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 مقياس: تيارات فلسفية و مقاربات علمية 

 مدرسي لطلبة سنة أولى ماستر تخصص نشاط بدني رياضي 

 الواقعي المقاربة العلمية للمذهب   عنوان المحاضرة:

 أ. لوناس 

 

 (:Humanistic – Realismالمـذهب اإلنساني الواقعي )

( إلحياء المبادئ 17و  16 ويقصد منه ذلك المذهب التربوي الذي ظهر في )القرنين

التربوية التي امتاز بها عصر النهضة األول ولمقاومة االتجاه اإلنساني الضيق الذي 

يتجلى في )النزعة اإلنسانية القاصرة( وكذا )النزعة الشيشرونية( اللتين ظهرتا 

وقويت شوكتهما في القرن السادس عشر، واإلنسانيون الواقعيون، وإن اتفقوا مع 

ين الكالسيكيين محدودي األفق في االهتمام باللغات واآلداب الكالسيكية فإنهم اإلنساني

اختلفوا معهم في جعلهم هذه اللغات واآلداب غاية في حد ذاتها ويجعلونها محور 

المجهود التربوي، بينما الواقعيون كانوا ينظرون إليها على أنها مصدر هام لمعرفة 

نية ونظم الحياة البشرية، ولمعرفة كثير من تراث الماضي ومعرفة الدوافع اإلنسا

الحقائق العلمية والتاريخية، والتربية في نظر اإلنسانيين الواقعيين ال تهدف فقط إلى 

 كسب المعرفة بل تهدف أيضا إلى تحقيق النمو الجسمي والخلقي واالجتماعي للفرد.

 (45) لبوز، د س،  ص..

 

( 17و  16لدعاة والمناصرين في )القرنين وكان للمذهب اإلنساني الواقعي كثير من ا

 .Juan Lم 1540-1492منهم على سبيل المثال االسباني )جوان لويس فيفز، 

Vives, فرانسوا رابليه، الفرسي (، و(م 1553-1483François Rabelais, ،)

( وغيرهم، ولكل منهم ,John Miltonم 1674-1608واالنجليزي )جون ملتون، 

ل النزعة الواقعية في المنهج الدراسي السابق الذي اقترحه ودالئ  مؤلفاته الهامة.

)ملتون( تبدو واضحة في استخدامه للغة الالتينية واليونانية والدراسات الكالسيكية 

القديمة كوسائل لتحقيق أهداف واقعية وكمصادر لدراسة علوم وفنون تنفع اإلنسان 

غير اإلنسانية وبين العلوم في حاضر حياته ومحاولة جمعه بين العلوم اإلنسانية و 

 (45) لبوز، د س،  ص.. النظرية والعلوم ذات الصبغة الفنية العملية.

 

 : المبادئ العامة لفلسفة التربية الواقعية

بل تؤكد على أن االنسان  ،ال تؤمن بوجود قوى فطرية موروثة قبل الوالدة   1-

 .محكوم بتأثير البيئة الطبيعية واالجتماعية على الوراثة

فإن الحرية الفردية ال  ،تؤمن الواقعية بأن الفرد هو أساس الكيان االجتماعي 2-

تتحقق إال في حالة تمتع الفرد بجميع االمتيازات والحقوق الخاصة وهذا ال يكون إال 

 .في حالة تقليص سلطة الحكومة على األفراد

مطلقة على التربية عملية تدريب لإلنسان على العيش بواسطة معايير خلقية  3-

 .أساس ما هو صحيح لإلنسان بوجه عام



إن من أهم األهداف التي تؤكدها هذه الفلسفة التربية الجسمية وتدريب الحواس  4-

بالعلوم الطبيعية والتجريب وتشجيع المدارس العلمية والمهنية باألنشطة  .واالهتمام

 .ةوالممارسات داخل المؤسسات التعليمية واالهتمام بالفروق الفردي 

تؤكد الواقعية على ضرورة أن تكون المادة الدراسية هي المحور المركزي في  -5

التربية وأن تسمح للمادة الدراسية للطالب بالوقوف على البنيان الفيزيائي والثقافي 

وأن يكون محتوى المناهج يشمل العلوم الطبيعية بفروعها  ،للعالم الذي يعيش فيه 

 .مية وأسلوبها في البحثالمختلفة من حيث المادة العل

أن تكون طريقة التدريس مالئمة لشخصية المتعلم وإعداده للحياة وتؤدي إلى  -6

 .تكامل شخصيته

تسعى الواقعية إلى جعل الطالب شخصاً متسامحاً ومتوافقاً توافقاً حسناً وأن يكون  -7

 .منسجماً عقلياً وجسمياً مع البيئة المادية والثقافية

يد المعلم بوصفه ناقالً للتراث الثقافي والمعلم هو الذي يحدد المعرفة أن التربية ب -8

) الزويني،  .في العملية التربوية فدور المعلم مساعدة الطلبة للوصول إلى الحقائق

2013 ) 

 

 (:Social Realismالمذهـب االجتماعي الواقعي )

ة يعتبر أكثر تشبعا وقد مهدت جهود اإلنسانيين الواقعيين لظهور اتجاه جديد في التربي 

بالروح الواقعية، يتمثل في المذهب االجتماعي الذي اعتنقه بعض المربين في القرون 

(، ويقصد بهذا المذهب التربوي ذلك 18و  17( واتسع في )القرنين 17السابقة للقرن )

المذهب الذي ينظر إلى التربية على أنها وسيلة إلعداد الفرد للحياة االجتماعية 

لسعيدة ولخلق الرجل )الجنتلمان( أي الرجل المتعلم المهذب. هدفها في ذلك الناجحة ا

تهذيب أخالقه وتشكيل ميوله وطباعه وتنمية قدراته واتجاهاته بما يجعله عضوا نافعا 

في حياته العملية، ولتحقيق هذا الهدف النفعي األخالقي فقد دعا أنصار هذا المذهب 

مديدة األجل باعتبارها أهم عوامل التربية ووسائلها إلى العناية بالرحالت واألسفار ال

تساعد على تنمية تجارب الفرد وتوسيع أفقه العقلي وتبصيره  -في نظرهم-فهي 

بأحوال الناس وعاداتهم وأخالقهم ويحتك بالشعوب، ويمثل، هذا المذهب المربي 

( الذي ناصر روح النهضة في التربية الفرنسية والمناداة Ramusالفرنسي )رامس، 

بنوع من التربية اإلنسانية تختلف تمام االختالف عن التربية اإلنسانية القاصرة  

 ( ضد تربية القرون الوسطى.Rabelaisالشائعة في عصره طبقا مع جهود )رابليه، 

 (46) لبوز، د س،  ص

 

 (:Sense – Realismالمـذهب الحسي الواقعي )

( بعد أن مهدت له 17قوهو ذلك االتجاه أو الحركة التربوية التي قويت شوكتها في )

جهود اإلنسانيين المتحررين وجهود أنصار النزعتين الواقعيتين السابقتي الذكر والتي 

تعتبر أكثر إيغاال في الواقعية وأقرب إلى الروح العلمية الحقيقية وإلى روح التربية 

اهين السابقين. فقد قامت هذه الحركة على احترام العلوم الطبيعية الحديثة من االتج 

وعلى استخدام الطريقة العلمية الحديثة، كما أنها احتوت بذور التربية الحديثة التي 



تبلورت بصورة أوضح وطبقت عملًيا على شكل واسع في القرن العشرين، ومن 

اإلعالء من شأن الحواس ومن المبادئ التي تقوم عليها هذه الحركة أو هذا المذهب 

شأن اإلدراك الحسي في اكتساب المعرفة وفي عملية التربية، فالمعرفة في نظر 

أنصار هذا المذهب تأتي أوال عن طريق الحواس كما أنهم يرون وجوب بناء عملية 

التربية على اإلدراك الحسي أو الخبرة الحسية بدالً من بنائها على نشاط الذاكرة، 

يمان بهذا المبدأ مخالفة صريحة لروح التربية اإلنسانية التقليدية القائمة ويتضمن اإل

على الحفظ والدراسة النظرية، وقد جر اإليمان بهذا المبدأ أنصار هذه الحركة 

التربوية إلى اإليمان بمبدأ آخر وهو أن الطفل يجب أن يحيط بالفكرة أكثر مما يحيط 

قبل أن يعرف الكلمة المعبرة عنه أو بعبارة باألسلوب اللغوي ويجب أن يفهم الشيء 

 (48) لبوز، د س،  ص.يعرف الكلمة بواسطة معرفة الشيء أخرى يجب أن

 

ومن المبادئ التي تقوم عليها أيًضا االهتمام البالغ بالطبيعة كمصدر للمعرفة والحقيقة 

المبادئ واالعتقاد بأن التربية هي عملية طبيعية أكثر منها صناعية، وأن القوانين و 

التي يجب أن تؤسس عليها التربية التي يمكن الكشف عنها في الطبيعة، والتربية في 

ضوء هذا المبدأ يجب أن تكون قائمة على أسس نفسية متمشية مع طبيعة الطفل ميوله 

واستعداداته، كما يجب أال تهدف إلى كبت الطفل أو الضغط عليه، بل يجب مساعدة 

على إتمام عملها  –أحد ممثلي هذه الحركة–ملكاستر(  الطبيعة كما يقول )ريتشار

بكمال، وأن تهتم بالنمو الشامل لشخصية الطفل بدال من االهتمام الشكلي بنموه العقلي 

فقط، ويتجسد في المواد الدراسية، ولتكون عملية التربية واقعية طبيعية أكثر فقد نادى 

ن العلوم الطبيعية والعلوم أنصار هذه الحركة بوجوب إحالل المواد المستمدة م

االجتماعية من الحياة المعاصرة محل المواد األدبية واللغوية، وإحالل اللغة القومية 

محل اللغة الالتينية في تدريس المواد المختلفة ال سيما في السنوات المدرسية األولى، 

الستقراء وسعًيا منهم وراء تسهيل عملية التربية فقد نادوا بوجوب استخدام طريقة )ا

Inductionيقة بجهود ( في دراسة المواد المختلفة بعد أن قويت شوكة هذه الطر

هذه أهم المبادئ التي قامت عليها الحركة الحسية الواقعية ، )بيكون( ومن أتوا بعده

وكان لها دعما كبيرا لتطور النظرية التربوية، وأبرز زعماء هذه الحركة )فرانسيس 

) لبوز، د س،  . (. و)جون آموس كومنيوس(,F. Baconم 1626-1561بيكون، 

 (48ص

 

 :االنتقادات الموجهة إلى فلسفة التربية الواقعية

 

لم تهتم التربية الواقعية بالتلميذ وميوله ورغباته , اعتقاداً منها أن الرغبات  1-

والميول ما هي إال أمور أو نزعات طارئة وعارضة وهي أشياء متغيرة. لكن 

اسيات العملية التي يحتويها المنهج هي أمور جوهرية ألنها ثابتة غير الحقائق واألس

 .متغيرة



اعتمدت الثنائية إذ قسمت العالم على مادة وصورة,و أكدت على الجانب المادي  2-

اكثر من الجانب الروحي, وهدفت الواقعية إلى التكيف مع البيئة المادية اكثر من 

 .البيئة الروحية

 

قائق ما ال يمكن للعقل أن يصل إليها عن طريق أدواته المعروفة إن هناك من الح  -3

 ( 2013) الزويني،  .وبهذا يكون العقل قاصراً في تفسيرها
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 تربية من منظور اسالمي المقاربة العلمية لل  عنوان المحاضرة:

 أ. لوناس 

 

تمتد فترة ازدهار التربية اإلسالمية ستة قرون من القرن السابع الميالدي 
في شبه الجزيرة العربية وانتقل إلى إمبراطوريتي الفرس والروم عندما انتشر اإلسالم 

المغولي عام  (هوالكو)وحتى القرن الثالث عشر عندما سقطت بغداد على يد 
)لبوز،  م، وتقسم هذه الفترة إلى عدة أطوار لكل واحد منها خصائصه التربوية.1258

 (41دس، ص 
التي ارتضاها المجتمع ألفراده. فهي التربية في أي مجتمع هي تطبيق أمين للثقافة و 

انعكاس للثقافة وترجمة لها، إذ ال يمكن أن تكون التربية مستقلة عن الفلسفة السائدة 

في المجتمع. وهذا قانون يطال أية تربية كانت، إذ من المسلّم به عند المختصين أن 

ن أيديولوجية أو التربية ليست عملية محايدة أو موضوعية مستقلّة. وال بدّ لكل تربية م

فلسفة تكون حاضنة لها وراسمة أبعادها. فالتربية القومية غير التربية الوطنية غير 

التربية الدينية. كما أن التربية في المجتمعات الشيوعية هي غيرها في المجتمعات 

 (2017)محمد علواش، .الليبرالية وهكذا دواليك

 أطـوار الحضارة اإلسالميـة: -1
 .(صلى هللا عليه وسلم)نمو اإلسالم في عهد الرسول الكريم  الطور األول:

وهو طور الفتوحات اإلسالمية التي بدأت في عهد أبي بكر الصديق  الطور الثاني:
 أول الخلفاء الراشدين وقاربت نهايتها في عهد األمويين.

وهو طور تكوين الحضارة العربية واالمتزاج بين الشعوب  الطور الثالث:
ويبدأ بظهور العباسيين ويمتد حتى ظهور األتراك السالجقة في القرن  والحضارات،

 الحادي عشر الميالدي، وتدخل فيه حضارة األندلس منذ القرن الثامن الميالدي.



: والذي يبدأ مع ظهور األتراك السالجقة وينتهي بظهور المغول الطور الرابع
 (41دس، ص  )لبوز، في القرن الثالث عشر وسقوط بغداد على أيديهم.

 ة:ـداف التربية اإلسالميـأه -2
لم تكن أهداف التربية اإلسالمية واحدة في كل العصور اإلسالمية، ورغم ذلك 

 فإننا نرجع أهداف التربية اإلسالمية إلى ما يلي:
 ويركز على دراسة علوم الدين والشريعة. الهدف الديني:

بالغرض النفعي العملي، ولكل وهو ما تعبر عنه التربية الحديثة  الهدف الدنيوي:
متطلبات الحياة، ويركز على دراسة علوم اللسان والتاريخ والجغرافية والكيمياء 

 والفيزياء والطب والهندسة والفلك وغيرها من العلوم.

ا، وهذا ويعني طلب العلم في ذاته ولذاته مع   :هدف العلم من أجل العلم
سوى لذة البحث والعلم المجرد للكشف الهدف يدفع صاحبه للتعلم والبحث ال لشيء 

وقد ورد في اآليات الكريمة واألحاديث الشريفة ما يؤكد  عن الحقيقة ودقائق المعرفة،
في حين نجد أن أهداف التربية عند األمم األخرى إما دنيوية فقط كما  هذه األهداف،

لمسحيين في كانت عند اليونان والرومان أو دينية فقط كما كانت عند بني إسرائيل وا
 الصدر األول، ومن هنا فهي تفوق غيرها من أنواع التربية عند األمم قديمها وحديثها.

 (42)لبوز، دس، ص 
 

والفلسفة اإلسالمية هي تطبيق للتصّور اإلسالمي عن هللا والكون واإلنسان والوجود. 

سالمية" وأما تطبيقاتها التربوية أو ما يمكن أن نُطلق عليه "الفلسفة التربوية اإل

فيقصد بها تطبيق المنهج اإلسالمي على التربية. فهي النشاط الفكري اإلسالمي الذي 

يعمل على تنظيم العملية التربوية وتنسيقها وتوضيح الِقَيم واألهداف التي تسعى 

لتحقيقها. ولهذا تستمد الفلسفة اإلسالمية تصّوراتها من القرآن والسُّنة لحقيقة اإلنسان 

كون، وموقع كليهما من الخالق لهما. فهي تؤمن بأن هللا واحد أحد، منه وموقعه من ال

صدر كل شيء، وإليه يعود، وأنه خلق الكون وجعله غيباً وشهوداَ، وخلق اإلنسان 

لعبادته، وجعله خليفة في األرض إلعمارها وترقية الحياة على ظهرها، وفق منهجه 



  .كاملتين، ال بديلتين وال نقيضتينوشريعته، وخلق الحياة دنيا وآخرة، وجعلهما مت

وهي بهذا المعنى منهج ونظام للحياة، توّجه اإلنسان والمجتمع في سلوكه وعالقاته 

 .وارتباطاته، ونظمه ومؤسساته المختلفة

والفلسفة اإلسالمية هي نظام يقوم بالتركيز على الكون واإلنسان والحياة وما بينهم 

الفلسفة ليست سوى معبر للحياة األخرى بعد الوفاة. من عالقة تفاعل. والحياة في هذه 

وتعمل الفلسفة التربوية اإلسالمية على بقاء النوع البشري من خالل إحكام عالقات 

اإلنسان بالخالق والكون والحياة واآلخرة، ومن خالل تصّورها األشمل للحاجات 

من أهم ما يمّيز اإلنسانية الجسدية والمعنوية ثم تكامل هذه الحاجات المعنوية. و

الفلسفة التربوية هو نظرتها للكون واإلنسان والحياة وتلبيتها لجميع احتياجات اإلنسان 

من دون االقتصار على الجانب العقلي أو الجسدي أو الروحي فقد شملت جميع 

)محمد علواش،  .جوانب الحياة بجميع مراحل نمو اإلنسان من المهد وحتى الوفاة

2017). 
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 اسالمي )تابع( تربية من منظور المقاربة العلمية لل  عنوان المحاضرة:

 أ. لوناس 

 :ةـفلسفة التربية اإلسالميـح مالم -3
 أما مالمح فلسفة التربية اإلسالمية عبر العصور فتتلخص في ما يلي:

التربية اإلسالمية مسؤولية فردية، فالفرد المسلم مطالب بتنمية نفسه بنفسه من  -
 مناهل العلم حسب إمكانياته وحسب توافر العلم في عصره.

حل نموه أنها تربية شاملة للجسد والروح والعقل، وتتدرج مع اإلنسان حسب مرا -
المختلفة كما أنها متكاملة ال تقتصر على مكان ما وزمان معين بل تتم في كل زمان 

 ومكان، وفي مختلف أماكن وجود اإلنسان.

 تعتبر التربية اإلسالمية تربية عملية تربط بين العلم والعمل وبين النظر والتطبيق. -

م الكبير، والمعلم قدوة كل إنسان فيها معلم، فالكبير يعلم الصغير، والصغير يعل -
 لما يدعو إليه، ويأمر بالبر والخير ويلتزم بهما.

أنها تربية قوامها الحرية، وتقوم على االنفتاح على البيئة المحلية وعلى العالم   -
أجمع ورغم ذلك فإنها تقوم على األصالة، ولكنها ال تأخذ من نظم التربية في العالم 

 الخارجي إال ما تحتاج إليه.

ا للجماعة التي توجه األفراد والهيئات وترشدهم وتساعدهم، ا مهم  عطي دور  ت  -
 (41)لبوز، دس، ص  وتتم النقص فيما يقومون به من جهود.

 اإلسالمية: التربية فلسفةل طبيقات التربويةالت -4
ليس هنالك اتفاق عام عند العلماء المسلمين على المناهج  اإلسالم والمناهج:

ها، وال على المراحل الدراسية ووحدات التعليم فيها إال أن هذا ال الدراسية ومقررات 
يحول دون استخالص المبادئ العامة من المناهج المختلفة، وعلى ضوء ما تقدم فقد 

 قسم المنهج إلى قسمين األولي والعالي:



ومواده الدراسية هي: القرآن والدين والكتابة والشعر والنحو  ج األولي:ـالمنه
في مقدمته إلى أن دراسة القرآن كانت األساس  (ابن خلدون )والقصص، وقد أشار 

في جميع المدارس األولية أو الكتاتيب، ثم تختلف بعد ذلك في المقررات األولى بين 
لم يقتصر على هذا، ولم يقف  على أن التعليم في المرحلة األولية بلد إسالمي وآخر،

عند حد األخذ ببعض العلوم واكتساب المهارات الجسمية، بل تعدى ذلك إلى التربية 
 .(ة وابن سينا والغزاليي ابن الجوزي وابن مسكو )الخلقية كما توضح ذلك مؤلفات 

يكن مقيدا بدراسة مواد  تعددت المناهج في هذه المرحلة، فالطالب لم ج العالي:ـالمنه
ينة ولم يفرض عليه منهج خاص، إال أن المواد الدينية واللغوية كانت مشتركة بين مع

جميع المناهج، ويمكن تقسيم المناهج في هذه المرحلة إلى قسمين: المنهج الديني 
 (الخوارزمي)األدبي، والمنهج العلمي األدبي، أما المناهج الدينية األدبية فليخصها 

ا يلي: علم الفقه، علم النحو، علم الكالم، الكتابة، في كتابه )مفاتيح العلوم( فيم
 .العروض، علم اإلخبار

أما  ،ا لفائدته في الميراث ومعرفة التقويموفي حاالت كثيرة يدرس الحساب نظر  
النوع الثاني من المناهج، أي العلمية األدبية، فيساير ظهورها المرحلة الثانية من نمو 

والصناعات عند العرب وتتلخص كما أوردها الفكر اإلسالمي وتطوير العلوم، 
 فيما يلي: (الخوارزمي)

وتشمل الطب بفروعه، والتشريح وعلم تشخيص األمراض وعلم  العلوم الطبيعية:
العقاقير والعالج والتغذية الخ... ثم علم المعادن والمناهج والنبات والحيوان وكيمياء 

 تحويل المعادن إلى ذهب )السيمياء(.
وتشمل الحساب والجبر والهندسة وعلم الفلك والموسيقى  ياضية:والعلوم الر 

 والمنطق والفلسفة.  لخ...إوالميكانيك، وعلم اآلالت الرافعة 
على التفريق بين أساليب تعليم  (الغزالي)يحرص اإلمام  اإلسالم وطرائق التدريس:

الكبار وأساليب تعليم الصغار، ويرجع ذلك إلى اختالف درجة اإلدراك بين الطفل 
والبالغ فيقول: »إن أول واجبات المربي أن يعلم الطفل ما يسهل عليه فهمه، ألن 
الموضوعات الصعبة تؤدي إلى ارتباكه العقلي وتنفره من العلم«. وقد اتبع المسلمون 

ماال طريقة الحفظ والتلقين، والسيما في تعليم القرآن الكريم، أما في المراحل العليا إج 



فقد تميزت طريقة التعليم بكثرة النقاش واألسئلة بين الطالب واألساتذة، بعد أن يفرغ 
 األستاذ من محاضرته.

نظر اإلسالم إلى المدرس نظرة تقديس وإجالل وتعظيم تظهر من  اإلسالم والمدرس:
الكثيرة: »إن مداد العلماء لخير من  (صلى هللا عليه وسلم)ل أحاديث الرسول خال

ا : »فمن علم وعمل بما علم فهو الذي يدعى عظيم  (الغزالي)يقول  ،دماء الشهداء«
ا في ملكوت السموات فإنه كالشمس تضيء لغيرها، ومن اشتغل بالتعليم فقد تقلد أمر  

 آدابه ووظائفه«.ا جسيما فليحفظ ا وخطر  عظيم  

ا يتحلى ا في عمله وحليم  ا صادق  وقد اشترط اإلسالم في المعلم أن يكون متدين  
بالوقار والرفق والتواضع وعليه أن يقصد بتعليمه مرضاة هللا تعالى قبل أي شيء 

 (42)لبوز، دس، ص  آخر.
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 الفلسفة الحديثة للتربية الرياضية   عنوان المحاضرة:

 أ. لوناس 
لقد دخلت التربية الرياضية في حياة اإلنسان قديمًا وحديثًا عند معظم الدول واألمم 
والشعوب بالرغم من اختالف ثقافاتها ، لكونها تلعب دورًا في حياتهم بشكل مباشر أو 
غير مباشر ، ولهذا تغيرت أغراض التربية الرياضية فنجدها قديمًا عند المجتمعات 

بالدين ، والطقوس الدينية ، إلى درجة انه حتى العاب الكره البدائية وثيقة االرتباط 
البسيطة كانت لها دالالت معينة عند القبيلة التي تلعبها . والعديد من األلعاب كانت 
محاكاة لبعض األعمال الحيوية كبذر الحبوب او جمع المحصول ، او صورة 

نمو او لجعل لألعمال السحرية وتمارس هذه األلعاب لحث المزروعات على ال
 (2012، الربيعي) . وفيراً المحصول 

 أحد يرى )أمين أنور الخولي( في كتابه )الرياضة والمجتمع( أن الرياضة تعد
 شكل من اإلنسانية المجتمعات من مجتمع يخلو  يكاد المهمة، فال اإلنسانية األنشطة

 عرفها ولقد المجتمع، هذا تخلف أو  تقدم درجة عن النظر الرياضة، بغض أشكال من
 بشأنها، حضارة كل توجهات تفاوتت وإن المختلفة، وحضاراته عصوره عبر اإلنسان
 أو دفاعية كانت سواء عسكرية العتبارات بالرياضة اهتمت الحضارات فبعض

 أشكال من وكشكل الفراغ، أوقات لشغل الرياضة مارس اآلخر والبعض توسعية،
 فطن حيث تربوية، كطريقة أخرى  حضارات في الرياضة وظفت بينما الترويح،
 الكبيرة وقدرتها الرياضة، به تحفل الذي  القيم إطار إلى القدماء التربويون  المفكرون 

 اآلثار والتطبيع وبناء الشخصية االجتماعية المتوازنة، ناهيك عن التنشئة على
وتدريباتها البدنية، وهو المفهوم بممارسة الرياضة  القدم منذ ارتبطت التي الصحية

العلمية حول اآلثار الوظيفية والصحية على المستوى  الذي أكدته نتائج البحوث
 (97) لبوز، دس، ص  البيولوجي لإلنسان.



إن التربية هي الحياة ذاتها، وأن " :وتقوم الفلسفة الحديثة على الفرض القائل
وذلك من  "،ا في هذه المهمةحيويً  اب دورً التربية البدنية كجزء من التربية العامة تلع

 خالل تحقيق األهداف اآلتية:
مساوئ نقص  - ،الوظيفي هاتأثير  - ،اللياقة البدنية - هدف التنمية البدنية: -1

 ،البدنية البناء التكويني للياقة - ،العوامل المؤثرة في اللياقة البدنية - ،البدنية اللياقة
التوافق الشكلي  -، القوام الصحيح - ،البدانة ىالسيطرة عل - ،تنمية الصفات البدنية

 التركيب الجسمي ونمط الجسم. - ،والجمالي لجسم اإلنسان
لحركة لالكفاية اإلدراكية  - ،ة وأهميتهاي المهارة الحرك - هدف التنمية الحركية: -2

 الطالقة الحركية. - ،وأهميتها
الحركة  - ،المعرفة الرياضية وأهميتها - لمعرفية والعقلية:هدف التنمية ا -3

 البصيرة الثاقبة والرياضة. - ،كمصدر للمعرفة الحركة والمهارات الدراسية المعرفية
التأثيرات النفسية االيجابية  - ،تشكيل الشخصية - هدف التنمية النفسية: -4

 تحقيق الذات عبر األنشطة الحركية. - ،للرياضة
القيم  - ،النشاط الحركي كمناخ اجتماعي ثري  - التنمية االجتماعية:هدف  -5

القيم االجتماعية ألنشطة  - ،التكيف االجتماعي - ،االجتماعية للنشاط الحركي
 الفريق.

 - ،االيجابية هتأثيرات  - ،الترويح وأهميته - هدف الترويح وأنشطة الفراغ: -6
 الرياضة للجميع.

أهمية تقدير جماليات الحركة  - التنمية الجمالية والتذوق الحركي: هدف -7
 فرص التعبير عن الجمال عبر الحركة. - ،القيم الجمالية للحركة - ،وتذوقها

ة بشكل عام فرصة ثمينة لتطوير وتعديل بعض السمات ي الرياض التربية تعدو 
 .احترام القوانين -، التعاون  -، الثقة بالنفس - :، مثلتلميذالشخصية عند ال

لميول تعمل التربية الرياضية على تكوين كثير من ا :باتـول والرغـتكوين المي -8
تساهم بشكل جدي في تنمية االتجاهات و العمرية للجنسين  والرغبات لمختلف الفئات
األنشطة الرياضية التي تخدم اإلنسان والمجتمع على حٍد  وتطويرها نحو ممارسة

 .سواء



 تاالج بالمة الرياضية علة عالقة مباشرة ي رب من خالل ما سبق، يتبين أن الت 
 - ،االحتراق النفسي - ،النفسية الضغوط – ،الدافعية - ،الشخصية -: التالية

حركة الجماعة… والعديد  - ،العدوان الرياضي - ،العنف الرياضي - ،االحتراف
) لبوز، دس، ص  والنشاط البدني. يالرياض  سلوكالناتجة عن ال من األبعاد األخرى 

98) 
دور ممارسة األنشطة البدنية والرياضية في التخفيف من الضغوط النفسية  -2

 ذ:ـللتلمي
 تعد ممارسة أنشطة التربية البدنية والرياضة من أهم العوامل التي تستخدم

 ، وذلك من خالل األساليب التالية:للتلميذ مة ومعالجة الضغوط النفسيةلمقاو 
البدنية األكسوجينية، مثل:  اصة األنشطةـ إن وسيلة لالسترخاء، وخ رخاء:ـاالست -

من درجة القلق والحزن  ركوب الدراجات، حيث أنها تقلل - ،السباحة - ،المشي
 .والهبوط والشد العضلي والتوتر

العصبي  عبًئا علي الجسم، ومقاومة هذا العبء من قبل الجهاز البدني:النشاط  -
 .تؤدي إلى رفع كفاءة الجهاز العصبي في مواجهة ضغوط الحياة المختلفة

الحسنة والمثل األعلى ذلك الشخص  وتمثل القدوة الطبيعة الحركية للتربية البدنية: -
ومن المعلوم أن معلمي التربية  ،اويقلد فيه الذي تستحق أفعاله وأقواله أن يحتذى بها

 أنهم قدوة حسنة كغيرهم من المعلمين. هم علىميذالت البدنية ينظر إليهم 
 اتفق الباحثون على أن هناك أربعة مستويات للمسؤولية في الشعور بالمسؤولية: -

وهناك العديد من  التربية البدنية وهي: االحترام، المشاركة، وتوجيه الذات، والعناية،
فيه صفة المسؤولية حيث  طرق واألساليب التي يمكن للمعلم أن يسلكها لكي تتحققال

حثه على المشاركة الفاعلة في  يستطيع المعلم أن يعلم الطالب المسؤولية عن طريق
على التفكير بان يحث ذاته عوًضا ميذ لت األنشطة بمختلف أنواعها، وكذلك حث ال

 مشاركة إيجابية ومسئولة. تلميذشاركة الم عن التأثر بآراء الزمالء وبذلك تصبح
 وإدخال أساليب تعلم جديدة ومبتكرة ،ا للتغييرعندما يكون المعلم متحمسً  الحماس: -

إلى  ميذالت ال كقدوة يسعى هيشاركونه ذلك الحماس وهذا مما يعزز دور  ميذالت فإن ال
نحو المشاركة لعدة أسباب  حماسهم ودافعيتهم ميذالت بينما يفقد ال، تقليده والتشبه به



الملل والضجر من التكرار الذي يمارسه بعض معلمي التربية البدنية من : من أهمها
وهذا بكل  ،يصرون على استخدام أسلوب تعلم واحد )طرق تقليدية للدرس( الذين
ويتجهون إلى  ميذ،الت ال يجعل من المعلم قدوة حسنة يحتذى بها فينفر ال تأكيد

 نشطة الترويحية المصاحبة للدرس ويتهربون من المشاركة الفعالة في في األ المشاركة
 موضوع الدرس األساسي.

ينبغي التركيز على العالقات األخوية الحميمة والصداقة داخل : العناية واالهتمام -
 بمعنى إن المنافسة يجب أن تفضي إلى فتح المجال إلقامة ،العملية التدريسية أطار

) لبوز، دس، ص  .ميذالت ة والروابط الفردية والشخصية بين الالعالقات االجتماعي 
99) 
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