية                   من مطابقتها للغايات والتطلعات الن الكتاب من اقوي

                                                                    :الحرص على حداثة المادة  -

الحرص على حداثة المادة خاصة مع سرعة التغير الحاصل في المجتمعات وما يترتب 

لكتاب أن يلم بأحدث ما وصلت إليه المادة على ا ذلك من تطور في ميادين المعرفة عن

التي يؤلف فيها من تطورات وان كان الكتاب الشبه المدرسي ليؤلف كل يوم وال يستطيع 

هر في مادته من عناصر ونتائج فعلى المؤلف ه بعد طبعه وتوزيعه أن يواكب ما ظمؤلف

الكتاب الجيد هو ما الن \أن يتدارك ذلك من خالل التجديد والتحسين الدوري للكتاب وذلك 

                3 مستويات الحداثة والجدة في مادته وطريقة عرضه وإخراجهأعلةيصل به المؤلف إلى 

                                                               :مالئمة المحتوى لمستوى التالميذ  -

ص نفسية معينة ومطالب نمو معينة الكتاب يؤلف لتلميذ معين في سن معين له خصائ

ومعنى هذا أن يراعى مؤلف الكتاب المدرسي  المرحلة التي يؤلف لها و يتوخى  في  

اختيار مادة الكتاب وطريقة عرضها أن تالؤم نمو التلميذ ونضجه وحاجاته وميوله 

 ومدركاته كما يجب أن تكون في تنظيماتها  وعمقها وبساطتها مالئمة لمستواه إذا أن

                                                 
  2 ، مرجع سابق ص استخدامهأبو الفتوح رضوان ، وآخرون ، الكتاب المدرسي فلسفته تاريخه ، أسسه ، تقويمية ،   1
    . بدون سنة51 ص \ت-ب\1عبد الحميد قايد رائد التربية العامة،  دار الكتاب اللبناني،  بيروت، لبنان ،ط    2

 أبو الفتوح رضوان ، وآخرون ، الكتاب المدرسي فلسفته تاريخه ، أسسه ، تقويمية ، استخدامه ، مرجع سابق ص    3
176  
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علمية اعلي وادني من العديد من أسباب نفور التالميذ من كتابهم يعود إلى المادة ال

 ارتفع مستواها صعب إدراكها وإذا انخفض لم تكن حافزا للتالميذ على مستواهم فان

تحصيلها ومالئمة المادة لمستواهم يعد عنصرا هاما في تحديد جودة الكتاب الشبه 

ب كذلك مراعاة قدرات التالميذ اإلبداعية بتوفير مواقف المدرسي وباإلضافة إلى هذا يج

تشجع على االبتكار والتجديد وممارسة إفراد التالميذ لخطواتهم وأفكارهم غير التقليدية 

               1وعلى المثابرة في الدراسة والبحث والتحصيل

                                                     :اتصال مادة الكتاب بميول التالميذ وحاجتهم -

فالكتاب ال يحدث أثره في تعليم التلميذ إال إذا اتخذ نحوه موقفا ايجابيا فيقبل عليه و يتناول 

لنشاط   ويقراه لذا يجب أن ترتبط مادته بميوله وحاجاته الن ميل التلميذ هو الذي يدفعها

 ميول التالميذ المتعلقة والعمل إي االستعمال الكتاب لذلك يجب أن يبحث مؤلف الكتاب

بموضوعاته ويقيم طريقة عالجه لهذه الموضوعات وطريقة عرضه لها واألمثلة التي 

 كما يجب أن تكون المادة مفهومة ومتنوعة 2يستخدمها على هذه الميول واالتجاهات

ومعروضة بشكل ملفت مدعم بالوسائل المختلفة من صور ورسوم ملونة وقصص وأمثلة 

ة إلى كل هذا يجب على المؤلف أن يحرص على تنمية ميول ودوافع مشوقة باإلضاف

  .جديدة عند التالميذ  تؤدى بهم إلى أفاق تعليمية أفسح

                                                        : تنوع ووضوح مادة الكتاب المدرسي -

الحقائق وينمى وينمى أن تنوع ووضوح مادة الكتاب المدرسي يؤدى إلى وضوح األفكار و

االيجابية لدى المعلم فكلما كانت المادة متنوعة ومتناسبة مع ميول التالميذ واهتماماتهم 

                3كان الكتاب أداة تجذب المتعلم إليه فيحرص دائما على اقتنائه ويقراه برغبة وشوق

                                                                          : لغة الكتاب المدرسي -

 وحساسا في الكتب المدرسية وكذلك في الكتب الشبه المدرسية لذا ا متلعب اللغة دوارها

يجب مراعاتها لكي تكون دائما في مستوى لغة التلميذ كما يجب الحرص  على انه تكون 

                                                 
  .54ة، صمحمد زياد حمدان تقييم الكتاب المدرسي، بدون سن  1
أبو الفتوح رضوان ، وآخرون ، الكتاب المدرسي فلسفته تاريخه ، أسسه ، تقويمية ، استخدامه ، مرجع سابق ص   2

205  
3   mialaret gastion pédagogie générale puf 1ère édition 1991 p 63 
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ثابة المفتاح الذي من ر المفهومة اقل من نسبة الكلمات المفهومة فاللغة بملنسبة الكلمات غي

شانه أن يفتح المعلومات التي يحتويها الكتابة لذا يجب أن يكتب محتوى الكتابة بأسلوب 

ولعل من بين أهم لغوى مفيد ومناسب لحصيلة التالميذ ومرحلتهم اإلدراكية اللغوية 

                       1  ترض مؤلفي الكتب صياغة المادة ضمن لغة مستوى المتلقيالصعوبات التي تف

  :ترابط وتسلسل وتكامل المحتوى  -

أن نجاح عرض المادة من أسباب صالحية كل كتاب فتسلسل المعلومات وحسن تدرجها 

د على هضم التلميذ لها وتماسكها وتكاملها مع المواد الدراسية األخرى يساعد إلى حد بعي

 أن تقديم المحتوى الموضوعي في رة تكاملية ومنسجمة كماويجعله ينظر إلى العلم نظ

وبمهارة تربوية يترتب عليه تسير عملية التعلم عند التالميذ ويعودهم على  ترتيب سليم 

 وكذلك يساعد الكتاب على أن يقوم بدوره في تنمية تفكير التالميذ حرص 2التفكير المنظم 

 وهدف وان المؤلف أن يربط أجزاء الموضوع الواحد ليصبح وحدة متكاملة لها معنى

يربط مادة الكتاب بالمواد الدراسية األخرى كي تخدم المواد بعضها البعض وتبرز 

  العناصر المشتركة بينها

  راعاة الفروق الفردية بين التالميذ    م-

يجب مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ حيث يختلف المستوى بينهم فعلى المؤلف أن 

هم بان تكون تدريباته متفاوتة الصعوبة  تهدف إلى تنمية يفيد جميع التالميذ الذين يؤلف ل

بعض المهارات المطلوبة وان يكثر من توظيف وسائل اإليضاح ألنها من أهم األساليب 

  لمواجهة الفروق الفردية فهي تقرب فهم المادة وتجعلها في متناول اكبر عدد من التالميذ               

                                                              : لعناية بمقدمة الكتاب وفهرسها- 

تعد العناية بمقدمة الكتاب خطوة هامة في تأليفه ألنها تعطي المتعلم فكرة عن األهداف 

المنشودة من محتوى الكتاب وقد تكون سببا في اقتناء التلميذ له إذا كانت مصاغة بأسلوب 

صلة قراءة محتوى الكتاب حتى النهاية كما يجب إن مشوق وجذاب يشد المتعلم إلى موا

هار مدى أهمية المادة وعن طريق عرض ن شاملة وواضحة ومحفزة عن طريق إظتكو

                                                 
   34محمد زياد حمدان تقييم الكتاب المدرسي، مرجع سابق ، ص   1
  34 مرع سابق، ص سي ،  الكتاب المدراحمد انور عمر،  2
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غراض المتشدقة من المادة الجديدة وعن طريق توجيه الدراسيين إلى العالقة بين اإل

 إلى هذا يجب أن  باإلضافة1المعلومات التي سبق لهم اكتسابها وبين المعلومات الجديدة 

يحدد لمؤلف وجهة نضره التربوية واألساليب والتوجيهات الحديثة التي استهدفها في تأليف 

الكتاب أما بالنسبة للفهرس فانه يعطى فكرة عامة عن الموضوعات التي يتضمنها لذا 

يجب الحرص دائما على تواجده في أول الكتاب أو أخره وعلى أن يكون مرتبا ترتيبا 

   يجعل المتعلم أكثر شوقا لدراسة مضمون الكتاب       جيدا كي

  :                                                                    التمارين والتطبيقات 2-10-2

من المفروض أن تكون التمارين والتطبيقات مرتبطة بالمحتوي أال أن اإلشارة إليها 

هذا الجانب ومراعيته ألهميته الكبيرة في الحفاظ بمعزل عنه غرضه جذب االنتباه إلى 

على المعلومات والمعرفة وتثبيتها في ذهن المتعلم فهي وسيلة للمراجعة والتقييم ويجب أن 

                                                                             2تتوفر فيها الصفات التالية

  فية وواضحة في كل موضوع                                                         أن تكون كا-

   أن تندرج من السهل إلى الصعب                                                                  -

                   أن تساعد التالميذ على فهم المادة وتحقيق استيعابهم لها                          -

   أن تساعد على تنمية فكر التالميذ وقدراتهم                                                       -

  أن تنمى لديهم بعض المهارات كالترجمة والتحليل و التفسير                                    -

                                                 أن تراعى الفروق الفردية بين التالميذ              -

  أن تقدم لها إجابات تفصيلية في الكتاب                                                    -

وبصفة عامة لتؤدي التطبيقات وضيفتها يجب في المكان المناسب وباألسلوب والعدد 

  .لتالميذ وان يكون غرضها بالدرجة األولىا وان تتبع مستوى المناسب

                                                 
  30-29احمد انور عمر،  الكتاب المدرسي ، تأليفه وإخراجه الطباعى ، مرجع سابق ، ص    1
   268محمد السعيد باشموس الكتاب المدرسي ، مرجع سابق ، ص    2
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                     :دي والشكلي للكتاب الجانب الما  2-10-3

 ما توصيل المعلومات غير انه دائما يعمل بحجة أن المحتوى .يلعب شكل الكتاب دورا

                               الجيد يغنى عن الشكل وللجانب المادي في الكتاب قسمين               

                                       : إخراج المحتوى ويجب أن تتوفر فيه الشروط اآلتية -

عيه الورق المستعملة لكتابة المحتوى جيدة ومالئمة وان يكون نبط الطباعة  أن تكون فر

العناوين بألوان مناسب وحروفه المطبعية بارزة وواضحة ومضبوطة بالشكل وان تطبع 

 جودة الطباعة ووضوح الحروف ونوعية الورق من حيث  ظاهرة ومغايرة حيث أن 

                               1اللون والصقل وقلة الشفافية من المميزات التي تزيد من صالحية الكتاب

 تلعب دورا هاما في الكتب المدرسية فهي  يضاح التي استعمال األلوان ووسائل اإل -

                                          2تنقل المعلومة التي قد ال نجدها في النص أو تدعم شرحه

   وهى التي تعمل كذلك على تصويره األفكار النظرية وتقريب فهمها من التالميذ           

ذات اثر البد أن تتوفر مجموعة من الشروط كان ولكي تكون وسائل اإليضاح فعالة و

تكون مرتبطة بمادة الكتاب ومناسبة لمستوى التالميذ ودقيقة في معوماته وبعيدة عن 

التعقيد والغموض وتنقسم بالجودة في شكلها ومضمونها وان تكون واقعية ومشوقة تثير 

 الذوق الجمالي لديهم انتباه التالميذ كي تسهم في تقريب المعلومات من مداركهم وتنمى

                          . وتوسع خيالهم

 التي تلعب دورا مهما في جذب اهتمام -الصورة–ولعل من أهم هذه الموضحات      

التالميذ سواء كانت فوتوغرافية أو مرسومة فكلما كانت بألوان زاهية كلما علقت بذهن  

ن كما نعلم لها ناحية جذب االنتباه لذا يجب التلميذ وذاكرته وعقلت والمعرفة معها واأللوا

 وكثرة الصور المختارة –ذواق التالميذ عاة حسن انتقائها بما يتوافق مع أمراعاتها ومرا

لتوضح فكرة الدرس ومعاينة ومراميه من األسباب المشوقة للتلميذ والموضحة للمادة 

 اإليضاح تنمى فيهم الذوق المعروضة والمحببة للتالميذ بكتابهم كما أنها إلى جانب هذا

                                                 
       52عبد الحميد قايد رائد التربية العامة  ، مرجع سابق ،ص   1

2  Xa vier rogiers  francois _ marie gèrard  concevoir et évaluer des manuels 1 édition 1992 
P64.       
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السليم وحب الجمال وتعودهم على الوضوح وحسن التنسيق والترتيب في جميع أعمالهم 

                   1إثناء الدرس وخارجه

   :إخراج الغالف -

افة الغالف من الضروري إن يكون الغالف متينا ألنه يستعمل كثيرا من قبل التالميذ ف ش-

في فترة وجيزة وكي ال يتخذ التالميذ بهذا عذرا في عدم مما يجعله عرضه للتلف 

  .استعماله فكلما كان الكتاب متينا غابت مثل هذه األعذار

جاذبية تصميم الغالف من المهم أن يكون غالف الكتاب جذابا ويثير االنتباه حيث انه  -

له إذا كان ملفتا ماأول شئ تقع عليه التلميذ وبالتالي قد يكون سببا في اقتناء الكتاب واستع

  . وجميال

 حتى يسهل على التلميذ \حجم الكتاب يجب أن يكون حجم الكتاب متوسطا ومناسبا 

                         2استعماله وان يكون متين الغالف كما يجب أن يراعى طبعة وإخراجه الجاذبية

                                                                 :  مؤلف الكتاب المدرسي  2-10-4

لف واحد أو مجموعة من المؤلفين ويجب أن ؤعادة ما يؤلف الكتاب المدرسي من طرف م

تتوفر في المؤلف عدة خصائص توصله للتأليف فقيمة الكتاب تكمن أساسا في قدرة مؤلفه 

                                      :   ايلى  مأو مجموعة مؤلفي كتابته وتأليفه ومنه عليه أن يتميز ب

أن يكون ملما بالمادة واسع األضالع قادرا على التعبير عنها وفق ترتيب منطقي    إن  -

يكون له خيرة ومعتبرة وتجربة فعلية في الميدان التعليمي وان يكون ملما بالتربية 

عرفة وتحديد ما يحتاج التلميذ وبأسسها االجتماعية والسيكولوجية مما يساعده على م

 مؤلفي الكتب المدرسية ينبغي أن  ويمكنه من تقديم كتابه في أحسن صورة حيث أن 

يكونوا من دوى االختصاص والخبرة التعليمية وملمين بعلم النفس والتربية واالجتماعية 

أحسن لكي يتمكنوا من معرفة ميول التلميذ وأهوائه ورغباته بحيث ياتى كتابهم معبرا 

    3التعبير عن ذلك ويثير فيهم الرغبة في التعلم واالستفادة 

                                                 
  52عبد الحميد قايد  رائد التربية العامة ، مرجع سابق ، ص      1

                                   233 ص 1994 التربية وعلم النفس دار الفكر العربي مصر أصول وآخرونمحمد رفعت رمضان    2
  2005 1دار النهضة العربية بيروت لبنان ط–مصطلحات التربية والتعليم –معجم –جرجس مشال   3
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أن تكون له معرفة سابقة وان يكون ملما بكل التطورات الحاصلة فئ مجال تربية  -

  والتعليم 

أن يتبع في تأليف كتابه خطوات المنهاج والبرنامج الدراسي كي ال يضيع التلميذ إذا  -

 مه وبين الكتاب المدرسي وعلينا أن نتوقع من مؤلفهكان هناك اختالف كبير بين مؤلف

الكتاب خروج على المقرر ولكن هذا الخروج ليس له ما يبرره إال أذا ساعد ذلك على 

                                                                               1تحسين عملية التدريس 

قد   وس كتابه الن التغيير في طريقة العرض ه موحدة في عرض در أن يتبع خط-

 طالخلح التلميذ في حيرة ويشتت أفكاره فهناك من الكتب المدرسية ما يشوب هب بيص

 فتجمع أكثر من طريقة في عرض المادة وأكثر من مدخل لها وأكثر من .واالضطراب

 وال اتجاه معالجة لموضوعات المادة يبدو الكتاب وكأنه ثوب ضم سبعين رقعة ال لون له

                                                             2فيفقد التلميذ القدرة على ما يقدمه له الكتاب

أن يوجه التالميذ من خالل مقدمة كتابه فيعلهم بأهمية الكتاب والمادة الدراسة ويحفزهم  -

                                            على استعماله ويقدم لهم الطريقة المثلى الستثمار محتواه    

أن تكون له بعض المعرفة بعلم النفس ألنه كي يتمكن المؤلف من معرفة ميول التلميذ  -

 في مؤلفاته يجب أن يكون ملما اوأهوائه ورغباته في مراحل التعليم المختلفة ولمراعيته

                                                                                 3بعلم النفس والتربية 

 أن يراعي مستوى التالميذ والمرحلة التي يؤلف لها الكتاب لغويا وإدراكيا وعاطفيا  -

واجتماعيا                                                                                              

 بعض الخصائص التي من الضروري أن تتوفر كذلك في مؤلف وإضافة إلى هذا هناك -

                                                                        4الكتاب نوردها فيما يلي

                                                 
  9الكتاب المدرسي وتأليفه وإخراجه الطباعى ، مرجع سابق، ص –احمد أنور عمر    1
  182 الكتاب المدرسي ، مرجع سابق ، ص – واخزون الفتوح رضوان أبو   2
  1965 منشورات مجلة الثقافة بيروت لبنان -طرقها وسائلها-التربية أصولها-كامل سليمان وعلى العيد اهللا  3
 -األفاقدار \الحواس مسعودى \ دراسة حول وظائف الكتاب المدرسي – إشكالية الكتب المدرسية -سبرن ببرنار   4

  26 ص 1998الجزائر العاصمة 
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التعليل على مؤلف الكتاب أن يكون قادرا على إيجاد دافع لدى مستعمل الكتاب حيث ال  -

 طريق الكتاب المدرسي إال إذا حقق لدى التالميذ الفائدة الذي يكون عن.يكون التعليم فعاال

  والرغبة في المعرفة وفي القيام بالتجارب الشخصية وباإلحساس بالتطور                    

العرض على مؤلف الكتاب أن يكون قادرا على تقديم جملة من المفاهيم التي تبدو  -

 هذا في لغة مكيفة مع مستوى التالميذ أساسية في مواصلة الدراسية وفي الحياة ويكون

                                  عرض المعرفة بكل ماتتطلبه من إجراءات المعينين وبكلمة مختصرة 

التمرن عليه أن يكون قادرا على استدراج التالميذ الى إعداد المعرفة المقدمة في الكتاب  -

يكون قادرا على تشغيل المتعلم بالتمرينات                             أخرى على مؤلف الكتاب أن ةبعبار

التقييم عليه إن يكون قادرا على إمداد المعلم بالوسائل لتحديد مستوي معارف التلميذ  -

 اجل تقييم نفسه                                   ويمكن أن توجه هذه الوسائل خصوصا إلى التلميذ من

التصحيح عليه أن يكون قادرا على ضمان إمكانيات التصحيح حتى يكون التقييم  -

  .1والتصحيح قابلين للتطبيق من طرف الكتاب وفي النشاط المدرسي

                                                 
-27الحواسـ مرجع سابق ، ص\ دراسة حول وظائف الكتاب المدرسي –الكتب المدرسية  إشكالية - سبرنقبيرنار   1

28  
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 : لبدنية والرياضية  أهمية  الكتاب المدرسي لتربية ا 2-11

     كما قال الدكتور أحمد راسم ، يمكن للقارئ تحسيس هذه الرؤية الجديدة التي تقارب  

في منهجياتها إلزامية التعميم  التربية البدنية والرياضية كمادة أساسية في المنهج الرسمي 

                                       .1وتالمس في مضمونها الفهم العلمي لها

و تكمن أهمية الكتاب الموجه أو الدليل أو الكتاب المدرسي لتربية البدنية والرياضية له 

أهمية جوهرية ال احد يتذكرها الن الكتاب المدرسي يعتبر األساس الجامع لإلغراض 

التعليمية التي ينبغي على المتعلم بمساعدة المعلم انيتعرض لها فيأخذ منها ويضيف إلى 

يبدى شخصية فيكبر علما ومعرفة فانطالقا من هذا الدور يمكن عرض أهمية ذات نفسه و

الدليل والموجه أو الكتاب المدرسي لتربية البدنية والرياضية من النسبة لتالميذ واألساتذة 

  والمجتمع ككل كالتالي                   

 .ي الرياضي التربوى يفصل التالميذ بين النشاط البدني الرياضي والتنافس والنشاط البدن-

   يساعد التلميذ من تنمية التفكير المعرفي لتربية البدنية والرياضية                              -

                                                                    يساعد التلميذ من حيث الشكل-

  لتصور الذهني  يسهل التلميذ على التطبيق في الميدان عن طريق ا-

  . يعزز التالميذ على المستوى التعليمي على المستوى المعرفي والعلمي-

  . يحفز التلميذ أكثر سيكولوجيا للممارسة -

  . يعزز القيمة الذاتية للمادة -

البرنامج المطبق لكل سنة دراسية في مادة التربية (  يحدد للتلميذ كل سنة التي يدرسها -

  ).البدنية و الرياضية 

 يربط الجانب التطبيقي بالجانب النظري ، وله أهمية جوهرية حيث يكون ذو صلة -

  وثيقة بالمنهج التعليمي ، 

   يشبع التلميذ بالتحلي بالروح  الرياضية واألخالق الرياضية ، -

                                                 
  أهمية google.www ندوة في البترون حول كتاب التربية البدنية والرياضية في المدارس ، للدكتور رستم ، 1 

   11 ، ساعة 2008-06-05الكتاب المدرسي للتربية البدنية والرياضية ، 
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  .. يرجع التلميذ لمراجعة ما فاته ،  متى شاء -

  . يساعده على الممارسة خارج المؤسسة التربوية-

  عد األستاذ من الناحية النظرية د يسا-

  . يسهل لألستاذ التطبيق داخال الميدان،  بعد فهم التالميذ للدروس في الكتابة-

 فصل الرياضة التنافسية عن الرياضة المدرسية، بحصرها أو قيدها بواسطة الكتاب أو -

  .الموجه للتلميذ

  رنامج المطبق  يسهل لألستاذ التطبيق داخال الميدان بوعي التالميذ بالب-

 التربية البدنية والرياضية بين األساتذة  كتاب المرسي و  الدليل وال يربط الموجه أ-

  .والتالميذ من الجانب النظري والجانب الشكلي والوعي الكلي 

 الكتاب وسيلة إعالمية لمجتمع يكتشف  األشياء وينمي تفكيره العلمي من الرياضة -

  .بصفة عامة

ه المادة لتمكين المجتمع من معرفة خبايا أسرار هذه المادة ولما ال  يعزز معرفته لهذ-

يكتسبون من خالله الروح واألخالق الرياضية ولتجنب من ظواهر العنف في الميادين  

 بدنية تومن جهة أخرى لتكوين مجتمع واعي بالرياضة وتكوين رياضيين ذو مؤمال

   .ومعرفية معا
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  : خالصة

في هذا الفصل تمكنا من أعطاء نبذة تاريخية عن الكتاب بصفة فخالصة القول أن     

عامة وعلى مراحل تطوره وكذلك أيديولوجيته وكما حاولنا  إدراك العالقة بين الكتاب 

بصفة عامة والكتاب المدرسي بصفة خاصة كجزء وكيف يمكن تحقيق ، أهداف التربية 

 إلى إعطاء تعريف للكتاب المدرسي البدنية والرياضية بواسطة الكتاب وكذلك كما تطرقنا 

وتاريخه في الجزائر ، كما تطرقنا إلى أهداف الكتاب المدرسي ، ودوره بالنسبة للتلميذ 

واألستاذ وإعطاء مخطط إلنتاج الكتب المدرسية ، والشروط التي ينبغي أن يعتمد عليها 

  .المؤلف ، والناشر  معا  

  . درسي للتربية البدنية والرياضية للتلميذ واألستاذ    وفي األخير  أبرزنا أهمية الكتاب الم
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  :تمهيد

إن التربية البدنية والرياضية تسعى إلى تنمية وبلورة شخصية الفرد من جميع      

النواحي ومادة التربية البدنية والرياضية مثل المواد األخرى فالتربية البدنية والرياضية 

القدرات البدنية والعقلية للفرد لمواجهة صعاب الحياة ففي تساهم مساهمة كبيرة في تطوير 

هذا الفصل نتطرق إلى العناصر األساسية أي مفهوم التربية العامة؟ وكيف يمكن تعريف 

التربية البدنية والرياضية؟ وما هي العالقة التي تربط بينهما؟ وما هي خصائص هذا 

ين طبيعة، أهدافه واجباته وكيف يمكن المادة ودرس التربية البدنية والرياضية وهذا لتب

تحضير درس التربية البدنية والرياضية والموضع الذي يجب أن يكون فيه دري التربية 

إلخ وغير ذلك كم العناصر التي تعمل على محاولة فهم أهمية ...البدنية والرياضية 

  .وأهداف درس التربية البدنية والرياضية بصفة عامة
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I-لبدنية وعالقتها بالتربية العامة مفهوم التربية ا  

  : مفهوم التربية العامية وأهدافها-1 

وتتضمن معنى النمو والزيادة، " يربو"، "ربا"إن التربية مستمدة من الفعل الماضي : لغة

  ).267البقرة " (يمحق اهللا الربا ويربي الصدقات: "وقال اهللا تعالى

أي ربى ومضارعه يربي " ربت"اضي ويمكن أن نشتق التربية من الفعل الثالثي الم    

  1.هي هنا تحتمل معنى إصالح الشيء وكقدمه

 E-ducere مأخوذة من الالتينية بمعنى القيادة éducationوأصل الكلمة في اإلنجليزية 

  .2أي يقود خارجا 

  :إصطالحا

معناها التنمية وهي تتعلق بكل كائن حي النبات والحيوان واإلنسان و لكل منهما طرق 

ة لتربية و تربية اإلنسان تبدأ في الحقيقة قبل الوالدة و ال تنتمي إال بموته، و هي خاص

نواحي ***تعني بإختصار نهيء الظروف المساعدة للفرد لنموه نمو متكامل، و من 

 فالتربية بين ثالث أنواع من التربية 3الشخصية العقلية و الخلقية و الجسمية و الروحية، 

  : وهي

وهي التربية التي يجذبها اإلنسان نتيجة تفاعله المباشر : ئية أو العرضيةالتربية التلقا  - أ

 .مع البيئة الطبيعية بإمكانيتها المادية وتقلباتها الجوية وبيئته اإلجتماعية والثقافية

وهي التربية التي يكتسبها اإلنسان من المؤسسات اإلجتماعية : التربية الغير النظامية - ب

 ).إلخ...ية، المساجد، دار الشباباألسرة، األند(المختلفة 

و تتمثل في التربية التي تشرف عليها مؤسسات تربوية تعليمية : التربية النظامية -ج

أقيمت لغرض التعليم و التربية وبطريقة نظامية و بتدرج عمري يبدأ منه رياض األطفال 

                                                 
  .72، ص 2003 األردن – دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة -1 ط- مقدمة التربية– محمود الخولدة - 1
  .17، 16، ص 202 القاهرة، -  دار المعرفة الجامعية- 4 ط– أسس التربية - أحمد فاروق محفوظ– شبل بدران - 2
  .19، ص 1990 ديوان المطبوعات الجامعية -  الجزائر-"2أصول التربية و التعليم ط" رابح تركي - 3
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ه من خالل إلى الدراسات العليا، و يخضع هذا النوع من التربية إلى الضبط و التوجي

    1.مناهج و برامج محددة محكومة بلوائح و قوانين

  : مفهوم علم التركيبة - 2

لقد وردت تعريفات و تصورات و مفاهيم كثيرة للتربية على لسان عديد من : تعريفة

التربويين و المفكرين حيث إختلفت هذه التعاريف حسب إختالف المجتمعات و هذا 

لقومية السياسية و اإلجتماعية و اإلقتصادية فقد يعرفها بإختالف المنطلقات الفكرية، وا

البعض بأنها مجموعة من الخبرات التي تمكن للفرد من فهم الخبرات الجديدة بطريقة 

  .أفضل

ولقد حاول كثير من المربون قديما و حديثا أن يعرفوا التربية بتعريف جامع مانع     

  .ختالفهم في تحديد أهدافها في المجتمعولكنهم يختلفون في ذلك إختالفات كبيرة نظرا إل

  

  :   مفاهيم علم التربية عند الفالسفة -1-3

أن التربية تتكون من كل شيء يفعله الفرد مند الوالدة حتى : "حوديوي"التربية عند * 

  .2الموت

أن التربية أن يصبح الفرد عضوا صالحا في المجتمع و نضيف : التربية عند أفالطون* 

تربية الفرد ليست غابة لذاتها، وإنما هي غاية بالنسبة للغاية الكبيرة وهي إلى ذلك أن ل

نجاح المجتمع وسعادته فتعريف التربية بالنسبة إليه كالتالي التربية هي إعطاء الجسم 

   3.والروح كل ما يملك من الجمال وكل ما يملك من الكمال

  .كمال الممكنأن التربية هو الوصول باإلنسان إلى ال: التربية كانت* 

أن التربية عند أرسو والذي هو تلميذ أفالطون أن الهدف من : التربية عند أرسطو* 

  .التربية يتلخص في أمرين التاليين

                                                 
  .28، ص 999 - دار الكتاب الجديد البنات-2 ط- أصول التربية– أحمد الفنيش - 1
  .22، ص1982 رويتة أوبير، التربية العامة، ترجمة عبد اهللا العليم دار العلم للماليين الطبعة الخامسة - 2
  .19 رابح تركي، مرجع سابق، ص - 3
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  .أن يستطيع الفرد عمل كل ما هو مفيد وضروري في الحرب والسلم: األمر األول

لك يصل الفرد إلى أن يقوم الفرد بكل ما هو نبيل وخير من األعمال وبذ: مر الثانياأل

حالة السعادة كما كان يعرف التربية بأنها إعداد العقل لكسب العلم كما تعد األرض للنبات 

  .والزرع

  :  مفاهيم علم التربية عند علماء المحدثون-1-4

  . هناك تعاريف منها

التربية عملية تكييف مابين الفرد وبيئته فالوظيفة األساسية حسب هذا : التعريف األول

  1عريف، هي أن يجعل اإلنسان قادر على مالئمة حاجاته مع الظروف المحيطة بهالت

أن التربية عملية نمو الفرد وهي تعني أن الطفل الذي يتربى ينمو : التعريف الثاني

  .2تدريجيا في جسمه وعقله وأخالقه

   : أهمية التربية العامة-1-5

ساس المجتمعات وبنائها على أسس  التربية هي أساس البناء التكوين الخلقي الذي هو أ-

سليمة بل كانت هو السبب الرئيسي في تنمية الشعوب والمجتمعات إقتصاديا وسياسيا 

وعسكريا ودينيا فاإلسالم بحث بحسن المعاملة واألخالق وفي هذا يقول الفيلسوف الفرنسي 

ولى فهو فولتبراصي كتابه األخالق وليس بصحيح ما يدعي عن اإلسالم أنه إلست"الكبير 

السيف على أكثر من نصف السيف على أكثر من نصف الكرة األرضية، بل كان بسبب 

إنتثاره شدة رغبة الناس فيه بعد أن أقنع عقولهم، وأكبر سالح إستعماله المسلمون لبحث 

الدعوة هو إنصافهم بالشيم العالية إذ يخفي دلوع المغلوب بتقليد الغالب وبذلك تبرز أهمية 

زيادة قرة الشعوب على مواجهة التحديات العصرية في جوانب كثية منها رأي     التربية في 

  ".أحمد محمد الطيب" 

  . أنها عمل هام في التنمية اإلجتماعية-

  . أنها عمل هام في التنمية اإلقتصادية-

  . أنها عمل هام في إرجاء الديموقراطية الصحيحة-

                                                 
  .21رابح تركي، مرجع سابق، ص - 1
2 - *****************  
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  . أنها ضرورة لبناء الدولة العصرية-

  

  1".إنما األمم أخالق فإن ذهبت أخالقهم ذهبوا "قول الحكمة وكما ت

  :  أهداف التربية العامة-1-6

التربية لها عدة أهداف من كل الجوانب وقد نلخص أهم الجوانب التي ترتكز عليها 

  .التربية ومنها

  : الهدف اإلجتماعي -1

مية عالم اإلجتماع السياسي فيحزم أمره بخصوص أهمية تن" ميكافيلي"يقول     

إن فصيلة "بالقول ) والتي تشكل جوهر سلوك الفرد اإلجتماعي(الفضائل الخلقية لإلنسان 

  2"الناس تعتمد كليا على التربية

  

  : تنمية سلوك الفرد -2-2

تهتم بأفكاره بدوافعه ***إعداد المواطن الصالح من خالل التركيز على تربية     

  3.الفرد دينيا ودنيوياوإنفعاالته ذو مؤهالت أخالقية جيدة بال عداد 

  

  : الهدف القومي الوطني -3

يعني أن أساس الوحدة القومية والوطنية هي تضافر جهود المربين وما يركزون     

اللغة، (عليه من أهداف رئيسية في ندواتهم التي تدور حول المواد القومية األربعة 

  ).التاريخ، الجغرافيا، والتربية الوطنية

  .تستند عليها مشاعر األفراد في الوحدة القومية الوطنيةوالقاعدة األساسية التي 

  

  

  
                                                 

  .23 رابح تركي ، مرجع سابق، ص - 1
  .12، ص 2002 محمد زيان حمدان ، التربية وتنمية اإلنسان، ب ط ، دار التنمية الحديثة ، سوريا - 2
  .24، 23، ص 2002 محمد الطيطي وآخرون، مدخل إلى التربية، ط دار المسيرة للنشر والتوزيع لطباعة - 3



 

 22

  : الهدف العلمي للتربية -4

من خالل نقل العلوم والمعارف إلى التعلم وإعداده ليستغل ويمارس هذه 

وأدمغة الطلبة بالمعلومات بقدر التركيز على **المعلومات، فلم تعد التربية تركز على 

    1.علومات المتعلمةتأهيل المتعلم للحياة وممارسة الم

  

II. مفهوم التربية البدنية والرياضية وأهدافهما وأهميتهما : 

  : التربية البدنية والرياضية -1

تعتبر التربية البدنية والرياضية مرآة الفرد من الناحية العقلية والخلقية والدينية 

ال ينبغي والسياسية، وتكوين الفرد تكوينا صالحا يساعده في بناء مجتمع قوي متماسك لذا 

النظر إليها من زاوية ضيقة، ونوجه إهتمامنا إلى تكوين الفرد من الناحية البدنية فقط بل 

شامال وكامال من جميع النواحي الفكرية ***أوسع من ذلك فتهتم هذه األخيرة 

  2"العقل السليم في الجسم السليم"واإلجتماعية والنفسية والفيزيولوجية فنصدق بذلك المقولة 

آخر للتربية البدنية والرياضية هي جزء من التربية العامة أو مظهر من مظاهرها وبمعنى 

لكون التربية الحديثة تعني كذلك برعاية الجسم وصحته فالتربية البنية تساعد على إعداد 

أن فهم "  كوزليك-كوسكي"المواطن الصالح المتزن بدنيا وعقليا إنفعاليا وإجتماعيا وقد أكد 

 على أنها جسم قوي فقط أو مهارة رياضية أو ما يشبه ذلك هو إتجاه التربية البدنية

خاطىء فهي من فنون التربية العامة تهدف إعداد مواطن الصالح جسما وعقال وقادرا 

  . على اإلنتاج والقيام بواجبه نحو مجتمعه ووطنه

ج ويمكن تعريفها بأنها مجموعة األنشطة والمهارات والفنون التي يتضمنها البرنام

  3.بمختلف مراحل التدريب

وهناك تعريف للتربية البدنية يركز على أن التربية البدنية جزء تكامل مع التربية 

العامة في تطوير الفرد من كل جوانب شخصية حيث يعرفها سعد زغلول على أنها الجزء 

                                                 
، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر اإلسكندرية، 1سالمة والخميس، التربية العربية وقضايا المجتمع العربي، ط ***- 1

  . 13، ص 2003
  .112تركي رابح النظريات التربوية، مرجع سابق، ص /  د 2
  .ائر الجز4-2 المركز الوطني للوثائق التربوية من قضايا التربية البدنية ص  3
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قة المتكامل من التربية العامة الذي يتم عن طريق األنشطة المختارة على أسس علمية مطب

  1.للمساهمة في تحقيق النمو الشامل المتزن للفرد***تحت قيادة 

ويمكن تعريف التربية البدنية والرياضية كمادة دراسية على أنها مجموعة من 

اإلجراءات التي تسمح بتحويل وتنمية التالميذ عن طريق تعلم جيد ومفيد من المعارف 

  . 2والمعلومات األساسية

لتربية البدنية إكتسبت معنى جديد بعد إضافة كلمة وهناك من قال وعرفه بأن ا

التربية إليه فكلمة بدنية تشير إلى البدن، وهي كثيرا ما تستخدم لإلشارة إلى الصفات 

البدنية تشير إلى البدن، وهي كثيرا ما تستخدم لإلشارة إلى الصفات البدنية المختلفة فحينما 

، والمقصود بها تلك "التربية البدنية"لى ما تضاف كلمة التربية إلى كلمة بدنية نحصل ع

وتصون جسم اإلنسان، حيث ***العملية التربوية التي تتم عند ممارسة أوجه النشاط التي 

  .أن التربية البدنية جزء بالغ األهمية من عملية التربية العامة

التربية البدنية على أنها جزء متكامل من التربية العامة " بيوكرشارلز"فيعرف 

هدفه تكوين المواطن الالئق من الناحية البدنية والعقلية واإلنفعالية ***دان ومي

واإلجتماعية وذلك عن طريق ألوان النشاط البدني إختيرت بغرض تحقيق هذه 

  .3األغراض
 
  .هنالك أهداف عامة وخاصة: األهداف العامة والخاصة للتربية البدنية والرياضية -2

  : بدنية والرياضية األهداف العامة للتربية ال-أوال

ترمي التربية البدنية إلى العناية بالكفاءة البدنية أي صحة الجسم ونشاطه ورشاقته 

وقوة كما تهتم بنمو الجسم وقيام أجهزته بوظائفها والتربية البدنية تدرب الفرد على 

مختلف المهارات الحركية وال يخفى أن التريبة البدنية أهدافها عالقة أخرى خاصة لها 

                                                 
  .41، ص 1964 تشالز بيوكر، أسس التربية البدنية، مكتبة األنجلو  1
، مركز الكتاب 1  مكارم حلمي أبو هرجة، محمد سعد زغلول، أيمن محمد ع الرحمان، مدخل التربية الرياضية، ط 2

  .21، ص 2002للنشر 
3 -Association des enseignants d’éducation physique et sportive, le guide de l’ensienant- T1- 
édition ***E.P.S Paris 1994, p30. 
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رها في تكوين شخصية اإلنسان سواء من الناحية النفسية الخلقية واإلجتماعية ويمكن أث

  : تلخيص هذه األهداف فيما يلي

  : التنمية العضوية -

وتدرس مكونات وعناصر اللياقة البدنية وكيفية تنميتها وقياسها والعلمان اللذان يقومان   

لمقاييس في التربية البدنية بهذه المهمة هم علم التدريب الرياضي واإلختبارات وا

  .1والرياضة

 بتنشيط الوظائف الحيوية لإلنسان من خالل إكتسابه ة  فتهتم الرياضة بالدرجة األولي

اللياقة البدنية والمقدرات الحركية فمن خالل األنشطة يكتسب الفرد القوة والسرعة 

  .المداومة والتحمل الدوري التنفسي

  :  المهارات باألنشطة التاليةتتأسس: تنمية المهارات الحركية -

 .حركات إنتقالية كالمشي والجري، والميل -

 .حركات غير إنتقالية كالميل والليف -

 .كالرمي والدفع والركل**حركات معالجة و -

  2.ولتحقيق هذا التوافق يجب بذل جهد طويل يبدأ أمن السن المبكر

  : التنمية العقلية والعرفية

والمعرفي فالخبرة العرفية التي يكتسبها الفروض يتصل هذا الهدف بالجانب العقلي 

المجتمع تساعد في إكتشاف حقيقة اإلنسانية كي يكون فردا مضلعا عمليا إلى المجتمع 

والتربية والرياضية كذلك تساهم في تطوير القدرات العقلية للفرد، مثال عندما يمارس 

ينمي معارفه عن طريق القراءة الطفل بمباراة فهو بذلك ينمي قدراته العقلية العليا، كما 

باإلطالع على جوانب هذا النشاط ويقرأ عن أبطاله وتاريخه فهو بذلك ينمي فكره 

  3.المعرفي

  

                                                 
  .1، ص 21، مطبعة اإلشعاع الفنية 1ر، ط-ب-ت- حسن احمد الشافعي، الموسوعة العلمية في إدارة فلسفة 1
، ص 2001ومتحد اإلعاقة، ط، مراكز الكتاب النشر، *** عبد الحميد شرف، التربية الرياضية والحركية لألطفال  2

24.  
  .24 عبد المعبد شارف، مرجع سابق، ص  3
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  : هدف التنمية الذهنية واإلجتماعية

وهي تنمية شخصية الفرد تنمية تتسم باإلتزان والشمول والنضج بهدف التكيف 

 أساليب ومتغيرات التنمية اإلنفعالية في النفسي واإلجتماعي للفرد مع مجتمعه، وتعتمد

التربية الرياضية هي عدة مبادئ منها الفروق الفردية، وإنتقال اثر التدريب، بإعتبار الفرد 

كيان مستقل له قدرات الخاصة به التي تختلف عن مختلف أقرانه وعلى إعتبار أن القيم 

اضية تنعكس أثارها من داخل من المشاركة في البرامج المقننة للتربية الري***النفسية

  .في شكل سلوكيات مقبولة) أي إلى المجتمع(الملعب إلى خارجه 

  : التنمية الجمالية

تتيح الخيارات الجمالية عن ممارسة النشاط الرياضي قدرا من المنفعة والبهجة كما أنها  -

وف إذا توفر فرص التذوق الجمالي ولقد تعد أداء هؤوالء الالعبين مرحلة التكتيك الموص

أصبحت تؤدي هذه المهارات بقدر من اإلحساس والمشاعر تعبيرا عن تذوق حركي 

   . READ*** وينادي الفيلسوف تجمالي رفيع المستوى وهذا في مختلف الرياضيا

 على إنفراد الفنون الجميلة بتمثل جميع مجاالت الفن مشيرا  EDMANكما يعترض  -

 إلى أن دائرة الفن قد  Monroثار مونروه إلى أن مرجع ذلك األسباب العريضة، وقد أ

كاأللعاب ***إتسعت في العصر الحديث حتى أصبحت تشتمل مهارات بشرية 

  1.الرياضية

  

                                                 
، دار الفكر العربي، 4 أمين أنور الخولي، محمود ع الفتاح عدنان أوروبيس حلون، التربية الرياضية المدرسة، ط 1

  .173، ص 1998
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  : تنمية العالقات اإلنسانية والترويج بأنشطة الفراغ

إن إنتماء الفرد إلى الجماعة يؤكد أهمية الشعوب باألمن واإلطمئنان ضمن البيئة، إن      

ن خالل ممارسته لأللعاب المختلفة وبطرقة مباشرة ينمي قابليته البدنية والخلقية الطفل م

والعقلية التي تؤدي إلى تحقيق كثير من الصفات األخرى كالتعاون وضبط النفس 

وفراغات القانون واإلحترام المتبادل والمشاركة في الكالم أي تبادل العبارات مما يؤدي 

جود بين األفراد خالل العالقات اإلجتماعية المترابطة إلى تخلص من ضغط النفسي المو

بينهم وكذلك الترويج أحد األهداف القديمة للتربية البدنية والرياضية والمشاركة 

والترويجية من خالل األنشطة البدنية تتيح قدر كبير من الخبرات والقسم اإلجتماعية 

 األبعاد البهيجة والمشرقة والنظرة والنفسية والجمالية التي تشرف حياة الفرد وتضيف إليها

   1.المتفائلة للحياة ذلك ألنها تمد الفرد بوسائل وأساليب للتكيف مع نفسه ومع غيره

  :  األهداف الخاصة-ثانيا

تكتسب التربية والرياضة فيها بدنية وعقلية وإجتماعية ال تتحقق بمجرد اإلحتكاك 

اإلنتباه للحصة والتنظيم مع الجماعة التالميذ في اللعب بل تتطلب توجيهات خاصة مثل 

وهذا لتسهيل عملية إكتساب التالميذ القدرات البدنية والمهارات الحركية في الحركات 

الزائدة غير المتغيرة وإكتساب الدقة بتركيز اإلنتباه والسرعة، ومن بين األهداف الخاصة 

  .نجد

                                                 
  .21 أمين أنور الخولي، التربية البدنية والرياضة المدرسية، مرجع سابق، ص  1



 

 27

لحركية التي يتحصل عليها يركز األطباء األهمية الصحية المقدرة ا: األهداف الصحية

التلميذ في صغره أو الضروريات الصحية األساسية لتطوير نموه وكذلك تطوير والقدرات 

  .العلمية

كما كذلك جاء في تقرير إحدى المنظمات العالمية عن بعض الفوائد الحركية الرياضية 

  : كما يلي

  .قلة اإلصابة باألمراض وخاصة أمراض القلب -

 .ضالت كالعرقسرعة التخلص من الف -

 .تحسين المهارات الحركية وسرعة النمو -

 .زيادة قوة وصالبة العظام والمفاصل -

 .سرعة معدل الشفاء من األمراض -

 .1زيادة القدرة والكفاءة على األداء -

  : األهداف التربوية اإلجتماعية

ة هناك عدة أهداف من الناحية التربية اإلجتماعية تستطيع من خالل حصة التربية البدني  

  : والرياضية التحقيق من

  .التحكم في نزواته والسيطرة عليها -

 .تقبل اآلخر التعامل معه في حدود قانون الممارسة -

 .التمتع بالروح الرياضية وتقبل الهزيمة والفوز -

 .روح المسؤولية والمبادرة القيادة -

ويمكن تلخيص كل ما سبق ذكره من األهداف العامة والخاصة للتربية البدنية   

  : رياضية فيما يليوال

  .تنمية المهارات النافعة للحياة - 1

 .تنمية الكفاية العقلية والذهنية - 2

 .النمو اإلجتماعي - 3

 .الترويج وشغل أوقات الفراغ - 4

                                                 
  .119، ص 2004، دار الفكر العربي، 1تاح، األندية الصحية، ط مدحت قاسم، أحمد عبد الف 1
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 .ممارسة الحياة الصحية السليمة - 5

 .تنمية صفات القيادة الصالحة بين المواطنين - 6

 .مواهب الخاصةإتاحة الفرص للنابغين للوصول إلى البطولة وتنمية الكفاءات وال - 7

تشارك التربية البدنية والرياضية في تكوين التلميذ وترقيته إلى الميدان الثقافي وممارسة  -

النشاطات البدنية والرياضية وتعيد قيمته المعنوية والحركية في العالقات مع المحيط 

الفيزيائي واإلجتماعي وتعطي للطفل الفرصة للتعبير بطريقة مختلفة عن الوضعية 

سية المحظة وبصفتها مادة تعليمية، فإنها تستمد تعليم النشاط البدني الرياضي كقاعدة المدر

  .تربوية يمكن من خالله

  .تنمية كل الطاقات التي تساعد على تحويل الموروثة إلى حركة مبلورة ومتطورة -

تعليم التلميذ تحصيل المساعي والجهود إلختيار وتحريك طاقته بفعالية كبناء مهارات  -

 .ةحركي

تهيء الفرد لحسن التسيير والتطلع إلى توازن وجداني في أفضل، نهدف إلى زرع  -

 .اإلبداع والتعبير عن فردية كل شخص

ووقوفا عند تحقيق األهداف فالتربية البدنية تسعى لبناء نظام قيم متفتحة، فهي تمثل  -

تحسين عوامل عنصر أساسا في التربية الثقافية والحياة األخالقية واإلجتماعية يتبينها 

الفعالية الحركية، فهي تتبع بهذا الرغبة التحرك والنشاط وتجاوز الذات تقوي بصفة عامة 

 .الصحة

كما نستنتج بتحصيل المهارات في وضعيات صعبة وبالتالي فهي تعلم الثقة بالنفس ألنها  -

تجبر على العمل الجماعي في عدة نشاطات وتوفر شروط الوصول إلى المسؤولية 

 .نوالتضام

  :والمجاالت األساسية الثالثة التي تتمحور حولها األهداف هي 

  . المجال الوجداني اإلجتماعي-

  . المجال المعرفي-

  . المجال النفسي الحركي-
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  : أعراض التربية البنية - 3

  :  األعراض الجسمية-3-1

تهتم التربية برعاية الجسم وصحته بمناسبة تثقيف العقل وصقله ومن أهم األسباب 

التي دفعت برجال التربية إلى اإلتجاه نحو العناية بأجسام الناشئين وصحتهم في مرحلة 

نموهم، أنهم وجدو أن العناية بصحة الجسم وقيام أجهزته بوظائفها تؤثر في سعادة 

  : المجتمع وبهذا تتلخص األعراض الجسمية في النقاط التالية

  .تنمية المهارات الحركية والبدنية -1

 .ة البدنية والمحافظة عليهاتنمية الكفاء -2

 .إكتساب الفرد عادات صحية سامية -3

  وتتناول مكونات وعناصر اللياقة البدنية وكيفية تنميتها وقياسها عن طريق علمي 

  1.التدريب الرياضي واإلختبارات والمقاييس في التربية البدنية والرياضية

لنفسية والعلوم اإلجتماعية وهذا قصد تطوير الفرد الرياضي من الناحية اإلجتماعية وا

واإلنسانية المرتبطة بالتربية والرياضية مثل علم النفس الرياضي، علم اإلجتماع 

إلخ، ويعتبر المجتمع المعاصر وخاصة الدول الصناعية أين يكثر الوقت الحر ...الرياضي

وشيخوخة الشعب وكذا إرتفاع نسبة اإلستهالك حيث أصبح النشاط البدلي الرياضي له 

   2.كانة مرموقة في الحياة اليومية كما يسمح بالمحافظة على اللياقة البدنية والعيش أفضلم

  : خصائص التربية البنية والرياضية -4

تتميز التربية البدنية والرياضية عن غيرها من النظم التربوية بعدد من الخصائص   

  .أهمها

  .تعتمد على اللعب كشكل رئيسي لألنشطة -

اسع في األنشطة مما يساعد على مصادفة جميع أنواع الفروق تعتمد على التنوع الو -

 .الفردية لدى التالميذ

يرتبط بالرياضة فإنها تزويد الشباب بحركة ثقافية ومعرفية تساعدهم على مسايرة  -

 .وإحراز مكانة إجتماعية
                                                 

  .16، ص 1998 حسن أحمد الشافعي، تاريخ التربية البدنية والرياضية، ط، منشأة المعارف اإلسكندرية،  1
2  Micole de chevann- Berrnard, Paris 3 eme éducation physique de dulte- édition 
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كما أن القيم والخصال المتصلة بالمعايير واألخالق واآلداب يتم إكتسابها غالبا بطرق  -

ديست يوتشر ( مباشرة وفي ظروف حيوية ديناميكية بعيدة عن التلقين ولقد أوردت غير

بعض اإلسهامات التربوية التي يمكن أن تعبر بوضوح عن طبعة العالقات بين ) 1987

 .التربية البدنية والنظام التربوي منها

 .تساهم التربية البدنية في زيادة التحصل المدرسي -

 .العمليات العقلية العلياللنشاط الحركي صلة قوية ب -

 .تساهم التربية في جسم اإلنسان -

 .تساهم التربية في فهم دور الرياضة والثقافة العالمية -

 .توجه التربية البدنية حياة الفرد نحو أهداف نافعة ومفيدة -

 .تساهم التربية البدنية في اإلستهالك الموضوعي للبضائع والخدمات -

الذات وتقدير النفس في اإلتجاه اإليجابي نحو النشاط تساهم التربية البدنية في تأكيد  -

 .البدني بشكل عام

 .تساهم التربية البدنية في تقدير الجمال -

  .تساهم التربية البدنية تنمية قيمة التعاون -

 .تساهم التربية البدنية في نشر مفاهيم اللعب الشريفة الروح الرياضية -

  .1ساسية في المحافظة على البيئة والطبيعةتساهم التربية البدنية في تنمية المهارات األ -
 
  : أهمية التربية البدنية والرياضية -5

     لعلى من بين الفالسفة القدماء الذين أعطي أهمية النشاط البدني على المستوى القومي 

على المواطن أن يمارس التمرينات " مفكر اإلغريق عندما Socrateما ذكره سقراط 

اقة البدنية كمواطن صالح يخدم شعبه ويستجيب لنداء الوطن إذا البدنية للحفاظ على اللي

 أن التربية البدنية تمدنا إلى H.Redوكما يعتمد المفكر التربوي هو برث " دعى الداعي  

حد كبير بتهذيب لإلدارة وفي الصدد يقول إن الوقت الذي يحصص األلعاب في مدرستنا 

  .هو الوقت الوحيد الذي يمضي على أحسن وجه

                                                 
  .7 التربوية، من قضايا التربية البدنية، ص  المركز الوطني للوثائق 1
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  : أهميتها التربوية -1

يعتبر نظام التربية أحد أهم النظم اإلجتماعية فلها مكانتها المرموقة من حيث أنها  -

جون "الوسيلة األساسية في نقل الثقافة وتوظيفها إجتماعيا وفي هذا يرى العالم األمريكي 

ي كما أن التربية البدنية هي األساس الذي يجب أن يقوم عليه أي إصالح إجتماع" ديوي

النظام التربوي على أنه مجموعة العمليات التي توجه بشكل خاصة " Popenoe"يعرف 

 1.نحو إكتساب التعلم

  

إن برامج  التربية البدنية والرياضية تتعامل مع اإلنسان بكل أبعاده : أهميتها النفسية-2

تضع في السلوكية فهي وإن كانت تهتم بالجانب البني والحركي والجانب المعرفي فإنها 

إعتبارها اإلرتقاء بوجدان اإلنسان وتهتم بسلوكاته وتفاعله اإلنساني ككائن له ذاك يعتر بها 

ويحرص على تأكيدها فبرامج التربية البدنية تتري حياة اإلنسان وتضفي المعنى والمغزى 

لوجوده وذلك من خالل فرص التعبير الحركي المختلفة والمشتركة كما أوضحت دراسة 

سليم لكونها عامل تواؤم وإندماج، كما *** إن الرياضة وسط VERMA "979"فارمات 

   2.أنها تثير لدى الفروميال للسمو من خالل توجيه نزعاته إلى أنشطة مقبولة إحتماعيا

   

  : أهميتها اإلجتماعية

للتربية البدنية أهمية إجتماعية حيث تلعب دور هاما في تحسين أسلوب الحياة فهي مادة 

يفية تساعد الفرد على إعداد للحياة المتزنة والممتعة، كما تساعد على التكيف مع علمية وظ

الجماعة والوسط اإلجتماعي الذي يعيش فيه ومن خالل أنشطتها تدعم العالقات الودية 

  .وتخلق الصداقة بين أفراد الجماعة

  

  

  

                                                 
  .47- 42 أمين أنور الخولي، أصول التربية البدنية والرياضة، مرجع سابق،  1
  .11 المركز الوطني للوثائق التربوية، مرجع سابق، ص  2
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  : أهميتها الصحية •

لبدني المنتظم يساعد على لقد أفادت الدراسات والبحوث الفزيولوجية أن النشاط ا -

إنخفاض نسبة الدهون في الجسم وإنخفاض الكلسترول في الدم والذي يتسبب في الكثير 

من أمراض القلب واألوعية الدموية كما أوضحت الدراسات في مجاالت الطب والتربية 

أن النشاط البدني قادر على خفض التوترات والضغوط اإلنفعالية وسوء التغذية ومحاربة 

تدخين واإلدمان كذلك للتمرينات البدنية دور عالجيا في تخفيف آالم منطقة أسفل الظهر، ال

وعسر الهضم المزمن وضمور العضالت وعالج وتصلب المفاصيل والتأهيل لحاالت ما 

 .1بعد الجراحة

  

 : أهميتها السياسية -

قات في أن الرياضة من العوامل التي تشكل أنماط جيدة للعال) H.Bouet(أكد الفرنسي 

تشكل وطنية األفراد والدور التطبيعي للرياضة صار واضحا من خالل الوظيفة المتكاملة 

للرياضة، فحركة اإلنسان بإعتبارها أساس الرياضة والحاجة إلى عقد المقارانات في 

النتائج الرياضة قد قدمنا الكثير فيما يتصل بالمساعدة في تأسيس هيئات ومنظمات 

ة وعالمية فقدمت لذلك إسهاما كبير في السالم الدولي والتعايش رياضية محلية، وطني

السلمي والتفاهم بين الشعوب كما أكد بعض الباحثين أن أكثر العوامل المؤثر في إشتراك 

الرياضي في البلدان المتقدمة إنما الوعي اإلجتماعي بأهمية *** الناس في الرياضة و

ر الحضاري التقديم الذي يمكن أن تقدمه الرياضة ووعي المؤسسات اإلجتماعية بالدو

  2.الرياضة في مجتمعها

  

  : عالقة التربية البدنية بالتربية العامة 

إكتسبت تعبير التربية البنية والرياضية معنى جديد بع إضافة كلمة التربية إليه،   

ط التي تلك العملية التربوية التي تتم ممارسة أوجه النشا"حيث يقصد بكلمة التربية البدنية 

                                                 
  .77 أمين أنور الخولي، أصول التربية البدنية والرياضية، مرجع سابق، ص  1
  .14ئق التربوية، مرجع سابق، ص  المركز الوطني للوثا 2
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تنمي أو تصون جسم اإلنسان وحينما يلعب اإلنسان أو يسبح أو يتدرب أو يمشي أو 

يمارس التزحلق على العجلة أو يباشر لون من ألوان النشاط البدني الذي يساعده على 

ومن ذلك أصبحت الصلة " تقوية جسمه وسالمته فإن عملية التربية تتم في نفس الوقت 

لغرض وتطبيق أي تربية والتربية البنية مقرونين ببعض تحت اإلسمية التي تربط بين ا

عنوان التربية البنية والرياضية وأصبح إرتباطها واضحا جليا متفقين في الغرض والمعنى 

وكذا المظهر الذي يحدد تنمية وتطور وتكييف النشىء من الناشئ من الناحية الجسمية 

الرياضية المختارة بغرض تحقيق إسمي والعقلية واإلجتماعية، وذلك عن طريق النشاطات 

وقد تعرض لهذه العالقة "المثل والقيم اإلنسانية بحث إشراف قيادة صالحة ومؤهلة تربويا 

فيرى إلى الذي يرى أن التربية البدنية جزء ال يتجزأ من التربية " الكثير من العلماء منهم

نمية من الناحية العضوية العامة، إنها تشغل دوافع النشاطات الموجودة في كل شخص للت

الذي يرى أن التربية البدنية، " كوثر"والتوافقية والعقلية واإلنفعالية ومن جهة أخرى يجد 

ذلك الجزء من التربية العامة الذي يختص باألنشطة القوية التي تتضمن عمل الجهاز 

 هذه ، ومن كل1العضلي وما تنتج عن اإلشتراك في هذه األوجه من النشاط في التعليم

تستنتج أن التربية البدنية والرياضية هي جزء كبير من التربية العامة والتي تعل على ***

تنمية وبلورة شخصية التلميذ من جميع النواحي والذي تجعله قادرا على المواصلة 

  .وإلستمرار الجيد المتواصل لعملية التربية

  

  ***المبادئ العامة  -1

 : والرياضيةماهية وأهمية درس التربية البدنية  -1-1

يعتبر درس التربية البدنية والرياضية أحد أشكال المواد األكاديمية مثل العلوم 

الطبيعية والكيمياء واللغة، ولكنة يختلف عن هذه المواد كونه يمد التالميذ ليس فقط 

بمهارات وخبرات حركية لكنه يمدهم بالكثير من المعارف والمعلومات التي تغطي 

نفسية واإلجتماعية، فالدرس على مستوى المدرسة يضمن النمو الجوانب الصحية وال

                                                 
 الدكتور محمد عوض بيوني الدكتور فيصل الشاطئ، نظريات وطرق تدرس التربية البدنية والرياضية، ديوان  1

  .26المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر العاصمة، ص 
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الشامل والمتزن للتالميذ ويحقق إحتياجاتهم البدنية طبقا لمراحلهم السنية وتدرج قدراتهم 

وفيصل ياسين الشاطىء على أن " محمود عوض بسيوني"الحركية وهذا ما أكده الدكتوران 

فقط ولكونه يحقق األغراض التربوية التي درس التربية البدنية ال يغطي مساحة زمنية 

  1"رسمتها السياسة التعليمية في مجال النمو البني والصحي للتالميذ على كل المستويات

أما عباس أحمد صالح فيعرف درس التربية البدنية والرياضية على أنه الوحدة الصغيرة 

  2.في البرنامج الدراسي لمادة التربية البدنية الرياضية

ف حصة التربية البنية والرياضية على أنها الشكل األساسي الذي تتم فيه كما تعر

عملية التربية البدنية والتعليم في المدرسة وحصة التربية الرياضية هي أيضا الشكل 

  3.األساسي لمزاولة الرياضة المدرسية ذلك بجانب األشكال التنظيمية األخرى

  

  : الطبيعية التربوية لدرس التربية البدنية -2

عن درس التربية البدنية من حيث الواجب التربوي يؤدي أيضا مهمة التربية وهذا 

بعملية التفاعل التي تتم بين التالميذ بوجودهم في جماعة إذا يحدث هذا في إطار القيم 

والمبادئ للروح الرياضية التي تكسبهم الكثير من الصفات التربوية، فالصفات التربوية 

مية السمات األخالقية كالطاعة وصيانة الملكية العامة والشعور تعمل حدا ذاتها على تن

بالصداقة والزمالة والمثابرة والمواظبة وإقتسام الصعوبات مع الزمالء، وتلعب أيضا دور 

كبيرا في بناء الشخصية اإلنسانية وتكسبها طابعها المميز وعلى الركائز تبنى أهداف 

عطيه الطابع التربوي محاولة الوصول إلى تربية درس التربية البدنية في المدرسة، مما ي

  4.النشىء، تربية مئزمة متكاملة

  

                                                 
  .94 محمود عوض بسيوني وآخرون ونظريات وطرق التربية البدنية، مرجع سابق، ص  1
  .94، بغداد، ص 1981 عباس أحمد صالح، طرق التدريس في التربية البدنية والرياضية، الجزء األول  2
، ص 1998، مركز الكتاب للنشر، 1 ناهد محمد سعد، نيللي رموزي فهم، طرق التدريس في التربية الرياضية، ط 3

22.  
ي والتدريب بالمركز العربي للتدريب المهني  علي محمد نصر اهللا، أسس التخطيط والتنظيم، عمليات التعليم لمهن 4

  .100، ص 1994إعداد المربين طرابلس ، األردن، 
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  :  الطبيعة التربوية لدرس التربية البدنية-1-2

إن درس التربية من حيث الواجب التربوي يؤدي أيضا مهمة التربية وهذا بعملية 

طار القيم والمبادىء التفاعل التي تتم بين التالميذ بوجودهم في جماعة إذا يحدث هذا في إ

للروح الرياضية التي تكسبهم الكثير من الصفات التربوية، فالصفات التربوية تعمل في حد 

ذاتها على تنمية السمات األخالقية كالطاعة وصيانة الملكية العامة والشعور بالصداقة 

بيرا في والزمالة والمثابرة والمواظبة وإقتسام الصعوبات مع الزمالء، وتلعب أيضا دور ك

بناء الشخصية اإلنسانية وتكسبها طابعها المميز وعلى الركائز يتبنى أهداف درس التربية 

البدنية في المدرسة، مما يعطيه الطابع لتربوي محاولة بالوصول إلى تربية النشىء، تربية 

  .1متزنة متكاملة

  :  محتويات درس التربية البدنية والرياضية-1-3  

 دقائق ويتكون هذا الجزء من مراقبة المالبس 10 إلى 5ه هو من مدت: الجزء التمهيدي-

  .والغيابات واإلعالن على النشاط التعليمي وطريقة العمل

 دقائق أي يقوم األستاذ بإحماء التالميذ إحماء عام 10مدة هذا الجزء :  الجزء اإلجمالي-

  .وخاصة ببعض األنشطة التي تهدف إلى تدفئة الجسم

 دقيق ويتكون هذا الجزء من تدريس المهارات 25 إلى 20ة هذه الجزء الجزء األساسي مد

التي يجب أن تختار بعناية فائقة طبقا لمعايير علمية وعملية ويمكن أن يشتمل هذا الجزء 

  : مايلي

  .توجيهات حول أهمية وأهداف وكيفية أداء النشاط -

 ).عرضه(النموذج الذي يقوم المعلم بشرحه وأداءه  -

 .ة وطريقة أو أسلوب األداء والتدريس في الوقت نفسهتفاصل الممارس -

 .تطبيق المهارة على هيئة مباريات أو منافسات بين التالميذ -

 .تقويم المهارات المتعلمة حتى يتم التأكد من مدى تحقيق األهداف -

                                                 
 علي محمد نصر اهللا، أسس التخطيط والتنظيم، عمليات التعليم المهني والتدريب بالمركز العربي للتدريب المهني  1

  .100، ص 1994إعداد المربين طرابلس، األردن، 



 

 36

 دقائق وفيه يجمع الدرس التالميذ ليتحدث معهم 5 مدة هذا الجزء :الجزء الختامي

ليوم والقادم ثم إعطائهم بعض التمرينات للتهدئة التي تمكنهم للعودة باختصار عن درس ا

  .1للحالة الطبيعية

  

  : دور درس التربية البنية والرياضية -1-5

  : من محاوالت عديدة لتحديد درس التربية البدنية والرياضية فيما يلي

  .مساعدة على إكتساب صحة جيدة وبناءه البدني السليم لقوام التالميذ -

عدة على تطوير المهارات والخبرات الحركية ووضع قواعد صحية لكيفية مسا -

 .ممارستها داخل وخارج المؤسسة

 .المساعدة على تطوير الصفات البدنية مثل القوة، السرعة، التحمل، المرونة -

 .تدعيم الصفات المعنوية والسمات اإلدارية والسلوك الالئق -

سس الحركة البدنية وأهميتها البيولوجي إكتساب المعارف والمعلومات والحقائق عن أ -

 .والفيزيولوجي والبيوميكانيكي

 .التعاون على الممارسة المنظمة لألنشطة الرياضية -

تنمية اإلتجاهات نحو ممارسة النشاط الرياضي من خالل أنشطة المقدمة في الحصة  -

      2.لغرض لنمو الصحي والتعود على العادات الصحية السليمة

  : رس التربية البدنية والرياضيةواجبات د -1-5

  .لكي يكون درس التربية الرياضية ذو صفات ناجحة يجب مراعاة الشروط التالية

  .أن يكون لدرس غرض معروف يهدف المدرس إلى تحقيقه - 1

 .أن يتماشى الدرس في مجموعة وتفاصيله مع األسس الصحيحة - 2

 .نفسية والتربويةأن تكون أوجه النشاط مبنية على أساس صحيح من الوجهتين ال - 3

 .أن تتناسب أوجه النشاط مع اإلمكانيات الموجودة في المدرسة - 4

 .تدعيم الصفات المعنوية والسمات اإلدارية والسلوك الالئق - 5
                                                 

، 2002أساسيات تدريس التربية الحركية والبدنية، ط، مكتبة ومطبعة اإلشعاع، اإلسكندرية،  حسن السيد أبو عبدة،  1

  .237، 234ص 
  .24 رابح تركي، مرجع سابق، ص  2



 

 37

أن يوفي المدرس كل مرحلة من مراحل تنفيذ الدرس حسب متطلبتها أي المرحلة  - 6

 .التمهيدية والتسخينية والمرحلة الرئيسية والختامية

لدرس إلى بث القيم والمعايير اإلجتماعية والخلقية في نفوس التالميذ أي أن يرمي  - 7

 1.على المدرس أن يخلق المواقف التي تشبه مواقف الحياة الواقعية

  :  تحضير درس التربية البدنية والرياضية-1-6

يعد تحضير الدرس الخطوة النهائية في تخطيط الدرس ومن خالل تحضير الدرس   

يلة والطرق واألشكال التنظيمية التي بها يمكن تحقيق األهداف التربوية يحدد الدرس الوس

  .التعليمية المخطط لها

وعند تحضير الدرس يجب على األستاذ أن يراعي عدة خطوات تنظيمية متسلسلة حتى 

  :يتضمن التحضير الجيد لدرس ومن هذه الخطوات

  .تحديد الهدف بدقة ويضع عينيه النتائج المحتملة - 1

 .م المدرس بالخطة الموضوعية للمرحلة السنيةأن يلتز - 2

 .يهيئ المدرس لنفسه الجو المالئم للتحضير - 3

 .مراعاة اإلمكانيات واألجهزة المتسيرة ووضع الحلول البديلة في حالة عدم توفرها - 4

مراعاة الترتيب المنطقي في تسلسل المهارات إعتماد على ما درس من قبل وممهدا  - 5

 .لما هو قام

 2.ذ ويشبع رغباتهم في اللعبلجميع التالمي - 6

  

  :  موضع الرياضة-1-7

إحتواء الدرس على التمرينات واأللعاب المنسجمة ذات التأثير العام على النحو    - 7

 .البدني القوام للتالميذ

أن يكون الدرس ممتعا نرى أندرس التربية البدنية والرياضية لكي يؤدي وظيفته بشكل 

   :أفضل يجب أن نراعي النقاط التالية
                                                 

، 2002، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع 1 مروان عبد المجيد إبراهيم، إدارة البطوالت والمنافسات الرياضية، ط 1

  . 106، 103ص 
  .114مود عوض بسيوني، مرجع سابق، ص  مح 2
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  .ال يجب أن يجري الدرس بعد تناول الوجبات الغذائية الرئيسية - 1

 .ال يجب أن يقدم الدرس للتالميذ وهم في حالة جوع أو إنتظار لتناول الطعام - 2

يفضل أن يجري درس التربية البدنية للصغار في بداية اليوم المدرسي على أن يتميز  - 3

 .بالجانب الترويجي

 يجوز وضع حصة التربية البدنية في نهاية الجدول أننا نتفق مع الرأي الذي يقول ال - 4

 .المدرسي

 .1من األفضل أن يجري الدرس في بداية اليوم المدرسي أو في وسطه - 5
 
  :  أهداف درس التربية البدنية والرياضية-1-8

من الواجب قطعا أن يكون القائمون على تنفيذ برامج التربية البدنية بالمدارس    

ن في التربية البدنية والرياضية ونظرا لإلختالف البنين على الثانوية مدرسين متخصصي

البنات في القوة العضلية وفي الميول والمهارات فإن برنامج التربية البدنية للبنين يختلف 

عن برنامج البنات فالتربية الرياضية وسيلة أساسية لبناء وتكوين شخصية المراهق النفسية 

لحصة الكثير من الصفات النفسية والتربوية واإلجتماعية واإلجتماعية فالتلميذ يتعلم في ا

  .فأهداف درس التربية البدنية والرياضية يرمي إلى

تحقيق مبدأ اإلستمرار والتكامل في النمو إذا يجب أن يهتم مدرس التربية البدنية  - 1

  .بتنمية المهارات الحركية التي سبق وأن تعلمها التلميذ

ير مناسبة للبنات مثل رفع األثقال، المالكمة، يراعي إستبعاد بعض الرياضات غ - 2

والمصارعة وتكاد تتشابه ألعاب البنات مع ألعاب األوالد وهن يمارسنا كرة السلة والطائرة 

 .والهوكي

محاولة تطوير اللياقة البدنية عن طريق التمرينات وتحسين القوام وتمرينات على  - 3

 2.األجهزة

 .إلخ....ة األساسية، كالركض والقفزمحاولة تطوير وتصعيد المهارات الحركي - 4

 .إيصال معلومات أساسية حول الصحة والنظريات الرياضية والمعلومات الهادفة - 5
                                                 

  .145 محمود عوض بسيوني، مرجع سابق، ص  1
  .145 محمود عوض بسيوني، مرجع سابق، ص  2
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 .تربية بعض العادات الجيدة، كاإلدارة الصفات الخلقية والتصرفات الالئقة - 6

  1.محاولة الوصول لألداء المتكامل للحركة الرياضية والتقرب إلى المستوى العالي - 7

   

   

                                                 
  .90، ص 1981 عباس أحمد صالح، طرق التدريس التربية الرياضية، ج، ب،ط، مطبعة العراق،  1



 

 40

   : صة خال

فخالصة القول أن في هذا الفصل يمكننا من توضيح مفهومي التربية العامة   

والتربية البدنية والرياضة من حيث أهدافهما وأهميتها وأغراضها كما حاولنا إدراك 

العالقة بين التربية العامة والتربية البدنية والرياضية كجزء وكيف يمكن تحقيق أهداف 

  .التربية البدنيةالتربية العامة عن طريق 

أما الجزء اآلخر فتكلمنا عن درس التربية البنية والرياضية يمثل الجزء األهم من   

مجموع أجزاء البرنامج المدرسي، حيث من خالله يكتسب التالميذ المهارات والمعارف 

واإلتجاهات والميول بغض النظر عن تنمية لياقتهم البدنية وعن كيفية تجسيد المدرس 

هداف التربية البدنية والرياضية فأوضحنا عن طبيعة التربوية وواجبات درسه لطريقة وأ

وتحضيره وغيرها من العناصر التي تلوح في مختلف المبادئ األساسية لدرس التربية 

  .  البدنية والرياضية 
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  :تمهيد 

افر من يعتبر التحصيل المعرفي العلمي من الموضوعات التي حظيت بجانب و  

اتية التي تتفاعل فيما ذ عدد من العوامل البيئية والىين ركزوا علاهتمام الدارسين ، الذ

  . التحصيل الدراسي  ظاهرةبينها لتشكل في األخير
 ما تم ى ما تقدم دكره يبدو جليا أن مصطلح التحصيل الدراسي يشير إل    وبناءا على

ما تعلمه وأتقنه من مهارات فنية تطبيقية رية أو ظ من معارف نذاستيعابه من طرف التلمي

  .خالل مدة تكوينية معينة 

ن بال شك ترتبط ارتباطا ذ    والتحصيل المعرفي بوصفه عملية تربوية إنسانية فهي إ

ا األخير من أزمات نفسية وما ذ وما يعانيه هذوثيقا وبشكل غير قابل لإلنفصال عن التلمي

مل خارجية وداخلية وانطالقا مما سبق سنحاول روف وما يتأثر به من عواظيعيشه من 

ا ذأن نتكلم لو بشيء من االختصار عل عملية التحصيل المعرفي وأنواع التحصيل وك

عوائق وعوامل التحصيل وكيف تتم عملية تقويم التحصيل المعرفي ووسائل تقويمه وفي 

   .ذاألخير تطرقنا إل فوائد وضوع اإلمتحانات التحصيلية للتلمي
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  :فوائد التحصيل العلمي  / 1

ا المصطلح يشير من الناحية ذ اللغوي للتحصيل ، فإن هى المعنىر علظبغض الن  

  : المعاني التالية ىالعلمية إل

 أو المعيش ظدرجة تحقيق األهداف المحددة ، أو هو الفرق بين األداء الحقيقي الملحو  * 

يترجم المردود القيمة .....و المعيار المحدد  تلميد معين ، واألداء المرغوب فيه أىلد

   1الكمية والكيفية لألداء في عالقته مع معايير يرتبط وضوحها بالمهام واألهداف المدروسة

  2 النجاح يمجموعة أفراد بالمقارنة مع األهداف الخاصة ببرامج التعليم المختلفةىمستو* 

د أو مجموعة أفراد في موقف نوعية وكيفية العمل المقدم من طرف أو مجموعة فر* 

  3.تعليمي معين 

ا المصطلح واكفينا بصيغه في ذا وضعنا جانبا اإليحاءات الداللية للترجمة الفرنسية لهذإ

  .اللغة العربية 

فإن الحصيل العلمي يسع ليشمل ويستوعب بعدين أساسيين ومتكاملين هما ما نقصده ورائه 

اتها والتي ذ فيتعلق بسيرورة عملية التعليم في حد ه الدراسة ، أما البعد األولذتحديد في ه

تصدق عليها عبارة التحصيل العلمي عل أساس أن التعليم هو تحصيل المعارف 

  .الخ ...والمهارات 

 ى سبيل المثال ال الحصر من العشوائية إل المنهجية عل مستوىه العملية علذوتتراوح ه

و اإلرادة ، واما البعد الثاني فيتعلق بنتيجة أو  االهتمام عل مستىالطريقة ومن الالمباالة إل

 أساس أن كلمة ىثمرة عملية التعليم والتي تصدق عليها عبارة التحصيل العلمي أيضا عل

ا من ذالتحصيل تعني المردود أي الناتج ويتراوح التحصيل العلمي في بعده الثاني ه

 موقع التحصيل العلمي ى المستوي الكمي والنوعي ، ويبقى القوة سواء علىالضعف إل

لك يختلف بحسب المراحل التعليمية ذ محور الضعف والقوة نسبيا ألن تقييم ى عل

                                                 
ن عبارات التحصيل العلمي ، من خالل القواميس ، والمعاجم والموسوعات أنه ليس هناك فرق بي  1

  .المردود العلمي أو التحصيل الدراسي 
 ، 1994 ، 1ط/ عبد اللطيف الفاربي وأخرون ، معجم علوم التربية ، مصطلحا البيداغوجية والديداآتيك   2
  .286 ، ص 1ج

3 Renard legedre :dictionnaire Actuel de leducatio Paris , Larousse 1988 ,P 492.   
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ج المثالي المستهدف واإلمكانيات المتوفرة خالل ذوالتخصصات العلمية واألهداف أو النمو

  .ي يحضر لها المتعلم ذ عملية التعليم والوائف ال

صيل الدراسي هو المعرفة التي يحصل عليها    وكما يعرفه فيبروسو الفون أن التح

  .فيه من الوسط والعمل المدرسي .....الطفل من خالل برنامج مدرسي قصد 

درجة االكتساب "     ومن جهة أخر يعرف صالح الدين محمود عالم بأن التحصيل هو 

ل ي يحرزه أو يصل إليه في مادة دراسية أو مجاذ التي يحققها فرد أو مستوي النجاح ال

  1.تعليمي أو تدريسي معين 

ه المفاهيم للتحصيل يقصره عل النتيجة النهائية التي يحققها المتعلم في مجال ذ      ومن ه

  .ي تحقق ذ التحصيل الىكر الوسيلة التي يقاس بها مستوذدراسي معين دون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ، 1صالح الدين محمود عالم ، القياس والتقويم التربوي والنفسي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط  1

  .205 ، ص 2000
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  رة تاريخية حول قياس التحصيل المعرفي ظ ـ ن2

لك ذات التي تقيس القدرات واالستعدادات بشكل مفاجئ وإنما تطلب هر االختبارظ   لم ت

كثيرا من الجهد والوقت ـ ومرت بعدة مراحل مختلفة شملت حقبة من الزمن تخللتها 

لك أن العملية التعليمية كباقي العمليات التي ذ ه االختبارات ذتصنيفات وتنقيحات له 

  هاذعرفي والتحصيلي فهي عملية يتم تنفيواجهت صعوبة كبيرة من حيث تقويم منتوجها الم

  مع تدخل بعض الوسائط كقدرات ذداخل حجرة دراسية تقع أحداثها بين المعلم والتلمي 

  . واستعداده والمنهاج الدراسي وأسلوب التدريس وغيرها ذالتلمي 

إن األساليب المستعملة في قياس التحصيل المعرفي مرت بمراحل تاريخية مختلفة   

لك أن االمتحانات ذ كما نراها اليوم في جل المدارس والمعاهد والكليات ، حت أصبحت

 االختبارات واالمتحانات الشفوية حت منتصف القرن ىالمدرسية اعتمدت في البداية عل

التاسع عشر رغم مناداة بعض التربويين بضرورة استخدام اختبارات تحريرية موضوعية 

   G.fisherلي تحريري من إعداد جورج فيشر  أعد أول اختبار تحصي1864، وفي عام 

 الصعوبة استخدمت لنقويم بعض المواد الدراسية ىفي عدة مقاييس متدرجة من السهولة إل

ه ذ  ووضع داخل هscale ookه االختبارات كتاب الموازين ذ هى وأطلق عل1.المقررة 

ه المواد مع رسم ذ ه بنفسه فيذ المجموعة من المقاييس التي بموجبها يتم مقارنة التلمي

مخطط تربوي بين مواطن الضعف والقوة له كما أعد أول اختبار موضوعي في الو م أ 

 ذ أعداد هائلة من تالميىا االختبار  علذ وطبق ه J.rice من طرف رايس 1895عام 

ه االختبارات التحصيلية المقننة ذ المدارس االبتدائية بين الصف الرابع والثامن ، وكانت ه

ه ذ  ، االختبارات والخط لثورندايك ،وتزايدت ه1908لرياضيات ستون سنة في ا

  :كر منها ذ ه االختبارات نذ االختبارات قرب نهاية العشرينات ومن بين ه

 ،وبطارية االمتحانات 1923بطارية االختبارات استانفورد التحصيلية للمرحلة االبندائية 

ه االختبارات حيث يتم إنجاز ذوقد اسهمت ه ، 1925للمحتوى الدراسي للمرحلة الثانوية 

اختبار موضوعي لكل مادة دراسية واحدة ، وبطارية تشمل عدد المواد الدراسية لكل سنة 

 وقدرته في كل ذمما سهل في بناء اختبارات شخصية وتنبؤية تبين مدى استعدادات التلمي

                                                 
صالح الدين محمود عالم ، القياس والتقويم التربوي والنفسي ، الطبعة األول ، دار الفكر العربي ،   1

  .303 ، ص 2000القاهرة ، 
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لي التنبؤ بالتحصيل مادة ليسهل توجيهه الوجهة السليمة التي تتماشى وقدراته وبالتا

  .واكتساب معارف تمكنه من النجاح 

      وعلى غرار ما سبق شهد عقد الثالثينات تصميم آلة تصحيح االختبارات 

ه االختبارات المقننة على أوسع نطاق ، وعلى الرغم ذ الموضوعية لتسهيل عملية تطبيق ه

ية التي تشمل العديد من لك فقد ظهر الخالف جليا بين فاعلية االختبارات الموضوعذمن 

الفقرات ، سواء منها الخطأ والصواب أو التكملة أو االختيار ، وبين اختبارات المقال التي 

  .يفترض أنها تقيس بعض العمليات المعرفية العليا 

ه الحركة المستمرة في بناء االختبارات أدت إلى بناء بطارية شاملة ليست فقط ذ     إن ه

ليمية ، وإنما استخدمت أيضا في بعض المجاالت األقرب كالمصانع لتقويم العملية التع

والمؤسسات الحكومية األخرى ، وعلى الرغم من انتشار استخدام االختبارات التحصيلية 

المقننة ما يزيد عن نصف قرن في مختلف مجاالت التقويم التربوي والنفسي في الواليات 

وع بحجة أنها تفسر درجات الفرد انطالقا ا النذ م أ ، إال أنه ظهرت موجة معارضة له

من الجماعة المرجعية ، والتي تعد بمثابة معيار يقاس على ضوئه مستوى أداء األفراد ، 

بمعنى أنها تحدد المركز النسبي للفرد بناء على أقرانه متجاهلة ما يمكن القيام به وقدرته 

  .لية ه العمذ لك استمرت هذعلى أدائه بعيدا عن المجال ، ورغم 

ا النوع من ذ  اختبار في الوم أ تتعلق به600 تم نشر ما يزيد عن 1978    وبحلول سنة 

االختبارات وهي مسنمرة لحد اآلن ، وتشمل إضافة إلى التحصيل الدراسي في المدارس 

والثانويات واألكاديميات ، جوانب أخرى يوصي الكثير من علماء القياس والمربين إلى 

ل في االختبارات الموضوعية المقننة واختبارات المقال واالستفادة منهما أهمية إيجاد تكام

  .في التقويم التربوي 

ه االختبارات في قياس كمية المعلومات التي يحصل ذ ا حاولنا توضيح أهمية هذله  

ه ذ في إطار العملية التعليمية متسائلين إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذ عليها التلمي

 في فترة زمنية معينة ؟ وهل تكفي ذ ي تحصل عليه التلميذ ياس الكم الاالختبارات في ق

  ه العملية ؟ذ في ضوء هذمن أجل التنبؤ بمستقبل التالمي

ا العمل يجب أن يتجلى من خالل وضع برنامج تعليمي متدرج يسعى إلى ذ      إن ه

أهمية المعلم داخل  ونوعية المادة المقررة ، دون أن ننسى ذالتزاوج بين إمكانيات التالمي
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ه الدائرة وفي كيفية تقديم المادة وأهم الوسائل المتاحة ، والمستعملة لتوصيل المعلومة ذه

وقدرته على تقويم المادة المعطاة عن طريق تطبيق اختيارات موضوعية ، تقيس كمية 

  .المادة المحصلة واألداء المطلوب منه 

  : أنواع التحصيل المعرفي -3

  – النجاح المدرسي –لمعرفي الجيد  التحصيل ا-3-1

 ذا بلوغ التلميذ        إن النجاح الدراسي متصل مباشرة بالتحصيل الدراسي ، ونقصد به

ي تفصل المدرسة من أجله والنجاح المدرسي هي كلمة ذ لمستوى معين من التحصيل ال

  1. من مستوى معين ومتفوق من التحصيل ذتعني فئة من التالمي

لك هناك من ذلدراسي الجيد له عوامل مطابقة لعوامل التحصيل الدراسي ك   والتحصيل ا

يعرفها بارتفاع التحصيل الدراسي والحصول على درجات عالية في مختلف المواد 

كاء ونسبته ومحك ذالدراسية ، فهناك عدة محكات لتعريف التفوق التحصيلي منها محك ال

 بنحو اآلخر بأكثر من محك في تقدير التحصيل الدراسي أو اإلنجاز وهناك اتجاه آخر

  .التفوق 

  – الرسوب المدرسي – التحصيل الدراسي الضعيف -3-2

ين ال ذحسب بورث أنه أطلق كلمة التخلف بمعناها االصطالحي على كل أولئك ال  

ي ذ يستطيعون وهم في منتصف السنة الدراسية أن يقوموا بالعمل المطلوب من الصف ال

    2.يقع دورهم مباشرة 

التأخر الدراسي هو حالة ضعف أو نقص أو " عبد السالم زهران "     أما حسب السيد 

عدم اهتمام النمو التحصيلي نتيجة لعوامل عقلية أو جسمية أو اجتماعية أو انفعالية بحيث 

    3.كاء من المستوى العالي ذتنخفض درجة أثر نسبة ال

  

  

  

  
                                                 

1 Revue Francaise de pedagogie forpime .1982. P 53. 
  .439نعيم الرفاعي ، المرجع السابق ، ص   2
  .502حامد عبد السالم زهران ، الصحة النفسية والصالح النفسي بدون سنة ، ص   3
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   عوامل التحصيل الجيد -4

  :اتية لذ العوامل ا-4-1

اته بما يتميز من ذ ذاتية هي تلك التي تعود إلى الفرد نفسه أو للتلميذ      العوامل ال

لك من العوامل التي أثبتت الدراسات أن لها ذقدرات عقلية وسمات مزاجية ،إلى غير 

ات أثر فعال في الحياة الدراسية للطفل ، باإلضافة ذ دورا كبيرا في عملية التحصيل ، و

ه االستعدادات ،ونقصد باالستعدادات هنا القدرة ذاد المتعلم ودرجات نضج هإلى استعد

  1.ا أعطي له التدريب المناسب ذ الكاملة على تعلم ما إ

ي لديه ذ الذي لديه استعدادا قويا يكون أسرع وأكثر تحصيال من التلميذ الذ   فالتلمي

اتية لها تأثير في عملية ذمل الاستعداد ضعيفا زيادة إلى قدرة االستيعاب باعتبار أن العوا

  :كر ما يلي ذالتحصيل الدراسي يمكن 

  : العوامل الجسمية والصحية -4-2

 ،فالصحة الجسمية لها تأثير على ذ ه العوامل الجانب الصحي للتلميذ        يقصد به

وتدهور صحته ذ فضعف بنية التلمي"التفكير السليم ، فمتى سلم الجسم من اآلفات سلم العقل 

 أكثر قابلية للتعب ذيحول دون قدرته على االنتباه والتركيز والمتابعة ، بحيث يصبح التلمي

وإلى التعرض لإلصابة بأمراض مختلفة بدورها تعطله عن الدراسة ، كما أن ضعف 

البصر وضعف السمع والنطق وعاهات حركية تؤثر على تحصيله الدراسي ، باإلضافة 

ا ما قرن نفسه بزمالئه ، ذ ،خاصة إذه اإلعاقة عند التلميذ هي تحدثه ذإلى األثر النفسي ال

وي العاهات ذ ذمما يشعر باالختالف عنهم ، وللمدرس هنا دور كبير اتجاه هؤالء التالمي

فعلى المعلم أن يتيح فرصة أداء عمل أمام أقرانه بنجاح أو يجنبه المواقف المحبطة التي 

المواقف التي تظهر هؤالء في مواقف أضعف تؤدي إلى الفشل وخيبة األمل وأن يجنبه 

   1.من غيرهم 

                                                 
  .128كره ، ص ذمحمد عبد الرحمان العيسوي ، مرجع سبق   1
 ، السعودية ،دون سنة ، 1بية ، طيوسف القاضي ، اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي ، دار المملكة العر  1

  .401ص 
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 المريض يتعرض للضعف أو قد يضطر إلى إهمال واجباته فيتخلف عن زمالئه ذ   فالتلمي

ي يكون في ذ الذوتفوته الدروس متى يغيب ويصبح تحصيله الدراسي صعبا ، عكس التلمي

  .صحة جيدة يشعر بالسعادة ويكون تحصيله أحسن 

ية ذية ألن التغذديث عن الصحة الجسمية يعمل الباحثين على إبراز دور التغ    وبالح

ا الصدد ذ السليمة لها تأثير على الجسم من حيث األمراض الخطيرة والمعدية ، وفي ه

   1".اء مصدر من مصادر النشاط الجسدي ثم الفكري ذالغ:" نعيم الرفاعي "يقول 

الجسمية كالحميات واألنيميا في تحصيلهم     وغالبا ما يتأثر المصابون باألمراض 

الدراسي ، وتسبب عيوب النطق أيضا في توتر العالقات الطفل مع معلميه ورفاقه فيقل 

  2.تحصيله ويتأخر دراسيا 

  3:ويمكن أن ننظر إلى عناية الجسم من النقاط التالية 

رة وممتدة إلى ه مسؤولية تشترك فيها مؤسسات المجتمع بدءا باألسذ العناية بالصحة وه-

  .كل ما يؤثر في صحة الطفل 

  .ه القواعد ببساطة ويسر ذية ولها أصول وقواعد ، ويجب أن يعرف الطفل هذ التغ-

 تنمية العضالت الكبرى والصغرى التي تمكن الطفل من القيام ببعض األعمال التي -

ر من المربين تتطلب مهارة يدوية معينة ، وتتضح أهمية النمو العضلي فيما نادى به كثي

حيث اهتموا بحرية الطفل في اللعب " ....ابن سينا "و" منسوري " و " فروبل "من أمثال 

  الخ....الجري والتأرجح والقفز والسباحة 

     الصعوبات المدرسية التي يواجهها الطفل ليست محصورة كلها على المعلم فأسبابه 

ن أو المشاغب أو السارح في دنيا متعددة ومختلفة ، فقبل أن نصب تنديدنا على الكسال

األوهام ، بحجة تالزمه وتغرقه في ما ال يالقيه من صعوبات متراكمة ، يجدر بنا أن 

ا الكسل ، وعن عدم استقرار وعن كثرة تلهيه ، قد تكون الحالة ذنبحث عن البواعث في ه

                                                 
 ، دمشق ، 3نعيم الرفاعي ، الصحة النفسية ، دراسة في سوسيولوجية التكيف ، المطبعة الجديدة ، ط  1

  .451 ، ص 1972
  .16 ، ص 1994 ، بيروت ،1محمد أيوب الشحيمي ، مشكالت األطفال ،دار البناني ، ط  2
 ، 1987 ، بيروت ، 2، تربية الطفل ، الناشر ، عالم الكتب ، طسعد مرسي أحمد وآوثر حسين آوبك   3

  .70ص 
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أو المكوث في لك الحالة الصحية العضوية الطويلة األمد ذ الجسمانية بسبب التقصير ، وك

  .مكان العالج ، قد تحول دون دراسة عادية طبيعية 

  : العوامل العقلية -4-3

 كاء واستعدادات الطفل العقلية الخاصة ، وكذ     تتمثل العوامل في القدرة المعرفية وال

كاء من أقوى العوامل التي تؤثر في ذلك الحالة المزاجية وطرق تفكيره ، ويعتبر الذ

 بالمائة من حاالت التأخر 10أن حوالي .... فقد وجد ذسي عند التالميالتحصيل الدرا

    1.ي يكون وحده كافي إلحداث التأخرذالدراسي التي قام بالبحث فيها ترجع إلى الغباء ال

ي ذكاء يعرف بأنه القدرة العقلية الفطرية العامة ، أو هو العمل المشترك العام الذ     وال

    .2لعقلية التي يقوم بها اإلنسان يدخل في جميع العمليات ا

ي يستعمله ذ ا الموضوع أن نوعية الكالم الذين عالجوا هذويرى بعض المربين ال

الوالدين ودقته ومغزاه ، ونوع العالقة التي ينشئها كالمها على الطفل هي السند القوي 

   3.للنمو العقلية 

ض العضوي يبرز بعد     غير أن التدهور المدرسي أحيانا هو أول أعراض المر

مالحظة بعض األعراض الطفيفة الطليعية ، وربما تكون غالبا أعراض مراحل النمو 

السريع يسبق أوانه فتظهر نتائجه على بعض األوالد في آخر كل سنة مدرسية أو في كل 

  .نهاية فصل دراسي 

يعتبران ين ذ      ال بد لنا أن نفكر أيضا في اضطرابات الحواس ، كالنظر والسمع ال

ا كانت هاتان الحاستان هزيلتين فإن ذأهم وسائل تلقي المعلومات بالنسبة إلى كل كائن فإ

ا األمر ال يتسنى للولد أن يالحظه تلقائيا إال بعد مرور ذالتبادل الثقافي سيأتي رديء ، وه

  119.وقت طويل من المضايقات مادام قد ألف باستمرار نصف عاهته 

                                                 
  .244 ، ص 1982حامد عبد السالم زهران ، علم النفس التربوي ، دار القلم ، الكويت   1
 محمد مصطفى زيدان ، دراسة سيكولوجية لتلميذ التعليم العام ، المطبوعات الجامعية الجزائر ، بدون  2

  .187سنة ، ص 
 ، ص 1976رنارد فورزا ، نمو الذآاء عند األطفال ،ترجمة هني العصرة ، دار النهضة ، مصر  ب 3

355.  
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 مديد من مقارنة وضعه بما يتمتع به اآلخرين من تسهيالت      ولم يتمكن خالل زمن

ه الوثائق واالضظرابات خفية ال يوقن بها أحد قبل الثامنة أو التاسعة من ذ غالبا ما تظل ه

  .العمر ، والولد يجرجر على األقل سنتين أو ثالث سنوات من المصاعب المدرسية 

مييز النغمات الدقيقة ومن المشاركة في  من تذ    كما أن ضعف السمع الجزئي يمنع التلمي

ا نجد عيوب الكالم ووصعوبات النطق التي تؤدي ذالمناقشات داخل القسم ،إضافة إلى ه

  . مع نفسه ، وبالتالي عدم التعبير الصحيح لشعوره بالنقص ذإلى سوء توافق التلمي

تأخر الحواس ن فالحالة الصحية التي يكون عليها الشخص مثل الجوع أو العطش وذ     إ

وكما يقال فالصحة تاج على رؤوس األصحاء ال  .1واألمراض ،تؤثر على مدى التحصيل 

  .يعرفها إال المرض 

كاء ال يمنح للطفل لحظة ميالده ، بل ينشأ ويتكون مع مختلف مراحل النمو ، ذن الذ    إ

لقدرة اكرة ، وضعف اذومن السمات العقلية عند المتأخرين دراسيا يمتازون بضعف ال

على التركيز وتشتت االنتباه وأكثر ميال لألمور العملية واألشغال اليدوية ، فال طاقة له 

على حل المشكالت العقلية أو المسائل التي تتطلب تفكيرا مجردا ، وهو يتميز ببطئ 

  2".التعليم نوبضعف القدرة على التحصيل 

كاؤه محدودا أو ذي يكون ذ الذكي تختلف عن درجة استيعاب التلميذ   فدرجة استيعاب ال

 ي له درجة ضعيفة من الذ الذضعيفا فهو يجد صعوبة في فهم ما يتلقاه داخل القسم فالتلمي

كاء نجده بطيء الفهم إلى جانب تقييده بالوقت أثناء االمتحان ، فغنه يرتكب أخطاء في ذ

لفشل واإلحباط ، لك يحقق ويشعر بمرارة اذ إجابته نتيجة عدم تعوده السريع في التفكير ل

  3.اء والعقاب أو السخرية سواء من المعلم أو من زمالئه ذعالوة على تعرضه لإلي

  

  

  

                                                 
رشاد صالح منصوري وعباس عوض ، التنشئة االجتماعية والتأخر المدرسي ، دار المعرفة الجامعية ،   1

  .88 ، ص 1995القاهرة ، 
  .19كره ، ص ذمحمد أيوب الشيمي ، مرجع سبق   2
عوينات ،التأخر في القراءة في مرحلة التعليم المتوسط ، ديوان المطبوعات الجامعية ـ الجزائر ، علي ت  3

  .175 ، ص 1983
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   العوامل المؤثرة في التحصيل المعرفي -5

     بالرغم من أهمية التحصيل الدراسي كمعيار يمكن على ضوئه تحديد المستوى 

 فإنه ال ذهدف بناء شخصيات التالمي من خالل العمليات التربوية التي تستذالتعليمي للتالمي

لك لوجود عدة ذ يمكننا االعتماد على صدق الدرجات التحصيلية التي يصلون عليها و

  :عوامل في تلك الدرجات منها 

   :لذاتية العوامل ا-5-1

كاء والحالة الجسمية ذ وتمثل في الخبرة السابقة ودرجة الذه العوامل تصل بالتلميذ    وه

  . ووضوح الهدف من التحصيل وأحوال نفسية بصفة عامة الثواب والعقاب

 إلى آخر فهناك من ذكاء فنجد أن القدرات العقلية تختلف من تلميذ    فمن ناحية درجة ال

  .كاءذكاء ومنهم ضعفاء الذكاءا ومتوسط الذهو أكثر 

قدرة عقلية عامة تمكننا من القيام بتصرفات :" كاء بأنه عبارة عن ذ   ويعرف ال

ظيمات سلوكية ، بحيث يستطيع اإلنسان من خاللها أن يتكيف مع البيئة المادية وتن

  1.واالجتماعية ويدرك عالقات فيما بينها 

كاء هو المسؤول عن ارتفاع أو انخفاض تحصيل ذ     وبالتالي فإن الدراسات تأكد بأن ال

تغيرات العالية كاء في الحصول على الذ  مرتفعي الذإال انه غالبا ما نجد حرص التالمي

كاء نتيجة تأخرهم في ذ منخفضي الذفي المواد التي تدرس لهم ، بينما نجد أن التالمي

كاء والتحصيل ذلى العزوف عن الدراسة ، أما االرتباط بين نسبة ال‘دراستهم يميلون 

الدراسي من حيث التدريس يكاد يكون منعدما نظرا التباع بعض المدرسين نظاما معينا 

 ذا ما يعكس بدوره على التالميذ منخفضي الدراسة ، وهذاهتمامهم بالتالميفي تركيز 

لك لجأت بعض المدارس ذكاء ،ويؤدي بالتالي إلى تأخرهم التحصيلي ،لذمرتفعي ال

لك ذ إلى جانب 2.الفرقة الواحدة إلى شعبتين سريعة التعلم وبطيئة التعلم  ذاألمريكية تالمي

  .اكرة والحفظ ذلك بقدرة الطفل على المذنجد أن التحصيل الدراسي مرتبط ك

ية ذ   أما العوامل الجسمية فهي عوامل ترجع إلى الطفل نفسه ، يفق الصحة وسوء التغ

ل الجهد ومسايرة زمالئه في ذوالعاهات الخلقية ،وهي عوامل تحد من قدرة الطفل على ب
                                                 

  .196توما جورج نوري ، المرجع السابق ، ص   1
التنشئة االجتماعية والتأخر المدرسي ، دراسة في علم النفس االجتماعي : رشاد صالح الدمنهوري   2

  .85 ، ص 1995إلسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، والتربوي ، جامعة ا
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 حاستي السمع الفصل ولكن يبدو أن أكثر العوامل انتشارا في مدارسنا يمثل في ضعف

وعيوب النطق وهي وسائل التعليم األولى في مجتمع تعتمد فيه التربية على المقروء 

   1.والمسموع 

 وسالمته من االمراض العقلية المزمنة تمنكه من مواصلة ذ     فالصحة الجسمية للتلمي

  .دراسته ، ألن المرض قد يكون دافعا في التأخر المدرسي 

 المريض أو المصاب ذ يشعر بالسعادة أما التلميذ تجعل التلمي فالصحة الجسمية الجيدة

ا ذفيتعرض للضعف أو الفشل أو قد يضطره المرض إلى إهمال واجباته ودروسه ، وه

  2.يعرقل تحصيله الدراسي ويصبح صعبا 

  . تعتبر عامال من عوامل التخلف الدراسي ذا فإن الحالة الصحية للتلميذوبه

  ة  العوامل الموضوعي– 5-2

ه الحالة تفضل ذ    وتتمثل حسب تطبيقات علماء النفس الطريقة الكلية والجزئية وفي ه

ه األجزاء ذا كانت غير مجزأة ، أما الطريقة فبفصل استخدامها في حالة هذالطريقة الكلية إ

لك نوع المادة ومدى تنظيمها وتليها تأخير خاص على التحصيل ذإعادة أو صعوبتها ك

لمادة مرتبطة منطقيا ومترابطة األجزاء سهل مراجعتها باإلضافة إلى حيث كلما كانت ا

  3.اتي والتوجيه واإلرشاد ذالتسميع ال

  : العوامل االجتماعية -5-3

   والتي تشكل مناخا أساسيا لتحديد مستوى التحصيل الدراسي ،فقد تكون فترة موجهة 

لمدرسي فقد تكون للوالدين لطاقات الفرد للتفوق المدرسي وأما عوامل معرقلة للنجاح ا

ي يعمل كمشجع للفرد لإلندفاع في اتجاه ذاتجاه إيجابي التفوق في المجال الدراسي األمر ال

إيجابي نحو التعليم بصفة عامة ، فيدفع المتعلم لتشغيل طاقاته فيضع لنفسه مستويات 

امل معها طموح تعليمه يحاول تحقيقها فاألسرة هي الجماعة المرجعية األولى التي يتع

                                                 
المهام الحضارية للمدرسة والجامعة الجزائرية ، مساهمة في تحليل وتقييم : محمد العربي ولد خليفة   1

  .44نظام التربية والتكوين والبحث العلمي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون ، الجزائر ، ص 
أخر الدراسي عند الطفل الالشرعي في حي الطفولة الجزائر ، رسالة لنيل شهادة الـت: فريدة جيدلي   2

  .18 ، ص 1984الدراسات المعمقة في علم النفس ، جامعة الجزائر ، 
   .88-87رشاد صالح الدمنهوري ، المرجع السابق ، ص   3



   التحصيل المعرفي                                                        : الفصل الثالث 

 54

ه السنوات التي يؤكد علماء ذالطفل والتي يعيش فيها السنوات التشكيلية األولى من عمره ه

  1.النفس والتربية أن لها أثر كبير في شخصيته 

ي يعبر عن مدى تماسك األسرة أو تفككها وتصدعها ممتلئ في ذ     والجو األسري ال

لدين أو عيش الطفل في أحضان النجاح مجرة أحد الوالدين للطفل أو الطالق أو موت الوا

ا عندما ال تهيء ذواإلنحراف والمنزل يمكن أن يكون السبب في كره الطفل لمدرسته وه

األسرة الجو المناسب لمراجعة دروسه بسبب كثرة النزاع أساسه بين الوالدين أو نظرا 

اجباته لقساوة زوجة األب عند غياب األم أو العكس صحيح وبالتالي تتراكم عليه و

  2. المدرسية دون حل فيتأثر الطفل دراسيا مما يجعله أحيانا يفكر في الفرار من المدرسة

   فالخالفات المستمرة بين الوالدين كثيرا ما تؤدي إلى اضطرابات وإلى عدم اإلطمئنان 

   .ذا يحول دون التحصيل الكافي للتلميذواالستقرار وه

  :العوامالألسرية-5-4

لنواة األولى في المجتمع المسؤولية عن تنشئة الجيل حسب عادات  تعتبر األسرة ا-

المجتمع التي يفضي فيها الطفل جزء كبير من حياته يزود خاللها بقيم المجتمع والمعايير 

األخالقية والدينية والتي بواسطتها يؤثر ويتأثر ويتفاعل مع أفراد المجتمع كما تهيئه 

  .تها داخل األسرة لعمليةالتكيف السليم التي تكون بداي

ي يتسم بالتعاون والوفاق ينعكس بشكل مباشر على أفراد األسرة ذ    فالجو األسري ال

باإليجاب وتهيأ لهم فرص النجاح والتكيف السليم ، أما البيت المفكك هو النقطة السوداء 

  .والمؤثر األساسي في سلوك الطفل داخل المؤسسة التربوية وخارجها 

  :القتصادي لألسرة  المستوى ا-5-4-1

 أثر سيئا لـدى     1960    إن المستوى االقتصادي لألسرة المتدهور يخلف بينت دراسته         

فاألسرة التي تعاني من     .3أبناء األسرة الفقيرة كالشعور يقدم الطمأنينة والسفور بالحرمان         

أسرته ممـا   الفقر تؤدي باطفالها إلى القيام بأعمال جانبية بعد نهاية الدوام لمساعدة أفراد             

ينهك قواه ويجعله أقل قدرة على مواصلة الدراسة في األيام الموالية فينجر عنه ضعف في               

ات الدخل الـضعيف أن     ذ التحصيل ، وقد تبين من بعض الدراسات التي أقيمت على أسر          
                                                 

  .81ص  ، 1981محمد لبيب النجيعي ، األسس االجتماعية للتربية الطبعة الثامنة ،   1
  .35 ، ص 1975رمزية الغريب ، التعلم ،دراسة نفسية ، متبة األنجلو مصرية   2
3    
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ما يقارب من نصف المتخلفين دراسيا في منطقة لندن ينتمون إلى أسر فقيـرة جـدا ، أو                  

 بالمائة من األطفال المتخلفين دراسيا مما ينتمون        10 1ينما ال يمثل سوى     محدودة الدخل ب  

إلى أسر ميسورة الحال وقد بينت دراسة قام بها عبد العزيز محي الدين حول الوضع في                

الواليات المتحدة األمريكية أن تأثير الوضع االقتصادي لألسرة على النتـائج المدرسـية             

  :يكون كالتالي 

لدراسي عند أطفال العائالت الميسورة الحال وينخفض عند أطفال         يرفع التحصيل ا   -

  .األسر الفقيرة 

ا كان الوضع االقتصادي لألسر ضعيفا يؤدي إلـى تعطيـل وتـدهور الحيـاة               ذ إ -

  .ذالتعليمية للتلمي
 ذإن الوضع االقتصادي المزري والمتدهور يؤثر على سوء التوافق الدراسي للتلمي           -

 2.اء واإلبتعاد عن المجتمع وينتج عنه نوع من اإلنطو
   المستوى الثقافي لألسرة -5-4-2

    إن المستوى التعليمي الجيد لألبوين يؤثر على أفراد العائلة ويوفر جو علميـا ثقافيـا               

 ،لينهلوا من الزاد المعرفي العلمي      ذداخل األسرة من خالل إنشاء مكتبة تفتح الشهية للتلمي        

ا الجو  ذ في المدرسة فيساعده ه    ذي يعيشه التلمي  ذ للجو ال  المغروس في البيت ويعتبر امتداد    

كار دروسه والقيام بواجباته المطلوبة منه إضافة إلى المطالعة المختلفة ألنـواع            ذعلى است 

الكتب والمجالت مما تزيد في رصيده الثقافي والعلمي وتؤثر على قدرته على التحـصيل              

  .ة الجيد والنجاح بتفوق كما أكد العربي ولد خليف

    إن األسرة التي تشرف على متابعة أطفالها في واجباتهم المنزليـة وتـساعدهم علـى         

ل أي جهد في مساعدة ذكار دروسهم وفهمها تمكنهم من النجاح عكس األسر التي ال تب        ذاست

أطفالهم كما ينجر عنه نقص في التحصيل وعليه يجب على األسرة االهتمام أكثر بالعالقة              

سسة التربوية واالهتمام بمتابعة أطفالها في المجال الدراسي والصحي ،          بين األسرة والمؤ  

واالجتماعي وتهيؤ الظروف المناسبة وتحفيزهم على مواصلة الدراسـة بـشتى أنـواع             

المغريات كالجائزة والرحالت حسب إمكانيات األسرة والمؤسسة التعليمية ،لخلق جو مـن            
                                                 

  .468العيم الرفاعي ، مرجع سابق ، ص   1
آونجر آيجان ، سيكولوجية الطفولة الشخصية ترجمة أحمد سالمة عبد الحميد جابر ، دار النهضة   2

  .491 ، ص 1977العربية ، القاهرة ، 
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ي شخصية الطفـل فيـصبح متوافقـا نفـسيا          التعاون والتكامل بكون نتيجة بناء منسجم ف      

ل الجهد والتحفيز نحو تحصيل أفضل والوصـول إلـى          ذواجتماعيا ودراسيا يساعد على ب    

  1.ي تنشده األسرة والمجتمع وهو بناء شخصية صالحة ذالهدف ال

  :ه العوامل ذ ومن ه: العوامل الدراسية -5-5

 عن الدراسـة بـصفة مـستمرة أو         ذيكر إلى انقطاع التلم   ذ قج تؤدي العوامل السابقة ال     -أ

ا كان لحضور المدرسـة     ذمنطقية مما ينجر عنه اإلنخفاض في المستوى التحصيلي ، وله         

واالستطالع على جميع المواد والدروس المقررة أمرا ضروريا للغاية منه الوصول إلـى             

  .تحصيل عالي مرغوب فيه 

  : الجو االجتماعي المدرسي -5-5-1

فنت كاتنت يتـسم  { سي من العوامل األساسية التي تؤثر على التالمي         يعتبر الجو المدر  

ـ              ذبالتعاون اإليجابي والتعاون النشط بين أفراد المجتمع المدرسي ويتبع الفـرص للتالمي

ا ذإلشباع حاجاتهم وتقبل رغباتهم في التحـصيل ويرتفـع مـستواهم المعرفـي ، أمـا إ                

ـ     اضطربت العالقة على مستوى المجتمع المدرسي و        ذانتشرت األساليب الالسوية ، فالتلمي

ا يؤثر سلبا فـي تحـصيله       ذيصبح عاجزا عن التكيف مع عناصر المجال المدرسي ، فه         

  .الدراسي 

  : اكتظاظ األقسام الدراسية -5-5-2

 غالبا  ذا الصدد نجد أن الطفل المتأخر أنه يحتاج إلى قدرة من العناية الفردية إ             ذ   وفي ه 

ـ          ما يكون التعلم في فص     لك إلـى   ذل كبير العدد وبطريقة تدريس غير مناسبة ويحتـاج ك

ل جهد أكثر ومما ال شك فيه أن شخـصية المعلـم            ذالشعور باالهتمام حتى يكون دافعا لب     

 وخاصة في المرحلة االبتدائية وأن المعلم الناجح يجب أن ذتؤثر سلبا أو إيجابا على التالمي     

 الحسنة وأن منهج أو اسلوبت به التوصل إلـى          لك في المعاملة  ذه و ذيكون متفهما مع تالمي   

  .ه بطريقة صحيحة ذعقول تالمي

  

  

                                                 
ي ولد خليفة ، المهام الحضارية للمدرسة  والجامعة الجزائرية ، ديوان المطبوعات الجامعية محمد العرب  1

  .48 ، ص 1989، الجزائر ، 



   التحصيل المعرفي                                                        : الفصل الثالث 

 57

  : المناهج والبرامج المستعملة -5-6

   من المؤكد أن عدم مسايرة المناهج والبرامج ألهداف التربية الحديثة وميول ورغبـات             

ـ   ذالميا نقص وانعدام التوجيه يؤثر سلبا على دافعية الت        ذ ، وك  ذواستعدادات التالمي  ا ذ ، وك

 مما ينعكس على تحصيله فبقدر مـا        ذنقص وانعدام التوجيه يؤثر سلبا على دافعية التالمي       

 ورغباته وقدراتـه بقـدر مـا يكـون          ذتكون البرامج والمناهج متماشية مع ميول التالمي      

التحصيل مرتفعا ، وإن صالحية البرنامج ال تكون بمجرد إعداده متماشـيا مـع النمـو                

 وأن يكون متضمنا ومسايرا للتغيرات االجتماعية       ذوالنفسي واإلنفعالي للتالمي  الفيزيولوجي  

  .واالقتصادية والسياسية 

ي يعيشون فيـه    ذ يتقبلون التغير في المجتمع ال     ذ   ومن هنا يكون العمل على جعل التالمي      

  .ا التعبير ذكحصيلة طبيعية تطلب المالئمة بين أنفسهم ومن ه

حصيل الدراسي سلبا أو إيجابا ما هو إال نتيجة لتظافر العوامـل               ومما سبق نجد أن الت    

ه العوامل تختلف في تأثيرها وتتباين من       ذاتية والفردية واالجتماعية والمدرسية ، وكل ه      ذال

  .حيث شدها ودورها في تحديد موقف الطفل من عملية التعليم برمتها 

 بما فيها العوامل األسرية     ذ للتالمي     وبعد تحديد العوامل المؤثرة على التحصيل الدراسي      

  .واالجتماعية واالقصادية والمدرسية ، يحدد بعد رلك اتجاهات التحصيل الدراسي 

  : اتجاهات التحصيل العلمي -6

ـ              ا يكـون   ذ  تختلف وجهة النظر حول عوامل ضعف أو تحسن التحـصيل العلمـي وه

الثة اتجاهات مختلفـة لكـل      ا المجال ، وقد ظهر ث     ذباختالف االتجاهات والنظريات في ه    

  :منها بوجهة نظر تختلف عن األخرى وهي 

  : االتجاه الوراثي البيولوجي -6-1

ـ          ذ   يرتبط ه  كاء أي  ذا االتجاه عامل ضعف التحصيل الدراسي بعامل القدرات العقلية وال

بأسباب خلقية تتمثل في قصور نمو الجهاز العقلي واألجهزة العصبية أو ضعف الـصحة              

  .ا االتجاه العوامل االجتماعية والثقافية واالقتصادية ذوبالتالي يعمل أصحاب هعموما ، 

  : االتجاه االجتماعي النفسي -6-2

ي ذا االتجاه في بداية الستينات والسبعينات وهو يعارض االتجاه البيولوجي ال          ذ   يظهر ه 

 أكد  1972ن  كاء في تغيير النجاح روكال    ذيركز على عامل الوراثة واالكتساب الفطري لل      
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 و  18على مسؤولية البيئة االجتماعية واالقتصادية ونمو الطفل قائم وظاهر انطالقا مـن             

 شهرا مما يدعو إلى تفسير االختالفات التي نالحظها بين االطفال وفي مجال التعلـيم               24

المعرفي بينت األبحاث أن أطفال الطبية المتدنية يتمتعون كباقي االطفال بقـدرات تعلـم              

  .ة لكن وظيفتها يختلف من طبقة ألخرى معرفي

  : االتجاه التربوي -6-3

ا االتجاه مرجع ضعف التحصيل العلمي إلى عوامـل خارجيـة واجتماعيـة             ذ   يرجع ه 

كالبيئة واألسرة وهي ما يطلق عليها باألسباب الوظيفية والتي تتمثل في حرمان الطفل من              

لبيئية االجتماعية التي ينمو فيها وهـي تـشبه         المثيرات العقلية أو الثقافية أو األسرية أو ا       

 ذاالتجاهات النفسية نحو العمل المدرسي كالمعاناة من مشاكل قد تعيق تنظيم األفكار التلمي            

  .وكثرة الغياب وسوء التوافق النفسي وعدم القدرة على التكيف مع الوضع 

  : أهمية التحصيل العلمي -7

 المسجلين بقدر ما    ذموال الستثمرة فيه أو بأعداد التالمي       إن أهمية التعليم ال تقاس بقيمة األ      

  .ألنه ال يفعل أن نتكلم على حجم االستثمارات تقاس بمردودية وفعالية 

األموال تصرف في نهاية المطاف على المتسربين ،ففعالية النسق التعليمي ال يمكن قياسها             

خيرة إلى غاية مرحلة تولها     ه األ ذانطالقا من حساب المدخالت فقط بل ال بد من متابعة ه          

ا الطرح األخير فإننا لم نخرج بعد من        ذإلى مخرجات مكتملة ، لكن وبالرغم من شجاعة ه        

إطار الكم واإلحصاء ، فحتى لو نجح كل المتمدرسين وأتمـوا دراسـتهم فـإن األمـوال       

ا كـان هـؤالء     ذلك لن تعبـر اسـتثمارات ناجحـة إال إ         ذلت في سبيل    ذوالجهود التي ب  

  .خرجين يحملون فعال الزاد العلمي والفني والتقني والثقافي واألخالقي المستهدف ، المت

ي ما قتأ يعيد الباحثين والمهتميمن      ذه المقولة تلخص في الحقيقة المنعرج الجديد ال       ذ   إن ه 

بقضايا التعليم إلى الكيف بعد أن قطعوا مسافات طويلة بحثا عن الكـم ، فبعـد المـسيرة                  

نية الي تمت بنجاح نحو محو األمية والقضاء على ظـواهر الالتمـدرس             الطويلة والمض 

ه الفئة القافلة تقف في نهاية الطريق لتنظر وراءها فتتفاجأ          ذوالتسرب المدرسي ، هاهي ه    

  .لك ذبأنها إنما وصلت إلى ما وصلت إليه بعد أن دفعت الكيف ثمنا ل

 أشكاال عديـدة وال     ذ وأنه إنما يتخ      فالصراع بين الكم والنوع لم يصل إلى نهايته بعد ،         

 – وال يزال إلى غاية اليوم       –يكاد يخلو منه مجال من المجاالت ، إن الفترة التي ساد فيها             
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االقتراب الكمي من المؤسسة التعليمية قد أدت إلى تشكل تصور مشوه حول وضعيتا نظرا              

عمـال التقييميـة     بعـين االعتبـار فـي األ       ذإلى أن المعايير والمؤشرات التي كانت تأخ      

ا المنحـى   ذوالتقويمية الشاملة هي معايير ومؤشرات كمية محضة في غالبية األحيان ، وه           

  ......جعل 

      أي أن المشكلة الكيفية يتم تناولها تناوال كميا يفقدها مغزاها ومـدلولها الجـوهري              

ة الواقع ، ولعل    والمتميز قد ادت إلى الخروج بنتائج غير صادقة وبعيدة كل البعد عن حقيق            

ـ     ذلك تتسم بالسلبية غالبا ، فما     ذه التقارير بالرغم من     ذمن المفارقات أن ه    ا ذا لو كـان ه

  .التقييم نوعيا 

  :ي تملكه السلطة المدرسية والمتكون من الفئات األربعة التالية ذإن التصنيف ال

  . لم يدخل إلى النسق أو لم يدخله النسق –ال متمدرس  -

 .ه النسق أو أخر تخرجه راسب أو فاشل أخرج -
 .متسرب خرج من النسق دون أن يتم طرده  -
 .ناجح تخرج من النسق  -
  : أهداف التحصيل العلمي -8

  :ي يرمز التحصيل الدراسي ما يلي ذ ال ومن أهم األهداف

لك مـستواه   ذ من معرفة مستواه الدراسي ورتبته مقارنا في         ذبواسطته يتمكن التلمي   -

  .بمستويات ورتب أقرانه 

لك لمعرفـة   ذة واللجان المسؤولة عن االمتحانات و     ذيعتبر الوسيلة يلجأ إليها األسات     -

 . وإمكانياتهم التحصيلية ذالمستوى الدراسي للالمي

معرفة المستوى المحدد من اإلنجاز أو الكلفة أو األداء فـي العمـل المدرسـي أو              -

 .األكاديمي يجري من قبل المدرسة أو بواسطة االختبارات المقننة 

 .ي يحصل عليه الطالب في المرحلة الدراسية ذمعرفة المعدل التراكمي ال -

معرفة مستوى األداء الفعلي للمتعلم بالمقارنة مع منهج تلقـي مـضمونة بطـرق               -

لك المستوى بأداء معلومات وقدرات فكرية أو مهارات        ذتعليمية معينة ، ويتم تقديم      

ية التربوية مـن اختبـارات مقننـة        باختبارات ، يعدها المعلمون المباشرون بالعمل     

 .وموضوعية تكون لها درجة كافية من التجاوب وصدق المضمون 
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ا ما انتزعـت    ذومما سبق نستنتج أن التخلف الدراسي ليس عملية وراثية صرف ، فإ           

االسباب العضوية المتصلة باألجهزة المخية العصبية والغدية والحسية الحركيـة فـإن            

ـ           قادرون عل  ذجميع التالمي   ذى تحقيق تحصيل دراسي يرجع إلى حالة فطرية في التلمي

  .نفسه 

 فحسب فهناك   ذ   إن التحصيل الدراسي ال يتم بطريقة ثنائية تقتصر على العلم والنلمي          

من جهة المنهج الدراسي ودرجة مرونته ومسايرته للتغيرات االجتماعية واالقتصادية          

 من  ذي المسافة التي يقطعها التلمي    في المجتمع ، ومن جهة أخرى الوسط االجتماعي أ        

ي ذه المسافة عملية التطبيع باعتبارها الختم األول ال       ذاألسرة حتى المدرسة ، وتشمل ه     

  .ال تمحى آثاره وطريقة الطفل في تلقي مؤثرات البيئة 

ي يـتم مـن     ذ       فاألسرة باعتبارها الجماعة المرجعية األولى هي الوسط األول ال        

وإعداده لعملية التحصيل الدراسي المقصودة في المدرسة ، كما أن          خالله صقل الطفل    

المؤسسة المدرسية ليست وحدة منعزلة عن الهيكل االجتماعي العام بمختلف بنيانه فهي    

ا أزرت معها جهـود     ذفي الواقع حلقة من السلسلة االجتماعية ووظيفتها ال تكتمل إال إ          

  الخ....ثل األسرة ، الروضة ، النادي المؤسسات االجتماعية األخرى المتصلة بها م

  : تقويم التحصيل المعرفي -9

على المدرس أن يعني جملة من المقاييس العلمية التي يستند عليها في عملية القيـاس               

  :ابتداءا من 

  .شروط بناء أسئلة االختبار  - 1

 .وضع سلم التنقيط  - 2

 .صدق االختبار  - 3

 . صدق العالمة الممنوحة  - 4

 . االختبارات تحليل ومعالجة نتائج - 5

  : يجب حساب العوامل التالية ذولمعالجة وتحليل إجابات التالمي

 الممتحنين ، مع حـساب معامـل        ذحساب المتوسط الحسابي لمجموعة من التالمي       - أ

  .االنحراف 

 ب ـ معامل السهولة لكل سؤال 
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   معامل التمييز لكل سؤال -ج

كورة أعاله ، سيتمكن المدرس مـن تحديـد نقـاط القـوة     ذ   ومن خالل الشروط الم 

  .ته ذوالضعف ثم العمل على إزالة الصعوبات التي ال زالت تعترض تالم

ا المجال نشير إلى أن الهدف األساسي من التقويم ليس القصد منـه تقـسيم               ذ   وفي ه 

قـات علـى     إلى ثالثة أقسام الفئة الضعيفة ، الفئة المتوسطة أو توزيـع العال            ذالتالمي

اتها على البحث عـن الـصعوبات التـي         ذ بقدر ما تدل عملية التقويم في حد         ذالتالمي

 بالنسبة لكفاءة أو لعدة كفاءات ، والعمل على معالجتها فـي الوقـت              ذتعترض التالمي 

  . القرار المالئم ذالمناسب باتخا

ـ            ذفالهدف األساسي إ   زال ن من عمليات التقويم هو تشخيص نقاط الضعف التـي ال ي

 يعانون منها ، ومن ثم الرجوع مرة أخرى إلى المعرفة السابقة التي تحـصلوا               ذالتالمي

  .عليها والعمل على تحسينها وتقديرها 

  : االستفادة من التقويم -9-1

  :يمكننا تلخيص جملة من المزايا التي تحققها عملية التقويم فيما يلي 

 من فهم وخبرة ومهارة     ذتلميالحصول على معلومات وصفية تبرز مدى ما حققه ال         - 1

  . من محتويات مادة معينة ذمعينة أي ما اكتسبه التلمي

ـ             - 2 ه بالنـسبة   ذالحصول على معلومات وافية ، تمكن المدرس مـن ترتيـب تالمي

لمجموعة داخل قسمه أو بالنسبة لمجموعة خارج قسمه ، انطالقـا مـن قيـاس               

 .مستواهم التحصيلي في مادة معينة وفي موضوع ما 

 ثم مقارنة مـستواه التحـصيلي بالنـسبة         ذة الجيدة للمستوى التعليمي للتلمي    معرف - 3

  في صفة ما أو في سنة أو في جنسه ذلمجموعة التالمي

 وقدراتهم  ذ فكرة على الحالة النفسية للتالمي     ذالحصول على معلومات تمكنه من أخ      - 4

 ...على استرجاع المعلومات وطريقة معالجتهم للمشاكل 

ـ  الحصول على معلو   - 5  فـي فتـرة   ذمات تقيده في تتبع نمو المستوى التعليمي للتلمي

  .1زمنية محددة   
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  : االختبارات المدرسية -9-2

  هناك العديد من أنواع االختبارات المدرسية إال أنها تختلف من حيـث الهـدف التـي                

 حدود  صممت من أجله والكفاءة المراد قياسها ، إال انها في العموم متداخلة وال توجد بينها              

كر على سبيل   ذه االختبارات ن  ذ ومن أهم ه   ذوأن جميعها تشترك في قياس ما حصله التلمي       

  :المثال بعضها منها فيما يلي 

  .االختبارات التحصيلية  - 1

 .االختبارات التنبؤية  - 2

 .االختبارات الشخصية  - 3

 .االختبارات التدريبية  - 4

 امتحانات شفهية ، وعلى     ه االختبارات في شكل امتحانات تحريرية أو في شكل        ذوتؤدي ه 

ا النوع في التقويم التحصيلي     ذكر االختبارات الشفهية نو اإلشارة إلى ضرورة االهتمام به        ذ

لكي يتسنى للمدرس معرفة قدرات المتعلم على التعبير السليم وفي غالب األحيان نجد أن              

يريـة كحـل    نمط التقويم المتبع في المؤسسات التعليمية يركز فقط على االمتحانات الحر          

تمرين في العلوم الفيزيائية على سبيل المثال وهم يتناسون استخدام الـنمط الثـاني ممـا                

ينعكس سلبا على فعالية العملية التقويمية ، ففي الكثير من األحيان نجد نسبة عاليـة مـن                 

تنا عاجزين عندما يلتجؤون إلى التعبير الشفهي عن أفكارهم وأحاسيسهم عن قـضية             ذتالم

تنا منحهم الفرص الكافية للتعبيـر عـن        ذود السبب في نظرنا إلى عدم تعويد تالم       ما ، يع  

أفكارهم شفهيا في الكثير من المناسبات ، باإلضافة إلى قلة الممارسة لمختلف المعـارف              

  1.المتحصل عليها 
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  : وسائل تقويم التحصيل الدراسي -10

 المؤسسات التربوية مـن طـرف       ه الوسائل خالل السنة الدراسية في مختلف      ذتستعمل ه 

  :وتتمثل أهم الوسائل فيما يلي . المعلمين والقائمين بالعملية التربوية

  :االمتحانات  -1

تعد االمتحانات المدرسية األسلوب الشائع في مختلف المؤسسات التعليمية حيث يـستخدم            

عطيـة  محمد  "لك  ذ من معلومات ويشير في      ذا األسلوب لقياس ما حصله التلمي     ذالمدرس ه 

إلى أن االمتحانات المدرسية هي تلك االمتانات التي تقوم بها المدرسة لمعرفة            " األبرشي  

 من المواد التي درسوها لتدارك ما يبدو عليهم مـن ضـعف أو              ذمقدار ما استفاده التالمي   

ا امتحانات االنتقال في المدارس االبتدائية والثانويـة        ذتكون امتحانات شهرية أو فصلية وك     

  1 شفوية كتابية علمية وتكون

  :كر منها ذومن بين أنواع االمتحانات ن

  :االمتحانات التحريرية -1-1

ه االمتحانات على اإلجابة عن األسئلة الكتابية التي يطرحها المعلم وتكون في            ذ   تعتمد ه 

ي يـستخدم أساسـا التقـويم       ذلك النوع من االمتحانات ال    ذنهاية الفترات الدراسية ، وهي      

  : بدورها تنقسم إلى قسمين رئيسيين هما ذتالميتصيل ال

ه وتكون اإلجابة عنه ذهي عبارة عن سؤال يطرحه المعلم على تالمي      :  امتحانات المقال    -أ

ا وتعرفـا رمزيـة     ذفي شكل مقال طويل أو قصير حسب طبيعة السؤال المطروح ، وه           

ضـوع مـا ، تتـيح       بأنها امتحانات تقوم على أسئلة تتطلب إجابة حرة على مو         " الغريب  

  2. على معالجة موضوع معين أو خبرة تعلمها ذالفرصة لمعرفة قدرة التلمي

 المدرس عدة مقاييس ليقيم المقال كاللغة الواردة ، األساليب اللغويـة ،الكلمـات              ذوقد يتخ 

  .المختارة ، األفكار التي يطرحها 

ـ    ه االمتحانات يمكن تحسينا واستخدامها لتق     ذوعلى الرغم من أن ه    "  ذويم ما حصله التالمي

 على التفكير وحـل     ذعلى جميع مستويات المعرفة وأنه يمكن استخدامها لتقويم قدرة التلمي         
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2  



   التحصيل المعرفي                                                        : الفصل الثالث 

 64

 مـن   ذلك من األهداف فإنها كثيرا ما تستخدم لتقويم ما حفظه التالمي          ذالمشكالت ، وغير    

  3.الكتب دون اهتمام ببقية األهداف األخرى 

  : االمتحانات الموضوعية -ب

ات األجوبة القصيرة تساعد على قياس االسـتعدادات        ذعلى مجموعة من األسئلة     وتستند  

  .،وهي مبنية على أسس علمية تراعى فيها الموضوعية 

ـ    ذاتية األستا ذأو استبعاد     ومـدى  ذ هدفها التعرف على جملة المعلومات التي يعرفها التلمي

  1اتية عند التصحيح ذن الفهمه مهام كما تتميز بالثبات أكثر من أسئلة المقال وخالية م

لك ال تختلف نتائجها من مصحح إلى آخر وال مع نفس المصحح من وقـت إلـى                 ذوهي ب 

اته ال تتطلب جهدا كبيرا من المعلم في        ذلك تزداد موضوعيتها ،وهي في الوقت       ذآخر ، وب  

تصحيحها فمن الممكن أن تعد لها قائمة باإلجابات الصحيحة ، بل من الممكن تـصحيحها               

  2: ألجهزة الحاسبة ومن األنواع الشائعة من االختبارات الموضوعية ما يأتي آليا

  : أسئلة الصواب والخطأ -1

 أن يقـرأ كـال   ذوتتكون من مجموعة من العبارات القصيرة الواضة التي يطلب من التلمي 

ا كانت اإلجابة   ذا كانت اإلجابة صحيحة وعالمة خطأ إ      ذمنها بإمعان ويضع أمامها عالمة إ     

 على القراءة الناقدة والتفكير السليم ،والتمييز بين        ذطئة وهي تستهدف تنمية قدرة التالمي     خا

  .الخطأ والصواب 

ا النوع من االختبارات عددا كبيرا من العبارات أو المفردات ،وأن           ذوينبغي أن يتضمن ه   

ومن يكون من فكرة واحدة ، وأن تكون مناسبة للمستوى بحيث تميز بين من أتقن الدراسة                

 اإلجابة الصحيحة درجة    ذا النوع من األسئلة أن نأخ     ذلم يتقنها ، ويراعى عند التصحيح ه      

  . درجة عن اإلجابة الخاطئة حتى ال تدعوه إلى التخمين ذوأن يخصهم من التلمي

  : أسئلة االختبار من متعدد -10-2

ويطلب منـه أن   عدد من اإلجابات المحتملة حول المشكلة أو الفكرة ذويعرض فيها التالمي 

ا النـوع   ذيختار اإلجابة الصحيحة الوحيدة من بين االتجاهات المقدمة إليه ويراعى في ه           
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ات أهمية وأن تكون اإلجابـات      ذمن االختبارات أن تكون الفكرة التي يدور حولها السؤال          

  .ذالمقدمة محتملة من وجهة نظر التلمي

لتخمين وأال يزيد عن خمس أو سـت        ى ا  ال يدعو إل   ىعدد اإلجابات عن أربع حت    وأال يقل   

  .مع تجنب اإليحاء إلى التلميد باإلجابة السليمة 

  : ـ اختبارات التكميل 3ـ 10

  ويطلب فيها إلى التلميد أن يضع كلمة ناقصة أو رقما ناقصا في بعض العبارات التـي                

  .تعرض عليه 

 كـون الكلمـا     ويراعي في هدا النوع أن يكون بكل عبارة فراغ واحد أو فراغـات وأال             

  .المطلوبة محل خالف في الرأي ، حتى ال تجهد المعلم في تصحيحها 

ـ            كـر الجـواب    ذ ذومن مزايا هدا النوع من االختبارات الموضوعية أنه يطلب من التلمي

  .الصحيح ، وليس مجرد اختياره من بين عدد اإلجابات أو التعرف عليه 

  :ـ أسئلة المزاوجة 4ـ10

ئمتان تتضمن أوالهما نحو خمسة أو سـتة أسـماء أو موضـوعات              قا ذوفيها تقدم للتلمي  

وتتضمن الثانية مجموعة من األشياء التي ترتبط كل منها بواحدة من مفـردات القائمـة               

 أن يضع أمام كل واحدة من مفردات القائمـة األولـي الـرقم              ذاألول ، ويطلب من التلمي    

  .المناسب من مفردات القائمة الثانية 

 األسئلة أن تكون جميع العبارات في كل سؤال ـ بحيـث تـدور حـول     هذويراعي في ه

موضوع واحد ، وأن يتكون عدد وحدات القائمة الثانية أكثر من عـدد وحـدات القائمـة                 

األولي ، وأال ترتبط أي عبارة من عبارات القائمة األولي بأكثر من وحدة مـن مفـردات                 

ي القائمة األولي والكلمات أو األسـماء       القائمة الثانية ويحسن وضع العبارات أو الجمل ف       

  :المرتبطة بها في القائمة الثانية ، ويراعي في االختبارات الموضوعية ما يأتي 

  .ـ أن توضع عل أساس أهداف واضحة ومحددة 

  . ـ أن تغطي أكبر جزء من مفاهيم المقرر وأساسيته 

  .ـ أن تكون مميزة بين مستويات التالميد 

  . عباراتها وتعليماتها ـ أن تكون واضحة في
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ـ أن تجرب قبل استخدامها لدراسة مشكالت التطبيق والعمل عل حلها ، وهي بكل دلـك                

تشجع عل أسلوب معين من اإلستدكار يدعو إلى االهتمام بالجزيئات والتفاصيل وال يعطي             

  .العناية الكبيرة للكليات 

ـ   ه االختبارات قلما تستخدم حاليا بمفردها لتق      ذلك فإن ه  ذل  فـي مجـاالت     ذويم نمو التالمي

التحصيل واكتساب الخبرة ، وإنما تستخدم بجانبها اختبـارا المقـال القـصيرة المنوعـة               

  .واالختبارات العملية واألدائية والشفوية المحسنة 

  :ج االمتحانات الشفوية 

 خالل الدرس ، أي يجيب عليهـا        ذ  هي مجموعة من األسئلة يقوم المعلم بتوجيهها للتلمي       

 في الموضوعات الي سبق وأن      ذلك لقياس خبرة التلمي   ذ فورا شفويا وليس كتابيا ، و      ذلتلميا

ا النوع من االمتحانات عل أنه وسيلة       ذإلى أن ه  " عبد اللطيف فؤاد ابراهيم     "علمها ويشير   

مفيدة في الحكم علي مدي هضم التلميد للحقائق والحكم على ما لديه من لباقة في الحديث                

معالجته للمواقف الجديدة ، لكن هده الفائدة المرجوة من هدا النوع ال يكـون         وعلى طريقة   

  1. ومتماشية مع طبيعة الدراسة ذا كانت األسئلة واضحة ومناسبة للتلميذإال إ

اتي الختالف األسئلة التي تعطـي      ذه االمتحانات أن تخضع للتقدير ال     ذلكن ما يعاب عل ه    

ا فإن من الصعوبة أن تكون االمتحانات       ذ غير موحد ،ل   ي يجعل التقويم  ذ ، االمر ال   ذللتالمي

إلـي أن   " إبـراهيم سـمعان وأخـرون       "الشفوية موضوعية وصادقة في نتائجها ويشير       

 في مدي سهولة أو صعوبة الـسؤال        ذاالمتحانات الشفوية يعتمد التقدير فيها عل حط التلمي       

  2.الملقي عليه 

  :دـ االمتحانات العملية 

وع من االمتحانات من اإلهمال واإلنقاص من قيمتها فـي الكثيـر مـن                 يعاني هدا الن  

المدارس ، وهي ترتكز علي األداء العلمي وتهدف إلى قياس مدى فهم التلميـد للدراسـة                

  3.النرية وترتبط بالمواد والعلوم التي ترتكز على الجانب العلمي كعلوم الطبيعة والكيمياء 

                                                 
وتقويم أثرها ، دط ، مصر ، مكتبة أنجلو مصرية ، عبد اللطيف فؤاد إبراهيم المناهج أسسها وتنيمها   1

  .620 ، ص 1980
 1966وهيب إبراهيم سمعان وأخرون ، دراسات في المناهج ،دط ، القاهرة ، المكتبة األنجلومصرية ،   2

  .50، ص 
  .99المرجع السابق ، ص : صالح عبد العزيز   3
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جاح المتعلم في مهنته مستقبال وقد حدد التربويين الفرع         كونها تساعد على التنبؤ بإمكانية ن     

التقني كفرع يتميز بتطبيقه لهدا النوع من االمتحانات ، كما يفيد في معرفة قدرة التلميـد                

عل التطبيق العلمي نضريا ودرجة إنماء قدرات واستعدادات ومهارات المتعلم باعتبارهات           

  .ة التكيف اتالتجماعي والمهني للتلميد ى الواقع االجتماعي فهي تحدد درج أقرب إل

ـ             ه ذوتعتبر الوسائل هناك السالفة الدكر وسائل لتقويم التحصيل الدراسي فباإلضافة إلى ه

 التربوية تـشمل جوانـب      ذالوسائل هناك وسائل أخرى تتعدى جانبا واحدا من حياة التلمي         

   1:توجز أهمها فيمايلي 

  :ـ التسجيل اليومي لسلوك التلميد 1

لك الفعل ،ـ ومن    ذ لسلوك   ذى بالتلمي  لتي يقوم األستاد بتغييرها من ناحية الدافع الدي أد        وا

  .ناحية أخرى داللته على نوعية الشخصية وأثرها داخل الجماعة 

  : ـ البطاتقة المدرسية 2

ـ       السابقة عل  حيث تجمع النتائج بواسطة الوسائل      والتـي   ذى شكل بطاقات خاصة لكل تلمي

  . طيلة حياته المدرسية تبقي مالزمة له

  :ـ مالحطات المدرسين 3

ى الرغم  ويقوم بها األستاد داخل الفصل لمحاولة تفسير سلوك التلميد ودوافعه ونتائجه وعل           

 ذ على أنهـا مرتبطـة بمـدى خبـرة األسـتا           ذاتية المالحطات التي يقوم بها األستا     ذمن  

   .ذلخصائص التلمي

  :فوائد االمتحانات المدرسية 

ى تكوين الشخـصية ،وإعـداد المـواطن         لعملية التربوية عملية شاملة فهدف إل         إن ا 

 ذلك أن العملية التحصيلية تحتاج إل وقفة لقياس مقدار التحصيل المعرفي للتلمي           ذالصالح ،   

 والمعلم والمنهـاج الدراسـي ، وتفيـد         ذحيث تتوافر فيه جهود كبيرة مشتركة بين التلمي       

  .لين المباشرين عن العملية االمتحانات المدرسية المسؤو

ـ   ذلك أنها تعطي الصورة الحقيقية والمستوي التعليمي ال       ذ      مـن خـالل     ذي حققه التلمي

تحصيله للمعلومات في مادة دراسية واحدة أو مجموعة من المواد وتشخيص نواحي القوة             

                                                 
 1979 ، مصر ، دار الفكر العربي ، 2، طمحمد رفعت رمضان وأخرون ، أصول التربية وعلم النفس   1
.  
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 في المواد الدراسية مما يساعدنا في توجيهه إلي تخـصص معـين             ذوالضعف عند التلمي  

  2.لك سعد جالل ذحسب قدراته ، كما يشير إلي 

 ومسايرة الجوانب المختلفة أثنـاء      ذ   إن خير وسيلة يستعان بها في تقويم شخصية التلمي        

وجوده في الدراسة هي البطاقة المدرسية التي تفيدنا وتقدم لنا صورة صادقة عن شخصية              

لـروف المالئمـة لشخـصيته       وإمكاناته ، مما يسمح لنا بتوجيهه وتهيئة أحـسن ا          ذالتلمي

الزدهار إمكاناته ، حيث تفيدنا في تتبع النمو الجسمي والصحة العامة واألمراض المحتملة   

وأنواع القصور إن وجدت إضافة إلي كل الجوانب العقلية ونواحي التحـصيل والـسمات              

لمحيط  ودوره في شبكة العالقات االجتماعية داخل ا       ذالمميزة للشخصية لتحديد مكانة التلمي    

  .المدرسي 

    كما أن االختبارات تفيد القائمين علي العملية التعليمية من حيث نجاعة طريقة معينـة              

دون األخري ووضع المفاضلة بين الطرق حسب المادة المدروسة للوصول إلـي نتـائج              

أفضل كما تبين للمدرسين النواحي التي يجب تأكيـدها فـي تـدريس البـرامج خـالف                 

  .قة بالمهارات واالتجاهات النفسية والقيم وغيرها المعلومات المعل

ي ينبغي أن يصل إليـه المدرسـون        ذوتفيد القائمين عل العملية بتحديد المستوي العام ، ال        

خالل المراحل المختلفة وأن تطبيق االمحانات التي تعد كوسيلة فعالة نقيس مـن خاللهـا               

رفيـة والنفـسية واالجتماعيـة      مدي نجاح المدرس في تكوين الشخصية في الجوانب المع        

ي يساعد عل تـوفير الجـو المالئـم         ذوتكوين العالقات الحسنة داخل المحيط الدراسي ال      

  .للتحصيل الجيد 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .112 ، ص 2001سعد جالل ، القياس النفسي للمقاييس واالختبارات ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،   2
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  :خالصة 

ي خصصناه للتحصيل المعرفي توصلنا إلي فكـرة        ذ   من خالل عرضنا لهدا الفصل ال      

تشترك فيهـا عوامـل مداخلـة       جوهرية مفادها أن التحصيل المعرفي هو عملية تربوية         

ومتشابكة ، فهي ال تحدث نتيجة وجود عامل دون االخر إنما تحدث نتيجة تفاعـل كـل                 

منهما مع بعضها البعض وللوصول إلي التحصيل الجيد ال بد من توفر شـروط مناسـبة                

لك ،كما توجد عوامل مساعدة علي التحصيل المعرفي مما تؤدي إلي جعله أكثر             ذلتحقيق  

  . كله من أجل تحقيق األهداف المرجوة للتحصيل الدراسي اذيسر وه
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  :تمهيد

بعد محاولتنا لتغطية الجوانب النظرية للبحث سنحاول في هذا الفصل أن نحيط 

دانية استطالعية عن طريق إجراء بالموضوع من الجانب التطبيقي بالقيام بدراسة مي

تصديقه بمعهد العلوم في  رئيس تأليف الكتاب المدرسي ومع مقابالت المقابلة األولى

 مقابالت مع مفتشين التربية بوالية الجزائر وكما قمنا أيضا بتوزيع االستمارات  وةالتربي

ى المعرفي لدى على التالميذ واألساتذة لمعرفة مدى تأثير الكتاب المدرسي على المستو

  .التالميذ
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  : منهجية البحث

    البد ألي دراسة كانت وخاصة الدراسات االجتماعية أن تعتمد على إجراءات منهجية 

معينة حتى تتضح من خاللها فحص الظهور والوصول إلى األهداف التي يسعى إلى 

  .لبحثتحليلها وتفسيرها وعليه فقد أشتمل هذا البحث على المنهج المتبع وعينة ا

مع توضيح الطرق التي تم بها . مع توضيح الطرق التي تم بها اختيار عينة البحث

 إلى محاوالت فاختيار عينة البحث وكذا حجمها كما حددنا لفرع الدراسات المستعملة ضي

  .البحث والوسائل اإلحصائية المستعملة في البحث

 :المنهج المتبع -1-1

 تحدد نوع المنهج المتبع، ولما كنا بحاجة  هي التيالمدروس لما كانت طبيعة الموضوع

إلى وصف ظاهرة معينة وجمع بيانات ومعلومات حولها، وتحليل نتائج تلك البيانات 

قصد مقارنتها فيما بينها وإصداره ألحكام عليها فقد أقتضى ذلك من إتباع المنهج 

  .الوصفي

اسة الحقائق الراهنة الدراسات الوصفية بأنها در" جالل الدين عبد الخالق"    ويعرف 

المتعلقة بحقيقة ظاهرة أو موقف أو مجموعة من الناس أو مجموعة من األحداث أو 

  ."مجموعة من األوضاع

الدراسة الوصفية على أنها ال تقف عند مجرد جمع "    ويعرف كذلك محمد تفيق 

دها البيانات والحقائق وتلك البيانات وتحليلها وتفسيرها واستخالص داللتها وتحدي

  .1"بالصورة التي هي عليها كميا وكيفيا بهدف التوصل إلى نتائج نهاية يمكن تعميمها

    واختيار هذا المنهج ناتج من هدفنا من هذه الدراسة والمتمثل في جمع البيانات 

والحقائق عن الموضوع أثر غياب الكتاب المدرسي وأثره على المستوى المعرفي لدى 

  .التالميذ
 

                                                 
1 .180، ص 1998ط اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث .محمد شفيق، اإلنسان والمجتمع، د   
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 : ستطالعيةالدراسات اال -1-2

لقد قمنا بدراسة إستطالعية من خالل زيارة بعض الؤسسات التربوية على مستوى     

والية الجزائر  العاصمة، أين قمنا بتوزيع اإلستبيان االولي على مجموعة من أساتذة 

 أستاذا ومجموعة من تالمي السنة األولى 20التربية البدنية  الرياضية المقدرين بـ 

الثة ثانوي من اجل الوقوف على نقائص وثغرات اإلستبيان قبل التوزيع والثانية والث

النهائي ، كما تم الخروج ببعض المالحظات الي تخص بعض األسئلة من اإلستبيان التي 

لم تكن واضحة  خاصة أسئلة إستبيان التالميذ ، فعن طريقة الدراسات اإلستطالعية 

  : خرجنا بمجموعة من المالحظات أهمها 

  .رف على المعطيات الميدانية ومدى تكيف الدراسة معها التع -

 إعادة صياغة األسئلة وجعلها أكثر دقة ووضوح  -

 .حذف وإضافة بعض األسئلة سواءا كليا او جزئيا  -

 .معرفة مدى قابلة الفرضيات لإلختبار ميدانيا  -

  : مجتمع وعينة البحث-1-3

  : مجتمع البحث-1-3-1

جمع األفراد أو األحداث أو األشياء والذين يكونون "و  إذا كان تعريف مجتمع البحث ه-

  :موضوع مشكلة البحث يجب أن يشمل مجتمع للبحث عن النقاط التالية

  . احتوائه على جميع الفئات التي تدخل في البحث،و يشمل جميع أفراد المجتمع األصلي-

   .1 مراعاة عدم تكرار األشخاص أو بعض عينة البحث-

  :ستنا يتكون من لذا فإن مجتمع درا

  .تالميذ السنة األولى والثانية والثالثة ثانوي بثانويات الجزائر العاصمة  -

 .جميع أساتذة التربية البدنية والرياضية بثانويات الجزائر العاصمة  -

 .ومفتشي التربية والتكوين في مجال التربية لوالية الجزائر العاصمة  -

قه معهد العلوم البحث في التربية ورئيس قسم تصميم الوسائل التعليمية وتصدي -

  .بالعاشور بالجزائر العاصمة 

                                                 
1 ، ص 1999 منشأة المعارف اإلسكندرية – ب ط –ئ البحث العلمي   مباد - سوزان علي مرسي   -أحسن أحمد الشافعي   
45.  
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  : عينة البحث-1-3-2

 عينة البحث هي جزء من المجتمع األصلي يحتوي على بعض العناصر التي تم -

  .اختيارها منه بطريقة معينة وذلك بقصد دراسة خصائص المجتمع األصلي

ن فيها لكل عنصر من عناصر أما العينة العشوائية فهي تلك العينة التي تكو  

المجتمع فرصة متكافئة مع بقية عناصر المجتمع للظهور في العينة، أي الوحدات المكونة 

  1.لمجتمع الدراسة تعامل كلها باحتمال متساوي وال تعطي أي منها نوع من الترجيح

بحث ومحاولة منا لتحديد العينة التي تكون أكثر تمثيال للمجتمع األصلي، شملت عينة ال

المقابلة مع إطار في وزارة التربية والتعليم وإطار في معهد والبحث في علوم التربية  

مفتشين للتربية وأيضا شملت عينة  البحث أساتذة التربية البدنية والرياضة للمرحلة 

،عمال بالمعايير المنهجية ) 41(الثانوية على مستوى والية الجزائر العاصمة البالغ عددهم 

% 10علمية حتى تكون النتائج أكثر صدق وموضوعية فقد تم أخذ نسبة تفوق للبحوث ال

  .من المجموع الكلي ألفراد مجتمع البحث لنحصل في األخير على عينة حجمها 

  . أستاذا41 -

   %.10 وهي نسبة تفوق 810 ثانوية والمقدرة عدد تالميذهم بـ 18 -

  .ثالثة تلميذ في  السنة األولى والثانية وال15 وتم اخذ 

أما فيما يخص خصائص العينة فقد اخترت عينة أساتذة التربية البدنية والرياضية 

عشوائيا دون األخذ بعين االعتبار السلم والجنس وال الشهادة العلمية وال الخبرة المهنية 

ونفس الشيء بالنسبة لتالميذ السنة األولى والثانية والثالثة دون أخذ نوع تخصص الشعبة 

  .أو الجنس

  : أدوات البحث المستعملة-2

تحريا للدقة والصدق والموضوعية في نتائج البحث وعمال بالمعايير المنهجية  

للبحث العلمي البد من إتباع أحدث الطرق من خالل الدراسة حيث ثم استخدام األدوات 

  :التالية

  

  

                                                 
1 .186-185، ص 2002 عمان – دار وائل -1 ط– البحث العلمي - محمد الفتاح المصرفي   
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  : الدراسة النظرية2-1

مختلف المراجع والمصادر والتي تسمى بالخلفية النظرية حيث تتمثل في استعمال 

إلخ التي يدور حول مواضيع فصول ...من كتب ومذكرات المجاالت، مناشير، تعليمات

  .الدراسة

  : االستبيان  -2-2

شكل من أشكال البحث  تستخدم فيه مجموعة من األسئلة  حول موضوع معين      هو  

 يكتب بنفس اإلجابة وعادة ما يستخدم  عندما يكون المجيب متعلما  بحيث يطلب منه أن

على هذه  األسئلة وقد يستخدم أيضا في حالة المجيب   غير المتعلم حيث يقوم الباحث  

بتدوين إجابته نيابة عنه ، وهناك نوعان األسئلة ، أسئلة مفتوحة وأخرى مغلوقة ، كما أن  

االستبيان ينقسم إلى محاور هامة حسب فرضيات الدراسة وبذلك شمل االستبيان في 

راستنا على خمسة محاور المحور األول تخص البيانات  العامة للمبحوث عن أهمية د

 الكتاب المدرسي يعتبر الكتاب المدرسي لسائر المواد األخرى، والمحور الثاني  على أن

حامل لمنهجية تربوية لتحسين القدرات المعرفية لدى التالميذ في العمليات التفكيرية 

الكتاب المدرسي للتربية البدنية والرياضية حال دون إمكانية والمحور الثالث على غياب 

األستاذ لتحصيل المؤهالت المعرفية والبدنية للتالميذ والمحور الرابع على أن الكتاب 

المدرسي يساهم في إثراء الحصة من الجانب المعرفي في الوسط التربوي ، وأما المحور 

حسين نتائج التالميذ المتمدرسين أو الخامس على الكتاب المدرسي أنه  يساهم في ت

ويحتوي األحرار وفي تحقيق التجانس بين النظري والتطبيق وفق مناهج تربوية محددة 

  . سؤال15 سؤال واستبيان األساتذة على 37استبيان التالميذ على 

  

  : التحكيم-

ذة وتحريا للدقة والصدق وموضوعية اإلستبيان قمنا بعملية التحكيم من طرف اسات    

مختصين حيث عرضنا اإلستبيان على أربع اساتذة محكمين، استاذ من معهد التربية 

والبدنية والرياضية ، سدي عبد اهللا أساتذة آخرين من كلية العلوم اإلجتماعية بسطيف ، 

أساتذة يشهد لهم مستواهم العلمي ، دكاترة ، وبعد  التحكيم تم الوقوف على بعض النقاط 

  : اهمها 
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  .غة وتعديل بعض األسئلةإعادة صيا -

 .تغيير بعض األسئلة من مفتوحة الى مغلوقة أو العكس -

  :  المقابلة 2-3

المقابلة هي لقاء عادة ما يتم بين شخص او أشخاص باحثين وشخص آخر من       

خالله تتخلله جملة من األسئلة المحددة يتطلب من المقابل اإلجابة عليها بشكل دقيق بغية 

 مباشرة  ن اف معين ، وغير المقابلة  يكون الحوار في ما بين اطر افهمالوصول  الى هد

و في دراستنا قمنا بإجراء المقابلة مع  رئيس  قسم تصميم الوسائل التعليمية وتصديقه في 

معهد العلوم البحث في التربية وإجراء  المقابلة مع  مفتشي التربية البدنية والرياضية 

 الثانوي، اما التالميذ وأساتذة التربية البدنية و الرياضية لوسط وغرب الجزائر المستوى

  . في المرحلة الثانوية اكتفينا باألسئلة الموجهة إليهم على أنها أساس  استبيان سهل الفهم

  : مجاالت البحث-3 

  :  المجال الزمني-3-1

جزائر تم توزيع االستبيان الخاص باألساتذة والتالميذ على مستوى الثانويات والية ال

 أما المقابالت مع مفتشي 2008يل كان ذلك في بداية شهر فيفري إلى أواخر شهر أفر

التربية والتكوين ورئيس قسم تصميم الوسائل التعميمية وبصديقه في معهد البحث في 

  : علوم التربية كانت كالتالي

ر يوم  مع مفتش التربية والتكوين على مستوى أكاديمية شرق الجزائ:المقابلة األولى

 . على الساعة الواحدة ببن عكنون11/05/2008

مع  السيد مفتش التربية والتكوين على مستوى أكاديمية وسط الجزائر، : المقابلة الثانية 

  على الساعة العاشرة بمعهد التربية البدنية والرياضية سيدي عبد 02/11/2008يوم 

 .اهللا

لوسائل التعليمية وتصديقه في معهد مع السيد رئيس قسم تصميم ا:  الثالثة المقابلة

 . على الساعة الثانية زواال2008 جوان 13البحث في علوم التربية يوم 

أما بالنسبة للمجال المكاني للدراسة التطبيقية فقد وزع االستبيان :  المجال المكاني-3-2

توازي في ثانويات الجزائر العاصمة وكذلك بعض األساتذة التربية البدنية الموظفون بال

 بين الثانويات ومعهد التربية البدنية والرياضية بسيدي عبد اهللا فقد وزع عليهم االستبيان
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 :على مستوى ثانويات العاصمة التالية

                   . ثانويات غرب بالجزائر-1

 ثانوية منتورى الجزائر-

  ثانوية باب حسن-

  ثانوية زنكة بئر خادم-

  ن النعجة عي  ثانوية جسر قسنطينة-   

   ثانوية اءسياخم الشراقة- 

   الجديدة م ثانوية متقنة دالي إبراهي-

  ثانويات وسط الجزائر-2

  ثانوية االميرعبدالقادر باب الو آد-

   المتقنة الجديدة القبة-

   ثانوية  عمارة رشيد بن عكنون -

   ثانوية سعيد تواتي باب الواد -  

   ثانوية الرياضة درارية - 

  قراني بن عنون  ثانوية الم-

   ثانويات شرق الجزائر -3

  محمد هجرس المحمدية-

  ثانوية السرونى الحراش-

  ثانوية احمد حسن برج الكيفان-

  ثانوية  األرقم المحزونى بولوغين-

  ثانويةالبجاوى-

  ثانوية بوسعيد الحراش-
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  : صعوبات البحث  - 4

 والقيام بعدة  إجراءات فال بأي بحث علمي ، تتطلب المرور بعدة مراحل    إن القيام 

يمكن اعتبار هذا العمل وهذه اإلجراءات صعبة باعتبارها تدخل في ضروريات البحث 

العلمي ، ولكن رغم هذا وجدنا بعض الصعوبات التي نراها خارجة عن نطاق عملنا  

  : وهي 

   عدم إرجاع  بعض التالميذ لالستبيانات -

تربية والتكوين ، باعتبارهم موظفي الميدان  صعوبات تحديد  المواعيد مع مفتشي ال-

  .وليس لديهم مكاتب 

 صعوبة التوزيع االستبيانات في بعض الثانويات نظرا القتراح  بعض مديري -

  .الثانويات لبعض الشروط  

  :  الوسائل اإلحصائية-5

إن هدف الدراسة اإلحصائية، هو محاولة التوصل إلى مؤشرات كمية ذات داللة 

اعدنا على التحليل والحكم كل مدى صحة الفرضيات والمعدالت اإلحصائية إحصائية تس

  : المتعلقة هي

استخدمنا في بحثنا قانون النسب المؤوية لتحليل النتائج في جميع :  النسب المؤوية-5-1

  .األسئلة بعد حساب التكرارات كل منها

  100×                   مجموع عدد اإلجابات 

  النسب المؤوية                                    = =  اإلجابة بنعم 

                المجموع الكلي ألفراد العينة 

  2 اختيار كاف تربيع كا-2- 5

يسمح هذها الختيار بإجراء مقارنة بين مختلف النتائج المحصل عليها من خالل االستبيان 

  : وهي كما يلي

  ) ت ن –ت ج (مجموع = كا 

             ت ن

  درجة الخطأ المعياري    
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، حيث تمثل عدد الفئات إذا كانت عدد التكرارات أقل من 1 -هـ = ودرجة الحرية ف 

  "  بائس"خمسة تستعمل تصحيح 

  2) ت ن – 2ت                                     (

  مجموع=                     كا 

                                              ت ن

  )الواقعية(عدد التكرارات الحقيقية : 2ت .القبة المحورية من خالل اإلختيار: 2يمثل كا

  )المتوقعة(عدد التكرارات النظرية : ت ن 

  من خالل المعادلة التالية ) ت ن (يتم عدد التكرارات النظرية 

  سئلة د حيث ن يمثل العدد ألفراد العينة ويمثل عدد االختيارات الموضوعية لأل/ن= ت ن 

يسمح لهذا االختيار تحديد الفروق بين اإلجابات، إذا كانت ذات داللة إحصائية أم ال ذلك 

من أجل الكشف على مدى أثر غياب الكتاب المدروس أثره على المستوى المعرفي لدى 

  . تالميذ الطور الثانوي

  )(SPSS    مع العلم أن المعالجة اإلحصائية تتم باستعمال نظام الحزم اإلحصائية 
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  :خالصة

من خالل عرضنا لهذا الفصل الذي خصصناه في الجانب التطبيقي لإلجراءات 

 وطريقة إيجاد النتائج المنهجية قد توصلنا إلى معرفة طرق ووسائل واألدوات اإلحصائية

  .التي كنا نريد يصددها الوصول إليها
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  : تمهيد 

بعد عرضنا للخلفية النظرية والدراسة الميدانية والمنهج المتبع  واألدوات المـستعملة                

واآلن نحاول في هذا الفصل عرض وتحليل  نتائج الدراسة ، المقابلتين التـي أجريناهـا                

 والتالميذ وفي األخير نقوم بتحليـل هـذه المقـابالت    ةوكذلك  االستبيانين الموجه لألستاذ 

       استخالص في األخير النتيجة النهائية في هذه الدراسة واالستبيانات ثم 
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  . عرض وتحليل نتائج الدراسة-1 

  .بالت عرض وتحليل نتائج المقا-1-1

 بإجراءبلة حيث قمنا ا االستبيان تقنية المقىإل إضافة المستعملة في البحث األدواتمن بين 

ديقه في معهد البحث في علوم مع رئيس القسم تصميم الوسائل التعليمية وتص مقابلة ال

 التربية والتكوين لوالية الجزائر العاصمة ين مع مفتشالت مقاببإجراء أيضاالتربية وقمنا 

  .  والتالميذ المرحلة الثانويةتذةااألسوذلك تزامنا مع توزيع االستبيان على 

  . ثانوي والثانية ثانوياألولى

 في ةالتعليميتصميم الوسائل  وقة التصديمصلحقد تم التحاور مع رئيس . المقابلة األولى

  .2008 في الفترة ما بين نهاية مايينمفتشال وقدتم التحاور مع 2008فترة بداية جوان 

تاليف وتصديق الكتاب المدرسي بالنظر لطبيعة ورئيس مصلحة  حيث وقع اختيار

اختيار قد تم غياب الكتاب المدرسي للتربية البدنية والرياضية وكما في موضوعنا المتعلق 

 المفتش له دراية أخرى باعتبارهم من جهة اإلداريين التربية والتكوين عن غيرهم شمفت

  . خصوصيات التربية البدنية والرياضيةوبالعمل الميداني 

 يقهدمع رئيس قسم تصيم الوسائل التعليمية وتصولقد تم التحاور والمناقشة بدقة وعمق -

 الموجه أوفة موقفه من اثر غياب كتاب المدرسي  معرإلى الحوار أثناءوتم التطرق 

المدرسي للتربية البدنية والرياضية على المستوى المعرفي لدى التالميذ الطور الثانوي في 

 المحورية األسئلة المقابلة مجموعة من أثناءالمنظومة التربوية بصفة عامة ولقد استخدمنا 

 وكذلك تم  صة للتعليق والتحليل والتعمق تقريبا كلها مفتوحة لترك فرإجاباتالتي تتضمن 

 أثناء وتم التطرق  شرق الجزائرة وعمق مع مفتش التربية والتكوينالتحاور والمناقشة بدق

  بصفة رسمية للتالميذ ألنضريغياب الجانب   المفتش وموقفه رأي معرفة إلىالحوار 

 المقابلة مجموعة من ناءأث على المستوى المعرفي ولقد استخدمنا وأثره الثانوي المرحلة  

ها مفتوحة لترك فرصة للتعليق والتحليل  تقريبا كلإجابات المحورية التي تتضمن األسئلة

    رئيس قسم مصلحة تصميم الوسائل التعليمية وتصديقه إجاباتوالتعمق ثم المقارنة بين 

لمناقشة  والتالميذ ثم التحليل وااألساتذة إجابات ومفتش التربية والتكوين وكذلك مع 

كتاب المدرسي للتربية البدنية والرياضية على المستوى الوبالتالي الوصول الى اثر غياب 

المعرفي لدى التالميذ الطور الثانوي في المنظومة التربوية بصفة عامة في المؤسسات 



   
  

 130

 على المستوى المعرفي لدى التالميذ من أثرهالتربوية بصورة دقيقة وموضوعية وتبيان 

   .انب مختلف الجو

 وتصميم الوسائل قمصلحة التصدي في المقابلة مع رئيس توظيفها التي تم األسئلة ومعظم-

 لألساتذة وكذلك مفتش التربية والتكوين كانت متضمنة في االستبيان الموجه ةالتعليمي

 المحورية للمقابلة في األسئلة أهم إدراج المقارنة بينهم ولقد تم إلجراءوالتالميذ وذاك 

  .قالمالح

 وتصميم الوسائل التعليمية وكذلك قمصلحة التصديحيث توصلنا بعد المقابلة  مع رئيس 

 والتالميذ الى استنتاج األساتذة كل من إجابات مع إجاباتهممفتش التربية والتكوين ومقارنة 

  بعض النقاط التوافق وبعض النقاط االختالف بينهم التي سنتطرق لعرضها وتحليلها 

 حول أثر غياب الكتاب المدرسي على رفع المستوى  بصفة عامةاألولد فيما يخص البع-

 في المعهد الوطني للبحث ةالتعليمي وتصميم الوسائل قمصلحة التصدي رئيس نإ فالمعرفي

 كتاب مدرسي والذي يعتبره حامل أو بضرورة وجود موجه أجابالتربية    في علوم

 التالميذ وفي السؤال المقصود في تصورهم لمنهجية تربوية لتحسين القدرات المعرفية لدى

 أو الموجه أو التربوية با لكتاب المدرسي المنظومةفيما يخص تزويد الحالية في الحالة 

له من طرف استعم المدرسي  إلوالموجهكتاب شبه مدرسي للتربية البدنية والرياضية 

 الموجه أو المدرسي  الكتابالهدموافقته المطلقة على تصديقه عطى فا واألستاذ ذالتلمي

 األسئلة على إجاباته ويتضح من خالل واألساتذةوالذي يعتبر مولود جديد بالنسبة للتالميذ 

  . كتاب مدرسي للتربية البدنية والرياضيةجودعلى رغبته المطلقة على و

 الموجه المدرسي للتربية البدنية أو المدرسي بهذا لكتاكما يقول انه فعال غياب 

 األداءر سلبا على البعد التربوي للمادة وذلك من جهة التركيز على والرياضية يؤث

 ضعف الصلة التربوية إلى يؤدي اوهد التربوي والمعرفي األداء جهة وإهمالالتنافسي 

 بيعتبرا لكتا والتالميذ وذلك عن طريق تدني المستوى المعرفي للتالميذ حيث األساتذةبين 

 رفع مستواه ويريدذي يعتمد عليه في حالة نسيان  الاألساسيبالنسبة للتلميذ المرجع 

  المعرفي 

 أجاب مع مفتش التربية والتكوين فانه قد أجريت فيما يخص عرض المقابلة التي آما-

 النهائية فمن خالل المهلة لألقسام المدرسي وخاصة وشبها الكتاب الخارجي أهميةعلى 
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ومن خالل طرحه ,هإعجاب ىبدأا تفهمه جيد وبعد الموضوعلم يفهم ن المفتش ا فاألولى

 يعتبر غياب الجانب النظري للتالميذ بالصفة الرسمية لمادة التربية البدنية أالّ على لألسئلة

 إلقاء ضرورة على فأجاب عائق في فهم التالميذ للبرنامج المطبق أصبحوالرياضية قد 

الن هذه الدروس  هذه ليست طريقة موحدة للدروس النظرية على التالميذ ولكن األساتذة

 حصر الدروس النظرية إي أستاذليست معممة في المنظومة التربوية بطريقة منهجية لكل 

 ولكي األساتذة لتفادي من خلط الدروس النظرية بين وهد موجه مدرسي أوفي كتاب 

  .األستاذتكون الدروس النظرية على مستوى الوطن بمنهجية تربوية تنطبق على منهاج 

ل ضرورة توفير المنشات الرياضية اوال ثم في المستقبل سيكون هذ  يقواألخيروفي 

 الموجه المدرسي للتربية البدنية أو المدرسي بهذا لكتا  غياب لتأثير بالنسبة أما,الكتاب 

 أكد الذين لديهم بكالوريا التربية البدنية والرياضية فانه قد األحراروالرياضية للتالميذ 

 ألن غياب رمز من موز التربية  كتاب شبه مدرسيأو  وجود موجه مدرسيضرورةعلى 

البدنية في المنظومة التربوية قد أثر كثيرا على األسرة التربوية بصفة عامة والتالميذ 

وخاصة الذين يجتازون إختبار باكلوريا التربية البدنية والرياضية ليس لهم . بصفة خاصة

ل اإلختبار او ألخذ معلومات معرفية مرجع يتطرق إليه  للمراجعة أو للتحضير البدني قب

عن انواع الدورات التي سيقوم اإلختبارعليها واخذ بعض اإلرشادات والنصائح  ففي 

 في األخير لي رسميا على انجاز هذ أكد األخير اعطى موافقته المطلقة على هذاو

  .المستقبل القريب

ن وسط الجزائر حيث أبدى      وكذلك المقابلة التي أجريناها مع مفتش التربية والتكوي

إعجابه واستحسانه لهذه الفكرة فقال أن التربية البدنية والرياضية لها ثالث أهداف أساسية 

الهدف المعرفي الهدف الحسي الحركي  والهدف التربوي االجتماعي ، هي أهداف : هي 

 أساسية في الحصة ، وقال أن هناك نقص جانب من هذه الجوانب وهو الجانب المعرفي

لكي  تكون المادة متكاملة وشاملة  لتحقيق ألهداف الحصة ، ال بد من وضع موجه أو 

كتاب مدرسي للتالميذ لرفع مستواهم المعرفي الرياضي ، وفي األخير أبدى موافقته 

  المطلقة

على هذه الفكرة وحفزني أكثر لهذا األخير 
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    :ألساتذة نتائج االستبيان الموجه لتحليل وعرض -1-2

  

  هي الشهادة المتحصل عليها ؟  ما :ال األولالسؤ

  استجوابه          المراد  التربية البدنية والرياضيةأستاذمعرفة مستوى :الهدف من السؤال

 الليسانس  األجوبة
تقني 

 سامي
 ماجستير

شيء 

  آخر
 المجموع

 ²كا
  المحسوبة

درجة 

الحرية

مستوى 

  الخطأ

 ²كا
المجدولة

  داللة

  41  04  03  00  34 التكرارات

  11  9.8  7.3  00  82.9 %النسب 

توجد   7.81  0.05  02  54.41

داللة 

  إحصائية 

 
حصل عليها                                 تيشمل إجابات األساتذة حول الشهادة الم) 1(الجدول رقم 

 
 أن هناك فرق ذات داللة إحصائية لصالح )1(يتضح من خالل نتائج الجدول رقم 

 حيث بلغت قيمة )2( ودرجة الحرية )0.05( عند مستوى الداللة القيمة الكبرى

 ويدل هذا على )7.81( المجدولة التي تبلغ 2 وهى اكبر من قيمة كا45.41المحسوبة 2كا

وجود فروق بين إجابات أساتذة التربية البدنية حول الشهادة الدراسية المتحصل عليها 

من األساتذة الموجه إليهم االستبيان  %82.9وحسب النسب المئوية لألجوبة فان نسبة 

 في المادة صهم فبحكم تخصحاملي لشهادة الليسانس في التربية البدنية والرياضية وبالتالي

باب أكثر دقة وموضوعية وعلمية إضافة  على األسخصوصياتها تكون إجابتهمودرايتهم 

 ونسبهم على  على شهادة أخرى مثل شهادة الماجستيراإلى وجود أساتذة الذين تحصلو

 مستويات مختلفة  مثل السنة الثالثة ثانوي  وأخيرا األساتذة الذين لديهم%7.3التوالي 

  %9.8وبلغت نسبتهم 
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أهم هدف تسعى إلى تحقيقه من خالل حصص التربية البدنية ما هو :   السؤال الثاني 

  والرياضية ؟

من خالل حصص  يقيهلمعرفة الهدف الذي   يسعى األساتذة لتحق : الهدف من السؤال

التربية البدنية والرياضية                                                                               
 

 األجوبة
هدف 

معرفي 

هدف 

 اجتماعي

حسي 

 حركي

هدف 

تربوي 

هدف 

  بدني
المجموع

 ²كا
المحسوبة

درجة 

  الحرية

مستوى 

  الخطأ

  ك

  مجدولة

  داللة

  41  10  24  00  2  5التكرارات

النسب 

%  

12.2 4.9  00  58.5 24.4 100  

  دالة  7.81  0.05  3  27.78

 
يشمل نوع الهدف المفضل لدى األساتذة تحقيقيه من خالل حصة  التربية البدنية ) 2(الجدول رقم  

 والرياضية

 عرض وتحليل النتائج                                                       

، أن هناك فرق ذات داللة إحصائية لصالح القيمـة          ) 02(  يتبين من نتائج الجدول رقم        

 المجدولة التـي تبلـغ      2 وهي أكبر من قيمة ك     27.7 المحسوبة   2الكبرى إذ بلغت قيمة ك    

 وهذا يدل على أهم هدف يسعى األستاذ        3 ودرجة الحرية    0.05 ، عند مستو الداللة      7.81

لتربية البدنية  و الرياضية هو بالدرجة األولى هدف تربوي ، الى تحقيقه من خالل حصة ا

جابات األساذة الذين جعلوم من الهدف االهم في المرتبة األولـى بنـسبة             |وهذ ما تترجمه    

، وكان الهدف المعرفي جاء      %24.4  ثم إجابات األساذة الذين قالوا بالهدف البدني          58.5

واخيرا كان الهدف اإلجمـاعي ،       % 12.2بنسبة  في ترتيب األساتذة في المرتبة الثالثة،       

بالنسبة للهدف اإلحتمـاعي     % 4.9والهدف الحسي الحركي في المرتبة األخيرة ، بنسبة         

بالسبة لهدف الحسي الحركي ، ما يفسر هذا الترتيب هو أن التربية البدنيـة               % 0ونسبة  

ف التربية العـاة ، امـا       والرياضية مادة تربوية ، بالدرجة األولى تعمل على  تحقيق اهدا          

الهدف البدني  بالطبع أن مادة التربية البدنية مادة تطبيقية قي الميدان تعمل على تطـوير                

أما الهدف المعرفي كذلك له دور في حصة التربية البدنبة بأخـذ            . القدرات البدنية للتالميذ  

يرى األسـاذة  معارف عديدة من الناحية الرياضية أماالهدف اإلجتماعي والحسي الرحكي ف  

  .نقص أهميتهما مقارنة باالهداف السابقة
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ماهي الزسائل التي تستعملها للتحضير لدرس التربية البدنيةوالرياضية ما : السؤال الثالث 

  عدا دليل األستاذ؟

ستعملها األساتذة لتحضيره لدرس التربية يمعرفة الوسائل التي  ل:الهدف من السؤال 

                   البدنية والرياضية          

  األجوبة
معلومات 

  خاصة 

كتب 

  مختصة 

كتب شبه 

  مدرسة 

الحاسوب 

 االنترنت 
  المجموع

 ²كا
  المحسوبة

درجة 

  الحرية

مستوى 

  الخطأ

 ²كا
  المجدولة

  الداللة

  41  00  2  21  18  التكرارات

  %100  00  4.9  51.2  43.9 %النسب 

15.2
6  

توجد  5.99  0.05  2

داللة 

إحصائية 

 
  

يوضح إجابات األساتذة فيما يخص   أهمية االستعانة بالكتاب المدرسي )3(دول رقم الج

 البدنية والرياضية الخاص بالتالميذبية للتر
 

                                                               :عرض وتحليل النتائج 

لة إحصائية لصالح يتضح ان هناك فرق ذات دال) 03(بناءا على نتائج الجدول رقم 

 المجدولة ،التي تقدر 2 وهي أكبر من قيمة ك15.2 المحسوبة 2القيمة الكبرى إذا تبلغ ك

 ، وهذا يدل على أن األساتذة 2 ، ودرجة الحرية 0.05 على مستوى الداللة 3.84بـ 

هناك من يستعمل معلومات خاصة ، وهناك من يستعمل كتب مختصة وهناك من يستعمل 

من االساتذة  % 51.2سية ن وهذا ما تترجمه إجابات األساتذة ، حيث نسبة كتب شبه مدر

من األساتذة الذين يستعملون معلومات  % 43.9يستعملون كتب مختصة ، وهناك  نسبة 

  .خاصة

  . من يستعمل الكتب الشبة  مدرسية4.9 وفي األخير هناك نسبة 
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هل التدريس بدون االستعانة بالكتاب المدرسي الخاص بالتربية البدنية و :السؤال الرابع

 الرياضية للتالميذ كافي لتحقيق أهداف الحصة؟

 بالتربية البدنية والرياضية معرفة أهمية الكتاب المدرسي الخاص:الهدف من السؤال 

   حصة                                           للتالميذ  في تحقيق أهداف ال
 
  

 المجموع  ال  نعم   األجوبة
 ²كا

  المحسوبة

درجة 

الحرية

مستوى 

  الخطأ

  ك 

 مجدولة 

  داللة

  41  34  7 التكرارات

100  82.9 17.1 %النسب 
%  

  دالة  3.84  0.05  1  17.78

 
االستعانة بالكتاب المدرسي يشمل إجابات األساتذة  فيما يخص أهمية  ) 4(الجدول رقم 

 للتربية البدنية و الرياضية الخاص  للتالميذ

  

  

 لنتائج                                                     عرض وتحليل ا

 تبين أن هناك فرق ذات داللة إحصائية لصالح القيمة )4(من خالل الجدول رقم 

   المجدولة وهى 2ي اكبر من قيمة كا وه17.78 المحسوبة 2الكبرى حيث بلغت قيمة كا

   معنى هذا أن هناك نقص ملحوظ1ة   ودرجة الحري 0.05  عند مستوى الداللة  3.34

في طريقة التدريس الحالية وهذا ما تترجمه إجابات األساتذة حيث وصلت نسبة الذين اكدو 

في نقص  ه وهذا يمكن أن تفسر%82.9\على نقص الطريقة الحالية للتدريس بالنسبة 

رية ونقص من  جهة الوسائل البيداغوجية ساتذة والتالميذ من الناحية النظ بين األالعقالقة

ص الطريقة  الحالية  من األساتذة الذين قالوا بعدم نق%17.1هناك ما يفسر بنسبة في حين 

                   الخاصة                                                      ممكانياتهربما راجع لإل
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البدنية والرياضية كافية لك لما لديها من الوسائل لتربية هل حصة ا : السؤال الخامس    

التطبيقية و النظرية من اجل تحقيق األهداف المرجوة ؟                                                 

لغرض معرفة كفاية الوسائل المتوفرة في المؤسسة لتحقيق  أهداف :الهدف من السؤال 

 الحصة

 المجموع  ال   نعم   األجوبة
 ²كا

  المحسوبة

درجة 

الحرية

مستوى 

  الخطأ

 ²كا
 المجدولة

 الداللة

  41  31  10 التكرارات

  100  75.5 24.4 %النسب 

  دالة   3.84  0.05  1  10.75

 
  

يمثل إجابات األساتذة عن مدى كفاية الوسائل المتوفرة في المؤسسة )5(الجدول رقم 

لتحقيق  أهداف الحصة                                                                                
 

                                                                          :     عرض وتحليل النتائج 

 تبين أن هناك فرق ذات داللة إحصائية لصالح )5(من خالل نتائج الجدول رقم 

 المجدولة 2 وهى اكبر من قيمة كا 10.75  المحسوبة 2القيمة الكبرى حيث بلغت قيمة كا

لى أن  الوسائل   هذا يدل ع01  ودرجة الحرية  0.05  عند مستوى الداللة  3.84 وهى 

تطبيقية والنظرية غير كافية من اجل تحقيق أهداف الحصة وهذا  ماتؤكده إجابات ال

ل التطبيقية والنظرية غير كافية  من األساتذة أكدت أن الوسائ 75.5 األساتذة أي نسبة 

 أجابوا على أنها كافية لتحقيق اهداف ةمن األساتذ% 24.4 تحقيق أهداف الحصة أما نسبة 

  . ةالحص
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في رأيك هل ترى أن حصة التربية البدنية والرياضية تنقصها المنهجية : السؤال السادس

  في العمل لربط الجانب النظري والتطبيقي بين األساتذة والتالميذ؟

معرفة مدى وجود نقص منهجي بين الجانب النظري والتطبيقي خالل :الهدف من السؤال

  .الحصة

  

 المجموع  ال   نعم   األجوبة
 ²كا

  المحسوبة

درجة 

الحرية

مستوى 

  الخطأ

 ²كا
 المجدولة

 الداللة

  41  19  22 التكرارات

  100  46.3  53.70 %النسب 

  دال   3.84  0.05  1  20.5

  

يبين إجابات األساتذة عن رأيهم فيما يخص النقص المنهجي بين ) 6(الجدول رقم 

  .الجانب النظري والتطبيقي خالل الحصة

  : عرض وتحليل النتائج

يظهر أن هناك فرق ذات ) 6(ضوء النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم على 

ودراسة ) 0.05(داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى والتي تقدر عند مستوى الداللة 

 المجدولة 2، وهي أكبر من قيمة كا)20.5( المحسوبة 2حيث بلغت قيمة كا) 1(الحرية 

حصص التربية البدنية والرياضية تنقصها منهجية في ويدل هذا على أن ) 7.81(التي تبلغ 

العمل الربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي بين األساتذة والتالميذ وهذا ما توضحه 

من األساتذة أكدوا على حصص تربية بدنية % 53.70إجابات األساتذة حيث نسبة 

من % 46.3ذ وهناك الرياضية تنقصها منهجية في ربط الجانب النظري التطبيقي للتلمي

األساتذة الذين أجابوا بالعكس 
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الجانب النظري على حصة ( يؤثر غياب الكتاب المدرسي من أي ناحية :السؤال السابع 

  التربية البدنية و الرياضية ؟

على )الجانب النظري(لمعرفة مدى تأثير غياب الكتاب المدرسي :الهدف من السؤال 

 لبدنية والرياضية التربية استيعاب التالميذ لحصة ا
 

  األجوبة
الناحية 

 البدنية  

الناحية 

النفسية 

الناحية 

المعرفية 

التحفيز  

لممارسة 
 المحسوبة²كا  المجموع

درجة 

 الحرية

مستوى 

  الخطأ

 ²كا
  المجدولة

  الداللة

  41  19  4  12  6 التكرارات

.29  14.6 %النسب 
3  

9.8  46.3 100  

  دال   7.81  0.05  3  13.43

 
 

يوضح إجابات األساتذة حول تأثير غياب الجانب النظرى بالصفة ) 7(دول رقم الج

 لحصة التربية البدنية والرياضية   التالميذ بالرسمية على استيعا
 

 عرض وتحليل النتائج                            

هر أن هناك فرق ذات يظ) 7(حصل عليها في الجدول رقم على ضوء النتائج المت

 وهى  13.43  المحسوبة ب 2صائية لصالح القيمة الكبرى حيث تقدر قيمة كاداللة إح

  ودرجة الحرية  0.05  عند مستوى الداللة  7.81  المجدولة التي تبلغ 2اكبر من قيمة كا

 على التالميذ في التحفيز يؤثرري  بالصفة الرسمية   وهذا يعنى أن غياب الجانب النظ3

ناحية النفسية والمعرفية وهذا  ما تؤكده إجابات األساتذة للممارسة  بنسبة كبيرة من ال

 هملتحفيزغياب الجانب النظري  عليهم أن التالميذ اثر قالوا % 46.3 حيث نسبة 

  عليهم  اثرمن األساتذة أجابوا على أن غياب الجانب النظري %29.3ونسبة   للممارسة 

وفي األخير  % 4.6 بـ  نية أيضاالناحية البدو من  %9.8 المعرفية، بنسبةمن الناحية 

  .ري قد اثر بصفة رسمية على التالميذ من كل الجوانبفغياب الجانب النظ
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البدنية بية  فكرت في الجانب النظري بصفة رسمية للترك أنهل سبق ل:السؤال الثامن  

                    والرياضية في المنظومة التربوية ؟                                                 

البدنية لتربية معرفة مدى اهتمام األساتذة لوضع كتاب مدرسي لمادة ا:الهدف من السؤال 

 والرياضية 
 
  

   المحسوبة²كا  المجموع  ال   نعم   األجوبة
درجة 

  الحرية

مستوى 

  الخطأ

 ²كا
  المجدولة

  الداللة

  41  6  35  التكرارات

  100  14.6  85.4 %النسب 

  دال   3.84  0.05  1  20.51

 
البدنية لتربية  إجابات األساتذة على اهتمامهم بالكتاب المدرسي ايوضح )8(الجدول رقم 

 والرياضية ورفضهم
 

   :   عرض وتحليل النتائج 

 أن هناك فرق ذات داللة إحصائية لصالح )8(    يتضح من خالل نتائج الجدول رقم 

 المجدولة 2 وهى اكبر قيمة كا)20,51( المحسوبة  2ة الكبرى حيث بلغت قيمة كاالقيم

 معنى ذلك انه فعال )1( ودرجة الحرية )0.05( عند مستوى الداللة  3.84 والتي تبلغ 

األساتذة يردون وضع كتاب أو موجه مدرسي لتربية البدنية والرياضية وهذا ما تترجمه 

 منهم اكدر على اهتمامهم بالجانب النظري بالصفة %85.4  إجابات األساتذة حيث نسبة 

 منجابات األساتذة لم يفكرو وعلى %14.6 الرسمية للتالميذ في المنظومة التربوية ونسبة 

الجانب النظري بصفة الرسمية لتربية البدنية والرياضة وهذا ربما لتقديمه الدروس 

                                                                                      .لتالميذ لالشفهية 
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 ماهي الجوانب السلبية في غياب الجانب النظري في مادة التربية البدنية :السؤال التاسع

  والرياضية على التالميذ؟

الجانب (لمعرفة الجوانب السلبية التي بتسببها غياب الكتاب المدرسي : الهدف من السؤال

  . لمادة التربية البدنية والرياضية)النظري

  

  

يوضح إجابات األساتذة على الجوانب السلبية في غياب الجانب ) 9(الجدول رقم  

  .النظري بصفة رسمية لمادة التربية البدنية والرياضية

  

  :عرض وتحليل النتائج

يبين أن هناك فرق ذات داللة إحصائية لصالح القيمة ) 9( بناءا على نتائج الجدول 

 المجدولة والتي تقدر بـ 2ي أكبر من قيمة كا وه7.95محسوبة  2الكبرى، حيث بلغت كا

 وهذا يدل على أن هناك سلبيات في 2 ودرجة الحرية 0.05 عند مستوى الداللة 5.95

غياب الجانب النظري لمادة التربية البدنية والرياضية على التالميذ من حيث نقص في 

ترجمه إجابات األساتذة فهم المادة ونقص تحضير التالميذ وعدم اإلهتمام بالمادة وهذا ما ت

% 26.80أجابوا على نقص في فهم التالميذ للمادة ونسبة % 53.70والتي تبلغ النسبة 

عدم اإلهتمام بالمادة وهذا كله يدل على أن % 19.50أجابوا نقص التحظيز التالميذ و 

  . غياب الجانب النظري أثر سلبا على عدة جوانب للتالميذ

الداللة

 2كا

المجدو

 لة

مستوى 

 الخطأ

درجة 

  الحرية

  2كا

 المحسوبة
المجموع

عدم 

االهتمام 

  بالمادة 

نقص 

تحضير 

التالميذ 

نقص في 

فهم  

 ادة الم
 األجوبة

41 
08 

التكرارات 22 11.00

5.99 دال 0.05 2 7.95 
%100

19.5 
26.80 53.70 %النسبة 
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البدنية  لتربية ك أال يعتبر غياب الكتاب المدرسي حسب رأي:السؤال العاشر    

والرياضية قد أصبح عائق  في فهم التالميذ للبرنامج  المطبق ؟                                         

البدنية والرياضية على لتربية ة اثر غياب الكتاب المدرسي  المعرف :  الهدف من السؤال

 فهم التالميذ للبرنامج المطبق 

الداللة

 س

 2كا

المجدولة

مستوى

 الخطأ

درجة 

الحرية

  2كا

المحسوبة
المجموع  األجوبة نعم ال

التكرارات 31 10 41

 10.75 1 0.05 3.84  دال
%100 24.4 75.6 

النسبة 

% 

 
  

البدنية لتربية يبين إجابات األساتذة حول اثر غياب الكتاب المدرسي  ا) 10 (الجدول رقم

  والرياضية على فهم التالميذ للبرنامج المطبق
 

 عرض وتحليل النتائج                                   

أن هناك فرق ذات داللة إحصائية لصالح القيمة )10(خالل نتائج الجدول رقم من    

 المجدولة 2 وهى اكبر قيمة من قيمة كا)10,75( المحسوبة 2بلغت قيمة كاالكبرى حيث 

 وهذا يعنى أن غياب )01( ودرجة الحرية )0,05(توى الداللة س عند م 3,84 التي تبلغ 

الكتاب المدرسي للتربية البدنية والرياضية قد أصبح عائق في فهم التالميذ للبرنامج 

 اكدر على عدم معرفة التالميذ %75,6اتذة أن نسبة المطبق وهذا ما تترجمه إجابات األس

 من األساتذة اجابو على %24,4للبرنامج المطبق في حصص التربية البدنية والرياضية و

السؤال بالنفي وهذا ربما الختالف المناطق من الناحية الثقافية لتالميذ من الناحية 

                         الرياضية                                            
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 كيف يمكن تحقيق التجانس بين ما هو تطبيقي ونضري في مادة:السؤال الحادي عشر  

 البدنية والرياضية؟لتربية ا

ري و ما  نظمعرفة مدى إمكانية لألساتذة تحقيق تجانس بين ما هو:  الهدف من السؤال

   غياب الكتاب المدرسي    هو تطبيقي في ضل
                                            

         

  الداللة 
 2كا

المجدولة

مستوى 

 الخطأ

درجة 

 الحرية

  2كا

المحسوبة
 المجموع

الزيادة من 

الحصص 

 ر.ب.ت

كتاب 

 مدرسي 

 ر.ب.ت

 األجوبة

التكرارات 27 14 41

3.84  دال 0.05 1 4.12 

%100 34.7 65.9 
النسبة 

% 

                       
                                    

 يوضح   إجابات األساتذة حول كيفية تحقيق التجانس بين ما هو)11( الجدول رقم 

 ري تطبيقي نضري تطبيقينظ
 

 :  عرض وتحليل النتائج 

 أن هناك فرق ذات إحصائية لصالح القيمة )11(     يتضح من خالل نتائج الجدول رقم 

 المجدولة والتي 2 وهى اكبر من قيمة كا)4.12(حسوبة  الم2الكبرى حيث بلغت قيمة كا

 وهذا يعنى ان معظم األساتذة )1( ودرجة الحرية )0.05( عند مستوى الداللة )3.84 (تبلغ

هو  إجابة على ضرورة وضع كتاب مدرسي أو موجه مدرسي لتحقيق التجانس بين ما

 على ا منهم أكدو%65.9تطبيقي ونضرى وهذا  ما تترجمه إجابات األساتذة حيث نسبة 

ضرورة وضع الكتاب المدرسي لتربية البدنية والرياضية من اجل تمكينهم من تقديم 

 %.34.7روس النظرية  ، واآلخرين أجابوا بالعكس بنسبة الد
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 هل الحظت أن التالميذ يرغبون في التعرف على الجانب :السؤال الثاني عشر      

  النظري لهذه المادة؟ 

هتما م التالميذ بالجانب النظري لمادة التربية البدنية لمعرفة مدى ا :لالهدف من السؤا

  والرياضية حسب رأي األساتذة    

  

الداللة

 س

 2كا

المجدولة

مستوى

 الخطأ

درجة 

الحرية

  2كا

المحسوبة
المجموع  األجوبة نعم ال

التكرارات 34 7 41

 17.78 1 0.05 3.84  دال
%100 17.1 82.90

النسبة 

% 

 
  

يوضح إجابات األساتذة عن مدى اهتمام التالميذ بالجانب النظري                    )12(الجدول رقم 
 

                                              عرض وتحليل النتائج                

 أن هناك فرق ذات داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى )12(من خالل نتائج الجدول رقم 

 المجدولة التي تبلغ 2 وهى اكبر قيمة كا)17,78( المحسوبة  2اذ بلغت قيمة كا

لى أن التالميذ  وهذا يدل ع)1( ودرجة الحرية )0.05(عند مستوى الداللة )3,84(

ري لهذه المادة وهذا ما تؤكده إجابات األساتذة حيث يرغبون في التعرف على الجانب النظ

 على التعرف أكثر على  الذين اكدر على اهتمام التالميذ والترغيب%82.40كانت نسبة 

 من األساتذة اجابو على السؤال بالنفي %17.1ري لهذه المادة وهناك نسبة الجانب النظ

  . ربما لعدم اهتمام  تالميذ المنطقة بالتربية البدنية والرياضية وهذا
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ما هي العوامل التي تعيقك في سير حصة  التربية البدنية :السؤال الثالث عشر   

  والرياضية ؟ 

لمعرفة العوائق و الصعوبات التي تواجه األساتذة خالل  تسييرهم  :الهدف من السؤال

لبدنية و الرياضية                                                                       لحصة التربية ا

  

الداللة

 س

 2كا

المجدولة

مستوى

 الخطأ

درجة 

الحرية

  2كا

المحسوبة
المجموع

عدم 

إهتمام 

 التالميذ

فرض 

الجانب 

النظري 

 للتالميذ 

المنشات 

الرياضية    وبةاألج

41 
4  

التكرارات 27 10

 20.82 2 0.05 5.99  دال
%100

9.8 
24.40 65.90

النسبة 

% 

  
يوضح إجابات األساتذة على العوائق والصعوبات التي يتلقاها أثناء  )13(الجدول رقم 

         .                                                     تقديمه لدرس التربية البدنية والرياضية

 عرض وتحليل النتائج                                         

 أن هناك فرق ذات داللة إحصائية لصالح القيمة )13(يتبين من خالل الجدول 

 المجدولة التي تبلغ 2 وهى اكبر من قيمة كا)20.82( المحسوبة 2الكبرى إذ بلغت قيمة كا

 وهذا يدل على أن هناك عوامل 2 و درجة الحرية )0,05( عند مستوى الداللة )5.99(

لمنشات الرياضية تعيق األساتذة في سير حصة التربية البدنية والرياضية من الناحية ا

تترجمه إجابات   ا ماري لتالميذ وعدم اهتمام تالميذ المادة وهذونقص الجانب النظ

 بان هناك عوائق من ناحية المنشات ا أجابو%65,90 األساتذة  حيث بلغت نسبة 

 اجابو  من األساتذة%24,40 الرياضية وهذا بالطبع معروف جدا المنشأ هي اوال ثم نسبة 

 اجابو بعدم اهتمام بالمادة  4.8 ري الهتمام التالميذ بالمادة ونسبة بنقص الجانب النظ

ري أدى بالتالميذ إلى عدم االهتمام قص المنشات الرياضية والجانب النظا ربما بنوهذ

   بالمادة                                                                   
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كيف يمكن فصل النشاط البدني التربوي للتالميذ بالنشاط البدني :السؤال الرابع عشر     

   الرياضي التنافسي؟ 

يبين كيفية فصل النشاط البدني التربوي للتالميذ بالنشاط البدني  : هدف من السؤالال

  . الرياضي التنافسي
 

الداللة

 س

 2كا

المجدولة

مستوى

 الخطأ

درجة 

الحرية

  2كا

المحسوبة
المجموع

وضع 

الكتاب 

الخاص

تعريفها
 بدون 

     
 اجابة 

 األجوبة

41   
19  

كراراتالت 06 16

 6.78 2 0.05 5.94  دال

%100
46.0 
  39.0 14.6

النسبة 

% 

 
  

 يبين  إجابات األساتذة حول تأثير غياب التوجيه النظري للتالميذ) 14(الجدول رقم 
 

  :عرض وتحليل النتائج    

أن هناك فرق ذات داللة إحصائية لصالح ) 14(نتائج الجدول رقم يتضح من خالل 

 المجدولة التي تبلغ 2 وهي أكبر من قيمة  كا67.8 محسوبة 2القيمة الكبرى حيث بلغت كا

 وهذا يدل على أن ال يمكن فصل 2 ودرجة الحرية 0.05 عند مستوى الداللة 5.49

النشاط البدني الرياضي التربوي بالنشاط البدني الرياضي التنافسي بوضع كتاب خاص 

ن أساتذة لم م% 14.6للمنظومة التربوية وهذا ما تترجمه إجابات األساتذة حيث نسبة 

قاموا بالتعريفات للنشاط البدني % 39يقوموا باإلجابة وربما لعدم فهم السؤال ونسبة 

أجابوا بوضع كتاب خاص في المنظومة % 46.3الرياضي التربوي والتنافسي ونسبة 

التربوية للتربية البدنية والرياضية لفصل النشاط البدني الرياضي بالنشاط البدني الرياضي 

                  .التنافسي
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في رأيك كيف يمكن للتالميذ التحضير لبكالوريا التربية البدنية :السؤال الخامس عشر 

  والرياضية خاصة األحرار ؟                                                              

سؤال مفتوح لمعرفة رأي األساتذة في كيفية تحضير مترشحي   :الهدف من السؤال

                                                    .لبكالوريا األحرار لمادة  التربية البدنية و الرياضيةا
 
  

الداللة 

 س

 2كا

المجدولة 

مستوى 

الخطأ 

درجة 

الحرية 

 2كا

المحسوبة 

التدريب 

باالستعانة 

 بالكتاب

الفهم 

 والوعي
 األجوبة

التكرارات 13 28

 5.48 1 0.05 3.84  دال
68.3 31.7 

النسبة 

% 

 
يمثل إجابات األساذة على كيفية تحضير التالميذ إلمتحان التربية ) : 15(الجدول رقم 

  البدنية والرياضيةوخاصة التالميذ األحرار

  

   : النتائج عرض وتحليل 

                                                                                               

 يتبين أن هناك فرق ذات داللة اإلحصائية لصالح القيمة )15(من خالل نتائج الجدول 

 المجدولة التى تبلغ 2 وهى اكبر من قيمة كا)5.48( المحسوبة 2الكبرى حيث بلغت كا

ت األساتذة حول كيفية تمكين التالميذ  هذا يدل على إجابا)1( عند مستوى الداللة \3,84\

التحضير لباكالوريا تربية البدنية والرياضية خاصة األحرار حيث بلغت نسبة األساتذة 

 باالستعانة بالكتاب وهذا يدل على %68.3  و نسبة  بواسطة التدريباجابوأ 31.7%

ب شبه ضرورة وجود كتاب المدرسي لتربية البدنية والرياضية أو موجه مدرسي وكتا

                                                                                      .مدرسي باإلجماع
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  : لتالميذ االستبيان الموجهة ليل نتائج  ل عرض وتح1-3

  : عن جنس التالميذ: السؤال األول

سـي  للتربيـة البدنيـة       معرفة ري كل الجنسين من أثر غيـاب الكتـاب المدر          : الهدف من السؤال    

  والرياضية ؟

  ذكر   األجوبة

  

  أنثى 

  

  مجموع
  2ك

  محسوبة

درجــة

  الحرية

 مستوى

  الخطأ

  2ك

  داللة  المجدولة

  810  440  370  التكرارات

  100      %النسب 

  دالة   3.84  0.05  1  6.049

  

  .يبين إجابات التالميذ عن نوع جنسهم: ) 16(الجدول رقم 

  

يتضح أن هناك فروق ذات داللة إحصائية لـصالح القيمـة           ) 16(من خالل نتائج الجدول    

  2وهذا يعني أنهـا أكبـر مـن قيمـة ك           ) 6.048(  المحسوبة    2الكبرى حيث بلغت  ك    

وهذا يعني   ) 1( ودرجة الحرية    0.05عند مستوى الداللة     ) 3.84( المجدولة  والتي تبلغ     

جمه إجابات التالميذ، حيث تمثـل      أن نسبة كبيرة من التالميذ من جنس أنثى، وهذا ما تتر          

وهذا قد يفـسر بـأن       %) 54.3( ، في حين تمثل نسبة الذكور        %) 45.7( نسبة اإلناث   

اإلناث أكثر طلب إلعادة السنة مقارنة بالذكور ويفسر بارتفاع عدد اإلناث إحصائيا مقارنة             

  .بعدد الذكور على مستوى الوطن
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  رسية للمواد األخرى ؟ دهل تستعملون الكتب المد: السؤال الثاني

  لمعرفة مدى استعمال التالميذ للكتاب المدرسي ؟: الهدف من السؤال 

  نعم  األجوبة

  

  ال 

  

  مجموع
  2ك

  محسوبة

ــة درجـ

  الحرية

  مستوى

  الخطأ

  2ك

  داللة  االمجدولة

  616  التكرارات
  

194  810  

  100  24  76  %النسب 

  دالة   3.84  0.05  1  219.85

   إجابات التالميذ حول استعمال الكتب المدرسيةيوضح : 17الجدول رقم

  

  : وتحليل النتائج عرض 

يبين أ، هناك فروق ذات داللة إحـصائية لـصالح          ) 17(بناءا على نتائج الجدول رقم          

 المجدولـة    2 وهي أكبر من قيمـة ك      219.85 المحسوبة    2القيمة الكبرى حيث بلغت  ك       

 ، وهذا يـدل علـى أن        1 ، ودرجة الحرية     0.05 عند مستوى الداللة     3.84المقدرة بـ   

معظم التالميذ يستعملون الكتب المدرسية للمواد األخرى وهذا ما تترجمه إجابات التالميذ            

أجـابوا   % 24أجابوا باستعمالهم للكتب المدرسية للمواد األخرى و       % 76.8حيث نسبة   

اتهم الخاصة لشراء الكتب    بعدم استعمالهم للكتب المدرسية األخرى، ربما يرجع لعدم إمكاني        

  .ربما لعدم اهتمام التالميذ بالدراسة, أ
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هل يساعدك الكتاب المدرسي على استغالل المعطيـات العلميـة            : 1-2السؤال الفرعي   

  لبناء المعارف؟ 

الغرض لمعرفة مدى مساعدة الكتـاب المدرسـي فـي اسـتغالل            : الهدف من السؤال    

  المعطيات العلمية لتالميذ ؟

  نعم  ةاألجوب

  

  ال 

  

  مجموع
  2ك

  محسوبة

ــة درجـ

  الحرية

  مستوى

  الخطأ

  2ك

  داللة  االمجدولة

  616  99  517  التكرارات

  100  16  83.9  %النسب 

  دالة  3.84  0.05  1  283.64

  
يوضح إجابات التالميذ حول مدى استغاللهم للمعطيات العلمية الموجودة في الكتاب            : 18لجدول رقم   

   .المدرسي

  

  :  النتائجعرض وتحليل

 أن هناك فرق ذات داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى          18يتضح من خالل نتائج الجدول    

 المجدولة التي كانـت   2 ، وهي أكبر من قيمة ك 283.64 المحسوبة 2إذ وصلت قيمة ك    

   .1 ودرجة الحرية 0.05 عند مستوى الداللة 3.84

 على استغالل المعطيات العلمية وهذا ما           ويبين هذا أ، الكتاب المدرسي يساعد التالميذ      

 من التالميذ أجابوا بمساعدة الكتاب المدرسـي        83.90تترجمه إجابات التالميذ حيث نسبة      

أجابوا بالعكس هذا راجع لعدم إهتمام التالميـذ        % 16استغالل المعطيات العلمية ، ونسبة      

  .بالدراسة  
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  حات العلمية والمعرفية الجديدة يزود بدليل  المصطلهل  : 2-2: السؤال  الفرعي

  لمعرفة مدى تزويد للتالميذ بالمصطلحات العلمية /: الهدف من السؤال 

  نعم  األجوبة

  

  ال 

  

  مجموع
  2ك

  محسوبة

ــة درجـ

  الحرية

  مستوى

  الخطأ

  2ك

  داللة  االمجدولة

  616  147  469  التكرارات

  100  23.9  76.1  %النسب 

  دالة  3.84  0.05  1  168.31

  

يمثل إجابات التالميذ حول هـل الكتـاب المدرسـي يـزودهم بـدليل              : 19رقم  الجدول  

  .المصطلحات العلمية والمعرفية الجديدة

  

  : عرض وتحليل النتائج 

يمكن القول أن هناك فرق ذات داللة إحـصائية         ) : 19(من خالل نتائج الجدول رقم          

 2 وهي أكبر من قيمة  ك  168.31 المحسوبة  2لصالح القيمة الكبرى حيث بلغت قيمة ك 

 ويعني هـذا    1 ودرجة الحرية    0.05عند مستوى الداللة     . 3.84المجدولة التي تبلغ قيمة     

أن التالميذ أجابوا اإليجاب على  أن الكتاب المدرسي يزودهم بدليل المصطلحات العلميـة              

ذ أجـابوا  من التالمي % 76.1المعرفية الجديدة وها ما تترجمه إجابات التالميذ حيث نسبة        

 % 23.9على تزويد الكتاب المدرسي بالمصطلحات العلمية والمعرفية الجديـدة ونـسبة            

  .أجابوا بالعكس وهذا كما سبق ذكره يعود لعدم اهتمام التالميذ بالدراسة
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بالقيام ببعض األعمال التطبيقية التي تساهم في تنمية        هل يوجهك    : 3-2السؤال الفرعي   

  الجانب المعرفي ؟

 لغرض معرفة مدى توجيه الكتاب المدرسي للتالميذ الـى بعـض             : من السؤال   الهدف  

  األعمال التطبيقية ؟

  نعم  األجوبة

  

  ال 

  

  مجموع
  2ك

  محسوبة

ــة درجـ

  الحرية

  مستوى

  الخطأ

  2ك

  داللة  االمجدولة

  616  137  479  التكرارات

  100  22.2  77.8  %النسب 

  دالة  3.84  0.05  1  189.87

يمثل إجابات التالميذ حول مدى توجيه الكتاب المدرسي للقيام ببعض             :20الجدول رقم   

  .األعمال التطبيقية 

  

  : عرض وتحليل النتائج 

يتبن أ، هناك فرق ذات داللة إحصائية لـصالح القيمـة     ) 20(من خالل نتائج الجدول         

 تبلغ   المجدولة التي   2 وهي أكبر من قيمة ك       189.87 المحسوبة    2الكبرى حيث بلغت ك     

 ، مما يدل على أ، الكتـاب المدرسـي          1 ودرجة الحرية    0.05 عند مستوى الداللة     3.84

والمواد األخرى يوجه التالميذ بالقيام ببعض األعمال التطبيقية التي تـساهم فـي تنميـة               

من التالميذ تؤكد    %  77.8الجانب المعرفي وهذا ما تترجمه إجابات التالميذ حيث نسبة          

ب المدرسي ، للمواد األخرى للقيام ببعض األعمال التطبيقية التي تساهم           على توجيه الكتا  

في تنمية الجانب المعرفي ، أما بالنسبة لتالميذ الذين قالوا بأن الكتاب لم يوجهـه بالقيـام                 

، ربما راجع إلى لعدم تدعيم بعض الكتب  المدرسية  % 22ببعض األعمال التطبيقية وهي     

  .تطبيقية وربما لعدم اهتمام التالميذ بالكتب المدرسية للمواد األخرى باألعمال ال
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هل أنت بحاجة الى بعض الدروس النظرية فيما يخـص مـادة التربيـة              : السؤال الثالث   

  البدنية و الرياضية ؟ 

 فيما يخص ماد ة التربية ةمدى حاجة التالميذ  لبعض الدروس النظري: الهدف من السؤال   

  البدنية والرياضية ؟

  نعم  ةاألجوب

  

  ال 

  

  مجموع
  2ك

  محسوبة

ــة درجـ

  الحرية

  مستوى

  الخطأ

  2ك

  داللة  المجدولة

  810  260  550  التكرارات

  100  32.1  67.9  %النسب 

  دالة   3.84  0.05  1  103.82

الرفض للدروس النظريـة فيمـا      , يبين إجابات التالميذ عن الرغبة أ      : 21الجدول رقم   

  ة يخص مادة التربية البدنية والرياضي

  

  : عرض وتحليل النتائج 

يتضح أن هناك فرق ذات داللة إحصائية لـصالح         ) 21(بناءا على نتائج الجدول رقم          

 مجدولـة التـي      2 وهي أكبر من قيمة ك     103.82  المحسوبة     2القيمة الكبرى إذ تبلغ ك      

ـ       1 ودرجة الحرية    0.05 عند مستوى الداللة     3.84تقدر بـ    ذ  ، وهذا يدل على أ، التالمي

بحاجة إلى بعض الدروس النظرية فيما يخص مادة التربية البدنية الرياضـية وهـذا مـا                

منهم قالوا بأنهم بحاجـة لـبعض الـدروس     % 67.9تترجمه إجابات التالميذ حيث نسبة      

أجابوا بالعكس وهذا ربما لعدم اهتمـام التالميـذ          % 32.10النظرية في حين كانت نسبة      

  .بالدروس النظرية والدراسة 
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هل الجانب النظري بالنسبة إليك لمادة التربية البدنية والرياضية مهـم أو            : السؤال الرابع   

  غير مهم ؟

  ) الجانب النظري للتالميذ (  لمعرفة أهمية الكتاب المدرسي  : الهدف من السؤال

  نعم  األجوبة

  

  ال 

  

  مجموع
  2ك

  محسوبة

ــة درجـ

  الحرية

  مستوى

  الخطأ

  2ك

  داللة  المجدولة

  810  215  599  راتالتكرا

  100  26.5  73.5  %النسب 

  دالة   3.84  0.05  1  178.27

  يوضح إجابات التالميذ على أهمية الجانب النظري بالنسبة إليهم : 22الجدول رقم 

  

  : عرض وتحليل النتائج 

يظهر لنا أن هناك فرق ذات داللة إحصائية لصالح         ) 22(بناءا على نتائج الجدول رقم          

 مجدولـة    2 وهي أكبر قيمـة ك     178.28 المحسوبة    2الكبرى ، حيث بلغت قيمة ك     القيمة  

 ، ممـا يـدل علـى أ،         1 ودرجة الحرية    0.05 عند مستوى الداللة     3.84التي تقدر بـ    

التالميذ مهتمون بالجانب النظري بالنسبة لمادة التربية البدنية والرياضية وهذا ا تترجمـه             

من التالميذ  عبروا على رغبتهم وأهميتهم للتعـرف         %  73.5إجابات التالميذ حيث نسبة     

أجابوا على عدم الرغبة للجانب      % 26.5على الجانب النظري للمادة وفي حين أن نسبة         

  .النظري وهذا راجع ألسباب عدم اهتمام التالميذ بالدراسة 
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اضـية  ما هي سلبيات غياب الجانب النظري لمادة التربية البدنية والري         : السؤال الخامس   

  في المدرسة ؟

لمـادة  ) الجانب النظـري    ( لمعرفة سلبيات غياب الكتاب المدرسي       : الهدف من السؤال  

  التربية البدنية والرياضية 

  األجوبة

نقص فـي

ــص  فهم المادة نقــ

  التحضير

  

ــعوبات ص

  التطبيق 

  

مجموع
  2ك

  محسوبة

ــة درج

  الحرية

مستوى

  الخطأ

  2ك

  داللة  المجدولة

  810  384  325  137  التكرارات

  100  43  40.1  16.9  %النسب 

  دالة   5.99  0.05  2  99.25

يوضح إجابات التالميذ على سلبيات غياب الجانب النظري لمـادة التربيـة            : 23الجدول  

  .البدنية والرياضية 

  

  :عرض وتحليل النتائج 

صالح يظهر لنا أن هناك فرق ذات داللة إحصائية ل        ) 23(بناءا على نتائج الجدول رقم          

 المجدولة   2 وهي أكبر من قيمة ك     99.25 المحسوبة    2القيمة الكبرى حيث بلغت قيمة ك       

 مما يـدل علـى أن       1 ، ودرجة الحرية     0.05 عند مستوى الداللة     5.99والتي تقدر بـ    

التالميذ عبروا على سلبيات غياب  الجانب النظري لمادة التربية البدنية والرياضية فـي              

من التالميذ   % 16.9      بنسبة    تة وهذا ما تترجمه إجابات التالميذ     المدرسة بنسب متفاو  

 من التالميذ أجـابوا علـى       40.10أجابوا على نقص في فهم المادة في حين قدرت نسبة           

من التالميذ على صعوبة التطبيـق       % 45نقص التحضير لهذه المادة وكذلك قدرت نسبة        

  .لصورة لتطبيق هذه المادةلعدم المعرفة العلمي والتقنية والواضحة في ا
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هل غياب الجانب النظري بالصفة الرسمية لمـادة التربيـة البدنيـة و             : السؤال السادس   

  .الرياضية يعتبر عائق للحصول على المعلومات الضرورية ؟

 لمعرفة صعوبة الحصول التالميذ على المعلومات الضرورية لمـادة          :الهدف من السؤال    

  ).الجانب المعرفي( ية بسبب غياب الكتاب المدرسي التربية البدنية و الرياض

  األجوبة
الجانــــب

  الشكلي 
  الجانب البدني

ــب الجانـــ

  المعرفي 
مجموع

  2ك

  محسوبة

درجة 

الحرية

مستوى

  الخطأ

  2ك

داللة  االمجدولة

التكرارات  دالة 3.84  0.05  1  8.36  ال  نعم  ال  نعم  ال  نعم

446  364  533  277  620  190  

810  

  دالة 3.84  0.05  1  80.9

ــسب الن

%  

  دالة 3.84  0.05  1 288.27  100 23.5  76.5 34.2  65.8 44.9  55

 
يمثل إجابات التالميذ على صعوبة الحصول على المعلومات الضرورية  : 24الجدول رقم  

  لمادة التربية البدنية والرياضية

  

  : عرض وتحليل  النتائج 

 فرق ذات داللة إحصائية لـصالح       اتضح أن هناك  ) 24(من خالل نتائج الجدول رقم          

 المجدولـة    2 وهي أكبر من قيمـة ك      8.30 محسوبة    2القيمة الكبرى حيث بلغت قيمة ك       

 ودرجة الحرية وهذا أن التالميـذ يـرون أن          0.05 عند مستوى الداللة     3.84التي بلغت   

ق غياب الجانب النظري بالصفة  الرسمية لمادة التربية البدنية والرياضـية يعتبـر عـائ              

للحصول على المعلومات الضرورية من الجانب الـشكلي والجانـب البـدني والجانـب              

من التالميـذ الـذين     % 55المعرفي وهذا ما تترجمه إجابات التالميذ حيث قدر ت نسبة           

أحابوا على أن غياب الجانب النظري يعتبر عائق من الناحية الشكلية وفي حـين قـدرت                

وا على أن غياب الجانب النظري أصـبح عـائق مـن             من التالميذ الذين أجاب    65.8نسبة  

 وهي أكبر نـسبة     76.5الناحية البدنية وكذلك هناك نسبة أخرى من التالميذ حيث قدرت           

 الذين   أجابوا على أ، غياب الجانب بالصفة الرسمية لمـادة             نبالنسبة للحالتين األخ رايتي   

ومات الضرورية من الجانـب     التربية البدنية والرياضية يعتبر عائق للحصول على المعل       

  .المعرفي 
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هل ترى الجانب المعرفي لمادة التربية البدنية  و الرياضية ضـروري             :  السابع    السؤال

                                                            لتحضير قبل الحصة  ؟                   

ة الجانب المعرفي لمادة التربيـة البدنيـة  والرياضـية           لمعرفة أهمي :الهدف من السؤال    

لتحضير  قبل الحصة                                                                                  

  نعم  األجوبة

  

  ال 

  

  مجموع
  2ك

  محسوبة

ــة درجـ

  الحرية

  مستوى

  الخطأ

  2ك

  داللة  االمجدولة

  810  155  655  التكرارات

  100  19.10  80.90  %النسب 

  دالة  3.4  0.05  1  308.64

يمثل إجابات التالميذ على رأيهم للجانب  المعرفي  لمـادة التربيـة             ) 25(الجدول رقم     

البدنية  و الرياضية  لتحضير  قبل الحصة                                                            

  

                                              

عرض وتحليل النتائج                                                                                 

لة إحصائية لـصالح     يتبين أن هناك فرق ذات دال      )25(ح من خالل الجدول رقم      يتض    

 وهى اكبر من قيمة كـا المجدولـة          308.64 المحسوبة  2القيمة الكبرى آذ بلغت قيمة كا     

 ممـا يـدل علـى أن         1  ودرجة الحرية     0.05   عند مستوى الداللة      3.84 التي تبلغ 

الجانب المعرفي لمادة التربية البدنية والرياضية ضروري لتحضير قبل الحصة وهذا مـا             

 وبالمقابل بلغت نسبة التالميذ الذين اجـابو بأنهـا              80.90 ابات التالميذ بنسبة  تترجمه إج 

 ويمكن تفسير هذا الموقف بان التالميذ لم يرغبوا طالقـا     19.10 بالعكس تقدر نسببهم ب   

  في الدراسة سواء مادة التربية البدنية والرياضية  والمواد األخرى         
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ري لمادة التربية البدنية  و الرياضية يساعدك علـى            الجانب النظ  هل  :  الثامن    السؤال  

                                                رفع  المعلومات  المعرفية     ؟                      

 الجانـب    _ لمعرفة مدى  مساهمة  وجود الكتاب الكتاب المدرسـي           :الهدف من السؤال    

لرفع  المستوى  المعرفي  للتالميذ                                                       _   النظري  

  نعم  األجوبة

  

  ال 

  

  مجموع
  2ك

  محسوبة

ــة درجـ

  الحرية

  مستوى

  الخطأ

  2ك

  داللة  االمجدولة

  810  172  638  التكرارات

  100  21.12  78.8  %النسب 

  دالة   3.84  0.05  1  268.9

  

يوضع إجابات التالميذ على مساعدتهم  للجانب  لنـضرى   لمـادة              ) 26(الجدول رقم     

التربية البدنية  و الرياضية وعدم  مساعدتهم على  رفع  المعلومات  المعرفية                       

                                             

  عرض وتحليل النتائج                   

 أن هناك فرق ذات داللة إحـصائية لـصالح القيمـة            )26(يتضح من خالل الجدول رقم      

المجدولة التي  2 وهى اكبر من قيمة كا      268.09  المحسوبة   2غت قيمة كا  الكبرى بحيث بل  

 وهذا يدل على أن الجانب       1  ودرجة الحرية     0.05  عند مستوى الداللة      3.84 بلغت  

لنضرى يساعد على رفع المعلومات المعرفية وهذا ما تترجمه إجابات التالميذ حيث قدرة             

وعلى أن الجانب لنضرى يساعدهم علـى رفـع         لجابات  ال الذين اجابو با   %78.50 نسبة  

 الذين اجابو بالعكس فهذا راجع لعـدم        %21.12 المعلومات المعرفية في حين قدرة نسبة       

  أعطاء األهمية للجانب المعرفي وربما لعدم معرفة أهميته              
 



   
  

 158

سؤال  دنيـة  و     يساعدك  على  ممارسة التربيـة الب        المعرفيهل ترى الجانب    : تاسع     ال    ال

                                               الرياضية  خارج  المدرسة؟                            

لمعرفة مدى  مساهمة الكتاب  المدرسي  في ممارسة  التربية البدنية              :الهدف من السؤال    

                                                             و الرياضية   خارج المدرسة             

  نعم  األجوبة

  

  ال 

  

  مجموع
  2ك

  محسوبة

ــة درجـ

  الحرية

  مستوى

  الخطأ

  2ك

  داللة  المجدولة

  810  226  584  التكرارات

  100  27.9  72.1  %النسب 

  دالة  3.84  0.05  1  158.22

 
  

يمثل  إجابات  التالميذ حول  مساعدتهم  الجانب  المعرفي   علـى                 )  27(ل رقم     الجدو

 ممارسة  التربية البدنية  و الرياضية   خارج  القسم 

  

  عرض وتحليل النتائج                                                                        

 أن هناك فرق ذات داللة إحـصائية لـصالح          )27(يتبين من خالل نتائج الجدول رقم           

 2 وهى اكبـر مـن قيمـة كـا          158.22  المحسوبة   2القيمة الكبرى بحيث تبلغ قيمة كا     

 ممـا يـدل      1  ودرجة الحريـة      0.05  عند مستوى الداللة      3.84 المجدولة التي تبلغ    

ضية خارج  التالميذ على مدى مساهمة الكتاب المدرسي في ممارسة التربية البدنية والريا          

 منهم يؤكـدون أن الكتـاب        72.1 المدرسة وهذا ما تترجمه إجابات التالميذ حيث نسبة         

   المدرسي يساعدهم على ممارسة التربية البدنية خارج المدرسة في حـين هنـاك نـسبة               

   من التالميذ اجابو بالعكس وهذا ربما لعدم اهتمامهم بالتربية البدنية والرياضية    27.9



   
  

 159

هل لك مصادر خارجية حول  مادة التربية البدنية و الرياضية ؟                  :   العاشر    السؤال

لمعرفة مدى وجود مصادر خارجية يستعين بها  التالميذ حول  مادة              :الهدف من السؤال    

 ربية البدنية  و الرياضية   الت

  نعم  األجوبة

  

  ال 

  

  مجموع
  2ك

  محسوبة

ــة درجـ

  الحرية

  مستوى

  الخطأ

  2ك

  داللة  المجدولة

  810  547  263  التكرارات

  100  67.5  32.5  %النسب 

  دالة  3.84  0.05  1  99.57

 
  

ل يمثل  إجابات  التالميذ  على  اشتقاق  المصادر  الخارجيـة حـو          )  28(الجدول رقم     

 مادة   التربية البدنية  و الرياضية  

  

  عرض وتحليل النتائج                                                              

 أن هناك فرق ذات داللة إحـصائية لـصالح القيمـة            )28(يتضح من خالل الجدول رقم      

 المجدولة التي   2كبر من قيمة كا   ا   وهى    99.57  المحسوبة   2الكبرى حيث بلغت قيمة كا    

 وهذا يدل على عدم وجود       1  ودرجة الحرية     0.05  عند مستوى الداللة      3.84 بلغت  

كتب آو مصادر خارجية حولة مادة التربية البدنية والرياضية وهذا ما تترجمـه إجابـات                

  الذين قالوا بعدم وجود كتب خارجية في حـين هنـاك نـسبة               67.50 حيث قدرة نسبة    

ولة امتالك للكتب الخارجية وهـذا ربمـا        ميذ الذين اجابو بااليجادب ج    تال من ال    32.50

  .راجع لالمكنياتهم المتاحة الخاصة     
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  لمادة التربيـة البدنيـة و        لمعرفي   هل ترى إن غياب الجانب ا       :السؤال الحادي عشر  

  الرياضية يؤثر سلبا  على تحصيل  النتائج  الجيدة  ؟

ر غياب الكتاب المدرسي على النتائج التي يتحـصل عليهـا           لمعرفة أث :الهدف من السؤال  

 التالميذ

  نعم  األجوبة

  

  ال 

  

  مجموع
  2ك

  محسوبة

ــة درجـ

  الحرية

  مستوى

  الخطأ

  2ك

  داللة  االمجدولة

  810  363  447  التكرارات

  100  44.8  55.2  %النسب 

  دالة  3.84  0.05  1  8.71

 
  

ول  تأثير  غياب الجانب النظـري علـى           يمثل  إجابات  التالميذ  ح      )  29(الجدول رقم     

 تحصيل النتائج الجيدة أو العكس 

 عرض وتحليل النتائج                                                      

 يتضح أن هناك فرق ذات داللة إحصائية لصالح         )29(من خالل نتائج الجدول رقم      

 المجدولة التي   2وهى اكبر من قيمة كا      8.71 المحسوبة  2القيمة الكبرى إذ بلغت قيمة كا     

 يدل علـى ان غيـاب     وهد  1  ودرجة الحرية     0.05  عند مستوى الداللة      3.84 تبلغ  

الجانب المعرفي لمادة التربية البدنية والرياضية قد يؤثر سلبا على تحصيل النتائج الجيـدة     

 بان غياب الجانـب     االووهذا ما تترجمه إجابات التالميذ حيث بلغت نسبة التالميذ الذين ق          

 في حين التالميـذ الـذين اجـابو          55.20 المعرفي يؤثر سلبا على النتائج الجيدة نسبة        

 وما يفسر هذا أن هناك تالميذ يمارسون الرياضة التنافسية           44.80 بالعكس بلغت نسبهم    

خارج المدرسة مما يساعدهم على تحصيل النتائج فالجانب المعرفي قد ال يـؤثر علـيهم               

      سبة كبيرة ن
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هل ترى إن غياب الجانب النظري  لمـادة التربيـة البدنيـة و              :   عشر   ثاني  السؤال ال 

  الرياضية يؤثر سلبا  على تحصيل  النتائج  الجيدة  ؟

لمعرفة اثر غياب الكتاب المدرسي على النتائج التي يتحـصل عليهـا            :الهدف من السؤال  

  التالميذ 

  نعم  األجوبة

  

  ال 

  

  مجموع
  2ك

  حسوبةم

ــة درجـ

  الحرية

  مستوى

  الخطأ

  2ك

  داللة  المجدولة

  810  222  5.88  التكرارات

  100  27.4  72.6  %النسب 

  دالة  3.84  0.05  1  165.37

  

يوضح إجابات التالميذ حول تأثر الكتاب المدري للتربة الدنية  : 30الجدول رقم 

  .لبدنية والرياضية  باكالوريا التربية ايالرياضية على تحصيل النتائج الجيدة ف

  :عرض وتحليل النتاج 

أن هناك فرق ذات داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى ، )  30(يتبين من خالل الجدول 

 ، 3.84 الجدولة التي ابلغ 2 وهي أكبر من قيمة 165.37 المحسوبة2غذ بلغت سقيمة ك 

قد اثر عليهم غياب  ، ويل ها على أن التالميذ 1 درجة الحرية 0.05 الداللة ىعن مستو

الجانب المعرفي لمادة التربية البدنية والراضية على تحصيل النتاج الجيدة في باكالوريا 

قولون ذلك  % 72.60 حيث نسبة  ذرياضية ،  وهذا ما يتأكد من خالل إجابات التالمي

أن  ، مايفسر النسبة األولى 27.4في حين نسبة التالميذ الذين يقولون العكس تبلغ نسبهم 

التالميذ أدركوا مدى أهمة الجانب المعرفي في التحصيل النتائج الجيدة في الباكالوريا 

رياضة ، وفي حين النسب اآلخرة ربما لعدم إهتاماهم بالدراسة بصفة عامة وربما كذلك 

لمشاركتهم في األندية األخرى  خارج المدرسة يبح لهم عائق لتحصل النتائج في باكالوريا 

.رياضة
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هل حصة  التربية البدنية و الرياضية كافية  لك  لما لديها من :  ل الثالث   عشر السؤا

  وسائل  التطبيقية  والنظرية لتحقيق أهدافها    ؟

لمعرفة رأي التالميذ في مدى كفاية الوسائل التـي تتـوفر  عليهـا              : الهدف من السؤال    

 رياضيةالمؤسسة التعليمية لتحقيق أهداف حصة التربية البدنية و ال

  نعم  األجوبة

  

  ال 

  

  مجموع
  2ك

  محسوبة

ــة درجـ

  الحرية

  مستوى

  الخطأ

  2ك

  داللة  المجدولة

  810  477  333  التكرارات

  100  58.9  41.1  %النسب 

  دالة  3.84  0.05  1  25.6

  
 

يمثل  إجابات التالميذ حول  مدى كفاية الوسائل التطبيقية والنظرية في )31(الجدول رقم 

                                     المؤسسة

  عرض وتحليل النتائج                                                                           

 آن هناك فرق ذات داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى إذ           )31(تظهر نتائج الجدول رقم     

 عند مستوى    3,84 مجدولة   ال 2 وهى اكبر من قيمة كا      25.6  المحسوبة   2بلغت قيمة كا  

 وهذا يدل على آن النتائج أن حصة التربيـة البدنيـة             1  ودرجة الحرية     0.05 الداللة  

والرياضية غير كافية لما اديها من وسائل التطبيقية والنظرية لتحقيق أهدافها وهـذا مـا               

ـ       41.1  في حين تؤكد نسبة       58.9 تؤكده إجاباتهم بنسبة     ائل  منهم راضيين علـى الوس

التطبيقية والنظرية لتحقيق أهدافها وما يفسران أن نسبة األولـى أن هنـاك فـرق فـي                 

اإلمكانيات فيما يخص الثانويات وهذا بالطبع وأيضا للجانب ألنـضري فـي المؤسـسات              

افرق بينهم إما النسبة التاليـة الـذين         ال   التربوية أصبحت الرياضة المدرسية والتنافسية      

را لنقص الجانب النضرى ونقص أيضا لإلمكانيات المتاحـة فـي           اجابو بالعكس ربما فط   

                                                                                          .المؤسسات التربوية
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هل وجود الكتاب المرسي يساهم في تحقيق التجانس بين مـاهو           : السؤال الرابع  عشر     

  نظري وما تطبيقي في مادة التربية البدنية والرياضية ؟

لمعرفة أهمية ودور الكتاب المدرسي  للتربية البدنية والرياضية في          : الهدف من السؤال    

  .ي ، تطبيقي تحقيق التجانس بين ما هو نظر

  نعم  األجوبة

  

  ال 

  

  مجموع
  2ك

  محسوبة

ــة درجـ

  الحرية

  مستوى

  الخطأ

  2ك

  داللة  المجدولة

  810  368  442  التكرارات

  100  45.4  54.6  %النسب 

  ةلدا  3.84  0.05  1  6.76

  

يمثل إجابات التالميذ حول رأيهم في الكتاب المدرس في تحقيق  : 32الجدول رقم 

  نظري وتطبيقي قي مادة التربية البدنية والرياضية التجانس بين ما هو  

  : عرض  وتحليل النتائج 

 لصالح القيمـة    ة أن هناك فرق ذات داللة إحصائي       )32(   يتبين من خالل الجدول رقم      

 التي تبلغ   ة المجدول 2 وهي اكبر من قيمة ك     6.76 المحسوبة   2الكبرى ، غذ بلغت قيمة ك       

 ويدل هذا علـى أن وجـود الكتـاب          1درجة الحرية    و 0.05 عند مستوى الداللة     3.84

المدرسي يساهم  في تحقيق التجانس بين ماهو نظري وتطبيقي في مادة التربـة البدنيـة                

 أجابوا  عنـد وجـود   54.6والرياضية ، وها ما تترجمه ـ  إجابات التالميذ حيث نسبة  

ري وتطبيقـي فـي     الكتاب المدرسي أو  الموجه يساهم في تحقيق التجانس بين ما هو نظ            

من التالميذ ال يرون وجود الكتاب       % 45.4مادة التربية البنية والرياضية في حين نسبة        

فــــي تحقيــــق التجــــانس بــــين مــــاهو نظــــري وتطبيقــــي  
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ما هو أثر غياب الكتاب المدرسي للتربية البدنية والرياضية ؟                  : السؤال الخامس عشر 

  . معرفة أثر غياب الكتاب  المدرسي بالنسبة لتالميذ:الهدف من السؤال  

  األجوبة

نقص فـي

  فهم المادة

نقص فـي

المــستوى

  المعرفي 

  

عـــــدم

التناســـق

بين ما هو

نظــــري

  وتطبيقي

  

مجموع
  2ك

  محسوبة

ــة درج

  الحرية

مستوى

  الخطأ

  2ك

  داللة  المجدولة

  810  480  186  144  التكرارات

  100  59.3  23  17.8  %النسب 

  دالة  5.95  0.05  2  248

  

 أثر غياب الكتاب المدرسي للتربية البدنيـة        يمثل  إجابات التالميذ حول    )33(الجدول رقم   

 ةوالرياض

                                                              :عرض وتحليل النتائج   

 القيمة الكبرى إذ  أن هناك فرق ذات داللة إحصائية لصالح )33(هر نتائج الجدول رقم    تظ

 عنـد    5,99  المجدولـة    2 وهى اكبر من قيمة كـا       248,26 المحسوبة  2بلغت قيمة كا  

 وهذا يدل على غياب الكتاب المدرسي لتربية         1  ودرجة الحرية     0.05 مستوى الداللة   

البدنية والرياضية قد تؤثر على التالميذ من عدة جوانب ومنه نقص في فهم المادة وكذلك               

في المستوى المعرفي وعدم التنافس بين ما هو نضرى وتطبيقـي وهـذا مـا               في نقص   

من التالميذ قالوا أنهم اثر عليهم من       % 17,8 تترجمه وتؤكده إجابات التالميذ حيث نسبة       

 من التالميذ قالوا نهـم اثـر فـي          %23,0 جانب نقص في فهم المادة وكذلك هناك نسبة         

 من التالميذ قالوا انهم اثر عليهم غيـاب         %59,3 المستوى المعرفي في حين هناك نسبة       

الكتاب المدرسي لتربية البدنية والرياضية من جانب عدم التناسق بين مـا هـو نـضرى                

وتطبيقي فهذه الجوانب كلها تؤثر سلبا على التالميذ                                                     
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ض األسئلة حول حصة التربية  والراضية من الجانب المعرفي          هناك ب : السادس عشر   

  : حول اإلجابة قدر المستطاع 

  ؟ما هي أهداف التربية البدنية والرياضية المنظومة التربوية   ): 1-16(لسؤال ا

  

 خاطئة   صحيحة  األجوبة
بدون 

إجابة 

مجمو

  ع

  2ك

  محسوبة

درجــة

  الحرية

 مستوى

  الخطأ

  2ك

  داللة  االمجدولة

  810  106  367  337  التكرارات

45.3  41.6  %النسب 
0  

13.1  100  

151.0
9  

  دالة  5.99  0.05  2

  
أهداف التربية البدنية يمثل إجابات التالميذ على السؤال المقترح الذي يبين  )34(الجدول 

  والرياضية في المنظومة التربوية

  

  : عرض  وتحليل النتائج 
  

يتبين أن هناك فرف ذات دالئل إحصائية لـصالح          ) 34 (    بناء على نتائج الجدول رقم    

 2 وهي اكبر مـن نـسبة كـا        151.88وبة     المحس 2القيمة الكبرى حيث بلغت نسبة كا     
  02  ودراسة الحرية0.05  عند مستوى الداللة99.5المجدولة التي تبلغ 

المنظومـة  مما يدل على أن أغلبية  التالميذ يعرفون أهداف التربية البدنية الرياضية فـي    

 ال يعرفون اإلجابة  و نسبة       %13.10التربوية و عندما تؤكده إجابات التالميذ حيث نسبة         

 أجابوا بصحيح و هـذا      %41.60 من التالميذ الذين اجابو بخطأ و أخير نسبة          45.30%

     .بالطبع هناك بعض التالميذ الذين يبحثون على ا هدافها
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  بين الرياضة المدرسية و الرياضة التنافسية ؟  ما هو الفرق ) :2-16(السؤال         

  

  خاطئة   صحيحة  األجوبة
ــدون ب

  إجابة 
  مجموع

  2ك

  محسوبة

ــة درجـ

  الحرية

  مستوى

  الخطأ

  2ك

  داللة  االمجدولة

  810  410  225  175 التكرارات

.50  27.8  21.6 %النسب 
6  

100  

113.
51  

  دالة  5.99 0.05  2

  

 الفرق بين الرياضة المدرسية و يذ على السؤال المطروح هويمثل إجابات التالم)35(الجدول رقم 

  الرياضة التنافسية؟

  

  : عرض  وتحليل النتائج 

  

يمكن القول أن هناك فرق ذات  داللة إحـصائية          ) 35( من خالل نتائج الجدول رقم         

 5,99 وهي  اكبر من قيمة       113,51 المحسوبة   2لصالح القيمة الكبرى حيث بلغت قيمة كا      

 ويعني أن هؤالء التالميذ ال يعرفون الفـرق         1 ودرجة الحرية    0.05مستوى الداللة   عند  

بين الرياضة المدرسية والرياضة التنافسية حيث تؤكد إجابات التالميذ ذلك  فنجـد نـسبة               

 اجابو ولكن اإلجابة خاطئة وفي األخيـر        27.08 ال يعرفون اإلجابة إطالقا و نسبة        50,6

لطبع نسبة جد ضعيفة                            ميذ اجابو بصحيح  وهذا بان التال م21.06هناك نسبة 
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  ة و الرياضية ؟ري  لمادة التربية البدني الجانب النظماهي أهمية : )3-16(السؤال 

  خاطئة   صحيحة  األجوبة
ــدون ب

  إجابة 
  مجموع

  2ك

  محسوبة

ــة درجـ

  الحرية

  مستوى

  الخطأ

  2ك

  داللة  االمجدولة

  810  175  409  170 التكرارات

.50  27.8  23.1 %النسب 
5  

100  

  دالة  5.99 0.05  2  114

  

ـ  يمثل  إجابات التالميذ  على السؤال المطروح و ه         ) 36(لجدول رقم    ة  الجانـب     و أهمي

                               النظري لمادة  التربية البدنية و الرياضة  في المنظومة التربوية       
 

  

  : عرض  وتحليل النتائج 

  

ئية  أن هناك فـرق ذات داللـة إحـصا         )36(يتضح من خالل نتائج  الجدول رقم        

 2 وهى اكبر من قيمـة كـا       114,23 المحسوبة   2لصالح القيمة الكبرى إذ وصلت قيمة كا      

الميـذ   ويدل هذا على أن الت     2 ودرجة الحرية    0.05 عند  مستوى الداللة      5.99\المجدولة  

ري لمادة التربية البدنية والرياضية وهذا ما تؤكده إجابـات          ال يعرفون أهمية الجانب النظ    

  %23.10ايعرفون اإلجابة في حين هناك نـسبة         ال     %50.5ل نسبة   التالميذ حيث تمث  

ري وهذا بالطبع أن التالميـذ      اجابو على أهمية الجانب النظ      % 27.8بدون إجابة وهناك    

 الذين يرغبون في الدراسة سواء في مادة التربية البدنية الرياضية أو المواد األخرى   
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  .للحصة األولى  لدورة المداومة ؟) 1(ما هو الهدف التعليمي  رقم ) : 4-16(سؤال 

  خاطئة   صحيحة  األجوبة
ــدون ب

  إجابة 
  مجموع

  2ك

  محسوبة

ــة درجـ

  الحرية

  مستوى

  الخطأ

  2ك

  داللة  االمجدولة

  810  619  190  1  التكرارات

  100  76.4  23.5  1  %النسب 

  دالة  5.99  0.05  2  742.82

  
و موضوع الحصة األولى لـدورة      يمثل إجابات التالميذ على السؤال المطروح و ه       ) 37(الجدول رقم   

  . المداومة
 
 

  : عرض  وتحليل النتائج 

  

 يتضح أن هناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح القيمة          )37(من خالل نتائج الجدول         

 المجدولة والتي   2 اكبر من قيمة كا     وهى 742.82 المحسوبة   2الكبرى حيث بلغت قيمة كا    

 وهذا يعنى أن نسبة كبيـرة مـن         2 ودرجة الحرية    0.05 عند مستوى الداللة     5.19تبلغ  

 من التالميذ  الذين اليعرفون هـدف         %76.40ما تؤكده نسبة     التالميذ بدون إجابة وهذا   

هنـاك  ضة أي موضوع الحصة األولى في دورة المداومـة و         اوالري حصة التربية البدنية  

الميذ الذين اجـابو    من الت " 1"لكن اجابو بخطأ وهناك     من التالميذ اجابو و   %23.50كذلك  

                                                                              .على السؤال 
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  للحصة األولى لدورة كرة السلة ؟) 1(ما هو الهدف التعليمي  رقم ): 5-16(السؤال  

  خاطئة   صحيحة  وبةاألج
ــدون ب

  إجابة 
  مجموع

  2ك

  محسوبة

ــة درجـ

  الحرية

  مستوى

  الخطأ

  2ك

  داللة  االمجدولة

  810  614  188  8  التكرارات

  100  75.8  23.2  1  %النسب 

  دالة  5.99  0.05  2  717.42

  

يمثل  إجابات التالميذ  على السؤال  وهو موضوع الدرس األول  لدورة  كرة  ) 38(الجدول رقم 

  لسلةا

  

  

  : عرض  وتحليل النتائج 

  

 يتضح أن هناك فرق ذات داللة إحصائية لصالح القيمة          )38(من خالل نتائج الجدول         

المجدولة التي تقـدر    2 وهى اكبر من قيمة كا     717.42المحسوبة    2الكبرى إذ تبلغ قيمة كا    

عرفـون  الي ويدل هذا على أن التالميذ   2ة  ودرجة الحري 0.05 عند مستوى الداللة     5.99ب

موضوع حصة التربية البدنية والرياضة األولى في دورة كرة السلة وهذا ماتؤكده نـسبة              

 من التالميذ   %23.20بدون إجابة في حين هناك نسبة       % 75.80إجابة التالميذ حيث نسبة     

 من التالميذ الذين اجابو بصحيح وهذه نسبة ضـئيلة          1اجابو إجابات خاطئة وهناك نسبة      

     .ىمقارنة باألخر
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ماهو الهدف التعليمي   األخير  للحصة األخيـرة  لـدورة  كـرة                ) : 06-16(السؤال  

  الطائرة 

  خاطئة   صحيحة  األجوبة
ــدون ب

  إجابة 
  مجموع

  2ك

  محسوبة

ــة درجـ

  الحرية

  مستوى

  الخطأ

  2ك

  داللة  االمجدولة

  810  663  147  00  التكرارات

  100  81.9  18.1  00  %النسب 

  دالة  3.84  0.05  1  328.11

  

.  

يمثل إجابات التالميذ على السؤال المطروح و هو عنوان درس األخير ) 39(الجدول رقم 

  لدورة كرة الطائرة

  

  

  : عرض  وتحليل النتائج 

  

 أن هناك فرق ذات داللة إحصائية  لصالح القيمة الكبرى           )39(يتبين من خالل الجدول        

 عنـد   3.84 المجدولة التي تقدر ب    2كا وهى اكبر من قيمة      328.11المحسوبة  2إذ تبلغ كا  

 ويدل هذا على أن التالميذ كذلك لم يعرفوا علـى           1 ودرجة الحرية    0.05مستوى الداللة   

الهدف التعليمي األخير للحصة في دورة كرة الطائرة وهذا ماتؤكده إجابات التالميذ حيث             

يـذ لـم     مـن التالم   0 إجابات خاطئة ونـسبة      %18.1 بدون إجابة ونسبة     %81.4نسبة  

                                                    .  اإلجابةيستطيعوا
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   ؟ للحصة الثانية لدورة السرعة) 2(ماهو  الهدف التعليمي رقم ) : 07-16(السؤال .

  خاطئة   صحيحة  األجوبة
ــدون ب

  إجابة 
  مجموع

  2ك

  محسوبة

ــة درجـ

  الحرية

  مستوى

  الخطأ

  2ك

  داللة  االمجدولة

  810  655  155  00  اتالتكرار

  100  80.9  19.1  00  %النسب 

  دالة  3.84  0.05  1  308.64

  

                                                                         
يمثل  إجابات التالميذ  على السؤال المطروح  وهو عنوان الدرس الثاني لدورة )40(الجدول رقم 

 السرعة

  

  

  : لنتائج عرض  وتحليل ا

  

هر لنا أن هناك فرق ذات داللة إحـصائية لـصالح           يظ) 40(بناءا على نتائج الجدول         

 المجدولـة   2هي اكبر من قيمة كا     308.64المحسوبة  2ث بلغت قيمة كا   القيمة الكبرى حي  

 مما يدل علـى أن التالميـذ        1 ودرجة الحرية  0.05 عند مستوى الداللة     3.84التي تبلغ   

 بدون إجابـة    % 80.4تترجمه إجابات التالميذ حيث نسبة       ة  وهذا ما   اليستطعون اإلجاب 

من التالميذ اجابو إجابات خاطئة حيث لم تـسجل أي نـسبة بالنـسبة              %  19.1ونسبة  

ر -ب-يذ يفهمون ما يجري في حـصص ت       لإلجابات الصحيحة فهذا يدل على أن التالم      

خارج المؤسـسات التربويـة     ي يمارسون النشاط مثل النشاط البدني التنافسي الموجود         أ

والتي تركز على الجانب البدني فقط وإهمال الجانب المعرفـي والترقيمـى والتربـوي              
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  ما هو عدد العبي كرة الطائرة و كرة السلة و كرة اليد ؟) : 08-16(السؤال 

  خاطئة   صحيحة  األجوبة
ــدون ب

  إجابة 
  مجموع

  2ك

  محسوبة

ــة درجـ

  الحرية

  ستوىم

  الخطأ

  2ك

  داللة  االمجدولة

  810  264  124  422  التكرارات

  100  32.6  15.3  52.1  %النسب 

  دالة  5.99  0.05  2  164.65

  
 كرةيوضح إجابات التالميذ حول السؤال المطروح و هو عدد العبي كرة السلة و ) 41(الجدول رقم 

  .د اليكرة وةالطائر

  

  : عرض  وتحليل النتائج 
  

 
 تتضح أن هناك فرق ذات داللة إحصائية لصالح القيمة          )41(الل نتائج الجدول    من خ     

 المجدولة التـي    2 وهى اكبر من قيمة كا     164.65 المحسوبة   2الكبرى حيث بلغت قيمة كا    

يعنى إن اغلب التالميذ لـم        وهذا 2 ودرجة الحرية    0.05 عند مستوى الداللة     5.99بلغت  

رة السلة وكرة اليد وهذا ماتؤكده إجابات التالميذ حيث    يعرفوا عدد العبي كرة الطائرة  وك      

 من التالميذ اجابو إجابات خاطئة في       %15.30بدون إجابة وهناك نسبة      % 32.60 نسبة  

                                                              . إجابات صحيحة52.10حين هناك نسبة 
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  ماهو  طول  وعرض ملعب كرة السلة و كرة الطائرة و كرة اليد ؟ ) : 9-16(السؤال  

 خاطئة   صحيحة  األجوبة
بدون 

 إجابة 
 مجموع

  2ك

  محسوبة

درجة 

  الحرية

  مستوى

  الخطأ

  2ك

  داللة  االمجدولة

  810  578  144  88  التكرارات

  100  71.4  17.8  10.9  %النسب 

  دالة  5.99  0.05  2  532.83

  
يمثل إجابات التالميذ حول السؤال المطروح وهو طول و عرض مالعب كرة السلة             ) 42(الجدول رقم   

  .و الطائرة و اليد

  
                                                                                                           

  

  : نتائج عرض  وتحليل ال

  

 أن ليس هناك فرق ذات داللة إحصائية حيث بلغت  قيمـة             )42(يتضح من خالل الجدول     

 عند مستوى   5.99 المجدولة  التى تبلغ      2  وهى اكبر من قيمة كا      532.83 المحسوبة   2كا

  .0الداللة 

   ومما يدل على أن أغلبية التالميذ ال يعرفون قياسـات المالعـب              2 ودرجة الحرية    05

 من التالميذ بدون إجابة في %71.4 وهذا مما تدله إجابات التالميذ حيث نسبة     رالمضامي

مـن  10.9 من التالميذ اجابو إجابات خاطئة في حـين هنـاك            %17.80حين هناك نسبة    

التالميذ اجابو إجابات صحيحة وهذه نسبة قليلة جدا وهذا كله يدل على أن التالميذ لـيس                

ـ     تربية ا لهم معارف أو ثقافة في مجال ال       ة التربويـة   لبدنية والرياضة وخاصة في المنظوم

 وهذا لنقص الجانب المعرفي المعطى لهم  
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  .عرف  كل  من  المداومة  و  السرعة ؟): 10-16(السؤال 

 خاطئة   صحيحة  األجوبة
بدون 

 إجابة 
 مجموع

  2ك

  محسوبة

درجة 

  الحرية

  مستوى

  الخطأ

  2ك

  داللة  االمجدولة

  810  650  111  49  التكرارات

  100  80.2  13.7  6  %النسب 

  دالة  5.99  0.05  2  309.34

 
 يمثل إجابات التالميذ على السؤال وهو تعريف المداومة و السرعة) 43(الجدول رقم 

 
 أن هناك فرق ذات داللة إحصائية لصالح القيمـة          )43(يبين من خالل نتائج الجدول رقم     

 المجدولة التـي    2ي اكبر من قيمة كا     وه 809.34 المحسوبة   2الكبرى بحيث تبلغ قيمة ك    

 مما يدل على أن التالميـذ       2 ودرجة الحرية    0.05 عند مستوى الداللة     5.99تبلغ قيمة     

تيس لهم مستوى معرفي في مجال التربية البدنية والرياضية وهذه مما تأكـده إجابـات               

و إجابات جاب من التالميذ ا13.7 و من التالميذ بدون إجابات    %  80.2التالميذ حيث نسبة    

من التالميذ اجابو إجابـات صـحيحة وهـذه نـسبة       %  6خاطئة في األخير هناك نسبة      

    المـستوى المعرفـي للتالميـذ      ل علـى أن    وهذا يد  نسب األخرى لضعيفة جدا مقارنة با   

  عيفا جدا                                                                                          ض

   
 
 
 
 

                                  



   
  

 175

 

األسئلة
  

16-1 16-2 16-3 16-4 16-5 16-6 16-7 16-8 16-9 16-
10  

مجموع
ك محسوبة   

مسوى االخطأ  
ك مجدولة   
مستود اللة  
بدون إجابة  
صحيحة  

إجابة
إجابة خاطئة  
  

األجوبة
  
صحيحة

 
خاطئة

بدون إجابة 
 
صحيحة

 
خاطئة

بدون إجابة 
 
صحيحة

 
خاطئة

بدون إجابة 
 
صحيحة

 
خاطئة

بدون إجابة 
 
صحيحة

 
خاطئة

بدون إجابة 
 
صحيحة

 
خاطئة

صحيحة 
 
خاطئة

بدون إجابة 
 
صحيحة

 
خاطئة

بدون إجابة 
 
صحيحة

 
خاطئة

بدون إجابة 
 
صحيحة

 
خاطئة

بدون إجابة 
 
صحيحة

 
810

 
2 

0.05
 5.99
 
دالة

 643
 51
 116
 

النسبة
  

                 

 

           100%  

79.4
 6.3
 14.3

 

  
  

عدد إجابات التالميذ على األسئلة المقترحة من        بةسيمثل ن  :43 إلى غاية الجدول     34الجدول رقم   من  

 التربيـة   الميذ من الجانب المعرفي خـالل حـصص       أجل قياس القدرات المعرفية التي يستوعبها الت      

 .البدنية والرياضية
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  :  النتائج عرض وتحليل* 

وهي األسئلة المقترحة لتالميذ )43( إلى غاية الجدول 34(من خالل نتائج الجدول رقم     

في االستبيان حيث يتضح أن هناك فرق ذات داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى حي 

 المجدولة والتي تبلغ 2  ، وهذا يعني أنها أكبر من قيمة ك 780.76 المحسوبة  2بلغت ك

 ، وهذا يعني أن نسبة التالميذ ليس 2 ودرجة الحرية 0.05عند مستوى الداللة  ، 5.99

لديهم مستوى معرفي فيما يخص مادة التربية البدنية و الرياضية وهذا ما تؤكده وتترجمه  

  .إجابات التالميذ 

من التالميذ ال يعرفون اإلجابة في حين هناك   إجابات خاطئة  % 79.4    حيث نسبة 

من التالميذ الذين ،  % 6.3وفي األخير هناك نسبة صغيرة  وهي  % 14.3ونسبتها 

  .أجابوا بإجابات صحيحة 

   فمن خالل هذا الجدول نستنتج أن غياب الجانب النظري أي الكتاب المدرسي أو 

  الموجه المدرسي ، قد أثر سلبا على المستوى المعرفي  للتالميذ
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  ة في ضوء الفرضياتمناقشة نتائج الدراسة الميداني -2

   المتعلقة بالفرضية األولى واإلجابة 1  تفسير نتائج المحور رقم 1- 2

   :   االستبيانين األساتذة والتالميذة وأجوبن خالل أجوبة المقابالتعليها م

 حول أن الكتاب المدرسي يعتبر حامل لمنهجية تربوية لتحسين األولى تتمحور الفرضية -

  .الطور الثانويالميذ  تالقدرات المعرفية لدى

جابة اال كلها تحاول نول هذا المحور وجدنا أا وجدمقابالتنا لمختلف ح تفصخالل ومن -

على هذه الفرضية حيث نجد إجماع بين رئيس قسم تصميم الوسائل التعليمية وتعريفه 

 والتالميذ أن الكتاب المدرسي يعتبر حامل ة التربية والتكوين وبين األساتذينومفتش

  .هجية تربوية لتحسين القدرات المعرفية لدى التالميذلمن

م قد أكد لنا رئيس قسم وتصمي ف. التي أجريناهموالذي تؤكده جليا إجابات المقابالت

الوسائل التعليمية وتعريفه على أن الكتاب المدرسي يعتبر المنهجية الوحيدة والوسيلة 

 التالميذ عبر الوطن بطريقة قد  المعارف بطريقة تربوية وممنهجة لكللالوحيدة لإليصا

  .تجعل مادة التربية البدنية والرياضية محصورة في المنظومة التربوية

خالل  التربية والتكوين من ي لنا  مفتشاكما أكد. فأبدى موافقته المطلقة على هذه الفكرة

 ل أن الكتاب المدرسي عبارة عن وسيلة منهجية لإليصاوا فكذلك اعتبرإجراء تحاور معهم

  .المعارف بطريقة واضحة قد تسمح كل التالميذ الفهم والوعي الجيد لهذه المادة

 تفحصنا لمختلف جداول هذا المحور وجدنا أن نتائجها كلها تحاول خاللوكذلك من 

 والتالميذ على أن الكتاب ةاإلجابة على هذه الفرضية حيث نجد إجماع بين األساتذ

  .لتحسين القدرات المعرفية لدى التالميذالمدرسي يعتبر حامل لمنهجية تربوية 

حيث نجد فرق ذات داللة إحصائية لصالح ) 04(والذي تؤكده جليا نتائج الجدول رقم 

وهذا ما تؤكده إجابات ) 01(يةودرجة الحر) 0.05(القيمة الكبرى عند مستوى الداللة 

 ةن االستعان أكدوا أن طريقة التدريس الحالية دوةمن األساتذ) %82.90( حيثةاألساتذ

 قراءتنا لنتائج لبالكتاب المدرسي غير كافية لتحقيق أهدافها وكذلك هذا ما يتـأكد من خال

 ذات داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند أن هناك فرقحيث نجد ) 5(الجدول رقم 
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من إجابات ) 75.50(حيث نجد نسبة ) 01(ودرجة الحرية ) 0.05(مستوى الداللة 

عدم كفاية الوسائل النظرية والتطبيقية لتحقيق أهدافهم المرجوة وهذا ما  على ةاألساتذ

 الذين ةمن األساتذ) %53.70(والدال إحصائيا حيث نجد نسبة ) 6(تؤكده نتائج الجدول 

يرون أن حصة التربية البدنية والرياضية تنقصها منهجية في العمل بربط الجانب النظري 

  .يذ والتالمةوالتطبيقي بين األساتذ

 الكتاب المدرسي يعتبر ن على اة إجابات األساتذال يختلفون مع التالميذ وكذلك إجابات

ا التالميذ وهذا ما توضحه جداول حامل لمنهجية تربوية لتحسين القدرات المعرفية لدى 

  .التالميذ 

دون بعض الدروس النظرية كما يفضلون وجود يمن التالميذ ير) %67.9(حيث نجد نسبة 

من التالميذ يريدون وجود كتاب ) 21( المدرسي وهذا ما تؤكده نتائج الجدول رقم الكتاب

الدالة ) 23 ( رقمكما يبين نتائج الجدولوكذلك مدرسي وتقديم لهم بعض الدروس النظرية 

إحصائيا على سلبيات غياب الجانب النظري لمادة التربية البدنية والرياضية في المدرسة 

من ) %40.10(أجابوا على نقص في فهم المادة وبنسبة ) %16.90(حيث أن نسبة 

 العلمية لتطبيق بعض سالتالميذ أجابوا على نقص في التحفيز لعدم معرفتهم لألس

من التالميذ أجابوا على صعوبة التطبيق ) %43(التدريبات الرياضية وكذلك هناك نسبة 

صفة الرسمية في وهذا ما يدل على رغبتهم المطلقة على وجود الجانب النظري بال

وبناءا على .حصص التربية البدنية لالستعانة بالكتاب المدرسي للتربية البدنية والرياضة

الخلفية النظرية للدراسة والتي تؤكد أن الكتاب المدرسي عبارة عن وسيلة لنقل المعارف 

ية بطرق منهجية للتالميذ ويعود معلما تعليميا يضم بين دفتيه المحددات العلمية المعرف

الملزمة لكل من المعلم والمتعلم في إطار منهجي دراسي خاص بالكيفية المقبولة ويساعد 

األستاذ على أن يكيف ذلك المنهج للزمن المحدد وأن يخطط لموقفه في التدريس ويساعد 

على اجتياز صعوباته والتعامل مع المتعلمين طبقا لظروفه وظروفهم وإمكاناته وإمكاناتهم 

ات التي تدرس للتالميذ يحددها من حيث الكم والكيف وكذلك هو الذي يحدد فيحدد المعلوم

التالميذ من كل مادة ما يدرسونه  من حيث الحجم ومن حيث النوع ، والكتاب المدرسي 

هو الذي يبسط العنوان ويحدد ما يندرج  أتساعا وعمقا، ويحدد طريقة التدريس على األقل 
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ي بالنسبة للمتعلم وسيلة تعليمية تساعده  على تعلم ، فخالصة القول أن الكتاب المدرس

المحتوى المعرفي  وتنمية رصيده اللغوي  ومساعدته على بناء تصورات معرفية، 

باإلضافة إلى احتواء الكتاب المدرسي على صور ووسائل اإليضاح األخرى تساعده على 

ويم الذاتي فهو مصدر الفهم ، كما يحتوي على التمارين والنشاطات الفكرية وأسئلة التق

للعلم والمعرفة يعين على االستعداد ومتابعة الدروس ومراجعتها في  كل المستويات ، كما 

 والتالميذ وتحقيق األهداف التربوية ، وهو  أكثر ةله أهمية في تحقيق التجانس بين األساتذ

اصر  العملية   األدوات التعليمية التي  تعتمدها المدرسة وهو في نظير المربين من أهم عن

  .     التعليمية

 يها في الجداول السابقة والخلفية النظرية والمقابالتوانطالقا من نتائج المتحصل عل    

فإنهم يؤكدون على أن الكتاب المدرسي يعتبر حامل لمنهجية تربوية   هااالتي أجرين

  .لتحسين القدرات المعرفية لدى التالميذ

  .ليه تقبل الفرضية األولىوهذا ما كان يتوقعه الباحث وع
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   واإلجابة الثانية المتعلقة بالفرضية 2تفسير نتائج المحور رقم  2- 2

   :عليها من خالل أجوبة المقابلتين وأجوب االستبيانين األساتذة والتالميذ

تتعلق الفرضية الثانية بفكرة أن غياب الكتاب المدرسي حال دون إمكانية األستاذ   

  .لبدنية والتالميذولتحسين المؤهالت ا

 على ضرورة رأيه فيما يخص موقف رئيس قسم تصميم الوسائل التعليمية وتصديقه أبدى 

 عبارة  يعنىلتربية البدنية والرياضية فهذا مدرسي  شبه كتاب و اوجود الكتاب المدرسي

عن غياب رمز من رموز التربية البدنية والرياضية داخل المؤسسة التربوية حال دون 

  . ة األستاذ لتحسين المؤهالت البدنيةإمكاني

وأما المقابلة التي أجريناها مع مفتش التربية والتكوين كذلك أعتبر الكتاب المدرسي له 

منهجية تربوية لتحسين القدرات المعرفية لتالميذ فقد ركز كذلك على ضرورة وجود 

الشبه المدرسي المنشآت الرياضية والذي يعتبر من جهة أخرى غياب الموجه المدرسي أو 

 في أحسن ظروف فالنقص لهما  لتقديم الحصةدتهلتلميذ قد يعيق نوع ما األستاذ في مساع

  .ة التربوية بين التالميذ واألساتذةالعالق

فمن خالل طرح سؤال على تأثير التالميذ وخاصة تالميذ األحرار الذي لديهم بكالوريا 

 مادة التربية البدنية بخصوصي تربية بدنية ورياضية في ظل غياب التوجيه النظر

  .والرياضية خاصة في عدم وجود من جهة

  .كتاب مدرسي وغياب البيداغوجية الرياضية -

 .وهياكل رياضية داخل المؤسسة التربوية -

حال دون إمكانية األستاذ من تطوير قدراتهم البدنية والمعرفية أجاب على ضرورة توفير 

  .ية داخل المؤسسات التربويةكل من التوجيه النظري والمنشآت الرياض

أما فيما يخص موقف األساتذة من أن غياب الكتاب المدرسي حال دون إمكانياتهم لتحسين 

  .المؤهالت البدنية للتالميذ
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تؤكد وجود فرق ذات داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى حيث ) 7(فنتائج الجدول رقم 

عند ) 7.81(المجدولة والتي تبلغ ) ²اك(وهي أكبر من قيمة ) 13.43( المحسوبة ²بلغت كا

مما يؤكد حسب رأي األساتذة بأن غياب ) 03(ودرجة الحرية ) 0.05(مستوى الداللة 

 التالميذ لحصة التربية البدنية والرياضية وهذا بستيعاالمدرسي قد أثر سلبا على االكتاب 

ى أنها قد يؤثر من األساتذة الذين أجابوا عل) %14.6(من عدة جوانب كما تدعم بنسبة 

من األساتذة قالوا أنهم قد أثر ) 29.3%(وهناك نسبة ) الشكلية(عليهم من الناحية البدنية 

قد يؤثر ) %9.8(عليهم من الناحية النفسية وكما نسبة أخرى من األساتذة والتي تبلغ 

ه من األساتذة الذين أجابوا على تأثير) %46.3(عليهم من الناحية المعرفية وكذلك نسبة 

على ناحية التحفيز للممارسة ما يؤدي إلى إضعاف الصلة التربوية بين األساتذة والتالميذ 

  .فهذا كله حال دون إمكانية األستاذ لتحسين المؤهالت البدنية والمعرفية للتالميذ

فاألسباب تعود حسب األساتذة لعدم طرح سؤال آخر فيما يخص فكرة أن هل سبق أن 

 بالصفة الرسمية للتربية البدنية والرياضية في المنظومة  على الجانب النظريفكرت

التربوية أو الموجه المدرسي وغرضه هو معرفة اهتمام األساتذة بالكتاب المدرسي 

  .ليمكنهم على مساعدتهم على تحسين المؤهالت البدنية

ت فالكتاب يعتبر وسيلة من وسائل التعليم منه لتحسين المؤهالت البدنية والمعرفية فكان

الدالة إحصائيا تؤكد أن األساتذة قد فكروا على الجانب النظري ) 8(نتائج الجدول رقم 

بالصفة الرسمية في المنظومة التربوية عن طريق وجود كتاب أو موجه مدرسي لهذه 

  .المادة

من األساتذة قالوا بأن الجانب النظري للتربية البدنية والرياضية ) %85.4(حيث نجد 

هذا قد يكون لتحفيزهم أكثر لممارسة قبل الحصة ولو يأخذ بعض ضروري لتالميذ و

المعلومات حول الدورات والقوانين الرياضية وما تأخذه التربية البدنية والرياضية من 

معارف وأهداف ومجاالتها وهذا بالطبع لتسهيل للتلميذ وتحفيزه للممارسة أكثر ولمساعدة 

  .مردودأستاذ لتقديم الحصة أكثر ارتياح وبأكبر 

   مع األساتذة في هذا الموضوع حيث نجد نتائج الجدول رقمال يختلفونوكذلك التالميذ 

  .والدالة إحصائيا) 24(
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من التالميذ تؤكد على أن غياب الجانب النظري ) %55(تؤكد ذلك حيث نجد نسبة 

) %65.80(لجانب الشكلي كما أن هناك نسبة لبالصفة الرسمية قد يصعب عليهم التطبيق 

 الجانب الميداني كما هناك نسبة  للتطبيق في ن التالميذ الذين أجابوا على صعوباتهم م

من التالميذ قالوا أن هذا الغياب يعيقهم على الحصول على المعلومات ) 76.50%(

   .الضرورية لمادة التربية البدنية والرياضية بسبب غياب التوجيه النظري

راسة فإن الكتاب المدرسي يعد مرجع للقياس بالنسبة      وبناءا على الخلفية النظرية للد

لكل من المعلم والمتعلم ، بمعنى أنه تضمن تحديد بما يجعله مناط حكم التقويم للمعلم ، 

وأن الكتاب المدرسي يعتبر تجسيد الفكرة ، التي يتلقاها التالميذ من خالل الحصص ، 

عليمية ، فالكلمة المطبوعة وحدها ويبقى الكتاب المدرسي عنصرا أساسيا في العملية الت

هي التي تتيح للطالب أن يسيطر تماما على سرعة تعليمه ، كما تسمح أن يعيد بناء 

الرسالة الفكرية التي يتلقاها ويطوعها لجهاز تفكيره   ، ويجد األستاذ في الكتاب طرقا 

حتى تجديد  تعليمية جديدة ومختلفة، على طريق الكتاب المدرسي فهو قادر على تحسين و

أسلوبه البيداغوجي ويعد دعما وسند علميا يقوم بالرجوع إليه أحيانا  باستذكار معلوماته ، 

أو لتثبيت معارفه ويساعده في تحديد  ما يود تدريسه ، كما يوحي إليه بطريقة التدريس 

  .وأسلوب تقديم الموضوعات ويقترح لهم النشاطات المختلفة التي يمكن استخدامها 

 السابقة فإنها تؤكد أن غياب حصل عليها في الجداول والمقابالتقا من النتائج المتوانطال

الكتاب المدرسي حال دون إمكانية أستاذ لتحسين المؤهالت البدنية لتالميذ وهذا ما كان 

  .يتوقعه الباحث حسب الفرضية الثانية
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    واإلجابةالثالثةالمتعلقة بالفرضية 3 تفسير نتائج المحور رقم 3- 2

  .   االستبيانين األساتذة والتالميذة وأجوبعليها من خالل أجوبة المقابالت

تتلخص الفرضية الثالثة في أن الكتاب المدرسي يساهم في إثراء الحصة من الجانب 

  .المعرفي في الوسط التربوي

 مع رئيس قسم تصميم الوسائل التعليمية وتصديقه قد تم اومن خالل المقابلة التي أجريناه

لتحاور معه فيما يخص االطور المعرفية التي يعتمد فيها التلميذ المتمدرس في التحضير ا

لالمتحان مادة التربية البدنية والرياضية فأجاب على ضرورة توفير الموجه المدرسي أو 

الكتاب المدرسي الذي يعتبر هو الوحيد الذي ينبغي أن يعتمد عليه التلميذ لثراء من الناحية 

فقد يعتمد التلميذ على األستاذ ولكن . لتطوير قدراته البدنية بطرق علمية سليمةالمعرفية و

الكتاب أو الموجه المدرسي يرجع إليه متى يريد المطالعة أو في حالة النسيان فيقول أن 

 في المنظومة التربوية والنشاط الرياضي درسية  الكتاب المدرسي يحصر الرياضة الم

تربوية والبعيدة على النطاق التربوي والتي تعتمد على الموجود خارج المؤسسات ال

إلخ فالكتاب عبارة عن وسيلة تربوية لإليصال المعارف ... وربح المال والشهرة سالتناف

  .لتلميذ بطريقة منهجية

 مع رئيس قسم تصميم الوسائل التعليمية وتصديقه ون يختلفال التربية والتكوين ينومفتش

اء بعض قتربية والتكوين قال بأنه اآلن نقول لألساتذة بإلفي هذا الموضوع فمفتش ال

الدروس النظرية لتالميذ من أجل رفع المستوى المعرفي لتالميذ وألح على ضرورة وجود 

كتاب مدرسي أو شبه مدرسي لتالميذ لرفع مستواهم المعرفي ولحصر التربية البدنية 

  .والرياضية في المنظومة التربوية

 التربية والتكوين ورئيس قسم لضم الوسائل التعليمية ينلفون على مفتش يختال واألساتذة 

والدالة إحصائيا تؤكد أن ) 9(وتصديقه في هذا الموضوع حيث نجد نتائج الجدول رقم 

غياب الجانب المعرفي لمادة التربية البدنية والرياضية قد يؤثر سلبا على عدة جوانب 

الوا قد أثر عليهم من حيث نقسهم في فهم من األساتذة ق) %53.70(حيث هناك نسبة 

أجابوا على تأثيرهم من جانب نقص التحفيز وهناك نسبة ) %26.80(للمادة وكذلك نسبة 

من األساتذة الذين أثر على تأثيرهم من حيث عدم االهتمام بالمادة وإجابات ) 19.5%(
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ختلف إجاباتهم على  تال ورئيس قسم تصميم الوسائل التعليمية وتصديقه يناألساتذة والمفتش

) 10( نتائج جدول االستبيان لتالميذ أما نتائج الجدول رقم لإجابات التالميذ فمن خال

 أن غياب الكتاب أكدوامن األساتذة الذين ) %67.56(والدالة إحصائيا تؤكد ذلك بنسبة 

بح عائق في فهم التالميذ للبرنامج المطبق لكل سنة فأصبحت صالمدرسي من جهة أخرى أ

برامج السنوات متساوية  ال يحس التلميذ أثناء دراسته في المرحلة الثانوية في إختالف 

  .برامج السنوات فيحس التلميذ بنوع من الملل وتكرار الدروس خالل الثالث سنوات

وكذلك لم يعرف ماذا يعمل في كل حصة تدريبية ولو قام األستاذ بشرح ولكن لم يمتلك 

 حول األسس العلمية لحصة التربية البدنية والرياضية قدرات معرفية علمية مرفقة

  . وقوانينها

وكذلك خالل نتائج جداول التالميذ يحاول اإلجابة على هذه الفرضية فبعد قراءتنا لنتائج 

من التالميذ عند ) %80.90(والدالة إحصائيا تؤكد ذلك حيث نسبة ) 25(الجدول رقم 

بية البدنية والرياضية ضروري لتحفيز قبل الحصة إجاباتهم قالوا بأن الجانب المعرفي لتر

سس العلمية أثناء األلمعرفة خبايا وأسرار هذه المادة ولتحفيزهم أكثر للممارسة ولمعرفة 

 نتائج لالتدريب سواء داخل المؤسسات التربوية أو خارجا وكذلك كما يتضح من خال

لتالميذ الذين قالوا أن من ا) %78.80(والدالة إحصائيا حيث نسبة ) 26(الجدول رقم 

الجانب النظري يساعدهم على رفع المعلومات المعرفية حول مادة التربية البدنية 

  .والرياضية

من التالميذ الذين ) %72.10(والدالة إحصائيا حيث نسبة ) 27(ثم كذلك في الجدول رقم 

لتحسين قالوا بأن الجانب النظري يساعدنا على التدريبات خارج المنظومة التربوية 

 ، وبناءا على الخلفية النظرية للدراسة والدراسات السابقة ، من خالل قدراتهم البدنية 

النتائج التي توصل إليها الطالب والتي تتمحور في تبيان ، مدى قدرة الكتب المعينة على 

المساهمة في السير بالمجتمع قدما إلى األمام ، فتوصل الطالب إلى استنتاج ، أن المقرر 

ح على تفوق العرب األخالقي على سواهم ويرجع انحطاطهم الماضي وتخلفهم يلو

المعاصر إلى فعل األجانب بدافع تبرير الحقيقة وهو سيطرة التقليد وفساد الحكم  يوازيه 

صمته أسباب قوة الغرب وتقدمه ، وهو سيادة القانون والعلم ، وأول كذلك بإرادة صرف 
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بصورة صادقة ويحرمه من الحق في العيش الكريم النظر عما يفتقد مجتمع التلميذ 

  .والمعرفة 

والجداول السابقة والمتحصل عليها أثناء المقابالت وانطالقا من نتائج الدراسة الميدانية 

والمؤكدة إحصائيا في إثراء الحصة من الجانب المعرفي في الوسط التربوي وهذا ما أشار 

  .ي قبول هذه الفرضيةإليه الباحث في الفرضية الثالثة وبالتال

   واإلجابة الرابعة المتعلقة بالفرضية 4تفسير نتائج المحور رقم  4- 2

  :   االستبيانين األساتذة والتالميذة وأجوبعليها من خالل أجوبة المقابالت

 التحاور والمناقشة مع رئيس قسم تصميم الوسائل التعليمية وتصديقه أثناء طرح قد تم

لوريا أحرار بامتحان مادة التربية البدنية والرياضية فأجاب  ال سؤال كيف يقوم طالب بكا

بد من وجود كتاب مدرسي أو شبه مدرسي وخاصة التالميذ األحرار والذي أبدي في 

األخير إعجابه بهذا الموضوع فالكتاب المدرسي لتربية البدنية والرياضية كما إعتبره لو 

مؤسسات التربوية ويعتبر رمز من رموز يكون في المستقبل يعتبر مولود جديد داخل ال

رئيس لم تختلف  إجاباتهم مع  التربية والتكوين ين مفتشفي حينالتربية والثقافة البدنية و

 المطلق بفكرة الكتاب الشبه ى إعجابهم وأبد قسم تصميم الوسائل التعليمية وتصديقه

ية وألح على ضرورة المدرسي وخاصة لألحرار الذين لديهم بكالوريا تربية بدنية ورياض

  .وجود هذا الكتاب في المستقبل القريب جدا

وحفزني جدا لالنجاز هذا الكتاب وكذلك رئيس قسم تصميم الوسائل التعليمية وتصديقه في 

األخير أبدى إعجابه بهذه الفكرة فحفزني أكثر كذلك النجاز هذا الكتاب في أقرب وقت 

لة وعلى رغبتهم المطلقة على وجود هذا ممكن ويتضح ذلك من خالل إجاباته على األسئ

 غياب الكتاب المدرسي للتربية البدنية ي أو الموجه المدرسي كما يقول أنالكتاب المدرس

والرياضية قد يؤثر سلبا على البعد التربوي للمادة وذلك من جهة بالتركيز على األداء 

ذ وذلك عن طريق تدني التنافسي وإهمال الجانب التربوي والمعرفي بين األستاذ والتلمي

المجال أي يعتبر الكتاب المدرسي بالنسبة لتالميذ هو  المستوى المعرفي لتالميذ في هذا 

  .المرجع األساسي الذي يعتمد عليه في حالة نسيان أو يريد المراجعة
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والدالة إحصائيا تؤكد ) 8(م ونفس الشيء أكده األساتذة والذي يظهر في نتائج الجدول رق

رح السؤال المفتوح عن كيف يمكن للتالميذ التحضير للبكالوريا التربية طل  من خال

  .البدنية والرياضية خاصة األحرار

من األساتذة الذين أجابوا بضرورة التدريب باالستعانة بالكتاب ) %68.3(جد نسبة نحيث 

من األساتذة أجابوا على ) %31.7(المدرسي أو الشبه المدرسي فهي حين نجد نسبة 

  . الفهم والوعيطريقة

والدالة ) 8-1(أتضح لنا نتائج الجدول رقم ) 04(ومن خالل تفحصنا لجداول المحور رقم 

من األساتذة الذين قالوا يمكن تحقيق التجانس بين ما هو ) %65.9(إحصائيا أن نسبة 

تطبيقي ونظري بواسطة تزويد التربية البدنية والرياضية بكتاب مدرسي لتالميذ لفهم 

  .الميذ أكثر بهذه المادةووعي الت

من ) %82.90(والدالة إحصائيا أن نسبة ) 12(وكذلك كما أتضح في الجدول رقم 

األساتذة الذين قالوا بأن التالميذ يرغبون على التعرف على الجانب النظري والمعرفي 

ح كما قمنا في السؤال ما قبل األخير بطر.  من خبايا وأسرار علميةتمتلكهالهذه المادة وما 

  : اآلتي على الشكل التاليوسؤال عام لألساتذة 

كيف يمكن فصل النشاط البدني الرياضي التربوي بالنشاط البدني الرياضي  -

 فصل النشاط البدني التربوي با لنشاط البدني التنافسي وهذا لغرض معرفة كيفية

 .  التنافسي

ية لصالح القيمة وجد أن هناك فرق ذات داللة إحصائ) 14(فكانت نتائج الجدول رقم 

حيث أكد األساتذة وبنسبة ) 1(ودرجة الحرية ) 0.05(الكبرى عند مستوى الداللة 

من األساتذة لم ) 14.60(بوضع كتاب مدرسي الخاص في حين هناك نسبة ) 46.3%(

  .من األساتذة قاموا بتعريف النشاط البدني والرياضي) %39.7(يقومون باإلجابة وهناك 

غبة األساتذة على وضع كتاب خاص لتربية البدنية والرياضية داخل وهذا كله يدل على ر

المؤسسات التربوية لإلمكان التالميذ رفع مستواهم المعرفي في هذا المجال وتمكين 

التالميذ األحرار من مراجعة بعض القوانين والتقنيات المستعملة في الدورات وأخذ 
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اضية وتمكينهم من تدريبات خارج المؤسسة المعلومات على بكالوريا التربية البدنية والري

التربوية بطرق علمية ومعرفية واضحة لتحسين قدراتهم البدنية ولتحضيرهم لبكالوريا 

دنية بكل ارتياح وتجنب األخطار أثناء إجراء بكالوريا التربية البدنية والرياضية بتربية 

رئيس قسم تصميم الوسائل  يختلفون مع األساتذة ومفتش التربية والتكوين والوالتالميذ 

  .التعليمية وتصديقه في هذا الموضوع

من التالميذ ) %55.2(والدالة إحصائيا تؤكد ذلك بنسبة ) 29(حيث نجد نتائج الجدول رقم 

  .أن غياب التوجيه النظري قد أثر عليهم على تحصيل النتائج الجيدة

ى الحصول على النتائج من التالميذ لتؤكد على عدم تأثير عل) %44.80(ثم تأتي نسبة 

من ) %72.6.(والدالة إحصائيا تؤكد كذلك نسبة ) 30(الجيدة أما نتائج الجدول رقم 

التالميذ أن غياب الجانب المعرفي عادة التربية البدنية والرياضية، قد أثر عليهم سلبا على 

  .تحصيل النتائج الجيدة في بكالوريا تربية بدنية ورياضية

من التالميذ تنفي ذلك وهذا ربما لعدم اهتمامه بالدراسة ) %27.4(كما أن هناك نسبة 

  .إطالقا

أما فيما يخص أن الكتاب المدرسي هل يساهم في تحقيق التجانس بين التنظير والتطبيق 

من التالميذ قالوا بأن الكتاب ) %54.6( والدال إحصائيا أن نسبة ) 32 (فنجد جدول رقم

بين ما هو نظري وتطبيقي في مادة التربية البدنية المدرسي يساهم في تحقيق التجانس 

من التالميذ نفي ذلك وألسباب مختلفة ربما لعدم اهتمامه بالجانب )  %45.4(وهناك 

  .البدني أكثر

) %17.8(والدالة إحصائيا حيث أكدت نسبة ) 33(وكذلك كما تؤكده نتائج الجدول رقم 

ليهم في فهم المادة جيدا وكذلك هناك من التالميذ على أن غياب الكتاب المدرسي أثر ع

من التالميذ أجابوا على نقص في المستوى المعرفي فيما يخص مادة التربية ) %23(نسبة 

من التالميذ أن غياب الكتاب المدرسي ) %59.3(البدنية والرياضية وكما تؤكد نسبة 

. نظري وتطبيقيللتربية البدنية والرياضية قد أثر عليهم فيما يخص التنسيق بين ما هو 

وانطالقا من النتائج المتحصل عليها في الجداول السابقة والمقابالت فإنها تؤكد على أن 
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الكتاب المدرسي يساهم في تحسين نتائج التالميذ المتمدرسين أو األحرار ويساهم في 

  .تحقيق التجانس بين ما هو نظري وتطبيقي

مدرسي قد يؤثر سلبا على رفع أما فيما يخص الحوصلة العامة في غياب الكتاب ال

المستوى المعرفي وسير الحصة لدى تالميذ الطور الثانوي فقد قمنا بوضع أسئلة عامة 

حول حصة التربية البدنية والرياضية من الجانب المعرفي لتالميذ فكانت نتائج الجدول 

شيء من التالميذ بدون إجابة ال يعرفون ) %79.4(الدالة إحصائيا أن نسبة ) 43(رقم 

كانت إجاباتهم خاطئة بعد محاولة اإلجابة الصحيحة فكانت نسبة ) %14.3(إطالقا ونسبة 

  .من التالميذ الذين أجابوا بإجابات صحيحة) 6.3%(

فهذه النسب كلها تدل على تدني مستوى التالميذ من الجانب المعرفي فيما يخص مادة 

ساتذة لدروس نظرية من جهة ومن التربية البدنية والرياضية وهذا راجع لعدم إلقاء األ

ع مستواهم المعرفي في جهة أخرى لعدم توفير التالميذ ولو موجه مدرسي للمطالعة لرف

هذا المجال وبناءا على الخلفية النظرية للدراسة فإن الكتاب المدرسي للمعرفة قريب المنال 

أو أول مكتبة يسهل التعاطي مؤكد الثقة ، بجمع التلميذ من مجموع ما يحصل عليه منه 

تقع في حوزته ووسيلة في يد  التلميذ في استرجاع الدروس  ويرجع إلى الكتاب ليسترجع 

ما تعمله ويقيده  ولوال قيام الكتاب المدرسي بهذه الوظيفة يصعب على أي تلميذ اجتياز 

الصفوف الدراسية وهو أداة للثقافة ، فكثيرا من المواقف  في الحياة يصعب مواجهتها 

الرجوع إلى الكتاب ، ويمتاز بأنه في متناول التلميذ ، ويشتمل على كثير من رسائل بغير 

التدريب والتمارين  والكتاب المدرسي يضبط عملية التعليم ما ، للتلميذ ، فالتلميذ يملك 

المناهج والمقررات ليعرف ما هو مطلوب منه بالضبط ،حيث يترجم الكثير من المقررات 

هداف العامة والخاصة للمادة والتي يرمي  األستاذ إلى تحقيقها ، ومن التعليمية ويبرز األ

أعظم األدوات التعليمية باإلضافة إلى االتجاهات الحديثة التي تساعد على بناء مفاهيم 

العلوم وتطوير المفاهيم العلمية التي تقلل من تعقيد بيئة المتعلم  وهي الزمة لتكوين 

، وتساعد المتعلم على استخدام وظائف العلم األساسية في المبادئ المعرفية لدى المتعلم 

. التفكير والتبؤ باإلضافة إلى تنمية التفكير المعرفي وتحقيق وظيفة العلمية لدى المتعلم

والكتاب المدرسي يفتح له أبواب االجتهاد وال يبقى أمامه إال أن يستوعبه و يستظهره 
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اجعة و في تحسين مستواه المعرفي  وهذا ويحيط علما بما جاء به ويحفز أكثر في المر

يؤدي  به إلى تحسين النتائج الدراسية  ، بفضل  النشاطات و التمارينات التطبيقية 

الموجودة في الكتاب يستطيع أن ينمي قدراته المعرفية وفي  تطوير وتدعيم المعارف 

   .المكتسبة وكذلك في تقييم المعارف وفي مواجهة الحياة اليومية والعملية

وانطالقا من  النتائج المتحصل عليها في الجداول السابقة والمؤكدة إحصائيا والخلفية 

الكتاب المدرسي يساهم في تحقيق التجانس بين النظرية والمقابالت فإنها تفيد أن غياب 

التنظير والتطبيق وفق مناهج تربوية محددة وفي تحسن نتائج التالميذ المتمدرس أو 

  .أشار إليه الباحث في الفرضية الرابعة وبالتالي قبول هذه الفرضية وهذا ما .األحرار
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  :ستنتاج العامالا

  :في ضوء الفرضيات المطروحة وبناء على نتائج هذه الدراسة يمكن أن نستنتج ما يلي

إجبارية وجود الكتاب المدرسي  الذي يعتبر حامل لمنهجية تربوية لتحسين القدرات  •

 تطوير التفكير  فىليات التفكيرية فالجانب النظري يساهمالمعرفية لتالميذ في العم

  .العلمي لدى التالميذ بطريقة علمية ويكون فيه منهجية تربوية

 فقدان الكتاب المدرسي أو الموجه المدرسي حال دون إمكانية األستاذ لتحسين  •

المؤهالت البدنية للتالميذ وهذا على عدم دراية التالميذ للبرنامج المطبق على 

السنوات الدراسية أي أثناء حصة التربية البدنية التالميذ لم يكونون على وعي 

  وعدم إعطاء فكرة يالهدف الحصة وطريقة تعامل معها وعدم التحضير لها نفس

مسبقية لألهداف الحصة أي أصبحت حصة التربية البدنية والرياضية بعيدة على 

أخرى خارج المنظومة الطابع التربوي لمعروف أصبحت مثل حصص تدريبية 

 .التربوية خالية من الجانب المعرفي والتربوي لهذه الحصة

لعدم وعيه الكامل زا جيد لممارسة هذه الحصة وربما أي أصبح نفسيا غير محف

لألهداف التربية البدنية والرياضية وربما يمارس هذه الحصة  لغرض الحصول 

 ..على النقاط  فقط

  راء الحصة من الجانب المعرفي العلمي  الكتاب المدرسي يساهم في إث •

إلعطاء قيمة لك في الوسط التربوي من إزدباد فهم الوسط التربوي أكثر للمادة وك

  خبايا التربية البدنية والرياضية عن طريق الكتاب ل مأكثر باكتشافه

أو الموجه المدرسي الذي يكون بمثابة الوسيلة الوحيدة لإليصال المعارف للوسط 

 .الخ...ن تالميذ وأساتذة التربوي م

 والتطبيق وفق مناهج ي يساهم في تحقيق التجانس بين النظرىالكتاب المدرس •

تربوية محددة وهذا قد يساعد التالميذ على فهم الحصة ويكون على علم ودراية بما 

يطبقه في الميدان أثناء بداية الحصة حتى نهايتها وهذا يساعده ويحفزه أكثر 

ية المعنوية والنفسية ويزيد في إثراءه من الجانب المعرفي لهذه للممارسة من الناح
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الحصة ويكون مستعدا كل االستعداد لهذه الحصة من كل الجوانب فدون وجود 

موجه أو كتاب مدرسي لهذه الحصة أصبح التلميذ يمارس هذه الحصة دون وعي 

 قصد ما يفعله خالل الحصة وهذا بالطبع يكون منحاط معنويا ومن جهة أخرى

تفادي ارتكاب األخطاء ولالكتساب عدة معارف يصعب فهمها في الجانب التطبيقي 

 في تحقيق األهداف من خالل إعطائه فكرة مسبقة للحصة وفق مناهج لكوكذ

 .تربوية محددة
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  :خاتمة

 الدولة تماما كالفرد في بحثه عن التكيف واالستمرارية مع كل ما هو وإن األمة  •

  .جديد

لجزائرية وفي غرضها هذا ومع جديد الظروف الخارجية ومع التطور فنجد الدولة ا

 .الداخلي للمجتمع، أصبح التكيف ضرورة ملحة

 على رأسها قطاع التربية الذي مس تح في مختلف المجاالاللذا باشرت عملية اإلص

األصح في مختلف هياكله والتربية البدنية والرياضية واحد منها حيث اتخذت في شأن 

 البدنية والرياضية واحد منها حيث إتخذت في شأن التربية البدنية والرياضية التربية

عدة إجراءات وإصالحات كتعديل المناهج ومحاولة توفير الوسائل البيداغوجيا 

والمنشآت الرياضية وطرح فكرة تعميم المادة على مستوى المؤسسات التربوية إلى 

لمعهودات الني قامت بها الدولة حات ولكن ذلك يبقى ببعض اصالإلغير ذلك من ا

الجزائرية ورغم توفير كل الوسائل البيداغوجية والمنشآت الرياضية يبقى المستوى 

حثنا بخرى الذي يعتبر موضوع األ الموادالمعرفي لتالميذ ضعيف جدا مقارنة  مع 

على تأثير غياب الكتاب المدرسي للتربية البدنية والرياضية على المستوى المعرفي 

  .ى تالميذ الطور الثانويلد

ية التعليمية والذي تضاف إلى تسطير لنا بمدى أهمية الكتاب المدرسي في العموإيمانا م

إلخ ...المناهج المناسبة أو الطرق المثلى في التعليم والمنشآت والوسائل البيداغوجية

جانب وخاصة إذا تعلق األمر بغياب التوجيه النظري لتالميذ الذي يعد من أعلى وأهم 

  .في مراحل التعليم الثانوي وخاصة المتمدرسين أو األحرار

وهذه األهمية الذي يكتسيها الجانب النظري واضع كتاب مدرسي أو موجه مدرسي 

على الصعيدين التربوي واالجتماعي والتحصيل المعرفي هو غاية كل التالميذ 

تزويد التالميذ  بمعارف واألولياء وكذا المؤسسات  التربوية والتعليمية وهذا ال يمكن 

علمية كلها أثناء حصة التربية البدنية و الرياضية ، فال بد من وجود موجه او كتاب 

  .كمدرسي للتربية البدنية  الرياضية لتمكين التالميذ  المراجعة متى  شاءوا 
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    وإن كانت نتائج الدراسة جاءت موافقة لتوقعات الباحث وطرح للفرضيات البحثية 

يعني النقص من شان التربية البدنية والرياضية والمستوى المعرفي للتالميذ ، هذا ال 

  .بل يعني توجه  الباحث في سياق معين  وهذا ما تقتضيه عملية لبحث العلمي 

     وفي األخير يمكن القول أن  هذا الموضوع بقدر ما كان شيقا كان واسعا جدا ، 

 ثلترك المجال مفتوح لألبحا بدت ضئيلة وكل ما بذلناه من جهد وكل مساهماتنا فيه

 عن باقي جوانب الموضوع سلبا أو إيجابا لرفع المستوى نقابالجديدة لكشف ال

المعرفي لتالميذ في المنظومة التربوية لحصر التربية البدنية والرياضية ولتكون لها 

خرى  لها  المواد األباقي  مجال معرفي واسع لتصبح مادة التربية البدنية والرياضية ك

مجال معرفي ومجال تطبيقي في الميدان لتصبح أكثر دقة وموضوعية وعلمية في 

 .العملية التعليمية وخدمة لمادة التربية البدنية والرياضية بالمؤسسات التربوية
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  :اقتراحات وتوصيات

م الخروج ببعض التوصيات ائج المتوصل إليها في هذا البحث ت من خالل النت  

  :درجها كما يليواالقتراحات ن

  . مادة التربية البدنية والرياضيةنقصإعطاء اإلمكانيات المادية والهيكلية التي ت - 1

ادة يات المعرفية والعلمية والبدنية مإعطاء الوسائل الالزمة لألستاذ لتحكم في آل - 2

 .التربية البدنية والرياضية

 .نية والرياضية التربية البدمادةضرورة إدراج الجانب النظري لتالميذ فيما يخص  - 3

 برنامج خاص في الجانب النظري لتالميذ لالعتماد عليها في التحضير تسطير - 4

 . لالمتحان مادة التربية البدنية والرياضية

إنشاء موجه مدرسي أو شبه مدرسي لتالميذ األحرار لالعتماد عليه أثناء إمتحان  - 5

 .البكالوريا الرياضية

سي أو الموجه المدرسي لتالميذ في مادة تزويد المنظومة التربوية بالكتاب المدر - 6

التربية البدنية والرياضية وزيادة الحجم الساعي للمادة وهذا لتوفيق بين التحضير 

 .للبكالوريا من الجانب المعرفي العلمي وتحقيق أهداف التربية البدنية والرياضية

 المعرفي إدخال الجانبب لتنقيط ليتماشى  مع قدرات التلميذإعادة النظر في سلم ا - 7

 .وذلك حسب المعايير العلمية

 . التنافسي فقطبىوبالتالي إضفاء الطابع التربوي على الحصص بدل الطابع التدر

دعم المؤسسات التربوية من الجانب المعرفي والثقافي لرفع المستوى المعرفي  - 8

العلمي لتالميذ في المنظومة التربوية ولما ال لرفع مستوى الفرق النخبوية في 

 .ائرالجز

  .ولرفع الرياضة الجزائرية بصفة عامة ذوي مؤهالت بدنية وعلمية ومعرفية
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في المالعب ) العنف في المالعب(وهذا لتقليل من جهة أخرى السلوك العدواني 

الجزائرية وهذا لصالح الدولة الجزائرية والمجتمع ككل لإلعطاء صورة جيدة 

  .    للمجتمعات األخرى
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   : المصادر المراجع باللغة العربيةقائمة و

  

   : المصحف الشريف*

  

 :كتب  ال

 وأسس تقويمه ، واستخدامه، الكتاب المدرسي  فلسفته ، تاريخه  أبو الفتوح رضوان  وآخرون ،-1

   .1962مكتبة األنجلومصرية ، 

ة األنجلومصرية القاهرة ـ المكتبرمزية الغريب ، سيكولوجية التعلم،   محمد العربي  ولد خليفة ، -2

،1990.  

ب ط ، منشأ المعارف مبادئ البحث العلمي ،  أحسن أحمد الشافعي ، سوزان  علي مرزي ، -3

  .1999اإلسكندرية ، 

  .1999 ، دار الكتاب الجديد لبنان ، 1، طبعة أصول التربية  أحمد الفنيش ، -4

النشر ، دار المريخ ، المملكة ترجمة على اإلنجليزية ، دار الكتاب المرسي،  أحمد أنور عمر ، -5

  .1980.العربية السعودية ، الرياض 

- 1960  النشاط العلمي والفكر  للمهاجرين بالجزائر وتونس ،  الجبابري ، محمد صالح ، -6

   .1983 ، الدار العربية للكتاب باالشتراك مع الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر، 1962

 ، دار الوفاء ، 01طبعة التربية العربية ، وقضايا المجتمع  العربي ، ،  السيد سالمة الخميس -7

   .2003لدنيا الطباعة  والنشر ، اإلسكندرية ، 

 ، دار المعرفة الجامعية، القاهرة 03طبعة أسس التربية  ،  الشاب البدران، أحمد فاروق محفوظ ، -8

 ،2002.  

التربية الرياضية  المدرسية ، ان أوريس حلوان ،  أمين أنور الخولي ، محمد  عبد الفتاح ، عدن-9

  .1998 ، دار الفكر العربي ، 04طبعة 

   .1995مصر ، إعداد وتقويم الكتاب ،  آيت عبد السالم ، -10

  .1976ترجمة منير العصرا ، دار النهضة ، مصر نمو الذكاء عند األطفال ،  بيرنرد فورد ، -11

د ط ،  رئيسية عن مناهج البحث في الخدمة اإلجتماعية ، كالمح جالل الدين عبد الخالق ، -12

   .2003اإلسكندرية ، المكتب الجامعي الحديث ، 

  .1982دار العلم الكويت ، علم النفس التربوي ،  حامد عبد السالم  زهران ، -13

  .بدون سنة الصحة النفسية والصالح النفسي ،  حامد عبد السالم زهران ، -14
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ب ط ، منشأة المعارف  ، اإلسكندرية تاريخ التربية البدنية والرياضية ، شافعي ،  حسن أحمد  ال-15

 ،1998.  

طبعة الموسوعة العلمية في إدارة وفلسفة التربية البدنية  والرياضية،  حسن احمد الشاقعي ، -16

   .2001 ، مطبعة اإلشعاع الفنية ، 01

 ب ط ، مكتبة ومطبعة لحركية والبدنية ، أساسيات تدريس التربية ا حسن السيد أبو عبده ، -17

   .2005اإلشعاع اإلسكندرية ، 

 المكتب الجامعي الحديث ، دراسة في علم االجتماع النفسي ،  حسن عبد الحميد أحمد رشوان ، -18

  .1999 ، اإلسكندرية ، 02طبعة 

، الجزائر ،  ، ديوان المطبوعات الجزائرية02طبعة أصول التربية والتعليم ،  رابح زكي، -19

1990.  

دارسة  في علم النفس التنشئة االجتماعية والتأخر الدراسي ،  رشاد صالح الدمنهوري ، -20

  .1995االجتماعي والتربوي ، جامعة اإلسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، 

التنشئة االجتماعية والتأخر المدرسي ـ،  رشاد صالح منصوري ، وعباس محمود عوض ، -21

  ..1995عرفة الجامعية ، القاهرة ، دار الم

 ، قصر الكتاب ، 08، طبعة التسيير  البيداغوحي في  مؤسسة التعلم البليدة  رشيد أرسالن ، -22

  .الجزائر 

   .1975دراسة نفسية ، مكتبة األنجلو مصرية ، التعلم ،  رمزية الغريب ـ، -23

 ، 05بد الدليم ، دار العلم للماليين ، طبعة ترجمة عبد اهللا  عالتربية العامة ،  روينة  أوبير ، -24

1982.  

دار الفكر العربي ـ، القاهرة ـ        القياس النفسي للمقاييس واإلختبارات ،  سعد جالل ، -25

2001.   

المجلد األولن طبعة األولى ، الطتب والمكتبات في العصور الحديثة ،  شعبان العزيز خليفة ، -26

  .م 2000 المصرية اللبنانية ، القاهرة  هـ ، الدار1422شوال ، 

، دار الفكر العربي  /01طبعة القياس والتقويم التربوي النفسي ،  صالح الدين محمود عدالن ، -27

  2000، القاهرة ، 

  .1985دراسة تحليلية لمحتوى أسئلة كتاب العلوم  العامة ،  عايش زيتون ، -28

  .الجزء األول تربية البدنية والرياضية ، طرق التدريس في ال عباس أحمد الصادق ، -29

، مطبعة  ] ب،ط[ ، 01طبعة طرق تدريس التربية البدنيةو الرياضية ،  عباس أحمد صالح ، -30

   .1981العراق ، 
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 ن 01طبعة التربية الرياضية والحركية لألطفال االسوياء ، ومتحد اإلعاقة ،  عبد الحميد شرف، -31

   .2001مراكز الكتاب  والنشر ، 

  .دار الكتاب اللبناني ، بيروت ـ لبنان ، بدون سنة رائد التربية العامة ،  عبد الحميد قايد ، -32

دار المعرفة العربية للعلوم ، طبعة عالم التربية وسيكولوجية الطفل ،  عبد العالي الجسماني ، -33

   .1994 ، بيروت ، 02

   .1975 ، مصر ، 02دار الفكر العربي ،  طبعة اإليديولوجية والتربية ،  عبد الغني عيمود ، -34

مكتبة األنجلو المناهج أسسها وتنظيمها وتقويم أثرها  ، مصر ،  عبد اللطيف فؤاد بإراهيم ، -35

  .1980مصرية 

  .1975 ، المكتبة األنجلو مصرية ، 04- 01طبعة التربية والتغيير الثقافي ،  عفيفي  -36

ديوان المطبوعات الجامعية ، قراء ة في مرحلة التعليم المتوسط ، التأخر في ال علي تعوينات ، -37

  .1982الجزائر ـ

أسس التخطيط والتنظيم ، عملية التعلم المهنيين و التدريب  بالمركز  علي محمد نصر هللا ، -38

  .1994إعداد الربيين ، طرابلس ، األردن ، العربي للتدريب ، المهني ، 

، المكتب الجامعي الحديث ،  ، اإلسكندرية -المجتمع  ، د ، ط اإلنسان و محمد الشقيق ، -39

1998.  

 ، الميسرة للنشر والتوزيع ، الطباعة  01طبعة مدخل الى التربية ،  محمد الطيطي ، وآخرون ، -40

،2002.  

حضارية للدراسة الجامعية الجزائرية ، مساهمة في تحليل المهام ال محمد العربي ولد خليفة ، -41

  . نظام التربية والبحث العلمي، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون ، دون سنة وتقويم

درسنا اليوم  من بيداغوجية األهداف الى بيداغوجية حل  محمد آيت موحي وآخرون ، - 42

   .1990المشكالت ـ، 

نهضة ترجمة عن أولسون ويلدر و لوليون جون ، دار الكيف ينمو الطفل ، محمد خليو بركات ، -43

   .1958المصرية ، سنة 

دار الفكر لعربي ، مصر وآخرون ، أصول التربية وعلم النفس ،  محمد رفعت رمضان ، -44

1994.   

 ، مصر ، دار الفكر 05طبعة أصول التربية وعلم النفس ،  محمد رفعت رمضان وآخرون ، -45

  1979العربي ، 

   .2002ط ، دار التنمية الحديثة ، سوريا ، . بالتربية وتنمية اإلنسان ،  محمد زيان حمدان ، -46
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دار التربية تقيم الكتاب المدرسي ،نحو إطار علمي ، للتقييم في التربية ،   محمد زيان حمدان ، -47

   .1997الحديثة ، عمان األردن ، 

   .1962دار المعارف اإلسكندرية ، التعبير  اإلجتماعي  والتخطيط ،  محمد عاطف ، -48

  .2002 ، دار وائل عمان ، 1طبعة البحث العلمي ، د الفتاح المنصرفي ،  محمد عب-49

  .1993د ط ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، روح التربية والعليم ،  محمد عطية األطرش ، -50

تظريات وطرق تدريس التربية البدنية  محمد عوض بسيوني ، الدكتور فيصل الشاطئي ، -51

  .1981ت الجامعية ، بن عكنون ، ديوان المطبوعاوالرياضية، 

الجزائر دراسة سيكولوجية  لتلميذ العليم العام ، المطبوعات الجامعية  محمد مصطفى زيدان ، -52

  .، دون سنة 

 ، دارالمسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، األردن، 01طبعة مقدمة التربية ،  محمود الخولدة  ، -53

2003.   

 1981  02 طبعة سس االجتماعية للتربية  ،األمحمد لبيب النجيعيى،  -54

 199محمد عطية األبرشي ، روح التربية والتعليم ، د ط ،دار الفكر العربي ، القاهرة ،  -55

  1990منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق ، ظهور الكتاب ،  محمد سميح السيد ، -56

   .2004 ، دار الفكر العربي ، 01طبعة  صحية ، األندية ال مدحت قاسم ، أحمد عبد الفتاح ، -54

   .2004 ، دار الفكر العربي ، 01طاألندية الصحية ،  مدحت قاسم ، أحمد عبد الفتاح،  -55

  .1985 ، مكتبة العالج ، 05طبعة المناهج المعاصرة،  مرداش عبد المجيد ، بيترجان ، -56

الدار العلمية  ،  01والمنافسات الرياضية ، طبعة إدارة البطوالت   مروان عبد المجيد إبراهيم ، -57

  2002لدولة للنشر والتوزيع ، 

   .1977دار الفكر العربي ، مصر ، التربية المعاصرة ،  مطاوع عيبود ، -58

مدخل التربية   مكارم حلمي  أبو هرجة ،محمد سعد غلول ، أيمن محمد عبد الرحمان ، -59

  .2002 للنشر ، سنة  ، مركز الكتاب01طبعة الرياضية ، 

  .ط ، منشورات تالة ، دونه سنة أسس تقنيات التقويم التربوي ،  ميلود زيان ، -60

 ، 03دارسة سيويولوجية ، التكيف ، المطبعة الجديدة ، طبعة ، الصحة النفسية ،  نعيم الرفاعي -61

   .1987بيروت 

 القاهرة ، المكتبة األنجلو ، ط ،دراسات في المناهج  وهيب إبراهيم سمحان ، وآخرون ، -62

   .1966مصرية ، 

   1977مكتبة األنجلو مصرية ،  د ط ،دراسات في المناهج ،  وهيب سمعان ، رشيد لبيب ، -63
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 ، 01، دار المملكة العربية ، طبعة  اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي يوسف  القاضي ، -64

  .السعودية ، بدون سنة 

 ، مركز 01طبعة طرق  التدريس في التربية الرياضية ،  رمزي فهم ، فهد محمد سعد فليلي ، -65

   .1998الكتاب للنشر ، 

  
 



   
  

 CCI

  جــــــــــامـعـــــــــــة الجــــــــــــــزائــــــــــــــــــر
  معـــهـــد التـــربـيـــــة البـــدنـيــة والـــريــاضـيـــة 

  ســيـــــــدي عــبـــــد اهللا
  

  رشاد نفسي ورياضي إ:  تخصص
    

  

  استبيان خاص بأساتذة التربية البدنية والرياضية 
  

  المرحلة الثانوية  
  

في إطار البحث الميداني الذي نقوم به لنيل شهادة الماجستير في نظريات و منهجية   

إجابتكم  التربية البدنية والرياضية يشرفنا أن نتوجه إليكم بمأل هذه اإلستمارة ونعدآم أن تكون

     رية ، وستكون لنا إن شاء اهللا سندا قويا للقيام بهذه الدراسةس

  

  

  

  تحت إشراف األستاذة :                                                      من إعداد الطالب

    سامية لزعر.د     بجاوي فاضلي                                                        ا 

  

   .تـكــم لنـــــا ـــرآـــم مسبقـــــــا علـــى مســاعـدنشكــ         

  : مــالحــظـــــــــة 
   .على اإلجابة المختارة ) x( ضع عالمة  -
 ............................. ضع إسم المؤسسة  -

  
  
  



   
  

 CCII

  2007/2008السنة الجامعية 



   
  

 CCIII

  ما هي الشهادة المتحصل عليها ؟   /- 1
                      تقني ساميشهادة ليسانس               

  
  ...ماجستير                                     شيئ آخر ماهو     

  
  ماهو أهم هدف تسعى إلى تحقيقه من خالل حصص التربية البدنية والرياضية ؟  / - 2

  الترقيم حسب األهمية   
  هدف بدني    هدف حرآي     هدف معرفي    
    بويهدف تر    ..إجتماعي.هدف    

ما هي الوسائل التي تستعملها في التحضير لدرس التربية البدنية والرياضية ماعدا دليل   / - 3

  ؟األستاذ

 معلومات خاصة -

  آتب مختصة -

 آتب شبه مدرسية  -

    الحاسوب االنترنت-

ذ لتربية البدنية والرياضية للتالمي الخاص باهل  التدريس بدون االستعانة بالكتاب المدرسي  / - 4

  آافي لتحقيق أهداف الحصة  ؟ 

   ال       نعم          

  : ....................................................إذا آان ال لماذا  

هل حصة التربية البدنية والرياضية آافية لك لما لديها من الوسائل التطبيقية والنظرية من   / - 5

  أجل تحقيق األهداف المرجوة ؟   

    نعم                    ال        

  : إذا آان ال   

  : .............................................................................أين يكمن اإلشكال   

  : ..............................................................................هي اقتراحاتكم   ما-
 



   
  

 CCIV

 
أيك هل ترى أن حصص التربية البدنية والرياضية تنقضها منهجية في العمل لربط  في ر  / - 6

  الجانب النظري والتطبيقي بين األساتذة والتالميذ ؟

                      نعم                      ال             

  

 ىياضية أن يؤثر علمن أي ناحية يمكن لغياب الجانب النظري لمادة التربية البدنية والر /  - 7

  التالميذ؟

  الناحية البدنية

  الناحية النفسية

  الناحية االجتماعية

  التحفيز للممارسة

  : .................................................................................نواحي أخرى أذآرها 

   لتربية البدنية والرياضية  في هل سبق لك أن فكرت على الجانب النظري بصفة رسمية ل /  - 8

   ؟المنظومة التربوية

  ال      نعم  

ما هي الجوانب السلبية في غياب الجانب النظري لمادة التربية البدنية والرياضية على  /  - 9

  التالميذ ؟ 

   المادة  فهم نقص في

   التالميذنقص التحضير

   عدم االهتمام بالمادة

  

  



   
  

 CCV

 للتربية البدنية والرياضية                             بر غياب الكتاب المدرسيحسب رأيك أّال يعت /  - 10

  ؟قد أصبح عائق في فهم التالميذ للبرنامج المطبق 

  ال      نعم       



   
  

 CCVI

     آيف يمكن تحقيق التجانس بين ما هو تطبيقي ونظري في مادة التربية البدنية  /  - 11

  والرياضية؟ 

  . للتربية البدنية والرياضيةرسيآتاب مد    

  الزيادة من الحصص لمادة التربية البدنية والرياضية     

  وضع برنامج تربوي لمادة التربية البدنية والرياضية    

  ………………………………………………………:  هو شيء آخر ما  

  هل الحظت أن التالميذ يرغبون في التعرف على الجانب النظري لهذه المادة ؟ /  - 12

  ال          نعم             

  ما هي العوامل التي تعيقك في سير حصة التربية البدنية و الرياضية ؟ /  - 13

  المنشآت الرياضية  -

  نقص الجانب النظري للتالميذ -

  عدم  وعي  التالميذ بالمادة  -

  
آيف يمكن فصل النشاط  الرياضي التربوي للتالميذ بالنشاط  البدني /-14 

   ؟  التنافسيالرياضي

   

الرياضية في رأيك آيف يمكن للتالميذ التحضير لباآلوريا التربية البدنية و / - 15

   خاصة األحرار ؟و

 ................................................................................................  

  



   
  

 CCVII

  ــــــــــرجــــــــــامـعـــــــــــة الجــــــــــــــزائــــــــ
  معـــهـــد التـــربـيـــــة البـــدنـيــة والـــريــاضـيـــة 

  ســيـــــــدي عــبـــــد اهللا
  

  إرشاد نفسي ورياضي :  تخصص
    

  

  بتالميذ المرحلة الثانوية استبيان خاص 
  

  
في إطار البحث الميداني الذي نقوم به لنيل شهادة الماجستير في نظريات و منهجية   

إجابتكم  ية البدنية والرياضية يشرفنا أن نتوجه إليكم بمأل هذه اإلستمارة ونعدآم أن تكونالترب

   سرية ، وستكون لنا إن شاء اهللا سندا قويا للقيام بهذه الدراسة

  

  

  تحت إشراف األستاذة :                                                      من إعداد الطالب
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 CCIX

     الجنس – 1

             أنثــى                                    ذكـــر

              ال            نعم   ؟ للمواد األخرى هل تستعملون الكتب المدرسية2

  : نعم إذا كان الجواب ب

   ؟ف هل يساعدك على استغالل المعطيات العلمية لبناء المعار-

                    ال                                            نعم

   هل يزودك بدليل المصطلحات العلمية والمعرفية الجديدة ؟ -

          ال        نعم  

              تنمية الجانب المعرفي؟    نعمي هل يوجهك بالقيام ببعض األعمال التطبيقية التي تساهم ف-

        ال

  ................: ............................................................إذا كان الجواب بـ ال لماذا

   ؟  بعض الدروس النظرية لمادة التربية البدنية والرياضية هل أنت بحاجة إلى - 3

              ال                                             نعم

  ...................................................................................... إذا كان ال لماذا -

  ........................................................................................إذا كان نعم لماذا

   هل الجانب النظري بالنسبة إليك لمادة التربية البدنيةو الرياضية ؟ - 4

    غير مهم                                           مهم     

   ماهي سلبيات غياب الجانب النظري لمادة التربية البدنية و الرياضية في المدرسة ؟– 5

   نقص في فهم المادة                                         

   نقص التحضير                                         

   صعوبة التطبيق                                         

  ..............................................................................شيء أخر 

ة يعتبر عائق لحصول على  هل غياب الجانب النظري بالصفة الرسمية لمادة التربية البدنية و الرياضي- 6

  المعلومات الضرورية من ؟ 

           ال      نعم:     الجانب الشكلــي-           

           ال      نعم:      الجانب البدنــي-           

           ال       نعم:     الجانب المعرفي -           



   
  

 CCX

  

  

  لتحضير قبل الحصة ؟ل التربية البدنية و الرياضية ضروري   هل ترى الجانب المعرفي لمادة-  7

  

                 ال     نعم

  يساعدك على رفع المعلومات المعرفية ؟ ية الجانب المعرفي لمادة التربية البدنية والرياض هل –8

               ال     نعم 

  خارج المدرسة ؟ يساعد على ممارسة التربية البدنية والرياضية   الجانب المعرفي هل-9

                 ال     نعم

  : ي جانب إذا كان نعم ففي أ

           الجانب البدني-

          الجانب النفسي-

  :.........................................................................................شيء أخر ماهو

  دة التربية البدنية و الرياضية ؟ ما  خارجية حولكتب هل لك – 10

                 ال     عمن

  : .....................................................................................إذا كان نعم ماهي 

   ؟ لمادة التربية البدنية يؤثر سلٌبا على تحصيل النتائج الجيدةالمعرفي  هل ترى أن غياب الجانب -11

                 ال     نعم

  ..................................................................................... إذا كان نعم لماذا-

 نتائج  و الرياضية  يؤثر سلٌبا على تحصيلة لمادة التربية البدنيي هل ترى أن غياب الجانب المعرف-12

       ال               ؟               نعمت ب ر جيدة في الباكلوريا 

  ...................................................................................... إذا كان ال لماذا -

افها  ؟        دوسائل تطبيقية ونظرية لتحقيق أه ة لما لديها من هل حصة التربية  البدنية والرياضية كافي-13

           ال             نعم

  : إذا كان ال-

  ...................: ...................................................................أين يكمن النقص 



   
  

 CCXI

 هل وجود الكتاب المدرسي  للتربية البدنية و الرياضية يساهم في تحقيق التجانس بين ما هو نظري  -14

  ؟وتطبيقي 

            ال              نعم
       

                                          ؟ما هو أثر غياب الكتاب المدرسي للتربية البدنية و الرياضية-15  

    نقص في فهم المادة                                             

          نقص في المستوى المعرفي    

   عدم التناسق بين ماهو نظري و تطبيقي بطريقة منهجية    

  : ...................................................................................... أخر أذكرهشيء 

 هناك بعض األسئلة حول حصة التربية البدنية و الرياضية من الجانب المعرفي حاول اإلجابة قدر – 16

  : المستطاع 

  ومة التربوية ؟ ما هي أهداف  التربية البدنية و الرياضية في المنظ- 1 

.........................................................................................................  

   ما هو الفرق بين الرياضية المدرسية و الرياضة  التنافسية ؟– 2

.........................................................................................................  

   ما هي أهمية الجانب النظري لمادة التربية البدنية الرياضية ؟ – 3

.....................................................................................................  

  ة ؟ للحصة األولى لدورة المداوم1  ما هو الهدف التعليمي رقم - 4

.........................................................................................................  

   للحصة األولى لدورة كرة السلة  ؟1 ما هو الهدف  التعليمي رقم - 5

......................................................................................................... 

   ما هو الهدف  التعليمي األخير  للحصة األخيرة  لدورة كرة الطائرة ؟- 6

.........................................................................................................  

  ؟ للحصة الثانية لدورة السرعة 2 ما هو الهدف التعليمي رقم- 7

.........................................................................................................  

   ما هو عدد العبي كرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد؟- 8

  .........................كرة اليد ...................  كرة السلة .......................  كرة الطائرة -



   
  

 CCXII

   ما هو طول وعرض ملعب - 9

  : ....................................................................                    كرة السلــة

  : ....................................................................                   كرة الطائـرة 

  :  ...................................................................  وكرة اليـــد                 

  ............................................................... عرف كل من المداومة و السرعة ؟-10

م البحث في التربية    أسئلة بطاقة المقابلة مع رئيس قسم تصميم الكتاب المدرسي وتصديقه في معهد علو            

   .، ألعاشور

، كيف ترون واقع التربية البدنية والرياضية في المدرسة         باعتباركم مسؤولين على قطاع التربية الوطنية     .1 

  الجزائرية ؟ 

   هل هناك صعوبات مادية وهيكلية وإدارية لمادة التربية البدنية والرياضية -2

  نعم               ال 

  .؟الكتاب المدرسي للتربية البدنية و الرياضية في المنظومة التربوية كيف ترون غياب .3

 ر. ب  .  هل عرض عليكم أحد مفتشي التربية البدنية و الرياضية بإنجاز كتاب مدرسـي لمـادة   ت                    .4

  ؟ يتضمن النشاط البدني من الناحية المعرفية للتالميذ

لتربية البدنية والرياضية خاصة في عدم وجـود         أال يتأثر التلميذ في غيال التوجيه النظري بخصوص ا         -5

  من جهة كتاب مدرسي 

   هياكل رياضية داخل المؤسسة التربوية -

   غياب البيداغوجية الرياضية             -

   ما هي األطر المعرفية إلي يعتمد فيها التلميذ المتمدرس في التحضير لمادة التربية البدنية والرياضية-6

ذ بكالوريا أحرار بامتحان مادة التربية البدنية و الرياضية و خاصة إذا كان التالميذ لـم    كيف يقوم تالمي   .7

يمارسون النشاط البدني الرياضي لمدة معينة إلى أي مرجع يتطرق إليه من اجـل تحـضيره لبكالوريـا                  

  رياضية؟

  .و ربما تحدث لهم أخطار أثناء االمتحانات البكالوريا

  عود السبب؟ كيف تفسرون ذلك؟ إلى أين ي

  هل للتالميذ؟

  أم لمفتشي التربية البدنية و الرياضية أو المنظومة التربوية؟



   
  

 CCXIII

ما هو وتصوركم في الحالة الحالية فيما يخص تزويد الكتاب المدرسي للتربيـة البدنيـة والرياضـية                  .8

  الستعمالها من طرف التلميذ واألستاذ؟

  لمستوى العالي بدون مؤهالت معرفية علمية؟ كيف تقومون بانتقاء التالميذ الرياضيين ذو ا.9

 في إطار برنامج   الرياضة المدرسية داخل اإلصالحات التربوية الجديدة ، ما هي المعـايير البدنيـة        10 

  العلمية ، والمعرفية  الختيار التالميذ لتشكيل  الفرق المدرسية في مختلف االختصاصات ؟ 

  الوسائل المعرفية العلمية التي لتطوير قدرات التلميذ ؟   هل المدرسة الجزائرية اليوم تمتلك -11

ما هو الدعم الطويل المدى الذي ترونه مناسب لرفع المستوى المعرفي العلمي لتالميذ فـي المنظومـة                 12

  التربوية؟

  و لما ال يرفع مستوى الفرق النخبوية في الجزائر؟

  و رفع الرياضة الجزائرية بصفة عامة؟

  



   
  

 CCXIV

  :مفتشي التربية في مادة التربية البدنية والرياضية قابلة مع أسئلة بطاقة الم

بدنية والرياضية مقارنة مع    الو الرياضية ، كيف ترون ماد تربية         باعتباركم مفتشي لمادة التربية البدنية    . 1

  ؟المواد األخرى 

  ية لتحقيق أهدافها ؟هل طريقة التدريس الحالية ، دون االستعانة بالكتاب المدرسي للتربية البدنية ، كاف.2

   هل فكرتم في كتاب مدرسي للتربية البدنية و الرياضية؟.3

  ر؟. ب .  ما هي العوامل المؤثرة عليكم لعدم تأليف كتاب مدرسي لـ ت .4

حسب رأيك أن ال يعتبر   غياب الجانب النظري للتالميذ بصفة رسمية لمادة التربية البدنية و الرياضية                  . 5

  هم التالميذ للبرنامج المطبق ؟قد أصبح عائق في ف

تب مدرسية و شبه مدرسية خارجية مدعمة لكـل مـادة و مـادة    بك كيف ترون مواد التدريس األخرى      .6

   التربية البدنية و الرياضية ليس لها و لو كتاب مدرسي؟

  ر؟.ب .  تالميذ المرحلة الثانوية كيف يعرفون مرحلة التي يدرسونها في مادة ت .7

يد التلميذ المراجعة أو القيام بالتدريبات خارج القسم من اجل تحسين قدراتهم البدنية من اجـل                 عندما ير  .8

  تحسين النتائج إلى أين يلجأ؟ 

 التالميذ الذين لديهم بكالوريا أحرار و لم يمارسون النشاط البدني الرياضي لمدة طويلة إلى أي مرجـع                  .9

  لبدنية و رياضية و ربما يتعرض إلى خطر أثناء االمتحان؟يتطرق إليه من اجل تحضيره لبكالوريا تربية ا

 كيف نستطيع أن نميز بين النشاط البدني الرياضي التربوي و النشاط البدني الرياضي التنافسي بدون                .10

  كتاب مدرسي لهذه المادة؟

اعـات   لو تكون سنة دراسية ممطرة كيف يعمل األستاذ و خاصة انه هناك عدة ثانويات ليست لهـم ق                  .11

  للرياضة؟

عم الطويل المدى الذي ترونه مناسبا لرفع المستوى المعرفي العلمـي لـدى التالميـذ فـي       د ما هو ال   .12

  ؟ في مادة التربية البدني و الرياضية المنظومة التربوية

ميذ و األساتذة من اجل إثراء حصة التربيـة البدنيـة و تحـسين مـستواهم                 ماذا يمكن أن نظيفه للتال     .13

 للدراية أكثر بالرياضة وللتقليل     في العلمي وفق منهاج تربوي يقوم بربط الجانب التطبيقي و النظري          المعر

ر  وفيما يخص طلبة األحرار هل فكـرتم         -ب-من ظاهرة العنف في المدارس والمالعب إلبراز أهيمه ت        

  ر؟-ب-في تحضيرهم للبكالوريا ت



   
  

 CCXV

  :  حول أهمية الجانب النظري بالنسبة للتربية البدنية والرياضية إجابات التالميذ على السؤال المقترح في االستبيان

  

  : وفيما يلي نعرض إجابات التالميذ       

  

  الفهم االكثر للمادة والمساعدة على التطبيق والتحضير الجيد للمادة طريقة التطبيق الصحيح _ 

  للجانب النضري المعرفة وتوسيع المعلومات _ 

  عرفة الرياضة التي يقوم بها مساعدة التالميذ في م_ 

   اكثر عن الرياضة أمورمعرفة _ 

  الفهم وانساب معارف اكثر حول المادة _ 

  فهم حسن تطبيق المادة _

  تقوية المعارف الرياضية _

  تحسين الفهم وتطبيق جيد فيما بعد _ 

  تساعدنا في فهم المادة _ 

  التنسيق مع الجانب التطبيقي _ 

 رياضة ومصطلحات ومفاهيم خاصة االصابات تزود بمعلومكات عن ال_ 
  المساعدة على الحصول على نتائج ومعلومات احسن لدفع المستوى _ 

  الربط بين المعارف المكتسبة نضريا وتطبيقها على ارض الواقع _ 

  تنمية معارف الرياضة _ 

  ايا الرياضة بالتعرف علىالمبادئ وخ_ 

  عن فيها االطالع على محتوى مفهوم الرياضة والتم_ 

  لتكون على درابة بما نفعل  -

  الفهم الجيد للمادة وسهولة التطبيق والتحضير الجيد _ 

  سهولة التطبيق للتناسق بطريقة منهجية _ 

  واالستفادة الجماعية سهولة التطبيق _   

  الحصول عل اإلرشادات والمعلومات من اجل الدرس التطبيقي _ 

  الفهم والتطبيق الجيد _ 

 تنمية القدرات  والمساهمة في تطوير البنية المرفولوجية  التحضير الجيد للتطبيق الن –يقي ى فهم الجانب التطبيؤدي ال_ 

  الجانب ألنضري يهيأ  مع تحسين المستوى 

   يسهل على الالعب تطبيق تعلمه على ارض الواقع -

   اكتساب معلومات قبلية -



   
  

 CCXVI

  .يمة رة شاملة عن كل رياضة نمارسها لمعرفة قظاخذ ن-

  توجيه واكتساب ثقافة رياضية حتى يكون تطبيق صحيح ل ا-

  .  تعلم التالميذ قوانين الرياضات الممارسة-

   تزيد في المعلومات -

   التطبيق أهمية المعرفة مدى -

   معرفة التطبيق -

   تحضير نفسي ومعرفي -

   زيادة معرفة-

   كسب مفاهيم عديدة -

  ء  فهم المادة لتفادي ارتكاب األخطا-

   الزيادة في المستوى المعرفي في المادة -

   أنك تتعلم وتبقى تتذكر ما تعلمه وترسخه -

   الكتساب عدة معارف يصعب فهمها  في الجانب التطبيقي ـ-

   فهم طريقة التطبيق و لمساعدة في تحقيق األهداف -

   يساعد في الحصول على نتائج أكثر -

   التوعية ومعرفة عدة رياضات مختلفة -

   يزود في التحصيل المعرفي -

   إعطاء فكرة مسبقة -

    لكسب قدرات معرفية وتطبيقية -

  



   
  

XIV 
 

أسئلة بطاقة المقابلة مع رئيس قسم تصميم الكتاب المدرسي وتصديقه في معهد علـوم              

  .البحث في التربية، ألعاشور

  

نية ، كيف ترون واقع التربية البدباعتباركم مسؤولين على قطاع التربية الوطنية.1

 والرياضية في المدرسة الجزائرية ؟ 

  هل هناك صعوبات مادية وهيكلية وإدارية لمادة التربية البدنية والرياضية - 2

 نعم               ال 

.؟ كيف ترون غياب الكتاب المدرسي للتربية البدنية و الرياضية في المنظومة التربوية.3  

ية و الرياضية بإنجاز كتاب مدرسي لمـادة           هل عرض عليكم أحد مفتشي التربية البدن       .4

؟  يتضمن النشاط البدني من الناحية المعرفية للتالميذر. ب . ت   

 أال يتأثر التلميذ في غياب التوجيه النظري بخصوص التربية البدنية والرياضية خاصة      -5

 في عدم وجود من جهة كتاب مدرسي 

  هياكل رياضية داخل المؤسسة التربوية -

ب البيداغوجية الرياضية              غيا-  

 ما هي األطر المعرفية إلي يعتمد فيها التلميذ المتمدرس في التحضير لمـادة التربيـة                -6

 البدنية والرياضية

 كيف يقوم تالميذ بكالوريا أحرار بامتحان مادة التربية البدنية و الرياضية و خاصة إذا               .7

ي الرياضي لمدة معينة إلى أي مرجع يتطرق إليـه          كان التالميذ لم يمارسون النشاط البدن     

 من اجل تحضيره لبكالوريا رياضية؟

.و ربما تحدث لهم أخطار أثناء االمتحانات البكالوريا  

 كيف تفسرون ذلك؟ إلى أين يعود السبب؟  

 هل للتالميذ؟

 أم لمفتشي التربية البدنية و الرياضية أو المنظومة التربوية؟

 الحالة الحالية فيما يخص تزويد الكتاب المدرسي للتربية البدنيـة           ما هو وتصوركم في    .8

 والرياضية الستعمالها من طرف التلميذ واألستاذ؟



   
  

XV 
 

 كيف تقومون بانتقاء التالميذ الرياضيين ذو المستوى العالي بدون مـؤهالت معرفيـة              .9

 علمية؟

  

الجديدة ، ما هـي      في إطار برنامج   الرياضة المدرسية داخل اإلصالحات التربوية            10

المعايير البدنية العلمية ، والمعرفية  الختيار التالميذ لتشكيل  الفرق المدرسية في مختلف              

 االختصاصات ؟ 

 هل المدرسة الجزائرية اليوم تمتلك الوسائل المعرفية العلمية التي لتطـوير قـدرات        -11

 التلميذ ؟  

ع المستوى المعرفي العلمي لتالميذ     ما هو الدعم الطويل المدى الذي ترونه مناسب لرف        12

 في المنظومة التربوية؟

 و لما ال يرفع مستوى الفرق النخبوية في الجزائر؟

 و رفع الرياضة الجزائرية بصفة عامة؟

 



   
  

XVI 
 

  :مفتشي التربية في مادة التربية البدنية والرياضية أسئلة بطاقة المقابلة مع 

بدنية الالرياضية ، كيف ترون ماد تربية و  باعتباركم مفتشي لمادة التربية البدنية. 1

  ؟والرياضية مقارنة مع المواد األخرى 

هل طريقة التدريس الحالية ، دون االستعانة بالكتاب المدرسي للتربية البدنية ، كافية .2

  لتحقيق أهدافها ؟

   هل فكرتم في كتاب مدرسي للتربية البدنية و الرياضية؟.3

  ر؟. ب . كم لعدم تأليف كتاب مدرسي لـ ت  ما هي العوامل المؤثرة علي.4

حسب رأيك أن ال يعتبر   غياب الجانب النظري للتالميذ بصفة رسمية لمادة التربية . 5

  البدنية و الرياضية قد أصبح عائق في فهم التالميذ للبرنامج المطبق ؟

ل تب مدرسية و شبه مدرسية خارجية مدعمة لكبك كيف ترون مواد التدريس األخرى .6

   مادة و مادة التربية البدنية و الرياضية ليس لها و لو كتاب مدرسي؟

  ر؟.ب .  تالميذ المرحلة الثانوية كيف يعرفون مرحلة التي يدرسونها في مادة ت .7

 عندما يريد التلميذ المراجعة أو القيام بالتدريبات خارج القسم من اجل تحسين قدراتهم .8

  إلى أين يلجأ؟ البدنية من اجل تحسين النتائج 

 التالميذ الذين لديهم بكالوريا أحرار و لم يمارسون النشاط البدني الرياضي لمدة طويلة .9

إلى أي مرجع يتطرق إليه من اجل تحضيره لبكالوريا تربية البدنية و رياضية و ربما 

  يتعرض إلى خطر أثناء االمتحان؟

التربوي و النشاط البدني  كيف نستطيع أن نميز بين النشاط البدني الرياضي .10

  الرياضي التنافسي بدون كتاب مدرسي لهذه المادة؟

 لو تكون سنة دراسية ممطرة كيف يعمل األستاذ و خاصة انه هناك عدة ثانويات .11

  ليست لهم قاعات للرياضة؟

عم الطويل المدى الذي ترونه مناسبا لرفع المستوى المعرفي العلمي لدى د ما هو ال.12

  ؟ في مادة التربية البدني و الرياضية في المنظومة التربويةالتالميذ 

ميذ و األساتذة من اجل إثراء حصة التربية البدنية و تحسين  ماذا يمكن أن نظيفه للتال.13

 مستواهم المعرفي العلمي وفق منهاج تربوي يقوم بربط الجانب التطبيقي و النظري



   
  

XVII 
 

لعنف في المدارس والمالعب إلبراز أهيمه للدراية أكثر بالرياضة وللتقليل من ظاهرة ا

  ر؟-ب- ر  وفيما يخص طلبة األحرار هل فكرتم في تحضيرهم للبكالوريا ت-ب-ت

  


