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   01محاضرة رقم 
  تیارات فلسفیة و مقاربات علمیة: مقیاس

  مدرسيلطلبة سنة أولى ماستر تخصص نشاط بدني ریاضي 
  المثاليتیار المقاربة العلمیة لل:عنوان المحاضرة

   لوناس.د
          

مادة دراسیة هامة ذات طبیعة معرفیة متمیزة تقدم  التیارات الفلسفیة والمقاربات العلمیة یعد مقیاس
البحث والتكوین یستوجب مراعاة تلك الطبیعة من  مقررة للطالب، لذلك فإن اإلشتغال فيمعرفة 

 إن دراسة إلتجاهات  . یةجهة وعالقتها بالواقع المدروس من جهة ثانجانبها النظري من 
المعامل ص رؤیة نظریة واضحة الفلسفیة والمقاربات العلمیة تهدف بشكل عام إلى استخال

ربویة عموما والتربیة البدنیة تت العلمیة الریف بالمقارباعتلواألبعاد للجوانب التى تشكل مجاال ل
جتماعیة اإلقومات والظواهر مللیل كافة العناصر واتلزم تحضیة خصوصا الذي یسوالریا

طلقة المعرفة العلمیة ملا إلىقائق للوصول لحالدائم والبحث عن ا ة عن التفكیریة الناتجوالطبیع
 شیركما ت. اتهأصبح التغیر أهم صفا تينسانیة الاإلتمعات لمجدیثها لتوائم متطلبات اتحو 

 فلسفة إالالعلمیة النظریة ما هي  المقارباتأن التیارات الفلسفیة و  الحدیثة إلى الدراسات العلمیة
 لمجتمعتتناسب مع طبیعة أفراد ا التي فكاراألختیار إلوآراء متباینة تسعى  بنظریاتمركبة ترتبط 

إال ، الجزائريدئ السائدة للمجتمع المباتتناسب مع القیم و  تيمع معتقداته وثقافته وا تتنافى تيال
ما  بینازدواجیة أو تناقض  نقع في النتجاهلها و  القائق و حلتقتضي أن نتعایش مع ا مةكالح أن

 .ميالإس بيحلي عر مما هو  بینو  عالميهو 
 

  :مفاھیم ومصطلحات أساسیة
 .المعرفة -1
 .المعرفة الفلسفیة -2
 .الفلسفة -3
 .ةالفلسفی اتالتیار -4
  .المقاربات العلمیة -5

 

  
  
  
  
  
  



 01:االسبوع رقم         01:المحاضرة رقم  لوناس عبداهللا.د:اسم المؤلف
 

الفكریة خاصة وأنھ یعتبر ثمرة جھد  یعتبر التیار الفلسفي المثالي من أقدم التیارات
یان أن عالم المثل أو ذان یرلالفیلسوف  أفالطون الذي تتلمذ على ید سقراط ال

المعقوالت أسمى من الوجود المحسوس ألنھا ھي األصلیة و األساسیة في الوجود، 
 كل من ارھا على سابقتھا حیث یرىوھناك المثالیة المنبثقة أو الجدیدة التي بنیت أفك

بحیث " أنا أفكر إذن أنا موجود"الفلسفة الحدیثة دیكارت منطق  أبوكانط ومایسمى 
،  1967 ،عثمان .(یرون أن الموجود ال یوجد بدون منطق عقلي أي تخیالت عقلیة

  )08.ص
  :الفلسفـة المثالیـة

العقـل، الجمـال، الدیـن، األخـالق، : تمجد الفلسفة المثالیة خمسة عناصر ھي
  .البدنیـةالریاضـة 

ًا  والمدرسة المثالیة ھي أقدم المدارس وترجع أصولھا إلى الھند القدیمة شرق
والمدرسة الیونانیة في الغرب، وأھم األفكار التي تقوم علیھا المدرسة ) أفالطون(و

المثالیة ھي الطبیعة غیر المادیة للكون، وأن اإلنسان كائن روحي حر غایتھ الرئیسیة 
ن طبیعتھ الخاصة، وعلى التربیة أن تساعده على ذلك فھي تؤمن في الحیاة التعبیر ع

بسمو العقل على الجسم، وتعتبر العقل والفكر أسمى ما یتصف بھ اإلنسان، ولذلك 
فإنھا تنظر إلى المعرفة المكتسبة عن طریق العقل ھي المعرفة الحقة فھي محصورة 

الجزئیة، وترى أن األخالق في اإلدراكات العقلیة بدل الحسیة والمعاني الكلیة بدل 
الصحیحة ھي التي توجد بین الفضیلة والعلم، حیث یشترط في العالم أن یكون 
فاضال، وھذا ھو أساس المدرسة المثالیة، أما المعرفة المستمدة من الحواس فإنھا 

س،   لبوز، د( .عندھم غیر یقینیة، وال یمكن أن یعول علیھا ألنھا غاشة خادعة
  )36.ص

  
  :المثالیة والتربیةالفلسفة 

تعلي المدرسة المثالیة من قدر المعلم وتعتبره قدوة للتلمیذ ومثالھ األعلى وقد 
وھو معلم یعمل على تأصیل األفكار وال یعتبرھا كأشیاء خارجة على ) سقراط(كان 

نطاق المتعلم بل یعتبرھا كإمكانیات في داخلھ بحاجة إلى أن تتحقق بالفعل وھو ال 
ینضح وفق قواعد النحو وإنما ینشد إیقاظ طاقتھ الكامنة فیھ ویساعده یتوقع منھ أن 

أن األنفس حبلى بالحقائق وعلى فن ): "سقراط(على تحقیق ذاتھ وخالصة رأي 
  ".التربیة إال أن یولدھا

فالمدرسة المثالیة تنادي بتلقین األفكار وتدریب التفكیر العقلي، ألن المعرفة 
كنھا من صنع العقل البشري، وھو عنصر مشترك كلھا لیست من عمل الحواس ول

بین الناس وجب أن یكون مقیاًسا ال تختلف نتائجھ مھما اختلفت الظروف وتدعو إلى 
  .تنمیة القیم الروحیة

ویقوم منھاج التربیة في الفلسفة المثالیة على مبدأ القدیم على قدمھ، وعدم 
ن تراث ثابت ومطلق، ولھذا قابلیة المنھاج للتطور، أي ما توصل إلیھ األجداد م

إلى حشو أدمغة التالمیذ بالمعلومات والحقائق المطلقة الثابتة التي  -عن قصد–تھدف 
توصل إلیھا األجداد، وال تھتم بتنمیة القوى والجوانب األخرى للتالمیذ كالجسمیة 
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ًا واجبًا ألنھ یدرب م لكة والعقلیة، كما تؤمن بالثواب والعقاب وتعتبر ھذا األخیر شیئ
مؤسس ورائد ھذه الفلسفة ومجمل آرائھ ) أفالطون(الصبر عند التلمیذ ویعتبر 

  )37.صسنة، .لبوز، د( ".الجمھوریة"التربویة من كتابھ 
  العالقة بین التربیة والفلسفة المثالیة؟ طبیعة ما: سؤال

  :أعـالم التربیـة المثالیـة
 :سقـراط
  ) م. ق 399-480سقراط، (

 :أفالطــــون
   –وھو تلمیذ سقراط–) م. ق 347- 427أفالطون، (

  

 :التدریس وطرق المثالیة
 ً ً میكانیكیا اعتمدت المثالیة على طرق التدریس التي تھدف إلى حشو عقول التالمیذ حشوا
بالحقائق والمعلومات التي توصل إلیھا األجداد، فالمعلم علیھ تلقین المعلومات وما على 

خزنھا في عقلھ كما ترى أن على المعلم استعمال العقاب البدني المتعلم إال أن یحفظھا وأن ی
 الفروق من أجل المحافظة على الھدوء في غرفة الدراسة كما أنھا ال تھتم بمراعاة

 .بین التالمیذ الفردیة
ً إذا جلس  وتركز المثالیة على طرق المحاضرة واإللقاء، وفي نظرھا یعتبر التلمیذ مثالیا

 ً ً ساكنا لیتمكن من استیعاب المعارف التي تلقى علیھ من أجل خزنھا وحفظھا، لذلك صامتا
ً للعقل ً تاما  .ركزت المثالیة على العقوبات البدنیة إلخضاع الجسم خضوعا

ً فإنھا في مجال  كما أنھا تركز على التعلیم السردي الذي یعتمد على طنین الكلمات، وعموما
جانب العقلي، وأھملت تدریب الجسم واالھتمام بھ التربیة والتعلیم قد ركزت على تدریب ال

مقارنة باالھتمام بالعقل، وأھملت تأثیر البیئة على اإلنسان، وركزت على تعلیم الصفوة؛ 
-https://www.new، 2019،الشھري( .لما لھم من إمكانات نظریة للتعلم واالستمرار فیھ

educ.com(  

 .المعلم -1
  .التلمیذ -2
 .المنھاج -3

 
   ؟في المثالیة والمجتمع التربیة بین طبیعة العالقة ما : سؤال
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  :المراجع

محاضرات في علوم التربیة ، قسم علم النفس وعلوم التربیة ،  :)س.د( عبد هللا، لبوز  -
 .كلیة العلوم اإلنسانیة و اإلجتماعیة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة

، محاضرات في مقیاس التیارات التربویة المعاصرة، )2015(الحسین، مصطفاوي  -
على  www.univ-bouira.dz  .24/04/2017منشورة على موقع جامعة البویرة ، 

 .21:59الساعة 
مقال نشور  التربویة وتطبیقاتھا روادھا المثالیة الفلسفة :)2019(مریم ،الشھري محمد -

، 05/01/2020، تم التصفح یوم  https://www.new-educ.com :في الموقع
07:40. 

رواد المثالیة في الفلسفة الغربیة، مكتبة نور، دار المعارف،  : )1967 (عثمان ،أمین -
 .22:00على الساعة  https://www.noor-book.com  ،24/02/2019: الرابط 

َسفة الِمثالیةنق: )س.د(لینا ،صالح الدین - َلْ : على الرابطمقال منشور ،د الف
http://www.ahewar.org   على الساعة  2020-03- 08تم اإلطالع علیھ بتاریخ

19:30. 
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   02محاضرة رقم 
  تیارات فلسفیة و مقاربات علمیة: مقیاس

  مدرسيلطلبة سنة أولى ماستر تخصص نشاط بدني ریاضي 
  الطبیعي تیارالمقاربة العلمیة لل:عنوان المحاضرة

  
 بحیثمن بین المرجعیات البارزة في فلسفة التربیة، یعتبر اإلتجاه الطبیعي        

ل كتابھ المشھور حدد معالمھ الفیلسوف جان جاك روسو، وبالخصوص من خال
بحیث یرى ھذا المذھب على لسان روسو أن الطفل یولد على یة إمیل أو الترب

طبیعتھ خیرا وفي أحسن األحوال وإذا ما خرج من بین یدي والدیھ في تربیتھ فیفسد 
أن یتربى بین یدي والدیھ  ویتلقى أسوء العلوم والعادات وینصح روسو حسب رأیھ

 بحیث یكون المرضع أمھ والمؤدب أباه ویكون ھناك توافق بینھما سواء في الترتیب
أو المنھج وتكون تربیة الطفل أفضل على ید أفضل اآلباء تسامحا وثقافة مما ھي بید 

  )41،42. ، ص1985روسو ، (  .أبرع األساتذة
انة، توفیت و روسو لم یبلغ بعد لد في جنیف من أب ساعاتي و أم أدیبة و فنو

األسبوع األول بسبب مضاعفات الوالدة، وكان لذلك أثر كبیر في نفسیتھ حیث یقول 
في العاشرة من عمره . ”لقد كلفت والدتي موت والدتي ”في كتابھ إمیل أو التربیة 

وفي التاسعة عشر … التحق بمدرسة خارج جنیف تعلم فیھا الفالحة و عمل البساتین 
ف على السیدة دي وارنر وألحقتھ بالمدرسة وتعلم الموسیقى، كما درس مبادئ تعر

 … اللغة الالتینیة وتعرف على ما كتبھ فالسفة و مفكرون من مختلف العصور
، رحل إلى باریس، تزوج تیریز لیفاسییر الفتاة الریفیة التي تشتغل بإحدى 1741في 

س أتاح لھ وجوده في باری األطفال أطفال ألحقھم بدار رعایة 6الفنادق أنجب منھا 
 .… مباشرة بزعماء حركة التنویر كفولتیر و دیدرو االتصال

عاش حیاة البؤس و الشقاء في مختلف مراحل حیاتھ جعلتھ على درایة عمیقة بأسرار 
من المفاسد، و یجھر برأیھ في التربیة واالجتماع  المجتمع في عصره، و ما یحیط بھ

، 2018موسى، فرحة، (و السیاسة و االقتصاد غیر مبال بما قد ینالھ من عقاب
  )121-120.ص

  :وهي كاآلتي ):إمیل(المبادئ التربویة العامة في كتاب 
فهو ینكر الخطیئة : اإلیمان ببراءة الطفل التامة وخیریة طبیعته األصلیة - 1

ة كما ینكر أي وجود أصلي في قلب اإلنسان أو ما یطرأ على قلب اإلنسان األصلی
من حقد وكراهیة وحسد وأنانیة وفخر وما یلحق سلوكه من فساد وتحلل فهما 

 .مكتسبان له من البیئة الفاسدة التي عاش فیها ولیس من فطرته األصلیة



 02:االسبوع رقم         02:المحاضرة رقم  لوناس عبداهللا.د:اسم المؤلف
 

 :في تربیة النشءاإلعالء من شأن الطبیعة واإلیمان بوجوب مراعاة قوانینها  - 2
وهو یؤمن بضرورة التربیة لإلنسان، ألنها هي التي تساعد على تفتح شخصیته 
وصقلها وتشكیلها بالشكل المرغوب فیه والتربیة في نظره تأتینا من ثالثة مصادر، 

فنمو وظائفنا وجوارحنا  ،األشیـاءأو من  ،النـاسأو من  ،الطبیعـةإما من : هي
طبیعة وما نتعلم من اإلفادة من ذلك النمو ذلك هو تربیة الداخلي ذلك هو تربیة ال

الناس، وما نكتسبه بخبرتنا عن األشیاء التي نتأثر بها فذلك هو تربیة األشیاء وكأننا 
 .أمام ثالثة أساتذة یختلفون باختالف ضروبهم وباختالف أصولهم

ا لقوانین الطبیعة، تحترم میول الطفل  وغرائزه الفطریة والتربیة التي تسیر وفقً
ذاللها  ونزعاته األولیة ورغباته المعقولة، وتعمل على تحریر قواهم بدال من كبتها وإ
خضاعها للنظم والتقالید االجتماعیة، ألن في الحریة عونا للطفل على تنمیة  وإ
ا  شخصیته وتعویده على االستقالل واالعتماد على النفس، والتربیة التي تسیر وفقً

ة تعمل على تعویده أیًضا على حیاة البساطة والتقشف والصبر لقوانین الطبیع
 .واالعتدال في كل شيء وتحمل األلم

لیست سوى مقابر للجنس البشري، والتربیة ) روسو(وتعد المدن في نظر 
یجب أن تتخذ من مظاهر الطبیعة موضوًعا للدرس ووسیلة لتوضیح المعارف المراد 

 .اكتسابها

ا،للتربی) روسو(تأكید  - 3 ولیس معنى هذا  ة السلبیة حتى سن الثانیة عشر تقریبً
ا لقوانین  نما قصد بها تلك التربیة التي تسیر وفقً ا، وإ أال تكون هناك تربیة مطلقً
الطبیعة التي تخالف في خصائصها التربیة التقلیدیة، وبهذا المعنى فإنه من بین 

العملیة واالحتكاك  خصائص التربیة الطبیعیة اعتمادها على الخبرة والممارسة
باألشیاء أكثر من االعتماد على التلقین اللفظي، وحشو ذهن الطفل باأللفاظ التي ال 

ال ینبغي أن نلقن التلمیذ دروًسا لفظیة، «): إمیل(في كتابه ) روسو(معنى لها، یقول 
 فالتربیة وحدها هي التي یجب أن تتولى تعلیمه وتأدیبه، فالتربیة األولى إذا ینبغي أن

 .»تكون سلبیة خالصة
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كما أنه من خصائص التربیة السلبیة عدم تلبیة جمیع رغباته، وحمایته 
والعنایة به، وعدم جبره على تكوین عادة معینة، وعدم عقابه إال بما كان نتیجة 

  .طبیعیة لفعله
لذلك یجب : اإلیمان بأن الطفل وخصائصه ومیوله وحاجاته الحاضرة ومصالحه - 4

ملیة التربیة بدال من حاجات الكبار ومیولهم وقیمهم ومصالحهم أن تكون مركز ع
ومفاهیمهم، وفي ضرورة التمییز بین األعمار و مراحل النمو المختلفة ومحاولة إقامة 

وفي اإلیمان بأن . العملیة التربویة في كل مرحلة على أساس خصائص تلك المرحلة
ة طبیعیة تتماشى مع المیول والنوازع التربیة عملیة مستمرة باستمرار الحیاة وأنها عملی

الفطریة للطفل ولیست عملیة اصطناعیة تصد هذه النوازع وتلك المیول وتكبتها، 
وأنها عملیة تنبع من الداخل نتیجة الحتكاكنا بالعوامل البیئیة، وتتفق هذه المبادئ 

قرن في القرن الثامن عشر مع مبادئ التربیة الحدیثة في ال) روسو(التي آمن بها 
 .العشرین

األهداف التي یجب أن  :التربویة على إیمانه بأن) روسو(كما تقوم فلسفة  - 5
تسعى التربیة لتحقیقها والمناهج والخبرات التي تساعد على تحقیق هذه األهداف 
والطرق واألسالیب التي تتبع لتحقیق األهداف المرسومة والمناهج والخبرات المقترحة 

) روسو(حلة النمو التي یمر الطفل أو التلمیذ بها، یرى یجب أن تكون مناسبة لمر 
  :أن
یجب  ):الوالدة حتى السنة الخامسة(مرحلة الطفولة األولى التي تمتد من  - 

التركیز فیها على التربیة الجسمیة والنفسیة، سلیم البنیة الجسدیة وال یخاف من 
 .الطبیعة

صورة أوسع بتكوین الصفات بدء االهتمام ب ):سنوات 12-05(المرحلة الثانیة  - 
صفة : الخلقیة، مع التركیز على أهداف المرحلة السابقة، والصفات الخلقیة هي
  .الشجاعة، التقشف، تحمل األلم، االعتماد على النفس، تقدیر الحقوق المتبادلة

بدایة التربیة العقلیة، وهي أكثر تنظیما، وتختلف  ):سنة 15-12(المرحلة الثالثة  - 
التقلیدیة، وتتصف التربیة في هذه المرحلة بتنمیة ملكاته وقواه العقلیة،  عن التربیة
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وروح المبادأة، وتزویده بالمعارف النافعة عن الجغرافیا والعلوم الطبیعیة، وتحبیب 
  .بعض الفنون العملیة والحرف الیدویة إلیه كالزراعة والحدادة والنجارة

وفیها التركیز على  ):سنة 25(تى الـ المرحلة الرابعة وهي األخیرة التي تمتد ح - 
  .العاطفة والضمیر الدیني والذوق االجتماعي عنده

وهي خیر ما یختم به الشاب دراسته  :اإلیمان باألسفار والرحالت الخارجیة - 6
المنظمة ألن من شأن هذه األسفار والرحالت أن توسع من أفقه العقلي ومن تجاربه 

ة، وتغیر من اتجاهاته ومفاهیمه نحو هذه الشعوب، وتزید من معرفته للشعوب المختلف
 )52-51س، ص .لبوز، د(.وتهذب من أخالقه

  
 

 

 

  :المراجع
إمیل أو تربیة الطفل من : جان جاك روسو ترجمھ نظمي لوقا وقدمھ أحمد زكي محمد  -

  .1985المھد إلى الرشد، الشركة العربیة للطباعة والنشر ، 
التربیة ، جامعة البعث قسم كلیة التربیة، قسم معلم محمد موسى و محمد فرحة، فلسفة  -

 http://www.hama-univ.edu.sy    ،11/02/2018صف،حمص سوریا، عبر الرابط 
 .19:58على الساعة 

،مقال لجون جاك روســو )إمیــل أو التــربیة  (قراءة في كتــاب  :ابراھیم مصباح  -
  .https://www.new-educ.com ‘01/03/2019 ،20:41: منشور في الموقع 

محاضرات في علوم التربیة ، قسم علم النفس وعلوم التربیة ، كلیة العلوم  :عبد هللا لبوز -
  .اإلنسانیة و اإلجتماعیة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة
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  03محاضرة رقم 
  تیارات فلسفیة و مقاربات علمیة: مقیاس

  مدرسيلطلبة سنة أولى ماستر تخصص نشاط بدني ریاضي 
  البنائي تیارالمقاربة العلمیة لل:عنوان المحاضرة

 لوناس.د
  

 :یلي فیما نلخّصھا المعرفي للتعلم االفتراضات من مجموعة البنائیون ویضع
 :التوجھ وغرضیة مستمرةو نشطة بنائیة عملیة التعلم :أوال

 :اآلتیة المضامین االفتراض ھذا ویتضمن
 :بنائیة عملیة التعلم1-

 لتراكیب المتعلم ابھ یقوم مستمرة إبداع عملیة عن عبارة التعلم أن یعني وھذا
 العالم معطیات مع خبراتھ وتفسر مظتن (معرفیة منظومات) جدیدة معرفیة

 المحسوس،
 الفھم من وأشمل أوسع لفھم یسعى لكي خبرات من بھ یمر ما تنظیم یعید فالمتعلم

 أو الفھم على القائم التعلم على البنائیون ویؤكد .المحددة الخبرات بھ توحي الذي
12.ه، ص1423 العویشق، ) ) .Meaningful Learning المعنى ذي التعلم 

 

 :نشطة عملیة التعلم 2-
 بنفسھ، المعرفة تشافالك للوصول عقلیًا جھًدا یبذل المتعلم أن ذلك یعني

 حتى الفروض، یختبر أن ویحاول لحلھا، معینة فروض یقترح مشكلة یواجھ فعندما
 المبرمج التعلم في عنھ البنائیین عند النشط التعلم ویختلف .معینة نتیجة إلى یصل
ا یكون المتعلم حیث ً ا محددة لمعرفة یوصلھ نشاطھ أن غیر نشط ً  أطر داخل مسبق

  .بنفسھ المعرفة یبني أن المتعلم ىعل ولكن البرنامج،

 :التوجھ غرضیة عملیة التعلم - 3
 تحقیق إلى خاللھ من المتعلم یسعى غرضي تّعلم البنائیة نظر وجھة من فالتعلم

 نزعة ترضي أو لدیھ أسئلة على تجیب أو ما مشكلة حل في تسھم معینة أغراض
 وتجعلھ المتعلم طةأنش األغراض توّجھ حیث معین، موضوع تعلم نحو لدیھ ذاتیة

 واقع من التعلم أغراض تحدید أھمیة على یؤكد المبدأ وھذا .أھدافھ تحقیق في مثابًرا
  )18.ه، ص1423العویشق، (. واحتیاجاتھ واھتماماتھ المتعلم حیاة

  
 البنائیة والنظریة المنھج

 :یأتي كما البنائیة النظریة ضوء في المنھج عناصر تتأثر
 :األھداف :أوال

ًا التعلیمیة ألھدافا تصاغ  یتم عامة أغراض صورة في البنائیة النظریة لتصور وفق
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ًا تتضمن والمتعلمین المعلم بین اجتماعي تفاوض خالل من تحدیدھا  لمھمة عاًما ھدف
 التعلم
ًا لتحقیقھ، المتعلمین جمیع یسعى  من مجموعة أو متعلم كل تخص شخصیة وأھداف

  .لوحدھم  المتعلمین
ًا  :المحتوى :ثانی
 مشكالت أو مھام صورة في غالبًا - البنائیة النظریة ضوء في - المحتوى إعداد یتم

  .وحیاتھم المتعلمین بواقع عالقة ذات حقیقیة
 النمو من مزید إلى تفكیرھم لحفز المتعلمین فھم تتجاوز تطبیقات المحتوى ویتضمن

ا ً  :التدریس استراتیجیات :ثالث
 لمشكالت المتعلمین مواجھة على البنائیة ظریةالن في التدریس استراتیجیات تعتمد

ّتھا التي التدریسیة االستراتیجیات أبرز ومن لھا، حلول إیجاد نحو للسعي حقیقیة  تبن
 :البنائیة النظریة

 .الشكل بخریطة التدریس -.التعلم دورة -.المشكالت حل -
 

  :أدوار المعلم
 .متھومبادرا واستقاللیتھم المتعلمین یشجع -

 .والیدویات أولیة ومصادر خام لوماتالمع یستخدم -

 التدریس أسلوب ویغیّر ، المفضلة الموضوعات یختاروا أن للمتعلمین یسمح -
 .والمحتوى

 .مفاھیمھم في اآلخرین مع یتشاركوا أن قبل للمفاھیم المتعلمین فھم عن یتحقق -
 .البعض بعضھم ومع معھ مناقشات في للدخول المتعلمین یشجع -

ا تفكیًرا تتطلب أسئلة طرح طریق عن ثللبح المتعلمین یشجع - ً  وأسئلة عمیق
 )19.ه، ص1423العویشق، ( .البعض بعضھم لسؤال ویشجعھم ، مفتوحة

 

  :المراجع
عبد هللا لبوز، محاضرات في علوم التربیة ، قسم علم النفس وعلوم التربیة ، كلیة العلوم  -

  .اإلنسانیة و اإلجتماعیة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة
ه ، دون 1423 ن حمد العویشق، النظریة البنائیة وتطبیقاتھا في التعلیم و التعلم،ناصر ب -

 . طبعة ودون دار نشر 
محمد موسى و محمد فرحة، فلسفة التربیة ، جامعة البعث قسم كلیة التربیة، قسم معلم  -

 http://www.hama-univ.edu.sy    ،11/02/2018صف،حمص سوریا، عبر الرابط 
 .19:58على الساعة 

بوطالبي بن جدو ،محاضرات في مادة النظریات التربویة لطلبة السنة الثانیة، جامعة  -
محمد لمین دباغین كلیة العلوم اإلنسانیة فرع علوم وتقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة 

  .2015/2016سطیف، السنة الجامعة 
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   04محاضرة رقم 
  تیارات فلسفیة و مقاربات علمیة: مقیاس

  مدرسيلطلبة سنة أولى ماستر تخصص نشاط بدني ریاضي 
 الوجودي تیارالمقاربة العلمیة لل:عنوان المحاضرة

  لوناس. أ
  

وتؤكد   أن الوجود یسبق الماھیة أي أن الوجود اإلنساني قد سبق المعرفة، الوجودیة تعني

ر الروحي في اإلنسان وھو الوعي أو اإلدراك الشعوري وبالوعي الوجودیة على المظھ

تتحقق الذات وھي ال تھمل الجسم فاإلنسان یجازف في الحیاة من أجل خلق نفسھ ومن أجل 

 ،مسئولیتھ الخاصة، وفي ھذه الحالة ال بد من استعمال جسمھ لكي یتمكن من ھذه المواجھة

الم الخارجي فالذات تفتح على العالم الخارجي والجسم صلة الوصل بین الذات المفكرة والع

 .من خالل الجسد وھو ما یسمى بالوجود في العالم

واضع حجر الزاویة للتیار الوجودي ) م1858- 1813(ویعتبر سورین كیركجارد 

المعاصر، وقد كان من اشد الناس كرھا لما یسمى بالتصنیف الفلسفي، وكان یؤثر أن یعبر 

  .قصص ثم یترك للقارئ مھمة اكتشاف فلسفتھ الوجودیةعن أفكاره في روایات و

إن للفلسفة الوجودیة عالقة وثیقة في میدان التربیة فلیس غریبا أن یكون للوجودیة نتائج 

بالنسبة للعملیة التربویة ، ذلك أن كلمة یربي تعني في أصلھا االشتقاقي یظھر أو یخرج 

ھار إمكانات الفرد، وكلمة الوجود البشري ،أي أن التربیة بأوسع معانیھا ھي العمل على إظ

تعني الخروج أو االنطالق نحو إمكانات المرء، فالتربیة ال تعني اقل من أن نترك المرء 

، أي یخرج عن حالتھ الراھنة ویعلو علیھا إلى المجال الوجودي الذي یصبح فیھ " یوجد"

  .ما ھو، أي شخصا فریدا

ع أفعالھ وتصرفاتھ وھو مسؤول مسؤولیة كاملة اإلنسان في نظر الوجودیة ھو مجمو     

ألنھ حر یستطیع أن یختار تصرفات أخرى، والخیر والشر في الطبیعة اإلنسانیة یقاس 

بمدى سلوك اإلنسان وقدرتھ على مواجھة المواقف الحیاتیة ومدى نجاحھ أو إخفاقھ فیھا، 

ً والعكس فاإلنسان مواقف فبقدر نجاحھ فیھا یحقق ذاتھ أي بقدر ما یكون  خیرا

  )2018موسى ، فرحة، (.صحیح
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ھل ترى أن ھذا التیار یخدم العملیة التربیة من خالل تأكیده على وجودیة المتعلم : سؤال 

  ورغبتھ في الخروج للوجود للتمیز عن غیره؟

  

  :اھداف التربیة

إن الھدف التربوي في نظر الوجودیة ھو تحقیق بناء الشخصیة الواعیة الحرة المسؤولة 

لملتزمة التي تحقق ذاتھا من خالل مواقف الحیاة التي یمر بھا اإلنسان والتي یعیشھا ا

  .ویعانیھا

  التطبیقات التربویة للفلسفة الوجودیة

  :المنھاج

المنھج الدراسي في نظر الوجودیة ھو الركیزة األساسیة التي عن طریقھا یتحقق الھدف،  

وھذا المنھج یعالج المشكالت التي تتبناھا ھذه الفلسفة مثل العزلة والفردیة والمعرفة 

وطبیعة المواد الدراسیة وقضیة القیم والمعرفة ، ومن الموضوعات التي یحتویھا المنھج 

التي ترتبط بالعالم الخارجي الذي ھو مجال الحریة والممارسة واالختیار الدراسي المواد 

  .ففي طریق ھذه المواد یستطیع الطالب أن یعرف العالم الخارجي لكي یحقق ذاتھ

طریقة التدریس التي تعتمدھا الوجودیة ھي طریقة الحوار، الطریقة   :طریقة التدریس

ففي طریق الحوار یستثیر المعلم التالمیذ  السقراطیة التي تمكن الطالب من تحقیق ذاتھ،

ویدفعھم إلى البحث ومراجعة المعارف السابقة والمفاھیم الشائعة لكي یجد الطالب نفسھ 

  .أمام المواقف

وظیفة المعلم ھي أن یثیر میل المتعلم وذكاءه ومشاعره، أي أن یساعد الطالب في  :المعلم

التزامھ بالحریة والفردیة یستطیع أن یؤكد  مرحلتھ نحو تحقیق الذات، والمعلم بفضل قوة

  .حماسھ لدى الطلبة تجاه المثل العلیا لھذه الفلسفة

تؤكد الفلسفة الوجودیة للتربیة على الحریة الحقیقیة للتلمیذ والتأكید على أصالتھ،  :المتعلم

ي وان الھدف األساسي الذي یجب أن یضعھ التلمیذ أمام نفسھ ھو أن التفكیر الذاتي ضرور

ألنھ تحقیق لذاتھ، وترى أن یكون للتلمیذ دور أساسي في اختیار الخبرات التعلیمیة ومكان 

التعلم وزمانھ وطریقتھ وان یتحمل حریة االختیار ھذه، وتركز ھذه الفلسفة على العالقة 
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، مصطفاوي( .بین المعلم والمتعلم بحیث ال یتولد بینھما صراع یقف عائقا أمام التلمیذ 

  )01.، ص2015

  المنھاج الدراسي؟ تأكیدھا على أھمیة علل میول ھذا التیار للتربیة من خالل: سؤال

  

  :المراجع
عبد هللا لبوز، محاضرات في علوم التربیة ، قسم علم النفس وعلوم التربیة ، كلیة العلوم  -

 .اإلنسانیة و اإلجتماعیة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة
منشورة على التیارات التربویة المعاصرة،  ، محاضرات في مقیاسمصطفاوي  الحسین -

على الساعة  www.univ-bouira.dz  .24/04/2017موقع جامعة البویرة ، 
21:59. 

محمد موسى و محمد فرحة، فلسفة التربیة ، جامعة البعث قسم كلیة التربیة، قسم معلم  -
 http://www.hama-univ.edu.sy    ،11/02/2018عبر الرابط  حمص سوریا،صف،

 .19:58على الساعة 
بوطالبي بن جدو ،محاضرات في مادة النظریات التربویة لطلبة السنة الثانیة، جامعة  -

محمد لمین دباغین كلیة العلوم اإلنسانیة فرع علوم وتقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة 
  .2015/2016سطیف، السنة الجامعة 
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   05محاضرة رقم 
  تیارات فلسفیة و مقاربات علمیة: مقیاس

  مدرسيلطلبة سنة أولى ماستر تخصص نشاط بدني ریاضي 
 )النفعي(البراغماتي  تیارالمقاربة العلمیة لل:عنوان المحاضرة

  لوناس. أ
ومعناه العمل، وھي مذھب ) براغما(البراغماتیة اسم مشتق من اللفظ الیوناني 

قل ال یبلغ غایتھ إال إذا قاد صاحبھ إلى العمل الناجح، فالفكرة فلسفي یقرر أن الع
الصحیحة ھي الفكرة الناجحة، أي الفكرة التي تحققھا التجربة، فكل ما یتحقق بالفعل 
ھو حق، وال یقاس صدق القضیة إال بنتائجھا العملیة، ومعنى ذلك كلھ أنھ ال یوجد في 

حة بصرف النظر عن جانبھا المیداني العقل معرفة أولیة تستنبط منھا نتائج صحی
  .العملي، بل األمر كلھ رھن بنتائج التجربة العملیة التي تقطع مظان االشتباه

َم الجدید المعروف بأمریكا، وھي  والبراغماتیة فلسفة تعبر عن ِمزاج العال
فلسفة حدیثة وھي ثمرة التفاعل بین األفكار التي حملھا المھاجرون األوروبیون إلى 

كا، وبین البیئة الجدیدة التي نشئوا فیھا، فقد نزل المھاجرون في أرض واسعة أمری
بكر، یعتمدون على سواعدھم وعقولھم في تذلیل الصعاب التي یلقونھا، واستغالل 
جمیع اإلمكانیات الموجودة تحت أیدیھم لكي تتیسر لھم عیشة رغدة، فالمعول إذن 

جھھا أحدھم، بواسطة طریقة من الطرق على العمل والكفاح وحل المشكالت التي یوا
  :الثالثة التالیة

 .العقل ، أو الحیلة، أو بالمحاولة
  .ولیس المعول على ثروة موروثة أو وسائل مطروقة

الروح ال تؤمن بالجبر وإنما تؤمن بأن ظروف الحیاة یمكن تحسینھا  وھذه
ا  بالتصمیم على العمل الذي یسترشد بالعقل، والتي تعتقد أن التفكیر ً مرتبط ارتباط

  .مالزًما بالعمل
  .تعتبر أن المثل األخالقیة فارغة وعقیمة إذا انفصلت عن وسائل تحقیقھا كما

  .لیست ثابتة، ولیست نظاًما كامال بل ھي عملیة جاریة في تغیر مستمر الحقیقة
لیس ألعوبة في ید القوى الخارجیة، ولكنھ یستطیع صیاغة وتشكیل  اإلنسان

  )53لبوز، دس، ص ( .إرادتھالظروف بعزمھ و
  

ما مدى مطابقة التیار البراغماتي لما نعیشھ الیوم من عالم العولمة : سؤال
  الفكریة؟
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 : المبادئ العامة لفلسفة التربیة البراجماتیة - 1
 
أن اإلنسان كائن طبیعي یعیش في بیئة اجتماعیة وبیولوجیة ویستجیب إلى  -1

 .المثیرات البیولوجیة واالجتماعیة
لإلنسان طبیعة محایدة فھو ال خیر وال شر بفطرتھ وإنما لدیھ االستعداد  إن - 2

 أن یكون ھذا وذاك
فاإلنسان ال یقتصر على مجرد , المعرفة عملیة تفاعل بین اإلنسان وبیئتھ  - 3

 .بل إنھ یصنعھا, استقبال المعرفة
تلك التي تحقق التربیة ھي الحیاة ولیست إعداد للحیاة فالتربیة السلیمة ھي   - 4

 .النمو المتكامل
 . استبعاد الطرق الشكلیة في التدریس واالعتماد على میول األطفال  - 5
 . االھتمام بالطالب من النواحي الجسمیة والعقلیة والخلقیة واالجتماعیة  - 6
  )2012أبو عال، (. ن المعرفة تأتي للفرد عن طریق الخبرةإ  - 7
  

  :ةممیزات الفلسفة البراغماتی  - 2
 .إیمان أتباعھا بالتطور المستمر في جمیع مظاھر الحیاة -
 .اإلیمان بوحدة العالم -
 .اإلیمان بوحدة الشخصیة اإلنسانیة -
 .اإلیمان بقیمة الذكاء البشري في إصالح المجتمع وتقدمھ -
 .تقدیس العمل -
 )53لبوز، دس، ص ( .تأكید الخبرة والتجربة كمصدر للمعرفة -
  .یة الوظیفیة للمعرفة واألخالقالنظرة النفع -
 
  :العوامل التي أثـرت في الفلسفـة البراغماتیة في التربیـة - 3

) أو التربیة التقدمیة كما تسمي نفسھا(تعتبر النظریة البراغماتیة في التربیة 
إحدى الفلسفات التي میزت القرن العشرین بزعامة المربین األمریكیین بعدما كانت 

) األلمان، اإلنجلیز، الفرنسیون وغیرھم(ربوي بید األوروبیین قیادة التفكیر الت
وأصبح دور أوروبا في القرن العشرین دور المقلد للنظریات التربویة األمریكیة، بل 

  :تعدى حتى إفریقیا وآسیا خصوًصا بعد الحرب ع الثانیة، ولھذا كلھ عوامل أھمھا
رر فكري ورفض التقالید واألفكار ما یمتاز بھ العلماء والمربون األمریكان من تح - 1

السائدة وحب صادق للتجربة والبحث العلمي، وتمتعھم بالحریة وتمكنھم من نشر 
 .أفكارھم
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ما یلقاه البحث العلمي والتربوي في أمریكا من تشجیع مادي ومعنوي من  - 2
المؤسسات الحكومیة واألھلیة، وھذا فیما تزخر بھ المكتبة التربویة األمریكیة من 

 .الف المجالت التربویة والنفسیة والكتب واألبحاث والتقاریر التربویةآ
ما یمتاز بھ التنظیم السیاسي األمریكي من إعطاء أكبر قدر ممكن من الحكم  - 3

المحلي للمقاطعات والمدن وسماحھ لھذه المدن والمقاطعات في أن تدیر شئون 
ل من سلطة الحكومة تعلیمھا بنفسھا وتكیفھ حسب ظروفھا وحاجاتھا دون تدخ

االتحادیة أو حكومات الوالیات، وقد ساعدت ھذه الالمركزیة في التعلیم على ظھور 
لیمیة باختالف قوانینھا التعلیمیة وتنظیماتھا المدرسیة ومناھجھا اآلالف من النظم التع

الدراسیة، كما شجعت على تنویع واتساع نطاق التجارب التربویة في مجاالت 
 .المناھج وطرائق التدریس والتنظیم المدرسي

تمشي النظریات التربویة األمریكیة مع نتائج األبحاث النفسیة والتربویة  - 4
ع المبادئ الدیمقراطیة ومع متطلبات المجتمع الصناعي الحدیث واالجتماعیة وم

 )54لبوز، دس، ص ( .واكتسابھا بذلك صفة العالمیة
وھي بالتالي أھم عوامل سرعة تطور التفكیر التربوي األمریكي وتقدمھ، 

  .وعلى جعلھ یحتل مركز القیادة العالمیة
  

تائج العملیة التربویة أكثر من ركز التیار البراغماتي على نحسب منظورك ھل ی: سؤال 
  مضمونھا؟

،  John Dewey ، م 1859-1952دیوي جون االتجاه ھذا في ساروا الذین من
  : التالي الوجھ من التربیة إلى ینظر الذي
 :ثالث بعناصر العملیة ھذه وتتم :الخبرة ھو التربیة أساس 1-

 .ما شيء فعل -أ
 الفعل ھذا بنتیجة الشعور -ب
 وھذه معرفة إلى تؤدي فالخبرة ,الخبرة تسببھا التي والمعاناة الفعل ینب الربط ثم -ج

 .السلوك في تعدیل إلى تؤدي المعرفة
 مختلف إدخال بضرورة دیوي ینادي :والممارسة العمل عن ینتج المثمر التعلیم 2-

  )54لبوز، دس، ص ( .مصغرة صورة وتصبح ,یجددھا ھذا ألن المدرسة إلى المھني
 ذلك من ویجني ضرورتھ یدرك فھو شيء بصنع التلمیذ یقوم وعندما ,للمجتمع 3-

 .مختلفة خبرات
 البیئة مع أفضل تكیف إلى النشاط یوجھ أنھ بحیث مشكالت حل وسیلة ھو التفكیر 4-

 المتغیرة
 محل تحل مدرسیھم وبین وبینھم األطفال بین التعاونیة االجتماعیة الطریقة أن 5-

 .التقلیدیة المدرسة في المعلم یمارسھا يالت والدیكتاتوریة السیطرة
 عنھ وینشأ ) الموضوعیة العوامل وبین ( الداخل ) الذات بین والترابط التفاعل أن 6-

 الداخل في للفرد بالموقف یسمى ما یكون ( الخارج ( Situation) مستمر تغییر
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 لھذه جیھوالتو والتنظیم التوفیق تتطلب المربي ومھمة الخارج في المحیطة والظروف
  )55لبوز، دس، ص (.النتائج أحسن إلى للوصول العالقة

 

 : االنتقادات الموجھة إلى فلسفة التربیة البراجماتیة -5
 
تركز البرجماتیة على المتعلم وتعده المحور األساس في بناء المنھج وتنفیذه  - 1

التعلیمیة  وترفض البرجماتیة التحدید السابق للمادة العلمیة وترفض التخطیط للعملیة
ً وفصوالً , ومراحلھا   .مما یجعلھا تبتعد عن تنظیم العملیة التربویة موادا

 .تؤكد الخبرة الذاتیة للفرد بوصفھا وسیلة لمعرفة العالم الخارجي والتعامل معھ  - 2
أنھا تؤكد النمو التلقائي للفرد بحكم العوامل الوراثیة الحتمیة والبیولوجیة وتنظر  - 3

وعلى ھذا األساس . راكم الكمي للخبرات الفردیة في تكوین الشخصیةإلى أھمیة الت
ً لقدرات األفراد الطبیعیة وال  ،تتعامل مع التربیة باالنتقاء االجتماعي والتوزیع وفقا

وعلیھ ال یمكن بناء الشخصیة المتكاملة بحكم إغفالھا للتراث الحضاري . سیما الذكاء
 .والعوامل االجتماعیة 

التربیة البراجماتیة بمعاییر روحیة فلیس في رأیھا وجود سابق للقیم ال تتقید   - 4
وتنمي الفردیة والنجاح الفردي والمنفعة , فھي بذلك تأكد التنافس , والمعاییر الروحیة

 .والبقاء لألقوى
ً من أن تقدم المعرفة لھ  - 5 وھذا سیؤدي إلى تحطیم التنظیم . تقدم التلمیذ للمعرفة بدال

ً عن أنھا ال تقدم للتالمیذ إال المعلومات الجزئیة , دة العلمیة المنطقي للما فضال
 .والسطحیة ذات الھدف النفعي مما یؤدي إلى ضعف المستوى العلمي للتالمیذ

یتمثل دور المعلم البراجماتي في النصح واالستشارة وتنظیم ظروف الخبرة   - 6
ال الكثیر من طاقات المعلم وھذا یعني إھم. واإلمكانات التي تساعد على تعلم الفرد

  )2012أبو عال، (. وإمكاناتھ وإبداعاتھ ألنھ عنصر فاعل في العملیة التعلیمیة
  

  :المراجع
عبد هللا لبوز، محاضرات في علوم التربیة ، قسم علم النفس وعلوم التربیة ، كلیة العلوم  -

  .اإلنسانیة و اإلجتماعیة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة
، مقال عن فلسفة التربیة البراغماتیة، كلیة التربیة محمد ابو عال مھدي محمد جواد -

: ، جامعة بابل، عبر الرابط1األساسیة، قسم التربیة الخاصة ، المرحلة 
http://basiceducation.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=11&lcid=29874    11/03/2020  19:40على الساعة. 

ي مادة النظریات التربویة لطلبة السنة الثانیة، جامعة بوطالبي بن جدو ،محاضرات ف -
محمد لمین دباغین كلیة العلوم اإلنسانیة فرع علوم وتقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة 

  .2015/2016سطیف، السنة الجامعة 
منشورة على مصطفاوي الحسین، محاضرات في مقیاس التیارات التربویة المعاصرة،  -

على الساعة  www.univ-bouira.dz  .24/04/2017ة ، موقع جامعة البویر
21:59. 
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   60محاضرة رقم 
  تیارات فلسفیة و مقاربات علمیة: مقیاس

  مدرسيلطلبة سنة أولى ماستر تخصص نشاط بدني ریاضي 
 الواقعيالمقاربة العلمیة للمذھب  :عنوان المحاضرة

  لوناس. أ
  

 ):Humanistic – Realism(المـذھب اإلنساني الواقعي 
إلحیاء المبادئ ) 17و 16 القرنین(ویقصد منھ ذلك المذھب التربوي الذي ظھر في 

التربویة التي امتاز بھا عصر النھضة األول ولمقاومة االتجاه اإلنساني الضیق الذي 
اللتین ظھرتا ) النزعة الشیشرونیة(وكذا ) النزعة اإلنسانیة القاصرة(یتجلى في 

وقویت شوكتھما في القرن السادس عشر، واإلنسانیون الواقعیون، وإن اتفقوا مع 
ین الكالسیكیین محدودي األفق في االھتمام باللغات واآلداب الكالسیكیة فإنھم اإلنسانی

اختلفوا معھم في جعلھم ھذه اللغات واآلداب غایة في حد ذاتھا ویجعلونھا محور 
المجھود التربوي، بینما الواقعیون كانوا ینظرون إلیھا على أنھا مصدر ھام لمعرفة 

نیة ونظم الحیاة البشریة، ولمعرفة كثیر من تراث الماضي ومعرفة الدوافع اإلنسا
الحقائق العلمیة والتاریخیة، والتربیة في نظر اإلنسانیین الواقعیین ال تھدف فقط إلى 
 .كسب المعرفة بل تھدف أیضا إلى تحقیق النمو الجسمي والخلقي واالجتماعي للفرد

  )45.لبوز، د س،  ص( .
 

) 17و 16القرنین (لدعاة والمناصرین في وكان للمذھب اإلنساني الواقعي كثیر من ا
 .Juan Lم 1540-1492جوان لویس فیفز، (منھم على سبیل المثال االسباني 

Vives,(الفرسي ، و) ،م 1553-1483فرانسوا رابلیھFrançois Rabelais,( ،
وغیرھم، ولكل منھم ) ,John Miltonم 1674- 1608جون ملتون، (واالنجلیزي 

ل النزعة الواقعیة في المنھج الدراسي السابق الذي اقترحھ ودالئ .مؤلفاتھ الھامة
تبدو واضحة في استخدامھ للغة الالتینیة والیونانیة والدراسات الكالسیكیة ) ملتون(

القدیمة كوسائل لتحقیق أھداف واقعیة وكمصادر لدراسة علوم وفنون تنفع اإلنسان 
غیر اإلنسانیة وبین العلوم في حاضر حیاتھ ومحاولة جمعھ بین العلوم اإلنسانیة و

  )45.لبوز، د س،  ص( . .النظریة والعلوم ذات الصبغة الفنیة العملیة
  

 : المبادئ العامة لفلسفة التربیة الواقعیة
بل تؤكد على أن االنسان  ،ال تؤمن بوجود قوى فطریة موروثة قبل الوالدة   1-

 .محكوم بتأثیر البیئة الطبیعیة واالجتماعیة على الوراثة
فإن الحریة الفردیة ال  ،تؤمن الواقعیة بأن الفرد ھو أساس الكیان االجتماعي 2-

تتحقق إال في حالة تمتع الفرد بجمیع االمتیازات والحقوق الخاصة وھذا ال یكون إال 
 .في حالة تقلیص سلطة الحكومة على األفراد
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مطلقة على التربیة عملیة تدریب لإلنسان على العیش بواسطة معاییر خلقیة  3-
 .أساس ما ھو صحیح لإلنسان بوجھ عام

إن من أھم األھداف التي تؤكدھا ھذه الفلسفة التربیة الجسمیة وتدریب الحواس  4-
بالعلوم الطبیعیة والتجریب وتشجیع المدارس العلمیة والمھنیة باألنشطة  .واالھتمام

 .ةوالممارسات داخل المؤسسات التعلیمیة واالھتمام بالفروق الفردی
تؤكد الواقعیة على ضرورة أن تكون المادة الدراسیة ھي المحور المركزي في  -5

التربیة وأن تسمح للمادة الدراسیة للطالب بالوقوف على البنیان الفیزیائي والثقافي 
وأن یكون محتوى المناھج یشمل العلوم الطبیعیة بفروعھا  ،للعالم الذي یعیش فیھ 

 .میة وأسلوبھا في البحثالمختلفة من حیث المادة العل
أن تكون طریقة التدریس مالئمة لشخصیة المتعلم وإعداده للحیاة وتؤدي إلى  -6

 .تكامل شخصیتھ
ً وأن یكون  -7 ً حسنا ً توافقا ً ومتوافقا ً متسامحا تسعى الواقعیة إلى جعل الطالب شخصا

ً مع البیئة المادیة والثقافیة ً وجسمیا ً عقلیا  .منسجما
ً للتراث الثقافي والمعلم ھو الذي یحدد المعرفة أن التربیة ب -8 ید المعلم بوصفھ ناقال

الزویني، (  .في العملیة التربویة فدور المعلم مساعدة الطلبة للوصول إلى الحقائق
2013(  

  
 ):Social Realism(المذھـب االجتماعي الواقعي 

ة یعتبر أكثر تشبعا وقد مھدت جھود اإلنسانیین الواقعیین لظھور اتجاه جدید في التربی
بالروح الواقعیة، یتمثل في المذھب االجتماعي الذي اعتنقھ بعض المربین في القرون 

، ویقصد بھذا المذھب التربوي ذلك )18و 17القرنین (واتسع في ) 17(السابقة للقرن 
المذھب الذي ینظر إلى التربیة على أنھا وسیلة إلعداد الفرد للحیاة االجتماعیة 

ھدفھا في ذلك . أي الرجل المتعلم المھذب) الجنتلمان(لسعیدة ولخلق الرجل الناجحة ا
تھذیب أخالقھ وتشكیل میولھ وطباعھ وتنمیة قدراتھ واتجاھاتھ بما یجعلھ عضوا نافعا 
في حیاتھ العملیة، ولتحقیق ھذا الھدف النفعي األخالقي فقد دعا أنصار ھذا المذھب 

مدیدة األجل باعتبارھا أھم عوامل التربیة ووسائلھا إلى العنایة بالرحالت واألسفار ال
تساعد على تنمیة تجارب الفرد وتوسیع أفقھ العقلي وتبصیره  - في نظرھم-فھي 

بأحوال الناس وعاداتھم وأخالقھم ویحتك بالشعوب، ویمثل، ھذا المذھب المربي 
الذي ناصر روح النھضة في التربیة الفرنسیة والمناداة ) Ramusرامس، (الفرنسي 

بنوع من التربیة اإلنسانیة تختلف تمام االختالف عن التربیة اإلنسانیة القاصرة 
 .ضد تربیة القرون الوسطى) Rabelaisرابلیھ، (الشائعة في عصره طبقا مع جھود 

  )46لبوز، د س،  ص( 
 

 ):Sense – Realism(المـذھب الحسي الواقعي 
بعد أن مھدت لھ ) 17ق(وھو ذلك االتجاه أو الحركة التربویة التي قویت شوكتھا في 

جھود اإلنسانیین المتحررین وجھود أنصار النزعتین الواقعیتین السابقتي الذكر والتي 
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تعتبر أكثر إیغاال في الواقعیة وأقرب إلى الروح العلمیة الحقیقیة وإلى روح التربیة 
فقد قامت ھذه الحركة على احترام العلوم الطبیعیة . اھین السابقینالحدیثة من االتج

وعلى استخدام الطریقة العلمیة الحدیثة، كما أنھا احتوت بذور التربیة الحدیثة التي 
تبلورت بصورة أوضح وطبقت عملیًا على شكل واسع في القرن العشرین، ومن 

اإلعالء من شأن الحواس ومن المبادئ التي تقوم علیھا ھذه الحركة أو ھذا المذھب 
شأن اإلدراك الحسي في اكتساب المعرفة وفي عملیة التربیة، فالمعرفة في نظر 
أنصار ھذا المذھب تأتي أوال عن طریق الحواس كما أنھم یرون وجوب بناء عملیة 
ً من بنائھا على نشاط الذاكرة،  التربیة على اإلدراك الحسي أو الخبرة الحسیة بدال

یمان بھذا المبدأ مخالفة صریحة لروح التربیة اإلنسانیة التقلیدیة القائمة ویتضمن اإل
على الحفظ والدراسة النظریة، وقد جر اإلیمان بھذا المبدأ أنصار ھذه الحركة 
التربویة إلى اإلیمان بمبدأ آخر وھو أن الطفل یجب أن یحیط بالفكرة أكثر مما یحیط 

قبل أن یعرف الكلمة المعبرة عنھ أو بعبارة باألسلوب اللغوي ویجب أن یفھم الشيء 
  )48لبوز، د س،  ص( .یعرف الكلمة بواسطة معرفة الشيء أخرى یجب أن

  
ومن المبادئ التي تقوم علیھا أیًضا االھتمام البالغ بالطبیعة كمصدر للمعرفة والحقیقة 

المبادئ واالعتقاد بأن التربیة ھي عملیة طبیعیة أكثر منھا صناعیة، وأن القوانین و
التي یجب أن تؤسس علیھا التربیة التي یمكن الكشف عنھا في الطبیعة، والتربیة في 
ضوء ھذا المبدأ یجب أن تكون قائمة على أسس نفسیة متمشیة مع طبیعة الطفل میولھ 
واستعداداتھ، كما یجب أال تھدف إلى كبت الطفل أو الضغط علیھ، بل یجب مساعدة 

على إتمام عملھا  –أحد ممثلي ھذه الحركة–) ملكاستر ریتشار(الطبیعة كما یقول 
بكمال، وأن تھتم بالنمو الشامل لشخصیة الطفل بدال من االھتمام الشكلي بنموه العقلي 
فقط، ویتجسد في المواد الدراسیة، ولتكون عملیة التربیة واقعیة طبیعیة أكثر فقد نادى 

ن العلوم الطبیعیة والعلوم أنصار ھذه الحركة بوجوب إحالل المواد المستمدة م
االجتماعیة من الحیاة المعاصرة محل المواد األدبیة واللغویة، وإحالل اللغة القومیة 
محل اللغة الالتینیة في تدریس المواد المختلفة ال سیما في السنوات المدرسیة األولى، 

الستقراء ا(وسعیًا منھم وراء تسھیل عملیة التربیة فقد نادوا بوجوب استخدام طریقة 
Induction (یقة بجھود في دراسة المواد المختلفة بعد أن قویت شوكة ھذه الطر

ھذه أھم المبادئ التي قامت علیھا الحركة الحسیة الواقعیة ، ومن أتوا بعده) بیكون(
فرانسیس (وكان لھا دعما كبیرا لتطور النظریة التربویة، وأبرز زعماء ھذه الحركة 

لبوز، د س،  ( . )جون آموس كومنیوس(و). ,F. Baconم 1626- 1561بیكون، 
  )48ص

  
  :االنتقادات الموجھة إلى فلسفة التربیة الواقعیة

  
ً منھا أن الرغبات , لم تھتم التربیة الواقعیة بالتلمیذ ومیولھ ورغباتھ  1- اعتقادا

لكن . والمیول ما ھي إال أمور أو نزعات طارئة وعارضة وھي أشیاء متغیرة
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اسیات العملیة التي یحتویھا المنھج ھي أمور جوھریة ألنھا ثابتة غیر الحقائق واألس
  .متغیرة

و أكدت على الجانب المادي ,اعتمدت الثنائیة إذ قسمت العالم على مادة وصورة 2-
وھدفت الواقعیة إلى التكیف مع البیئة المادیة اكثر من , اكثر من الجانب الروحي

  .البیئة الروحیة
 
قائق ما ال یمكن للعقل أن یصل إلیھا عن طریق أدواتھ المعروفة إن ھناك من الح -3

ً في تفسیرھا   )2013الزویني، (  .وبھذا یكون العقل قاصرا
  
  
  

  :المراجع
عبد هللا لبوز، محاضرات في علوم التربیة ، قسم علم النفس وعلوم التربیة ، كلیة العلوم  -

  .اإلنسانیة و اإلجتماعیة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة
 جامعة الوقعیة، التربیة كلیة الواقعیة، التربیة فلسفة مقال الزویني، موسى صاحب ابتسام -

،  http://basiceducation.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=11&lcid=34902 :الرابط عبر العراق، ، بابل
 .13:30، 25/03/2020: تم اإلطالع 

التربویة لطلبة السنة الثانیة، جامعة بوطالبي بن جدو ،محاضرات في مادة النظریات  -
محمد لمین دباغین كلیة العلوم اإلنسانیة فرع علوم وتقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة 

  .2015/2016سطیف، السنة الجامعة 
منشورة على مصطفاوي الحسین، محاضرات في مقیاس التیارات التربویة المعاصرة،  -

على الساعة  www.univ-bouira.dz  .24/04/2017موقع جامعة البویرة ، 
21:59. 
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   70محاضرة رقم 
  تیارات فلسفیة و مقاربات علمیة: مقیاس

  مدرسيلطلبة سنة أولى ماستر تخصص نشاط بدني ریاضي 
 تربیة من منظور اسالميالمقاربة العلمیة لل :عنوان المحاضرة

  لوناس. أ
  

تمتد فترة ازدهار التربیة اإلسالمیة ستة قرون من القرن السابع المیالدي 
في شبه الجزیرة العربیة وانتقل إلى إمبراطوریتي الفرس والروم عندما انتشر اإلسالم 

المغولي عام  )هوالكو(وحتى القرن الثالث عشر عندما سقطت بغداد على ید 
لبوز، ( .م، وتقسم هذه الفترة إلى عدة أطوار لكل واحد منها خصائصه التربویة1258

  )41دس، ص 
فھي . التي ارتضاھا المجتمع ألفرادهالتربیة في أي مجتمع ھي تطبیق أمین للثقافة و 

انعكاس للثقافة وترجمة لھا، إذ ال یمكن أن تكون التربیة مستقلة عن الفلسفة السائدة 

م بھ عند المختصین أن . في المجتمع ّ وھذا قانون یطال أیة تربیة كانت، إذ من المسل

ّة ن أیدیولوجیة أو وال بّد لكل تربیة م. التربیة لیست عملیة محایدة أو موضوعیة مستقل

فالتربیة القومیة غیر التربیة الوطنیة غیر . فلسفة تكون حاضنة لھا وراسمة أبعادھا

كما أن التربیة في المجتمعات الشیوعیة ھي غیرھا في المجتمعات . التربیة الدینیة

 )2017محمد علواش، (.اللیبرالیة وھكذا دوالیك

  :أطـوار الحضارة اإلسالمیـة - 1
 .)صلى اهللا علیه وسلم(نمو اإلسالم في عهد الرسول الكریم  :الطور األول

وهو طور الفتوحات اإلسالمیة التي بدأت في عهد أبي بكر الصدیق  :الطور الثاني
 .أول الخلفاء الراشدین وقاربت نهایتها في عهد األمویین

وهو طور تكوین الحضارة العربیة واالمتزاج بین الشعوب  :الطور الثالث
ویبدأ بظهور العباسیین ویمتد حتى ظهور األتراك السالجقة في القرن  والحضارات،

 .الحادي عشر المیالدي، وتدخل فیه حضارة األندلس منذ القرن الثامن المیالدي
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والذي یبدأ مع ظهور األتراك السالجقة وینتهي بظهور المغول : الطور الرابع
 )41دس، ص  لبوز،( .في القرن الثالث عشر وسقوط بغداد على أیدیهم

  :ةـداف التربیة اإلسالمیـأه - 2
لم تكن أهداف التربیة اإلسالمیة واحدة في كل العصور اإلسالمیة، ورغم ذلك 

  :فإننا نرجع أهداف التربیة اإلسالمیة إلى ما یلي
 .ویركز على دراسة علوم الدین والشریعة :الهدف الدیني

بالغرض النفعي العملي، ولكل وهو ما تعبر عنه التربیة الحدیثة  :الهدف الدنیوي
متطلبات الحیاة، ویركز على دراسة علوم اللسان والتاریخ والجغرافیة والكیمیاء 

 .والفیزیاء والطب والهندسة والفلك وغیرها من العلوم

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

وقد ورد في اآلیات الكریمة واألحادیث الشریفة ما یؤكد  عن الحقیقة ودقائق المعرفة،
في حین نجد أن أهداف التربیة عند األمم األخرى إما دنیویة فقط كما  هذه األهداف،

لمسحیین في كانت عند الیونان والرومان أو دینیة فقط كما كانت عند بني إسرائیل وا
الصدر األول، ومن هنا فهي تفوق غیرها من أنواع التربیة عند األمم قدیمها 

  )42لبوز، دس، ص ( .وحدیثها
  

. والفلسفة اإلسالمیة ھي تطبیق للتصّور اإلسالمي عن هللا والكون واإلنسان والوجود

ُطلق علیھ  " سالمیةالفلسفة التربویة اإل"وأما تطبیقاتھا التربویة أو ما یمكن أن ن

فھي النشاط الفكري اإلسالمي الذي . فیقصد بھا تطبیق المنھج اإلسالمي على التربیة

َم واألھداف التي تسعى  ِی یعمل على تنظیم العملیة التربویة وتنسیقھا وتوضیح الق

ولھذا تستمد الفلسفة اإلسالمیة تصّوراتھا من القرآن والسُّنة لحقیقة اإلنسان . لتحقیقھا

فھي تؤمن بأن هللا واحد أحد، منھ . كون، وموقع كلیھما من الخالق لھماوموقعھ من ال

َ، وخلق اإلنسان  ً وشھودا صدر كل شيء، وإلیھ یعود، وأنھ خلق الكون وجعلھ غیبا
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لعبادتھ، وجعلھ خلیفة في األرض إلعمارھا وترقیة الحیاة على ظھرھا، وفق منھجھ 

   .كاملتین، ال بدیلتین وال نقیضتینوشریعتھ، وخلق الحیاة دنیا وآخرة، وجعلھما مت

وھي بھذا المعنى منھج ونظام للحیاة، توّجھ اإلنسان والمجتمع في سلوكھ وعالقاتھ 

 .وارتباطاتھ، ونظمھ ومؤسساتھ المختلفة

والفلسفة اإلسالمیة ھي نظام یقوم بالتركیز على الكون واإلنسان والحیاة وما بینھم 

. الفلسفة لیست سوى معبر للحیاة األخرى بعد الوفاةوالحیاة في ھذه . من عالقة تفاعل

وتعمل الفلسفة التربویة اإلسالمیة على بقاء النوع البشري من خالل إحكام عالقات 

اإلنسان بالخالق والكون والحیاة واآلخرة، ومن خالل تصّورھا األشمل للحاجات 

من أھم ما یمیّز و. اإلنسانیة الجسدیة والمعنویة ثم تكامل ھذه الحاجات المعنویة

الفلسفة التربویة ھو نظرتھا للكون واإلنسان والحیاة وتلبیتھا لجمیع احتیاجات اإلنسان 

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

محمد علواش، ( .جوانب الحیاة بجمیع مراحل نمو اإلنسان من المھد وحتى الوفاة

2017(.  

  :المراجع
د هللا لبوز، محاضرات في علوم التربیة ، قسم علم النفس وعلوم التربیة ، كلیة العلوم عب -

  .اإلنسانیة و اإلجتماعیة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة
   :الرابط عبر نت، المیادین التربوي، بعدھا في اإلسالمیة التربیة مقال علواش، محمد -

https://www.almayadeen.net/articles   ،26/04/2020  ،20:20. 
بوطالبي بن جدو ،محاضرات في مادة النظریات التربویة لطلبة السنة الثانیة، جامعة  -

محمد لمین دباغین كلیة العلوم اإلنسانیة فرع علوم وتقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة 
  .2015/2016سطیف، السنة الجامعة 

منشورة على المعاصرة،  مصطفاوي الحسین، محاضرات في مقیاس التیارات التربویة -
على الساعة  www.univ-bouira.dz  .24/04/2017موقع جامعة البویرة ، 

21:59. 
 



 08:االسبوع رقم         08:المحاضرة رقم  لوناس عبداهللا.د:اسم المؤلف
 

   80محاضرة رقم 
  تیارات فلسفیة و مقاربات علمیة: مقیاس

  مدرسيلطلبة سنة أولى ماستر تخصص نشاط بدني ریاضي 
 )تابع(اسالمي تربیة من منظور المقاربة العلمیة لل :عنوان المحاضرة

لوناس. أ  

  :ةـفلسفة التربیة اإلسالمیـح مالم - 3
  :أما مالمح فلسفة التربیة اإلسالمیة عبر العصور فتتلخص في ما یلي

التربیة اإلسالمیة مسؤولیة فردیة، فالفرد المسلم مطالب بتنمیة نفسه بنفسه من  -
 .مناهل العلم حسب إمكانیاته وحسب توافر العلم في عصره

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

 .ومكان، وفي مختلف أماكن وجود اإلنسان

 .تعتبر التربیة اإلسالمیة تربیة عملیة تربط بین العلم والعمل وبین النظر والتطبیق -

م الكبیر، والمعلم قدوة كل إنسان فیها معلم، فالكبیر یعلم الصغیر، والصغیر یعل -
 .لما یدعو إلیه، ویأمر بالبر والخیر ویلتزم بهما

أنها تربیة قوامها الحریة، وتقوم على االنفتاح على البیئة المحلیة وعلى العالم  -
أجمع ورغم ذلك فإنها تقوم على األصالة، ولكنها ال تأخذ من نظم التربیة في العالم 

 .الخارجي إال ما تحتاج إلیه

ا للجماعة التي توجه األفراد والهیئات وترشدهم وتساعدهم، ا مهمً عطي دورً ت -
 )41لبوز، دس، ص ( .وتتم النقص فیما یقومون به من جهود

  :اإلسالمیة التربیة فلسفةل طبیقات التربویةالت - 4
لیس هنالك اتفاق عام عند العلماء المسلمین على المناهج  :اإلسالم والمناهج
ها، وال على المراحل الدراسیة ووحدات التعلیم فیها إال أن هذا ال الدراسیة ومقررات

یحول دون استخالص المبادئ العامة من المناهج المختلفة، وعلى ضوء ما تقدم فقد 
 :قسم المنهج إلى قسمین األولي والعالي
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القرآن والدین والكتابة والشعر والنحو : ومواده الدراسیة هي :ج األوليـالمنه
في مقدمته إلى أن دراسة القرآن كانت األساس  )ابن خلدون(والقصص، وقد أشار 

في جمیع المدارس األولیة أو الكتاتیب، ثم تختلف بعد ذلك في المقررات األولى بین 
لم یقتصر على هذا، ولم یقف  على أن التعلیم في المرحلة األولیة بلد إسالمي وآخر،

عند حد األخذ ببعض العلوم واكتساب المهارات الجسمیة، بل تعدى ذلك إلى التربیة 
 .)ة وابن سینا والغزاليیابن الجوزي وابن مسكو (الخلقیة كما توضح ذلك مؤلفات 

یكن مقیدا بدراسة مواد  تعددت المناهج في هذه المرحلة، فالطالب لم :ج العاليـالمنه
ینة ولم یفرض علیه منهج خاص، إال أن المواد الدینیة واللغویة كانت مشتركة بین مع

المنهج الدیني : جمیع المناهج، ویمكن تقسیم المناهج في هذه المرحلة إلى قسمین
 )الخوارزمي(األدبي، والمنهج العلمي األدبي، أما المناهج الدینیة األدبیة فلیخصها 

علم الفقه، علم النحو، علم الكالم، الكتابة، : ا یليفیم) مفاتیح العلوم(في كتابه 
 .العروض، علم اإلخبار

أما  ،ا لفائدته في المیراث ومعرفة التقویموفي حاالت كثیرة یدرس الحساب نظرً 
النوع الثاني من المناهج، أي العلمیة األدبیة، فیسایر ظهورها المرحلة الثانیة من نمو 

والصناعات عند العرب وتتلخص كما أوردها الفكر اإلسالمي وتطویر العلوم، 
  :فیما یلي )الخوارزمي(

وتشمل الطب بفروعه، والتشریح وعلم تشخیص األمراض وعلم  :العلوم الطبیعیة
ثم علم المعادن والمناهج والنبات والحیوان وكیمیاء ... العقاقیر والعالج والتغذیة الخ

  ).السیمیاء(تحویل المعادن إلى ذهب 
وتشمل الحساب والجبر والهندسة وعلم الفلك والموسیقى  :یاضیةوالعلوم الر 

  .والمنطق والفلسفة ...لخإوالمیكانیك، وعلم اآلالت الرافعة 
على التفریق بین أسالیب تعلیم  )الغزالي(یحرص اإلمام  :اإلسالم وطرائق التدریس

الكبار وأسالیب تعلیم الصغار، ویرجع ذلك إلى اختالف درجة اإلدراك بین الطفل 
إن أول واجبات المربي أن یعلم الطفل ما یسهل علیه فهمه، ألن «: والبالغ فیقول

وقد اتبع المسلمون . »الموضوعات الصعبة تؤدي إلى ارتباكه العقلي وتنفره من العلم
ماال طریقة الحفظ والتلقین، والسیما في تعلیم القرآن الكریم، أما في المراحل العلیا إج
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فقد تمیزت طریقة التعلیم بكثرة النقاش واألسئلة بین الطالب واألساتذة، بعد أن یفرغ 
 .األستاذ من محاضرته

جالل وتعظیم تظهر من  :اإلسالم والمدرس نظر اإلسالم إلى المدرس نظرة تقدیس وإ
إن مداد العلماء لخیر من «: الكثیرة )صلى اهللا علیه وسلم(ل أحادیث الرسول خال

ا فمن علم وعمل بما علم فهو الذي یدعى عظیمً «: )الغزالي(یقول  ،»دماء الشهداء
ا في ملكوت السموات فإنه كالشمس تضيء لغیرها، ومن اشتغل بالتعلیم فقد تقلد أمرً 

 .»ووظائفها جسیما فلیحفظ آدابه ا وخطرً عظیمً 

ا یتحلى ا في عمله وحلیمً ا صادقً وقد اشترط اإلسالم في المعلم أن یكون متدینً 
بالوقار والرفق والتواضع وعلیه أن یقصد بتعلیمه مرضاة اهللا تعالى قبل أي شيء 

  )42لبوز، دس، ص ( .آخر
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   90محاضرة رقم 
  تیارات فلسفیة و مقاربات علمیة: مقیاس

  مدرسيلطلبة سنة أولى ماستر تخصص نشاط بدني ریاضي 
 الفلسفة الحدیثة للتربیة الریاضیة :عنوان المحاضرة

  لوناس. أ
لقد دخلت التربیة الریاضیة في حیاة اإلنسان قدیمًا وحدیثًا عند معظم الدول      

واألمم والشعوب بالرغم من اختالف ثقافاتها ، لكونها تلعب دورًا في حیاتهم بشكل 
مباشر أو غیر مباشر ، ولهذا تغیرت أغراض التربیة الریاضیة فنجدها قدیمًا عند 

بالدین ، والطقوس الدینیة ، إلى درجة انه حتى المجتمعات البدائیة وثیقة االرتباط 
والعدید من . العاب الكره البسیطة كانت لها دالالت معینة عند القبیلة التي تلعبها 

األلعاب كانت محاكاة لبعض األعمال الحیویة كبذر الحبوب او جمع المحصول ، 
نمو او او صورة لألعمال السحریة وتمارس هذه األلعاب لحث المزروعات على ال

  )2012، الربیعي( . وفیراً لجعل المحصول 
 أحد أن الریاضة تعد) الریاضة والمجتمع(في كتابه ) أمین أنور الخولي(یرى 

 شكل من اإلنسانیة تمعاتلمجا من مجتمع یخلو یكاد المهمة، فال اإلنسانیة األنشطة
 عرفها ولقد تمع،لمجا هذا تخلف أو تقدم درجة عن النظر الریاضة، بغض أشكال من

ن تلفة،لمخا وحضاراته عصوره عبر اإلنسان  بشأنها، حضارة كل توجهات تفاوتت وإ
 أو دفاعیة كانت سواء عسكریة العتبارات بالریاضة اهتمت الحضارات فبعض

 أشكال من وكشكل الفراغ، أوقات لشغل الریاضة مارس اآلخر والبعض توسعیة،
 فطن حیث تربویة، كطریقة أخرى حضارات في الریاضة وظفت بینما الترویح،
 الكبیرة وقدرتها الریاضة، به تحفل الذي القیم إطار إلى القدماء التربویون المفكرون

 اآلثار والتطبیع وبناء الشخصیة االجتماعیة المتوازنة، ناهیك عن التنشئة على
المفهوم بممارسة الریاضة وتدریباتها البدنیة، وهو  القدم منذ ارتبطت التي الصحیة

العلمیة حول اآلثار الوظیفیة والصحیة على المستوى  الذي أكدته نتائج البحوث
  )97لبوز، دس، ص (  .البیولوجي لإلنسان
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إن التربیة هي الحیاة ذاتها، وأن " :وتقوم الفلسفة الحدیثة على الفرض القائل
وذلك من  ،"مهمةا في هذه الحیویً  االتربیة البدنیة كجزء من التربیة العامة تلعب دورً 

  :خالل تحقیق األهداف اآلتیة
مساوئ نقص  -  ،الوظیفي هاتأثیر  - ،اللیاقة البدنیة - :هدف التنمیة البدنیة - 1

 ،البدنیة البناء التكویني للیاقة - ،العوامل المؤثرة في اللیاقة البدنیة - ،البدنیة اللیاقة
التوافق الشكلي  -، القوام الصحیح - ،البدانة ىالسیطرة عل -  ،تنمیة الصفات البدنیة

  .التركیب الجسمي ونمط الجسم - ،والجمالي لجسم اإلنسان
لحركة لالكفایة اإلدراكیة  -  ،ة وأهمیتهایالمهارة الحرك - :هدف التنمیة الحركیة - 2

  .الطالقة الحركیة - ،وأهمیتها
الحركة  - ،المعرفة الریاضیة وأهمیتها - :هدف التنمیة المعرفیة والعقلیة - 3

  .البصیرة الثاقبة والریاضة - ،كمصدر للمعرفة الحركة والمهارات الدراسیة المعرفیة
التأثیرات النفسیة االیجابیة  - ،تشكیل الشخصیة -  :هدف التنمیة النفسیة - 4

  .تحقیق الذات عبر األنشطة الحركیة - ،للریاضة
القیم  - ،ي ثريالنشاط الحركي كمناخ اجتماع - :هدف التنمیة االجتماعیة - 5

القیم االجتماعیة ألنشطة  - ،التكیف االجتماعي - ،االجتماعیة للنشاط الحركي
  .الفریق

 - ،االیجابیة هتأثیرات -  ،الترویح وأهمیته - :هدف الترویح وأنشطة الفراغ - 6
  .الریاضة للجمیع

أهمیة تقدیر جمالیات الحركة  - :هدف التنمیة الجمالیة والتذوق الحركي - 7
  .فرص التعبیر عن الجمال عبر الحركة - ،القیم الجمالیة للحركة - ،وتذوقها

ة بشكل عام فرصة ثمینة لتطویر وتعدیل بعض السمات یالریاض التربیة تعدو 
  .احترام القوانین -، التعاون -، الثقة بالنفس -  :، مثلتلمیذالشخصیة عند ال

لمیول تعمل التربیة الریاضیة على تكوین كثیر من ا :باتـول والرغـتكوین المی - 8
تساهم بشكل جدي في تنمیة االتجاهات و العمریة للجنسین  والرغبات لمختلف الفئات
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األنشطة الریاضیة التي تخدم اإلنسان والمجتمع على حٍد  وتطویرها نحو ممارسة
  .سواء

 تاالجبالمرة ة الریاضیة علة عالقة مباشیربمن خالل ما سبق، یتبین أن الت
 - ،االحتراق النفسي - ،النفسیة الضغوط – ،الدافعیة - ،الشخصیة -: التالیة

والعدید … حركة الجماعة - ،العدوان الریاضي - ،العنف الریاضي - ،االحتراف
لبوز، دس، ص (  .والنشاط البدني يالریاض سلوكالناتجة عن ال من األبعاد األخرى

98(  
البدنیة والریاضیة في التخفیف من الضغوط النفسیة دور ممارسة األنشطة  -2

  :ذـللتلمی
 تعد ممارسة أنشطة التربیة البدنیة والریاضة من أهم العوامل التي تستخدم

  :، وذلك من خالل األسالیب التالیةللتلمیذ لمقاومة ومعالجة الضغوط النفسیة
: األكسوجینیة، مثلالبدنیة  اصة األنشطةـإن وسیلة لالسترخاء، وخ :رخاءـاالست - 

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

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

الحسنة والمثل األعلى ذلك  وتمثل القدوة :الطبیعة الحركیة للتربیة البدنیة - 
ومن المعلوم أن  ،ویقلد فیها الشخص الذي تستحق أفعاله وأقواله أن یحتذى بها

أنهم قدوة حسنة كغیرهم من  هم علىمیذالتمعلمي التربیة البدنیة ینظر إلیهم 
  .المعلمین

 حثون على أن هناك أربعة مستویات للمسؤولیة فياتفق البا :الشعور بالمسؤولیة - 

وهناك العدید من  االحترام، المشاركة، وتوجیه الذات، والعنایة،: التربیة البدنیة وهي
فیه صفة المسؤولیة حیث  الطرق واألسالیب التي یمكن للمعلم أن یسلكها لكي تتحقق

لمشاركة الفاعلة في حثه على ا یستطیع المعلم أن یعلم الطالب المسؤولیة عن طریق
على التفكیر بان یحث ذاته عوًضا میذ لتاألنشطة بمختلف أنواعها، وكذلك حث ال

  .مشاركة إیجابیة ومسئولة تلمیذمشاركة ال عن التأثر بآراء الزمالء وبذلك تصبح
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دخال أسالیب تعلم جدیدة ومبتكرة ،ا للتغییرعندما یكون المعلم متحمًس  :الحماس -   وإ
إلى  میذالتال كقدوة یسعى هیشاركونه ذلك الحماس وهذا مما یعزز دور  میذالتفإن ال

حماسهم ودافعیتهم نحو المشاركة لعدة أسباب  میذالتبینما یفقد ال، تقلیده والتشبه به
الملل والضجر من التكرار الذي یمارسه بعض معلمي التربیة البدنیة من : من أهمها

وهذا بكل  ،)طرق تقلیدیة للدرس(حد یصرون على استخدام أسلوب تعلم وا الذین
ویتجهون إلى  میذ،التال یجعل من المعلم قدوة حسنة یحتذى بها فینفر ال تأكید

 في األنشطة الترویحیة المصاحبة للدرس ویتهربون من المشاركة الفعالة في المشاركة
  .موضوع الدرس األساسي

یة الحمیمة والصداقة داخل ینبغي التركیز على العالقات األخو : العنایة واالهتمام - 
 بمعنى إن المنافسة یجب أن تفضي إلى فتح المجال إلقامة ،العملیة التدریسیة أطار

لبوز، دس، ص (  .میذالتالعالقات االجتماعیة والروابط الفردیة والشخصیة بین ال
99(  

 

  :المراجع
، محاضرات في علوم التربیة ، قسم علم النفس وعلوم التربیة ، كلیة العلوم عبد هللا لبوز -

 .99- 97ص ص  .اإلنسانیة و اإلجتماعیة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة
مجمود داود الربیعي ، مقال المنطلقات الفلسفیة للتربیة الریاضیة،جامعة بابل  -

-http://www.husseinmardan.com/DrMahmod: ، العراق، عبر الموقع
07.htm  ،20/04/2020 ،19:30.  
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