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 والرٌاضٌة البدنٌة النشاطات تقنٌات و علوم معهد
 التربوي الرٌاضً البدنً النشاط ماستر الثانٌة السنة  :المستوى
  والرٌاضٌة البدنٌة التربٌة األنشطة تعلٌمٌة  : 01رقم محاضرة

 :هصطلحات وهفاهين حىل التعليوية 

دساعخ انظٕاْش انزعهًٛٛخ انخبصخ ثبنًعشفخ  ثأَٓبرعشف انزعهًٛٛخ انًبدح  يعُٗ كهًخ انزعهًٛٛخ:

يبدح يب : )  رعهًٛٛخانذساعٛخ ثذٌٔ أٌ ركٌٕ لبثهخ نهزهخٛص فٙ انعهى انز٘ ُٚزًٙ إنّٛ دٛش رذسط 

 اإلغبسربسٚخ رهك انًبدح، كم انكفبءاد انًزعهمخ ثٓب ٔ كزنك ظشٔف رعهًٛٓب ٔ رعهًٓب داخم 

يصذس ْب رعهٛى انًشزمخ يٍ كهًخ عهى أ٘ ٔظع  انًذسعٙ، إٌ كهًخ رعهًٛٛخ فٙ انهغخ انعشثٛخ

رعُٙ " ٔ  Didactique بنهغخ انفشَغٛخثٔلذ عشفذ عبثمب ثطشائك انزذسٚظ ٔ ٚمبثهٓب  .عاليخ

 هٛضٚخاالَجٔ اعزخذيذ أٚعب ثًعُٗ فٍ انزعهٛى ٔٚمبثهٓب فٙ  "فهُزعهى " أ٘ " نُعهى ثععُب انجعط
Didactique رعُٙ عهى انزعهى . 

إن كلمة التعلٌمٌة فً اللغة العربٌة مصدر صناعً لكلمة تعلٌم المشتقة من علم أي  : التعلٌمٌة لغة

أما ٌف اللغة  .مرآة العٌن إلىونعٌن عن إحضاره  وتنوهوضع عالمة على الشًء لتدل علٌه 

وتعٌن فلنتعلم أي ٌعلم  DIDACTIQUE الٌونانً األصلالفرنسٌة فإن كلمة دٌداكتٌك مشتقة من 

وتعٌن أتعلم، وكلمة دٌداسكن وتعٌن  DIDASKO لم منك وأعلمك .وكلمة دٌداسكوبعضنا أو أتع

 .التعلٌم
إن مصطلح بٌداغوجٌا من أصل ٌونانً  :مفهوم البٌداغوجٌا : تمٌٌز بٌن البٌداغوجٌا والتعلٌمٌة

 :وظٌفة البٌداغوجٌا . وتعنً القٌادة والتوجٌه AGOGIE وتعٌن الطفل PED مكون من كلمتٌن 
الخادم الذي ٌرافق  هو – األحٌانوفً اغلب  –هو الشخص  اإلغرٌقكان المربً فً  عهد 

الطفل فً طرٌقه الى المعلمٌن  ، فلم ٌكن البٌداغوجً معلما إنما كان مربٌا فهو الذي ٌسهر على 
 بٌده وهو الذي ٌختار له المعلم ونوع التعلٌم الذي ٌراه مالئما حسب تصوره واألخذرعاٌة الطفل 

مربٌا وقد ارتبطت التربٌة بتهذٌب الخلق بمعناه الواسع الواسع، أما  األصلكان البٌداغوجً فً 

 .التعلٌم فقد ارتبط بالتحصٌل المعرفً بالمعنى الضٌق
 جدول ٌمثل الفرق بٌن التعلٌمٌة والبداغوجٌا

 انجذاغٕجٛب  انزعهًٛٛخ 

تهتم بالجانب المنهجً لتوصٌل المعرفة  -
خصوصٌتها فً عملٌتً التعلٌم  مراعاةمع 

 والتعلم 
تتناول منطق التعلم انطالقا من منطق  -

 المعرفة
ٌتم التركٌز على شروط اكتساب المتعلم -

 للمعرفة

تهتم بالعقد التعلٌمً من منظور العالقة  --
 التعلٌمٌة ) تفاعل المعرفة / المعلم /المتعلم(

 

ال تهتم بدراسة وضعٌات التعلٌم والتعلم من -
زاوٌة خصوصٌة المحتوى، بل تهتم بالبعد 

 اجتماعٌةالمعرفً للتعلم وبؤبعاد أخرى نفسٌة 
 معلماالتعلم من منطق القسم ) منطقاتتناول -

 )متعلما /

ٌتم التركٌز على الممارسة المهنٌة وتنفٌذ  -
قسم االختٌارات التعلٌمٌة التً تسمح بقٌادة ال

 فً أبعاده المختلفة
تهتم بالعالقة التربوٌة من منظور التفاعل  -

 )داخل القسم )معلم / متعلم
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أننا نجد فً  اللغة العربٌة عدة مصطلحات مقابلة  إلى اإلشارةالبد من  :تطور مفهوم التعلٌمٌة
ترادف ظاهرة ال إلىتعدد مناهل الترجمة، وكذلك  إلىالواحد، ولعل ذلك ٌرجع  األجنبًللمصطلح 

إلٌها  لى لغة أخرى نقل الترادف، إذا ترجم إاألصلٌةوحتى فً لغة المصطلح اللغة العربٌة،  فً 
، واألمرٌكًالمصطلحات المستقاة من اللغة االنجلٌزٌة فً شقٌها البرٌطانً من ذلك: تعدد 

ا همبالفرنسٌة، و زٌة أمالنجلٌبا األمرالعربٌة سواء تعلق ٌرة فً والشواهد على هذه الظاهرة كث
، منها  تعلقة بهلمعارف المعاصر على تنوع خطاباته واالم بًاللغتان اللتان ٌؤخذ منهما الفكر العر

علم التدرٌس  تعلٌماتتعلٌمٌة  . اللغة العربٌة عدة ألفاظ فًالذي ٌقابله  Didactique مصطلح
تعمال، ففً الوقت الذي اختار فً االسصطلحات لمعلم التعلٌم التدرٌسٌة الدٌداكتٌك تتفاوت هذه ا

د باحثنً آخرٌن نج، المصطلحمفهوم فً لبس  ألياجتناب استعمال "دٌداكتٌك"  الباحثٌنبعض 
، تعلٌماتقالئل ٌستعملون مصطلح  ٌستعملون علم التدرٌس، وعلم التعلٌم، وباحثنً آخرٌن لكنهم

 أما مصطلح تدرٌسٌة، فهو استعمال عراقً غري شائع.
كٌف ٌتعلم  انزبنٛخ: األعئهخعهٗ  اإلجبثخنزعشٚفبد فٙ انجبَت االصطالدٙ عهٗ ٔرشكض يخزهف ا

 اإلجراءاتفئة، ثم اتخاذ  ألكبر؟ ودراسة كٌفٌة تسهٌل عملٌة التعلم، وجعلها ممكنة  التلمٌذ
 المناسبة لفئة التالمٌذ ذوي صعوبات فً التعلٌم، وبالتالً فهً دراسة التفاعل التعلٌمً

و النشاطات وكل و سائل التقوٌم  اإلجراءاتٌتضمن كل الوسائل و  لتعلٌمٌة :المفهوم الحدٌث ل
 التربوٌة للتلمٌذ فً القسم أو خارجة " تعلم علم التعلٌم'' األهدافالتً ٌهٌئها المعلم من أجل تحقٌق 

د فً رهً خطة متكاملة لتنفٌذ جزء أو أجزاء من المحتوى التعلٌمً الوا طرائق التدرٌس :
لكل هدف إجراءات ووسائل و  وٌحددالمناهج مع فئة محدودة من المتعلمٌن فً  موقف تعلٌمً 

  . النشاطات التً ٌقوم بها المعلم والمتعلم
 معاٌٌر الطرائق الفعالة:

 التعلٌمٌة بالطرٌقة األهداف ارتباط-1

 النتائج إلىو الوصول  التفكر الجٌدعلى حث التالمٌذ على  قدرتها-2

 بحٌاة التلمٌذ االجتماعٌة  تباطهاار-3

  .مساهمتها فً الربط العلمً و النظري للمادة-4

 أنواع التعلٌمٌة:2/

، أي كل ما ٌتعلق  المواد جمٌعك و عام فً تدرٌس رهو مشت و تهتم بكل ما :التعلٌمٌة العامة-1 
العامة التً تستند إلٌها العناصر المكونة لها  األسسمن مبادئ و استراتٌجٌات ، و ٌقصد بها  بها

من مناهج و ط رائق ووسائل و تقوٌم و القوانٌن و النظرٌات التً تتحكم فً تلك العناصر و فً 
برمته مهما كانت  التربويوظائفها التعلٌمٌة ، فهً تهتم بمختلف القضاٌا التربوٌة بل و بالنظام 

 المادة الملقنة

تهتم بما ٌخص تدرٌس مادة من مواد التكوٌن أو الدراسة من حٌث  :التعلٌمٌة الخاصة-2 
 البدنٌة و الرٌاضٌة  التربٌةبها  مثل تعلٌمٌة مادة  الخاصة األسالٌبالطرائق و الوسائل و 

 مكونات التعلٌمٌة:3/
 المتعلم  –البعد السٌكولوجً 
 المعلم  –البعد البٌداغوجً 

 عرفة المادة المدرسة أو الم –البعد المعرفً
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 والرٌاضٌة البدنٌة التربٌة مادة فً الحدٌث المنهاج  02 :رقم محاضرة
 ، الفرد شخصٌة وبلورة تنمٌة على األخرى المواد كباقً والرٌاضٌة البدنٌة التربٌة تعمل  :تمهٌد 

 الذي الحركً النشاط على ذلك فً معتمدة واالجتماعٌة، والنفسٌة منها الحركٌة النواحً جمٌع من
 تمنح فهً واجتماعٌة، ثقافٌة كدعامة والرٌاضٌة، البدنٌة األنشطة من مداه ٌؤخذ والذي ، ٌمٌزها
 منبعه الخارجً، المحٌط مع منسجما وتعاٌشا سلٌما، توازنا له ٌضمن صحٌا رصٌدا المتعلم

 من كثٌر فً مسبقا علٌها حكم فقد هذا كل رغم و الفعلً االندماج فرصة تمنحه فاضلة سلوكٌات
 أنها أو الحٌوٌة، و للنشاط استعادة أو وترفٌه لعب أنها على الرٌاضٌة، األنشطة خالل من األحٌان
 األخٌرة السنوات فً الدولة أن غٌر .التربوي النظام فً إلدراجها حتى مجال ال و للوقت مضٌعة
 المتعلقة سواء التعلٌمات من كثٌر فً النظر بإعادة وذلك ، فائقة عناٌة وأعطتها لهذا تفطنت

 و البكالورٌا شهادتً ) الرسمٌة االمتحانات فً إدراجها وكذا ، والوسائل بالمنشآت أو باإلعفاءات
 فً النظر إعادة من بد ال و كان األخرى المواد غرار وعلى القبٌل هذا األساسً(ومن التعلٌم

 مٌادٌن فً والتطورات ، جهة من المادة وطموحات ٌتماشى بمنهاج واستبداله ، التعلٌمً البرنامج
 على طرأت التً للمستجدات مساٌرة من لها ٌضمن بما أخرى جهة من والتدرٌس التربٌة علوم
 هو التربوي المنهاج : المنهاج مفهوم . خاصة بصفة الجزائري والمجتمع ، عامة بصفة العالم

 إكساب المستهدفة التعلٌمة / التعلٌمٌة العملٌة أطراف بها ٌقوم التً العملٌات و األنشطة مجموع
 للتربٌة األسمى الهدف هو الذي الشامل النمو نحو بهم الدنو ثم ومن المعرفة أنواع المتعلمٌن

 ٔ يذزٕٚبد ٔ أْذاف يٍ( انذٚذاكزٛكٛخ ( انزعهًٛٛخ انغٛشٔسح رزعًُٓب انزٙ انًكَٕبد ثكم ٚزعهك اَّ
 ٔ انزعهى ٔ انزعهٛى أَشطخ ٔ انزشثٛخ غبٚبد ٚزعًٍ انجٛذاغٕجٙ نهعًم رخطٛػ اَّ . رمٕٚى ٔ أَشطخ
 انزعهى ٔ انزعهٛى رمٕٚى ثٓب عٛزى انزٙ انكٛفٛخ كزنك

 ،ثبألْذاف نهًمبسثخ ايزذادا ثبنكفبءاد انًذخم أٔ ثبنكفبءاد انًمبسثخ رعزجش: بالكفاءات الوقاربة  
 انزعهى يُطك إنٗ ٔانزهمٍٛ انزعهٛى يُطك يٍ االَزمبل رعُٙ ٔ ٔانعهًٙ انًُٓجٙ إلغبسْب ٔرًذٛصب

 انٕٛيٛخ انذٛبح فٙ نضٔيٓب ٔ أًْٛزٓب ٔيذٖ انًعبسف يذنٕل عهٗ ٔانٕلٕف انًًبسعخ غشٚك عٍ
 انمٛبدح يغؤٔنٛبد فٙ إششاكّ عهٗ ٔرعًم ، نٓب أعبعٛب يذٕسا انًزعهى يٍ رجعم فٓٙ ٔثزنك .نهفشد

 صٛغخ فٙ انذٛبح يٍ يغزمبح رعهًّٛ ٔظعٛبد اخزٛبس عهٗ أْذافٓب رمٕو ٔ . انزعهى عًهٛخ ٔرُفٛز
 انًٓبساد ٔثزغخٛش ، انفكشٚخ ٔاألدٔاد انًعبسف ثبعزعًبل دهٓب إنٗ انزعهى عًهٛخ رشيٙ يشكالد
 نهزعهى انًعزًذ األعهٕة (انًشكهخ / انٕظعٛبد) انًشكالد دم ٚصجخ ثزنك ٔ انعشٔسٚخ، انذشكٛخ

 ٔانذهٕل انًعطٛبد ثئديبط '' انٕاعع ثبنًفٕٓو'' يعبسفّ نجُبء نهًزعهى انفشصخ ٚزٛخ أَّ إر ، انفعبل
 رعهًٛبرّ ٔ يكزغجبرّ فٙ انجذٚذح

 ظًٍ انشخصٛخ انًعبسف ٔ انًٓبساد اعزعًبل عهٗ انفشد لذسح رعُٙ : الكفاءة هفهىم 
 ٔ االثزكبس كزا ٔ رخطٛطّ ٔ انعًم رُظٛى ٚزعًٍ . يعٍٛ إغبس داخم جذٚذح (إشكبنٛبد)ٔظعٛبد

 لبدسا انًزعهى ٚجعم شبيم يكغت عٍ عجبسح ْٙ .انعبدٚخ غٛش انُشبغبد يع انزكٛف عهٗ انمذسح
 انمٕل ًٚكٍ ٔ .انذٛبح فٙ رٕاجّٓ انزٙ نهًشكالد انًالئًخ انذهٕل فٛجذ صعجخ يٕالف يٕاجٓخ عهٗ

 االعزخذاو عهٗ لبدسٍٚ انًزعهًٍٛ رجعم انزٙ انكفبءح ْٙ انزشثٕ٘ انذمم فٙ رعُُٛب انزٙ انكفبءح أٌ
 نًٕاجٓخ انغهٕكٛبد ٔ انخجشاد ٔ انًٓبساد ٔ انًعبسف ٔ انمذساد يٍ يُذيجخ نًجًٕعخ انُبجخ

 ثغٕٓنخ انًُبعجخ انذهٕل نٓب ٚجذٌٔ ٚجعهٓى ثًب يعٓب انزكٛف ٔ يأنٕفخ غٛش( إشكبنٛخ )جذٚذح ٔظعٛخ
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 انًشبسٚع اَجبص ٔ انًخزهفخ انًشكالد دم كزا ٔ عجٛهٓى رعزشض انزٙ انعٕائك عهٗ يزغهجٍٛ ٚغش ٔ
  .انًزُٕعخ
 :أًْٓب خصبئص عهٗ ثبنكفبءاد انًمبسثخ ٔرشركض :بالكفاءات الوقاربة خصائص

 يعٍٛ َشبغ خالل يٍ إال ٚظٓش ال ٔجٕدْب أٌ دٛش :أنزعهًٙ ثبنًجبل عاللخ نهكفبءح
 يشبكم فٛٓب رطشح نًٕالف يزعًٍ -

  يذذدح رعهًّٛ ثٕظعٛبد يشرجػ عٛبق نهكفبءح - 
 (انغهٕكٙ ) انٕجذاَٙ انجعذ ـ انًًبس٘ انجعذ ـ انًعشفٙ انجعذ ـ : عليها هشتولة أبعاد للكفاءة

 يُطك عٍ ثعٛذا جذٚذح يٕالف فٙ ٔاالعزضًبس نالعزعًبل لبثم اَذيبجٙ كًفٕٓو انًعبسف اكزغبة -
 انزشاكًٙ انزذصٛم

 نٓب ٔيعشفٛخ صمبفٛخ ٔدعبيخ أعبعٛخ لبعذح ٔانشٚبظٛخ انجذَٛخ األَشطخ اعزجبس-
 نٓب أعبعٙ كًشدٔد انزمُٛخ عهٗ ٚعزًذ ،انز٘ انزمهٛذ٘ انزُبٔل عٍ ثعٛذح ثطشٚمخ األَشطخ رُبٔل-
 األْذاف فّٛ رذذد ثٛذاغٕجٙ عًهٙ يخطػ إعذاد : انعهى عٛشٔسح رعًٍ ٔأعظ يجبدا اعزًبد-

 : انعًهٛخ
 . فٛٓب يكبَّ يزعهى كم ٚجذ يزعذدح رعهًّٛ يغبنك راد إشكبنٛخ صٛغخ فٙ ٔظعٛبد ٔثُبء رذذٚذ -  
 رنك انعشٔسح الزعذ كهًب ٔانٕظعٛبد انذبالد ْزِ ٔرعذٚم ظجػ - 
 انجًبعٛخ انذٛبح رفشظٓب انزٙ ٔانفبعالد ٚزًبشٗ ثًب انعالئمٛخ انًشبكم ٔرٕجّٛ رغٛٛش -  

  انعشٔسح عُذ ٔاعزضًبسْب نهزاليٛز ٔانذعى انغُذ عجم رٕلع -
 انجًبعٙ انعًم ٔدعى رججٛم -

 :الحديث الونهاج في الوتعلن و الوعلن أدوارا
  ٔيذفض ، ٔيشجع ، ٔيُظى ، يُشػ : الوعلن

 غشٚك عٍ أنزعهًٙ يغبسِ رذذٚذ فٙ ٔٚغبْى ٚجبدس ثذٛش ، رارّ انزعهى عٍ يغئٕل ششٚك :الوتعلن
  أيبيّ انًطشٔدخ انًشكالد دم خالل انفعبنخ انًًبسعخ

 انُٕادٙ يٍ ، انًشدهخ ْزِ فٙ انًزعهى ٔخصبئص انذخٕل يهًخ يٍ اَطاللب : الونهاج هيكلة
 فٙ نهخشٔط كًهًخ انًزعهى نذٖ رذمٛمّ ٚشاد ٔيب ، ٔانٕجذاَٛخ انذشكٛخ ٔانُفغٛخ ٔانًعشفٛخ انجذَٛخ
 انضبَٕٚخ انًشدهخ َٓبٚخ

 انًكزغجبد عٍ رعجش ْٔٙ ، انضبَٕٚخ نهًشدهخ رزٕٚجب انُٓبئٛخ ثبنكفبءح عًٛذ كفبءح صٛغذ ـ 1
 انزاليٛز نذٖ رذمٛمٓب انًشاد ٔانًؤْالد

 فًٛب ٔيزشاثطخ انصعٕثخ فٙ يزذسجخ ثبنخزبيٛخ عًٛذ كفبءاد صالس انُٓبئٛخ انكفبءح يٍ اشزمذ ـ 2
 يغزٕٚبد يٍ يغزٕ عٍ يُٓب ٔادذح كم رعجش ، انزاليٛز عٍ يع يزًبشٛخ كَٕٓب عٍ فعال ثُٛٓب

 '''صبَٕ٘ انضبنضخ انغُخ ، صبَٕ٘ انضبَٛخ انغُخ ، صبَٕ٘ األٔنٗ انغُخ ''' انًشدهخ
 انجذَٛخ ثبألَشطخ يشرجطخ ثبنمبعذٚخ عًٛذ كفبءاد صالس خزبيٛخ كفبءح كم يٍ اشزمذ ـ 3 .

 ٔإخعبعٓب نٓب األعبعٛخ انمبعذح رًضم انزٙ ٔانشٚبظٛخ
 جٓخ يٍ أثعبدْب عهٗ انٕلٕف يٍ نهزًكٍ عهٛٓب دانخ يؤششاد لبعذٚخ كفبءح كم يٍ اعزُجػ ـ 4 

 .أخشٖ جٓخ يٍ نهزمٕٚى
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 ٔانضبَٙ انجًبعٛخ ثبألَشطخ يزعهك أدذًْب ، ْذفبٌ رعهًٛٛبٌ لبعذٚخ كفبءح كم يٍ اشزك ـ5
 انفشدٚخ ثبألَشطخ

 ثعذ انزعهًٛٛخ انٕدذح ثُبء عُذ إنٛٓب األعزبر ٚشجع ، عهّٛ دانخ يعبٚٛش رعهًٙ ْذف نكم ٔظع ـ 6 

 انُمبئص نزصبغ . نٓب انزاليٛز اكزغبة يذٖ عهٗ ٔانٕلٕف انًخزبس انُشبغ فٙ نهزمٕٚى إخعبعٓب

 .انزعهًٛٛخ انذصص فٙ راليٛزِ يع انًعهى ٚزُبٔنٓب إجشائٛخ أْذاف شكم عهٗ يُٓب
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 محاضرة رقم 03 : مقارنة بٌن المنهاج القدٌم و المنهاج الحدٌث فً مادة التربٌة البدنٌة

 
 

 
 

 المنهاج الجدٌد المنهاج القدٌم اوجه االختالف

 
 

 طرٌقة البناء

 على المحتوٌات مبنً
أي ما هً المضامٌن 

 فً نشاط معٌن؟ االلزامٌة
 لمستوى معٌن؟ 

 المحتوى هـو المعٌار

عنها  مبنً على أهداف معلن
كفاءات أي ما هً  فً صٌغة

لدى  الكفاءات المراد تحقٌقها
 التلمٌذ فً مستوى معٌن؟

 الكفاءة هً المعٌار ؟

 
 
 
 

 منطق التعلٌم والتعلم

 
 التعلٌم والتلقٌن منطقه

أي ما هً كمٌة المعلومات 
 والمعارف

 التً ٌقدمها االستاذ؟

 منطقه التعلّم
التً  التعلٌماتأي ما مدى 

خالل  المتعلمونٌكتسبها 
 االشكالٌات  التً ٌطرحها

وما مدى تطبٌقها فً  األستاذ
 المواقف التً ٌواجهها المتعلم

 والٌومٌة ؟ راسٌةفً حٌاته الد 

 
 االستاذ

 
 ٌلقن ٌؤمر وٌنهً األستاذ

ٌقترح فهو مرشد ،  ألستاذا
 ومساعد لتجاوز العقبات موجه

 
 المتعلم

 
 ٌستقبل المعلومات ألتلمٌذ

 : محور العملٌةالمتعلم 
 ٌمارس ، ٌجرب ، ٌفشل

 ٌنجح ٌكتسب و ٌحقق

 
 
 

 البداغوجٌة المتبعة
 

 
 طرٌقة : التعمٌم و النمطٌة
أي كل التالمٌذ سواسٌة ، 

واحد. اعتبار  وفً قالب
التالمٌذ  درجة النضج لدى

 واحدة ، اعتماد مسلك تعلٌمً
 واحد

 الفرو قات طرٌقة بٌداغوجٌة
 الفردٌة الفرو قاتأي مراعاة 

واالعتماد علٌها أثناء عملٌة 
 التعلّم

ـ درجة النضج متباٌنة لدى 
 المتعلمٌن

 تعلمٌهتحدٌد عدة مسالك  -

 
 طرٌقة التقوٌم

 المعٌاريعتماد التقوٌم ا
 فهو تقوٌم تحصٌلً المرحلً

 .تذكر المعارفعموما درجة 
 ال مكان لتوظٌف المعارف .

 اعتبار التقوٌم عنصرا مواكبا
فهو تقوٌم تكوٌنً  علملعملٌة الت

درجة  قصد الضبط والتعدٌل
ـ توظٌف  اكتساب الكفاءة

 الكفاءات المكتسبة فً مواقف
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 والرٌاضٌة البدنٌة األنشطة تعلٌمٌةا ألرابعة: محاضر
 درس داعم االهداف التعلٌمٌة 

 مصادر اشتقاق االهداف التعلٌمٌة
فً بداٌة االمر البد من تعرٌف االهداف التربوٌة واألهداف التعلٌمٌة ، لمعرفة العالقة التً  

 تربطهما ومعرفة الفرق بٌنهما
 االهداف التربوٌة :

بؤنها " اهداف وقٌم عامة تتضمنها الفلسفة التربوٌة وتنبثق منها  :تعرف االهداف التربوٌة
 االهداف التعلٌمٌة " 

لتعلٌمٌة تشتق من االهداف التربوٌة وهً تركز على المتعلم اكثر من تركٌزها وعلٌه فاألهداف ا
 ما ٌتعلم ، ومن امثلتها على 
 خلق المواطن-
 خلق جٌل واع مستنٌر ِمإمن بربه ووطنه وأمته.-

 االهداف التعلٌمٌة : 
وحدة دراسٌة او اما االهداف التعلٌمٌة فتعرف بؤنها "" ما ٌود ان ٌحققه لدى المتعلم عند انتهاء 

 موضوع معٌن.
وٌعرفها )جرونالند ( : بؤنها : "حصٌلة عملٌة التعلم مبلورة فً سلوك ،على ان هذا السلوك ٌمكن 

ان ٌكون حركٌا كالسباحة او عقلٌا مثل معرفة شًء ما،او انفعالٌا مثل اتجاه او تنمٌة مٌل معٌن 
 لدى ألمتعلم.

ئً للعملٌة التدرٌسٌة ،كما ٌبدو فً انجاز بشري او اداء وٌعرفها )دٌستلو( وبؤنها المن توج النها
 قابل للمالحظة" 

 مصادر اشتقاق االهداف التعلٌمٌة : من اهم التً تشتق منها االهداف التعلٌمٌة:

،وتراثه الثقافً وقٌمه واتجاهاته وعاداته وأهدافهالمجتمع وفلسفته التربوٌة،وحاجاته  -1
 فٌة من فن وأدب وما فً بٌئته من عناصر وجمالٌة....، وحضارته  العلمٌة الثقاوتقالٌده 

المتعلمون وخصائصهم ومٌولهم ودوافعهم ومشكالتهم ومستوى نضجهم وقدراتهم العقلٌة  -2
  وطرق تفكٌرهم وتعلمهم وحاجاتهم النفسٌة.

 
 المحاضرة الخامسة:األهداف التربوٌة التعلٌمٌة فً التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة

 : مفهوم الهدف التعلمً
 . فً نهاٌة وحدة دراسٌةهً عبارات مكتوبة بدقة تصف ما ٌتوقع من المتعلم انجازه 

 .و هً تعبر عن سلوك سٌجرٌه المتعلم و ٌمكن مالحظته و قٌاسه
 .بؤنه و صف لتغٌر سلوكً متوقع حدوثه فً شخصٌة المتعلم بعد مروره بخبرة تعلٌمٌة

 .هو حصٌلة عملٌة التعلم مبلورة فً سلوك المتعلم و تظهر من خالل سلوكه
 :أهمٌة تحدٌد األهداف التعلٌمٌة

 :لنسبة للمعلمبا
 . إٌضاح السلوك المتوقع من التالمٌذ

 .تخطٌط و اختٌار النشاطات و المواد
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 . تحدٌد الزمن التدرٌسً الالزم لتنفٌذ وحدة تعلٌمٌة
 .متابعة النمو المتكامل للتلمٌذ من خالل تغٌرات مختلفة فً سلوكه

 :بالنسبة للمتعلم
 . ات هذا االداءتمكنه من توجٌه جهوده و تركٌز إنتاجه على مكون

 . تعززه و تشعره بالتحصٌل و االنجاز
 .تساعد المتعلم على اختبار ذاته و توجٌهها نحو تحقٌقها

 : مبادئ و مواصفات األهداف التعلٌمٌة
 .أن ٌكون الهدف موجه لتنمٌة قدرات التالمٌذ و لٌس لتنمٌة قدرات المعلم

 .نتظر من التالمٌذأن ٌكون الهدف مبنٌا على شكل نتاج تعلٌمً محدد و م
 .أن ٌعكس الهدف تغٌر ٌمكن مالحظته و قٌاسه

 . أن ٌكون قابل للتحقٌق
 .أن ٌنسجم مع متطلبات المنهاج و أهداف التعلم الموضوع الذي خطط له و تشتق منه

 . أن تناسب قدرات التالمٌذ و إمكاناتهم و استعداداتهم للتعلم
 نموه المعرفٌة و الوجدانٌة و الجسدٌةأن تتنوع لتشمل أبعاد التلمٌذ و جوانب 

 :صٌاغة األهداف التعلٌمٌة
 :ٌتضمن صٌاغة األهداف التعلٌمٌة ثالثة عناصر و هً

 . و هو السلوك أو المهارة المبنٌة فً الهدف مثل ٌمرر ، ٌجري ، ٌرسل السلوك:
 . : تصف الظروف التً ستوجد عند أداء المتعلم للمهمةالشروط أو الظروف

 . و ٌشٌر إلى مستوى اإلتقان لتقٌٌم االداء :المعٌار 
 :مثال

 . أن ٌمرر التلمٌذ كرة الطائرة من الخط الخلفً إلى الخط األمامً بنجاح و بشكل قانونً
 ٌمرر السلوك :
 . التمرٌر من الخط الخلفً إلى الخط األمامً الشروط :
 . التمرٌر بنجاح و بشكل قانونً المعٌار :

 : ٌمٌةمجاالت األهداف التعل
و ٌسمى كذلك بالمجال العقلً و هو ٌظم جمٌع أشكال النشاط الفكري عند  المجال المعرفً:

التلمٌذ وخاصة العملٌات العقلٌة مثل االستٌعاب و التحلٌل و التركٌب و الفهم و الحفظ و التطبٌق 

 . و التقوٌم
لً الوجدانً من : و ٌشمل كل ما ٌندرج ضمن الجانب االنفعا المجال االنفعالً الوجدانً

 الشخصٌة من
اتجاهات و قٌم و مشاعر و مٌول و االهتمامات، و مستوٌاته هً االستقبال و االستجابة و إعطاء 

 القٌمة أو
 .التثمٌن و التنظٌم و االتصاف بالقٌمة

المجال الحسً الحركً : و ٌهتم هذا المجال بإنتاج التعلم ذات العالقة بالمهارات الحركٌة 
 كالجري و
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ثب و السباحة و الرمً ، ومستوٌاته هً اإلدراك و المٌل) التهٌإ لإلدراك(و االستجابة الو
 الموجهة و

 . مٌكانٌكٌة االداء و االستجابة الظاهرة المعقدة و التكٌف و األصالة و اإلبداع
 : مستوٌات األهداف التعلٌمٌة

 : : و ٌشمل هذا المستوى كل منالمستو ى العام 
 و تمثل الدساتٌر و السٌاسة العامة للدولة الغاٌات :
 و تظهر فً تنظٌم كل قطاع من قطاعات المكونة لهٌكل الدولة مثل وزارة التربٌة :المرامً

 . و تشمل برامج كل مقرر فً هٌئة مثل منهاج التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة األهداف ألعامة
 :الخاصالمستوى 

 لوصول إلٌه من أهداف فً حصة واحدة أو مجموعة من: و هً تشمل ما نرٌد ااألهداف الخاصة
 الحصص

 .و القٌاس : و هً تعبر عن كل تغٌر ٌحدث عند الشخص قابل للمالحظةاألهداف اإلجرائٌة
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