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لزنك أحمد/ د تقديم  

 

 جامعة محمد خيضر بسكرة 

معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية        

  
                                

  في في محـــــــــــــــــاضـــــــــــرات محـــــــــــــــــاضـــــــــــرات 

ة ة البيداغوجية المعاصرالبيداغوجية المعاصرالنظريات النظريات     
 التربية الحركية  اولي ماسترموجهة للسنة ا
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 البيداغوجية المعاصرة مقياس النظريات  :محتوى مادة 

 
النظريات التربكية   -1

 النظرية السمككية/ أكال 

 النظريات التربكية الركحانية كالكجدانية/ ثانيا      
النظريات التربكية الركحانية االسالمية / ثالثا     

 النظريات التربكية  االجتماعية المعرفية/رابعا     
النظريات التربكية الشخصانية /خامسا    

النظرٌية التربكية  البنائٌية /سادسا    

نظرية الذكاءات المتعددة / سابعا    

 النظريات المعرفيَّة/ ثامنا    

: النظريات التربكية في المجاؿ التربية البدنية الرياضية تطبيقات /تاسعا     

 

: النظريات التربويةممخص 
: سموكيةالنظرية ال/  اوال 

ـ كىك عالـ نفس 1913عاـ  (جكف كاطسكف )كانت بدايات االتجاه السمككي عمى يد العالـ
تأثرا عظيما كانتيى بو األمر  (1958 -1849)أمريكي تأثر بأعماؿ العالـ الركسي بافمكؼ 

نيا تقؼ عمى قدـ المساكاة مع عمـك الحيكاف  إلى اعتبار السمككية ىي عمـ النفس الكحيد كا 



3 
 

كلكجيا كالكيمياء ، كتعتبر السمككية مف كجية نظر بافمكؼ دراسة األفعاؿ السمككية بصكرة كالفسي
ـ في إحدل مدف بنسمفانيا األمريكية حيث اىتـ 1904مباشرة، ثـ جاء سكنر الذم كلد عاـ 

بدراسة كتابات كاطسكف كبافمكؼ حكؿ سمكؾ اإلنساف كالحيكاف ثـ التحؽ ببرنامج الدراسات 
ـ النفس في جامعة ىارفارد كبدأ تجاربو عمى الفئراف كأصدرىا في كتاب بعنكاف العميا في عؿ

ـ لمكاصمة أبحاثو 1936ـ ثـ انتقؿ إلى جامعة مينكسكتا عاـ 1938:سمكؾ الكائنات الحية عاـ
كما . كقد عرؼ سمكؾ االستجابة بأنو تجاكب أك رد فعؿ مف الكائف لمبيئة. عمى الحيكانات

نو ما يقـك فيو الكائف بالتأثير في البيئة كالفعؿ فييا ، ثـ ظير تصكر عرؼ السمكؾ الفاعؿ بأ
كالذم يعتقد أف تأثير التعزيز ىك تقكية الرابطة بيف المنبو  (قانكف األثر)ثكرندايؾ لمتعمـ بالتأثير 

طفاء السمكؾ. كاالستجابة  .كظيرت مفاىيـ مثؿ المعزز كالتعزيز كتشكيؿ السمكؾ كا 
تجاه أف السمكؾ متعمـ مف البيئة كمف أشير ركاده بافمكؼ، سكنر، يعتبر أصحاب ىذا اال

كأشير . كيمثؿ ىؤالء االتجاىات الرئيسة لتفسير السمكؾ. باندكرا، كاطسكف، ثكرندايؾ كجا ثرم
ىذه االتجاىات الربطي الذم تمثمو نظرية ثكرندايؾ كسكنر، كالشرطي الذم تمثمو نظريات 

المحاكلة كالخطأ ، )لو نظريات الجشطالت كمف ىذه النظريات بافمكؼ كجا ثرم ،كالتكاممي كتمث
. االقتراف، كقانكف التكرار

 :العناصر األساسية التي تقوم عمييا النظرية السموكية 1-2 
أم أف السمكؾ اإلنساني في معظـ أنماطو متعمـ اإليجابي منو أك : السمكؾ في الغالب متعمـ /ا 

مكف إكساب الطالب السمكؾ اإليجابي، كتعديؿ السمكؾ السمبي عمى حد سكاء كبيذا فمف الـ
 .السمبي لديو أك إلغاؤه كاستبدالو بسمكؾ إيجابي

ىي المسئكلة عف تحرير مخزكف الطاقة لدل الطالب بتكجيو سمككو ليشبع : الدافعية / ب 
 .حاجاتو كطالما أف السمكؾ متعمـ فال يحدث التعمـ بدكف دافعية
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ؿ سمكؾ لمطالب عبارة عف ردة فعؿ أك استجابة لمثير قد تعرض لو ؾ: المثير كاالستجابة/ ج 
 .استجابة سميمة

إف تعزيز االستجابة اإليجابية لممثير أم السمكؾ اإليجابي يقكم ىذا : التعزيز كالممارسة / د
السمكؾ كيثبتو كىذا يؤدم إلى تطبيقو كممارستو في المستقبؿ عند مكاجية مثير مشابو 

 :التي تستند إلييا النظرية السموكية المسممات األساسية
إف السمكؾ اإلنساني يخضع لعدد مف المتغيرات أك المؤثرات الداخمية  -1    
 .أك الخارجية في البيئة المحيطة باإلنساف (أم بالفرد نفسو)   
 .اف السمكؾ الذم يتـ تعزيزه يككف أكثر قابمية لمتكرار مف السمكؾ الذم ال يتـ تعزيزه -2
 .السمكؾ اإلنساني إجرائيا قابؿ لممالحظة كالقياس كالتقكيـ ضمف معايير محددةإف  -3
إف السمكؾ اإلنساني سكاء اإليجابي أك السمبي منو متعمـ أم مكتسب مف عممية التعمـ  -4

 .كالتعميـ كيمكف تعديؿ السمكؾ غير السكم مف خالؿ تطبيقات النظرية السمككية
أفراد ليس بالضركرة يككف قد نتج عف نفس العكامؿ  إف السمكؾ لدل فرد أك مجمكعة -5

كالمؤثرات، كقد ال يؤدم نفس المؤثر بالضركرة إلى نفس االستجابة عند األفراد المختمفيف كال 
 .يؤدم نفس االستجابات عند نفس الفرد تحت ظركؼ مختمفة

  63ص.2001،: ناصر، إبراىيـ
 :النظريات التربوية الروحانية والوجدانية/ ثانيا

  ككيميس التيار التربكم، منيـ أبراىاـ ماسمك ، أسيـ العديد مف العمماء في طرح نماذج مف ىذا
ككف آراء المساىميف في نشر ىذه النظريات جاءت متباينة،  ، كغيرىـ، كبالرغـ مف.ىارماف

 .تيار يدعى اليـك بالتيار الركحاني لمتربية لكنيا تصب جميعا في
 :ـ ماسمكأىداؼ التربية عند أبراىا

غير أفكاره فانتقؿ  يعترؼ أنو كاف في أبحاثو األكلى سمككيا، لكنو"المعمـك أف أبراىاـ ماسمك  مف
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ىذا العالـ إلى نقده لمسمككية التي يرل  مف السمككية إلى اإلنسانية، كيرجع ىذا التحكؿ في أفكار
لمذيف ينبغي أف يحظيا في لتستبعد بذلؾ تعميمو اإلبداع كالنقد ا أنيا جاءت لتسريع تعمـ الطفؿ،

تسييؿ  كيكمف اليدؼ األساسي لمتربية عند ماسمك في. بأىمية كبيرة حسب ىذا الباحث التعميـ
اكتشاؼ انتمائيا إلى ىذا  معرفة المتعمـ لذاتو، كىك ما يمكف أف يحدث مف خالؿ مساعدتو عمى

؛ أم أف يكتشؼ عالقتيا بالككف الككف؛ فالمتعمـ ينبغي أف يتعمـ كيؼ يكتشؼ ذاتو في
حسب ىذا –تحقيؽ ىذا اليدؼ األساسي  بيكلكجيتو الشخصية إلرضاء حاجاتو، أما طريقة

  :فتكمف فيما يمي -الباحث
الشعكر باألمف، الشعكر باالنتماء كالحب : إرضاء حاجات الطفؿ النفسية األساسية مثؿ (أ 

 .كاالحتراـ كالتقدير
ة التي تمكنو مف رؤية ما ىك دنيكم كما ىك أبدم جعمو قادرا عمى تحصيؿ التجربة الصكفي (ب 

 .في آف كاحد
 .تمكيف المتعمـ مف بمكغ اإلدراؾ الحدسي المتعمؽ بعالقتو بالككف (ج 
 .جعؿ التأمؿ كالتفكير الممي في قمب العممية التربكية، كالتخمي عف النمكذج السمككي (د 

كلتحقيؽ ىذا  .ـ عمى اكتشاؼ ذاتودكر المدرس في رأم ماسمك، فيكمف في مساعدة المتعؿ أما
سبيؿ لتحقيؽ ىذه األىداؼ،  الدكر، يجب أف ينطمؽ المدرس مف نظرة إيجابية لممتعمـ، كأحسف

حدسي، يمكنو مف ربط عالقتو بالككف،  ىي كؿ األساليب التي تساعد الطفؿ عمى بمكغ إدراؾ
أبدم في آف كاحد، رؤية ما ىك دنيكم كما ىك  كتحصيؿ التجربة الصكفية التي تمكنو مف

دراؾ األشياء مف خالؿ أبعادىا الدينية المقدسة؛ كبإيجاز يكمف ىدؼ كؿ تربية في جعؿ  كا 
 (44اص1980: محمد جكاد رضا  ) .معرفة كينكنتو المتعمـ متمكنا مف

. 
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 : النظريات التربوية الروحانية االسالمية/ ثالثا
 التربكييف في مجاؿ التنظير التربكمىذا المفكر المصرم أحمد  مدككر أحد المساىميف  يعد

الركحاني، يقكؿ  ففي سياؽ حديثو عف عناصر المنيج التربكم في التصكر. الركحاني اإلسالمي
تحديد أىدافيا تحديدا يتسؽ  إف مف أىـ عكامؿ فشؿ المناىج التربكية ىك عدـ: " ىذا الباحث

مف ىذا "الحياة كغاية كجكده ككظيفتو في مع اإلنساف مف حيث مصدر خمقو، كمركزه في الككف
الذم ال " التكحيد"النظرية الركحانية لمتربية، يتجسد في خاصية  القكؿ، نستطيع أف ندرؾ أف أثر

اهلل  آخر في ىذه النظرية سكل تحرير اإلنساف، أم نقمو مف عبادة العباد إلى عبادة يعني شيئا
مف كرائو تدريب  كؿ ىدؼ يقصد كحده؛ كمف ىذا المنطمؽ يؤكد الدكتكر عمى أحمد مدككر، أف

تشريعاتو، أك ميارة أك فكرة، أك اتجاه  الطالب عمى تعمـ شعيرة مف شعائر الديف أك تشريع مف
المتعمـ قادرا عمى اإلسياـ في عمارة األرض كترقيتيا  فيك ىدؼ ديني، طالما القصد ىك جعؿ

  .منيج اهلل بإيجابية كفاعمية، كفؽ
معرفي أكجداني أك )كاف صنفيا  أحمد مدككر أف األىداؼ ميمايمكف أف نفيـ مف كالـ عمى 

تحقيؽ التكامؿ بيف األصناؼ الثالثة،  يجب أف تصب في تحقيؽ نشاط كاحد، ىك (نفسي حركي
يتحقؽ ىذا التكامؿ بيف الجكانب المعرفية  ك ال ليصب ىذا التكامؿ في عبادة اهلل كحده،

المستكيات المتضمنة داخؿ كؿ جانب مف ىذه  الحركية، إال إذا شمؿ كالكجدانية كالنفسية
 فالتركيز عمى الجانب المعرفي ليس منصبا عمى مستكل التذكر كحده، أك الفيـ "الجكانب، 

عمى جميع  كحده، أك التطبيؽ أك التحميؿ أك التركيب، أك التقكيـ كحده، بؿ ىك منصب أيضا
الحركي، ليس منصبا عمى  لجانبكالتركيز عمى ا. ىذه المستكيات، بحيث تتكامؿ فيما بينيا

المركبة كحدىا؛ بؿ ىك منصب عمى  التدريب عمى الميارة البسيطة كحدىا، كال عمى الميارة
المعرفة اإلنسانية بطريقة متكاممة إنو بالفعؿ  جميع الميارات التي تككف الجانب الحركي في

حقيقو في العمؿ التربكم، الذم تدعك النظريات الركحانية إلى ت تكامؿ جكانب النفس اإلنسانية
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يتحقؽ مف خالؿ تحديد أىداؼ تركز عمى الجانب المعرفي كالكجداني  كىك ما يمكف أف
  .آف كاحد، حتى ال يحدث خمؿ أك عدـ تكازف في النفس اإلنسانية كالجسمي في

أحمد  حسب –فيما يخص اإلجراءات العممية لتحقيؽ أىداؼ التربية الركحانية، فتكمف  أما
قدراتو الحدسية، كتعميمو  اإلصغاء، كتنمية قابميتو لمتأثر، كتطكير"في تعميـ الفرد كيفية  -مدككر

تمؾ التي تؤدم إلى الحصكؿ عمى النشكة  التضحية كالتذاكب الركحاني؛ فالتربية الحقيقية ىي
 "كعمى المذة العالية في التعمـ

 اتجاه إسالمي، نجد أحمدأحد المساىميف في تكريس نظرية تربكية ركحانية ذات  باعتباره
أساليب  فصال كبيرا يتحدث فيو عف" نظريات المناىج التربكية" مدككر يخصص في كتابو 

طرائؽ التدريس التي  كطرائؽ التدريس، كيكفي أف نذكر ىنا أنو يترؾ الباب مفتكحا أماـ كؿ
رائؽ ىي فيك يؤكد أف جميع الط تمكف المربي مف تحقيؽ أىداؼ المنيج التربكم اإلسالمي،

فيك ال يفضؿ طريقة ". أك ما سيكجد فيما بعد سكاء ما كاف مكجكدا منيا اآلف"طرائؽ سميمة، 
بتحقيؽ أىداؼ المنيج التربكم؛ فالطريقة الحكارية بجميع  عمى أخرل، عندما يتعمؽ األمر

 كطريقة حؿ المشكالت، كطريقة المالحظة (النمذجة)كالمكجية، كطريقة القدكة  أنكاعيا الحرة
حسب متطمبات  كالتجربة كغيرىا مف طرائؽ التدريس كأساليبو، كميا طرائؽ يمكف المزج بينيا

مستكيات األىداؼ التي يسعى  المكقؼ التعميمي، كفعالية الطريقة كتأثيرىا يختمفاف باختالؼ
المحتكل الذم تتناكلو، كبمدل كفاءة المعمـ  المدرس إلى تحقيقيا، كباختالؼ طبيعة المادة أك

كباختالؼ نكعيات كأعداد الطالب كبمدل تكافر البيئة المدرسية  ذقو في استخداـ الطريقة،كح
 .كالتجييزات المالئمة المناسبة

  :في ظؿ ىذه النظريات التربكية الركحانية أف نستنتج ما يمي
  .يعتبر المتعمـ جزءا مف الككف، كيتطكر مف خالؿ العالقات التي يسمح بيا العمؿ التربكم/1
كأىداؼ تعميمية، في  إف القيـ التي تدعك النظريات التربكية الركحانية إلى تحقيقيا، محددة / 2 
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أمثاؿ محمد صمى اهلل عميو كسمـ  رجاؿ عظماء"األفكار كالفمسفات كالديانات التي أتى بيا 
 .ءكريشنا كغيرىـ مف األنبياء كالرسؿ كاألكليا كأفالطكف ك Dante كالمسيح عميو السالـ كدانتي

 التربية عند أنصار النظريات الركحانية في تحرير الفرد مف ثنائية الشيء تكمف أىداؼ / 3 
. التكحد كالمكضػكع؛ أم مف ثنائية الشخص كالككف، مف أجؿ بمكغ التحرر الذم يسمح ببمكغ

شيئا كاحدا، كالمتعمـ  رفض أصحاب ىذه النظريات كؿ تمييز بيف الفرد كالككف، فيي تعتبرىما
التربية لديو إال باعتباره جزءا مف  يعتبر جزءا مف ىذا الككف، ال يمكف أف تحقؽ أىداؼ الذم
. (25ص .أحمد  مدككر )  .الكؿ
 :النظريات التربوية  االجتماعية المعرفية/رابعا
كيحدد . كغيرىما (.1986)بأندكرا كألبير (1998).مارم بارث-أنصار ىذه النظريات بريت مف

نستعمؿ كممة اجتماعي ألف الفكر كالممارسة : "قائػال الجتماعي المعرفيىذا األخير التعمـ ا
اجتماعيتاف مف حيث جكىرىما كنستعمؿ كممة معرفي، ألف سيركرات الفكر  يعتبراف ظاىرتاف

  .الدافعية كاالنفعاالت تؤثر عمى
 يدة،الفرد لسمككيات جد اكتساب مف منظكر ىذه النظريات التعمـ ىك عممية يتـ عمى أساسيا،

المفيد  مف خالؿ مكقؼ أك إطار اجتماعي أك ثقافي، لإلجابة عمى ىذيف السؤاليف، نرل أنو مف
لتحقيؽ األىداؼ  (1977) التعرض لمقاربة مف مقاربات التعميـ التي يقترحيا ألبير باندكرا

 شير إلىمكافقة باندكرا عمى مبدأ التعزيز كأثره في تقكية السمكؾ، إال أنو م بالرغـ مف"التربكية 
فجأة لدل  أف التعزيز كحده، ال يعتبر كافيا لتفسير حدكث بعض أنماط السمكؾ التي تظير

تدريجيا عف طريؽ  الطفؿ، في ظركؼ ال نستطيع فييا أف نفترض أف ىذه األنماط، قد تككنت
يفترض أف التعمـ عف طريؽ النمكذج، "، كلكنو  يتضح أف باندكرا ال يرفض التعزيز". التعزيز
  فماذا يقصد ىذا الباحث بالتعمـ بكاسطة النمكذج؟". حدكث التعمـ أف يفسر لنا يمكف



9 
 

 .(49ص1996. ترجمة صالح عبد اهلل جاسـ )
االجتماعية المعرفية مجمكعة مف المقاربات المختمفة كتشكؿ نظرية باندكرا إحدل أىـ  لمنظريات

بتقديـ ىذه المقاربة، عمنا نكفؽ  كسنكتفي. التعميمية المقاربات التي تساعد عمى تحقيؽ األىداؼ
  .تحقيؽ األىداؼ التربكية في ظؿ نظرية التعمـ االجتماعي المعرفي في تكضيح دكرىا في

يتطمب تحقيؽ اليدؼ التعميمي كفؽ : مقاربة التعمـ االجتماعي المعرفي عف طريؽ النمكذج -
 :ىذه المقاربة، المركر بالمراحؿ التالية

 .تقكيـ كتبرير قيمة السمككيات .ب.  عمى الطمبةعرض نماذج مف السمكؾ  .أ
 .الممارسة .د.    الطالب تعزيز سمكؾ. ج

 .تحميؿ السمككيات المراد تحقيقيا/ المرحمة األولى
 .معرفي أكجداني أكحركي: تحديد طبيعة السمكؾ -
 .تحديد مقطع أطكار السمكؾ -
لكؾ مع تحديد المقاطع التي تحديد النقاط الحرجة في المقطع؛ مثؿ صعكبات مالحظة الس -

 .يككف فييا احتماؿ ظيكر األخطاء كبيرا
 كصؼ مردكدية السمكؾ كانتقاء نمكذج مف نماذج السمكؾ المراد تعمي/ المرحمة الثانية

السمكؾ المػػراد  تعريؼ الطالب بمردكدية السمكؾ أك بالنجاح الذم سيحققو إذا ما قاـ بتنفيذ -
إذا كانت الكظيفة التي سيقـك  لب مف الطالب أف يكتب بخط جيدمف الميـ أف نط: تعممو، مثاؿ

 .في المستقبؿ تتطمب تحرير تقارير كثيرة
تككف ىذه  البحث عف نمكذج مف نماذج السمكؾ التي تساعد عمى تحقيؽ النجاح، كغالبا ما -

 .االجتماعي المتفكؽ النماذج ممثمة في األقراف أك في المعمـ أك في بعض نماذج السمكؾ
استدعاء طبيب لمقابمة : تحديد ما إذا كاف ينبغي أف يككف النمكذج رمزيا أك حقيقيا، مثاؿ -

 .الطالب
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 .تحديد أنكاع التعزيزات الضركرية لمسمكؾ المنشكد كضميا لمنمكذج -
 .إعداد الحصة التعميمية/ المرحمة الثالثة

 .تنفيذ الحصة التعميمية/ المرحمة الرابعة 
 :بتعمـ الطالب القياـ بميارات حركيةفعندما يتعمؽ األمر 

  .يجب عرضيا عميو مف طرؼ خبير، أم تقديميا مف طرؼ نمكذج يقتدل بو -
 .يجب منح فرصة لمطالب تسمح ليـ بممارسة الميارة المحددة -
 .يجب استعماؿ تغذية راجعة تككف مرئية كمسمكعة -

 ذج مدعما بعبارات شفكيةتقديـ النمك :كعندما يتعمؽ األمر بتعمـ بسمكؾ معرفي، يجب
منح فرصة لمطالب لتقديـ تعابير مكجزة عف السمكؾ النمكذجي، حيف يتعمؽ األمر بتعمـ  -

 .مفيـك مف المفاىيـ أك قاعدة مف القكاعد
 .معينة.تكفير فرص التعبير لمطالب، مثؿ  بحؿ مشكمة أك بتطبيؽ إستراتيجية  -
 .حكيمو إلى كضعيات أخرلتكفير فرص تعميـ السمكؾ الذم تـ تعممو ك ت -
 .  ( 52ص  1999.جيرـك بركنر، ترجمة ممكة أبيض )  

 :النظريات التربوية الشخصانية/خامسا
شخصا حرا  كيؼ يمكف لمتربية أف تككف: ىذه النظريات مف إشكالية تطرح التساؤؿ اآلتي تنطمؽ

تمدكف أفكارىـ يس ؟ لإلجابة عف ىذا التساؤؿ، راح أصحاب االتجاه الشخصاني في التربية
كنظرا لكثرة العمماء الذيف أثركا ىذه  .كآراءىـ التربكية مف الفمسفات الفينكمينكلكجية الكجكدية

باعتباره مف الممثميف  1961ىك كارؿ ركجرس  النظريات، سنقتصر عمى عالميف أكليما
ثر الذم ال أحد يستطيع أف يتجاىؿ األ"الشخصانية، كباعتبار أف  األساسييف لتيار النظريات

تأثرت  عمى التربية في المجتمعات األنجمكساكسكنية كالفرانكفكنية فيذه األخيرة مارسو ركجرس
 .منذ بداية الخمسينيات بأفكاره فػي التربيػة 
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منو النظريات الشخصانية أركانيا، نجد مصدرا آخر  إلى جانب ىذا المصدر الذم تستمد
ية العالقة بيف الالشعكر كالبيئة كدكرىما في اإلنساني الذم يرفض حتـ يتجسد في عمـ النفس

محاكالت تمكف  .سمكؾ الفرد كأفعالو، كىنا قدـ باحثكف أمثاؿ مكتيمر آدلر ك إريؾ فرـك تحديد
كالبيئة معا، مما أدل إلى إنشاء  مف إيجاد سبيؿ ثالث يجنبيـ الكقكع في ثنائية حتمية الالشعكر

يطمؽ عميو ماسمك اسـ القكة الثالثة، التي تدؿ  ما يصطمح عميو بعمـ النفس الشخصاني الذم
اإلنساف لحب فطرم، كفي امتالكو قدرة عمى تحقيؽ ذاتو، مف  عمى تصكر يتمخص في امتالؾ

  .( 63ص  2001ترجمة محمد بكعالؽ) .يحقؽ الخير لممجتمع خالؿ المساىمة فيما
 :األىداف التربوية عند كارل روجرس

المميزات  (1975)، يقدـ ركجرس في كتابو الذم نشره سنة بالنسبة ليذا النكع مف التعمـ
 :الرئيسية ليذا التعمـ كيحددىا كما يمي

 .يعتبر التعمـ بالخبرة التزاما شخصيا تنغمس فيو الشخصية بكامميا   " -
 .يقـك ىذا التعمـ عمى مبادرات الطالب  -
 .ق كاتجاىاتويتجو ىذا التعمـ نحك أعماؽ الطالب، كيغير شخصيتو كسمككيات  - 

ذاتو بشكؿ كبير  تكجد في الكائف اإلنساني قدرة طبيعية عمى التعمـ، كلديو رغبة في تطكير  -
 .ىذه الرغبة كلمدة تككف أطكؿ، ما لـ تستطع تجارب النظاـ المدرسي تدمير

يحدث التعمـ الصحيح عندما يدرؾ المتعمـ، كجكد تالـؤ بيف المعارؼ التي يجب اكتسابيا   -
 .التعمـ كمكضكع

كؿ تعمـ يؤدم إلى تغير في منظكمة الذات أك في إدراؾ األنا، ييحدث شعكرا بالتيديد كمف   -
 .ثمة نميؿ إلى مقاكمتو

 .ييدرؾ مكضكع التعمـ، كمما تقمصت درجة التيديدات الخارجية إلى أقصى الحدكد -  
عاشة مف زاكية أخرل عندما يككف تيديد األنا ضعيفا، يصبح مف الممكف إدراؾ التجربة الـ -
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 .كىك ما يسمح بحدكث التعمـ
إف النشاط يسيؿ التعمـ الذم لو داللة كمعنى، فنحف غالبا ما نفيـ األشياء كنحتفظ بيا مف  -

 .خالؿ ممارستيا، كنبقى متأثريف بيذه التعمـ
أكثر سيكلة؛  كمما كاف المتعمـ يمتمؾ جزءا مف المسؤكلية عف التعمـ، كمما صار التعمـ -
الخاصة، كباختبار مكارد حمكليا  التعمـ يبمغ أقصى مداه عندما يقـك المتعمـ بتحديد مشكالتوؼ

 .التي يجب إتباعيا كتقبؿ نتائج اختياراتو بنفسو ككمما تحكـ ىذا المتعمـ في الخطكات
مف كؿ جكانبو  -فيو الشخص مصيره بنفسو، كالذم يشمؿ الشخص إف التعميـ الذم يقرر -

لمدة  ىك تعميـ يمج األعماؽ، كيمكف بالتالي االحتفاظ بو -معرفية عمى حد سكاءكاؿ الكجدانية
 .طكيمة

اإلبداع كفي الثقة بالنفس، إذا ما  يكتسب الطالب أكبر قدر مف االستقاللية في الفكر كفي -
  1996ترجمة صالح عبد اهلل جاسـ). أمراف أساسياف أصبح يؤمف بأف النقد كالتقكيـ الذاتييف

. (24ص 
: النظرّية التربوية  البنائّية/سادسا

تعكد النظرية البنائية بكؿ نماذجيا إلى فمسفة الفكر البنائي كالتي تمحكرت حكؿ منيج   
فكرم يعالج تككيف المعمكمات كيدمج بيف التقنية كالتكنكلكجٌيا ، كتيعتبر التربية مف أكثر المياديف 

كاالجتماعٌية، فيي تنظر إلى المتعٌمـ بأٌنو نشط يبني  بتياراتيا المعرفٌية تأثران بالفمسفة البنائية
معارفو مف خالؿ تفاعمو مع المعمكمات كمع خبرات اآلخريف، كليس مف خالؿ تككيف صكر أك 

، كعممية تعٌمـ مادة أك معمكمات جديدة تعتمد عمى قياـ  (31، 2008رزؽ ،  )نسخ مف الكاقع 
ىذه المادة أك المعمكمات الجديدة مف خالؿ ما  ( (Assimilationالمتعٌمـ بتمثيؿ أك استيعاب 

، كىي تعني ربط المعمكمات الجديدة بالمعمكمات  ( (Subsumptionيعرؼ بالتضميف 
كاألفكار المكجكدة لدل المتعٌمميف في بنيتو المعرفية كدمجيا معان، مما يؤدم إلى ظيكر 
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م إلى تعديميا بعد أف تصبح معمكمات كأفكار جديدة تنمي البنية المعرفية كتطكرىا، كتؤد
المعمكمة الجديدة جزءان مككنان لمبنية المعرفية الجديدة، كال تحدث عممية ربط كدمج المعمكمة أك 

. ( 90: 1999: زيتكف ).المادة الجديدة في البنية المعرفية لممتعمـ إال في التعمـ ذم المعنى
صفحات بيضاء يكتب عمييا المعمـ ما فالنظرية البنائية تقـك عمى اساس اف  المتعمميف ليسكا 

يشاء انما لدييـ افكارو كمعارؼو ترتبط بيا المعارؼ الجديدة كقد تتكافؽ معيا فتندمج في البناء 
المعرفي لممتعمـ كقد تختمؼ عنيا فتحتاج الى تعديؿ اك اضافة فيرتبط التعمـ السابؽ  بالتعمـ 

لنظرية مف قاعدة اساسيا اف الفرد يبني ، كتنطمؽ ىذه ا  ( 255،  2009عطية ،  )الجديد ، 
اك يبتكر فيمو الخاص اك معرفتو باالعتماد عمى خبرتو الذاتية كيستعمؿ ىذه الخبرات في 

  (752، 2003قطامي  ، ). كشؼ غمكض البيئة المحيطة بو اك حؿ المشكالت التي تكاجيو 
:  كقد كردت تعاريؼ متعددة لمنظرية البنائية منيا 

اف البنائية نظرية معرفية : " كىك اكبر منظرم البنائية المعاصريف  (فيمد  جالسة)عرفيا  -
تركز عمى دكر التعمـ في البناء الشخصي المعرفي ام يؤكد عمى اف المعرفة ال يتـ استقباليا 

 .(180، 2001عبد الرزاؽ ،)،" بشكؿ سمبي بؿ تبنى بشكؿ فعاؿ
لمتعممكف فييا مع االشياء كاالحداث عف عممية اجتماعية يتفاعؿ ا"بأنيا  (زيتكف)كعرفيا  -

طريؽ حكاسيـ التي تساعد عمى ربط المعرفة السابقة بمعرفتيـ الحالية التي تتضمف المعتقدات 
   .( 41،  2007زيتكف ، )كاالفكار كالصكر ، 

 :نشأة النظرية البنائية 
لي جيمكسكفكيك تعكد جذكرىا الى القرف الثامف عشر مف خالؿ اراء الفيمسكؼ االيطا       

كالذم اشار الى اف البشر يستطيعكف فيـ ما يبنكه بأنفسيـ كىناؾ كثير مف اصحاب النظريات 
كصاحب النظرية المعرفية االرتقائية جاف  (كنج كديكارات )ساىمكا ببمكرة فكرة البنائية مثؿ 

لمنظرية  ، كيعد بياجية ىك كاضع المبنات االكلى  ( 27،  2003زيتكف ككماؿ ،  )جية  ابي



14 
 

جالسة فيمد مؤسس البنائي  (Glaser Sfeld )البنائية ثـ تبعو عدة منظريف كاف مف أىميـ 
الحديث ،اذ اعاد صياغتيا كتجميعيا كاكد عمى اف بناء المعنى في عقؿ الطالب يتـ عف طريؽ 

دمج عممية تكيفية ككضع تصكر يفسر االحداث في العالـ المحيط بو عف طريؽ دمج 
لجديدة مع معمكمات سابقة في أبنية عقمية تكضح فيمو كاستيعابو لمعالـ المحيط بو المعمكمات ا

، كالتحدم االساس في النظرية البنائية ،ام انيا تغيير مكاف السيطرة عمى التعمـ مف المدرس 
الى الطالب كتسميط الضكء عمى الطالب كدكره النشط في بناء معرفتو ، فيبني مفاىيـ كيجد 

، أذ (ؿ الحكـ الذاتي فينظر لمطالب عمى انو عنصر نشط لتحقيؽ اىداؼ التعمـ  الحمكؿ كيتقب
ىي مشتقة مف  التي (Structure)اك البنية  (Construction)تشتؽ كممة البنائية مف البناء

،فالبنية ىي كؿ مككف مف ظكاىر متماسكة يتكقؼ كؿ منو عمى  ( Sturere)الالتيني  االصؿ
. (175، 1985فضؿ ،)ف يككف ىك اال بفضؿ عالقتو بما عداه ما عداىا،  كال يمكنو ا

ىك عبارة عف بناء  (بما في ذلؾ االنساف  )كبناءن عمى ذلؾ يرل البنائيكف اف كؿ ما مكجكد  
متكامؿ يضـ ابنية جزئية عدة بينيا عالقات محددة ، كىذه االبنية الجزئية ال قيمو ليا في حد 

م تربطيا بعضيا ببعض كالتي تجمعيا في ترتيب يؤلؼ نظاما ذاتيا بؿ قيمتيا في العالقات الت
محددا يعطي لمبناء الكمي قيمتو ككظيفتو، كتستند النظرية البنائية في التدريس الى الفمسفة 

البنائية التي تيتـ بالتعمـ القائـ عمى القيـ كلبناء المعرفي ، كيرل جاف بياجيو مؤسس النظرية 
خاصة مف حاالت التطكر ، كاف ىذا التطكر يؤدم الى كعي المتعمـ البنائية أف التعمـ ىك حالة 

باإلجراءات التي تستعمؿ لمعرفة االشياء، فالتعمـ عنده عممية خمؽ كابداع ، كليس مجرد 
محاكالت عشكائية تقكد الى استجابات ناجحة ، كلكي يتـ التعمـ ينبغي قياـ المتعمـ باالستدالؿ ، 

تقدمت قدرتو عمى االستدالؿ ، كانو قادر عمى تنظيـ أفكاره ذاتيان،  كاف اخطاء المتعمـ تقتؿ كما
كاف التعمـ الجديد قد يكشؼ عف بعض االخطاء في البنية المعرفية السابقة فيؤدم الى التعديؿ 

عطية )المطمكب في تمؾ البنية مف خالؿ التمثيؿ  الذم يجرم بيف التعمـ الجديد كالقديـ 
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النظرية مف قاعدة اساسية أف الفرد يبني أك يبتكر فيمو الخاص ، كتنطمؽ ىذه  ( 51، 2008،
أك معرفتو باالعتماد عمى خبرتو الذاتية كيستعمؿ ىذه الخبرات لكشؼ غمكض البيئة المحيطة 

، كاف  ( 752، 2013قطامي ، )بيا أك حؿ المشكالت التي تكجيو ام يككف المتعمـ نشطا ن 
حكر عممية التعمـ ، كاف التعمـ عممية بنائية نشطة ، البنائية تؤكد عمى اف يككف المتعمـ ـ

فالطالب يتعمـ مف طريؽ االنشطة التي تساعد عمى تككيف المعرفة ، كمف ثـ امتالكيا ، اذ 
يبتعد بذلؾ عف التمقيف كالحفظ كاسترجاع المعمكمات كتعد النظرية البنائية جزء مف التنكير القادـ 

سياؽ النظريات لكنيا تعكس التعمـ مف منظكر اكسع عمى الرغـ مف انيا ليست جديدة في 
. كاشمؿ فيدؼ كؿ النظريات ىك تنسيؽ خبراتنا كتجييزىا بشكؿ منطقي كىك صميـ البنائية 

فالطالب ىك المحكر الرئيس في النظرية البنائية كذلؾ مف خالؿ تنظيـ االفكار المكجكدة في 
ة مف المدرس الى الطالب ، كالطالب ىك مف بنيتو المعرفية ، فالمعرفة  ال يمكف نقميا بسيكؿ

يقـك ببناء معرفتو بنشاط مف خالؿ المعمكمات الجديدة كتفاعميا مع المعرفة المكجكدة في بنيتو 
المعرفية ، فإذا كانت المعمكمات الجديدة متكافقة مع البنية المعرفية المكجكدة لديو فيمكف اف 

اقضة  مع البيئة المعرفية  المكجكدة لديو فاف يحدث التعمـ ، اما اذا كانت المعمكمات متف
المعرفة المكجكدة لدل الطالب البد اف تتغير كتتالءـ مع المعمكمات الجديدة ،كالمعرفة ال تنتقؿ 

بصكرة سمبية مف المدرس الى الطالب كلكف الطالب يبني معنى ذاتيان لممعرفة لذلؾ تسيـ 
عرفة ، كالنظرية البنائية ىي عممية ديناميكية مستمرة النظرية البنائية عمى اعادة بناء ىيكمية الـ

لممكاصمة بيف الطمبة كالعالـ الخارجي ، الف ىذا العالـ ليس مستقالن كال ثابتان كلكنو متغير ناتج 
مف النشاط العقمي لمطالب كتفاعمو مع بيئتو لذلؾ تعد المعرفة كسيمة تيسر أمكره عند تعاممو مع 

  .( 33، 2003ككماؿ ،  ،زيتكف  )عممو الخارجي ، 
:  كبذلؾ ينحصر التعمـ في رؤيتيف ىما 
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رؤية بياجيو التي تشير الى اف التعمـ يتحدد في ضكء ما يحصؿ عميو المتعمـ مف نتائج :  1
. منسكبة لدرجة الفيـ العممي 

رؤية فيجك تسكي التي تشير الى اف التعمـ يتحدد في سياؽ اجتماعي يتطمب درجة مف :  2
  ( 205،  2000عبد الكريـ ،)التمعف 
 :نظرية الذكاءات المتعددة/ سابعا

مفيكمان جديدان لمذكاء   في كتابو أطر العقؿ البشرل Gardner (1983) كقدـ جاردنر -
، كالتي كضع دعائميا األساسية مف فركع عمـ  اإلنساني مف خالؿ نظرية الذكاءات المتعددة

مقترحان كجكد سبعة ذكاءات أساسية عمى  (كالعصبي المعرفي ، كالنمائي ، )النفس المختمفة 
الحسػابي ، كالمغكم ، كالمكاني ، كالجسمي ، كالمكسيقى ، كالشخصي،  )األقؿ ىي الذكاءات 

كلقد سعى جاردنر في نظريتو عف الذكاءات المتعددة إلى تكسيع مجاؿ  (كاالجتماعي 
كلقد تشكؾ عمى نحك جاد كتساءؿ عف  اإلمكانيات اإلنسػانية بحيث تتعدل تقدير نسبة الذكاء ،

صدؽ تحديد ذكاء الفرد عف طريؽ نزع شخص مف بيئة تعممو الطبيعية كسؤالو أك الطمب منو 
أف يؤدل مياـ منعزلة لـ ييتـ بيا مف قبؿ ، كيحتمؿ أنو لف يختار أبدان القياـ بيا ، كلقد اقترح 

عمى حػؿ المشكالت ، كتشكيؿ النكاتج في  جاردنػر بدالن مف ذلؾ أف الذكاء إمكانية تتعمؽ بالقدرة
  .(9،ص  2003جابر عبد الحميد ، )سياؽ خصب كمكقؼ طبيعي 

كالذكاء عند جاردف عبارة عف مجمكعة مف الميارات تمكف الشخص مف حؿ مشكالتو ككذلؾ 
القدرات التي تمكف الشخص مف إنتاج لو تقديػره كقيمتو فى المجتمع  كالقدرة عمى إضافة معرفة 

  (179،ص 2003مدثر أحمد ، )ديدة ، كليس عبارة عف بعد كاحد فقط بؿ عدة أبعاد ج
 : الذكاء في ضوء تصنيف جاردنر

تمايزت نظػريات التككيف العقمى التى حاكلت تفسير الذكاء تمايزان يعكس كجية نظر ركاد ىذه 
لحقت بأساليب النظػريات فى رؤيتيـ لمتككيف العقمى مف ناحية ، كما يعكس التطكرات التى 
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القياس كالتقكيـ كاألسػاليب اإلحصائيػة المستخدمة فيو مف ناحية أخرل ، حيث اتخذ عمماء 
. (126،ص 1995فتحي الزيات ،)النفس أسػاليب متنكعة فى فيـ طبيعتو كمككناتو 

اختبارات الذكاء التى تقيس الذكاء فى ضكء  (1983)كانتقد جاردنر فى كتابو أطر العقؿ عاـ 
، حيث رأل أنيا متحيزة ثقافيان كما أنيا تقيس نكعيف فقط مف  (عامؿ عاـ )درة عقمية عامة أنو ؽ

الذكاء المغكل كالذكاء المنطقى أك الرياضى ، كأكد عمى أنو ال يكجد شىء كاحد : الذكاء ىما 
اسمو ذكاء كأف الذكاء يتككف مف ذكاءات متعددة  كأف جميع األفراد لدييـ سبعة أنكاع مختمفة 

 –الرياضي ، المكاني ، الجسمي  –المغكم ، المنطقي : مف الذكاءات بدرجات متباينة ىى 
. الحركي ، المكسيقى ، الشخصي ، االجتماعي 

ة التقميدية يحدد مجاالن معينان أك تنظيمان أف الذكاء المقاس بالطريؽ (1994)كيضيؼ جاردنر 
محددان ، أما منظكر الذكاءات المتعددة فينظر لمذكاء باعتباره قدرة سيككلكجية بيكلكجية ، يمكف 
الحصكؿ عمييا إلى مدل أكبر أك أقؿ نتيجة لمعكامؿ الثقافية كالػدافعية كالخبرة التى تؤثر عمى 

كالمغة ، كزراعة الحدائؽ ، كالمكسيقى مجاالت تتخمؿ  الفرد ، كأف الرياضيات ، كالفيزياء ،
الثقافة ، كيمكف تحقيؽ أم مجاؿ مف خالؿ استخداـ العديد مف الذكاءات ، فعمى سبيؿ المثاؿ 

فإف مجاؿ األداء فى الفيزياء يتضمف الذكاء الرياضى كالمنطقى ، كالشخصى ، كالجسمى 
  : ا نظرية جاردنر عمى النحك التالىالحركى كيمكف كصؼ أنكاع الذكاءات التى تتناكلو

 : Linguistic Intelligence الذكاء المغكل -1
بأنو القدرة عمى امتالؾ المغة كالتمكف مف استخداميا كىك مف أكثر  ( 1983)كيحدده جاردنر 

الكفاءات اإلنسانية التي تعرضت لمبحث  مف عمـ نفس النمك ، كيطمؽ عميو الذكاء المفظى 
اـ المفردات المغكية كالقياـ بالتحميؿ المفظى كفيـ المادة المفظية كفيـ المجاز كيضـ قدرات استخد

.  ( 272،ص 1997جابر عبد الحميد ، )كاالستعارة 
  : Logical- Mathematical  Intelligence الرياضي -الذكاء المنطقي  -2
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كالكقائع لمتعرؼ  فى القدرة عمى معالجة السالسؿ مف الحجج كالبراىيف (1994)كيحدده جاردنر 
عمى أنماطيا كداللتيا ، أم يتطمب استخداـ العالقات المجردة كتقديرىا  كمف العمميات 

المستخدمة فى ىذا الذكاء التجميع فى فئات ، كالتصنيؼ ، كاالستنتاج ، كالتعميـ ، كاختبار 
أم القدرة عمى  كمف العمميات المحكرية فى ىذا الذكاء الترقيـ  الفركض ، كالمعالجات الحسابية

تحديد رقـ أك عدد يطابؽ شيئان فى سمسمة مف األشياء أك المكضكعات ، كيتمثؿ ىذا النكع مف 
الذكاء عمى نحك كاضح عند عمماء الرياضيات ، كيتطمب الحساب كالجبر كالمنطؽ الرمزم 

 . ( 272ص. 1997جابر عبد الحميد ، )
 : Intrapersonal Intelligence الذكاء الشخصي -3

أف ىذا الذكاء يعتمد عمى عمميات محكرية تمكف األفراد مف التمييز  (1983 )كيرل جاردنر 
بيف مشاعرىـ كبناء نمكذج عقمى ألنفسيـ ، حيث يعمؿ كمؤسسة مركزية لمذكاءات تمكنيـ مف 
أف يعرفكا قدراتيـ ككيفية استخداميا عمى نحك أفضؿ كىك معرفة الذات كالقدرة عمى التصرؼ 

جكانب القكة )ع ىذه المعرفة ، كيتضمف ذلؾ أف تككف لديؾ صكرة دقيقة عف نفسؾ المتكائـ ـ
كالكعى بحاالت المزاجية ، نكاياؾ ، دكافعؾ ، رغباتؾ ، قدرتؾ عمى الضبط الذاتى  (كالقصكر 

. ( 39،ص 2003محمد عبد اليادم ، كجابر عبد الحميد ، )، الفيـ الذاتى ، االحتراـ الذاتي 
  : Interpersonal Intelligence اعيالذكاء االجتـ-4

بيف الذكاء الشخصى بما يتضمنو مف مشاعر داخؿ الفرد كبيف الذكاء  (1983)كربط جاردنر 
االجتماعى كالذل يعنى قدرة الفرد عمى فيـ اآلخريف حيث أكد في عرضو لنظريتو عمى الترابط 

نفصاليما إال أف العالقات بيف كؿ مف الذكاء الشخصى كالذكاء االجتماعي ، كذكر أنو رغـ ا
فى  (1992)الضيقة داخؿ معظـ الثقافات تجعميما غالبان ما يرتبطاف معان ،كيحدده جاردنر 

القدرة عمى فيـ األفراد كالعالقات االجتماعية ، أم القدرة عمى فيـ مشاعر اآلخريف كالتمييز 
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كالقدرة عمى التعامؿ بفاعمية بينيا كالقدرة عمى فيـ اتجاىاتيـ كدكافعيـ كالتصرؼ بحكمة حياليا 
. مع اآلخريف 

كىك القدرة عمى إدراؾ أمزجة اآلخريف كمقاصدىـ كدكافعيـ كمشاعرىـ كالتمييز بينيا ، كيضـ 
ىذا الحساسية لمتعبيرات الكجيية كالصكت كاإليماءات كالقدرة عمى التمييز بيف مختمؼ األنكاع 

بة بفاعمية لتمؾ اإليماءات بطريقة برجماتية  مف اإليماءات بيف الشخصية كالقدرة عمى االستجا
 . (11،ص  2003جابر عبد الحميد ، )
 : Musical Intelligence الذكاء المكسيقى-5

كيتضمف الحساسية التساؽ األصكات كاأللحاف كاألكزاف الشعرية كتعييف درجة النغـ أك طبقة 
لقدرة عمى التركيبات المكسيقية الصكت كالتناغـ كالميزاف المكسيقى لقطعة مكسيقية ما ، أم ا

لألصكات كاآلالت المكسيقية كاألنغاـ ، كما يعنى ىذا الذكاء الفيـ الحدسى الكمى لممكسيقى ، 
كيتيح ىذا الذكاء لألفراد أف يخمقكا  أك الفيـ التحميمى الرسمى ليا ، أك الجمع بيف ىذا كذاؾ

كا مع اآلخريف كأف يفيمكىا ، كقميؿ المعانى التى تتككف مف الصكت كأف يعبركا عنيا كيتكاصؿ
 .(273، 1997جابر عبد الحميد ، )مف األفراد يحققكف ميارة عالية فيو بدكف تدريب طكيؿ 

 : Spatial Intelligence الذكاء المكاني -6
بالقدرة عمى رؤية الككف عمى نحك دقيؽ كتحكيؿ أك تجديد مظاىر  (1983)كيحدده جاردنر 

دراؾ اؿ معمكمات البصريػة كالمكانية كالتفكير فى حػركة كمكاضع األشياء فى ىذا الككف ، كا 
الفراغ ، كالقدرة عمى إدراؾ صكر أك تخيالت ذىنية داخمية كيتضمف الحساسية لأللكاف ، 

كالخطكط ، كاألشكاؿ ، كالحيز كالعالقات بيف ىذه العناصر ، كىى تتضمف القدرة عمى التصكر 
كار ذات الطبيعة البصرية أك المكانية ككذلؾ تحديد الكجية البصرل كالتمثيؿ الجغرافى لألؼ

كيضـ ىذا الذكاء القدرة عمى التصكير البصرل  ( 38،ص 2003محمد عبد اليادل ، )الذاتية 
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، كأف يمثؿ الفرد كيصكر بيانيان األفكار البصرية أك المكانية ،ك أف يكجو نفسو عمى نحك 
 . (11،ص  2003د الحميد ، جابر عب)مناسب فى مصفكفة مكانية دقيقة 

 : Bodily - Kinesthetic Intelligence الحركي -الذكاء الجسمي  -7
كيتضمف القدرة عمى استخداـ الجسـ ببراعة كمعالجة المكضكعات يدكيان ، بميارة لمتعبير عف 
ة األفكار كالمشاعر ، أم يرتبط بالحركات الطبيعية كمعرفة الجسـ كيشمؿ القشرة المخية المحرؾ

التى تتحكـ فى الحركات اإلرادية كالربط بيف الجسـ كالمخ ، كيتضمف ىذا الذكاء ميارات 
كيبدك ىذا الذكاء أكثر الذكاءات  جسمية معينة منيا التآزر ، القكة ، المركنة كالسرعة كغيرىا

ة عمى بعدان عف النظرة التقميدية لمذكاء  كالعمميات المحكرية التى ترتبط بيذا الذكاء ىى السيطر
األفعاؿ الحركية الكتمية كالرفيعة ، كالقدرة عمى تناكؿ األشياء الخارجية  كاألسس البيكلكجية ليذا 

جابر عبد الحميد ، )الذكاء معقدة كىى تضـ التآزر بيف األجيزة العصبية كالعقمية كاإلدراكية 
. (275،ص  1997

 : Natural Intelligence الذكاء الطبيعي -8
فى الحساسية لمظاىر الككف الطبيعية ، كقدرة التعرؼ عمى النماذج  (2004)كيحدده جاردنر 

كاألشكاؿ فى الطبيعة ، أم القدرة عمى فيـ الطبيعة كما بيا مف حيكانات كنباتات ، كالقدرة عمى 
التصنيؼ كالحساسية لمالمح أخرل فى الطبيعة كالسحب كالصخكر كغيرىا  كليذه القدرة قيمتيا 

يخنا التطكرل ، كىى مستمرة مف حيث ككنيا محكرية فى القياـ بأدكار مختمفة كفائدتيا فى تار
. فى الحياة ، كتفيد مف ىذا الذكاء العمـك التي تتطمب التعرؼ عمى األنماط كالتمييز بينيا 

  : Existential Intelligence الذكاء الكجكدم -9
ية ، كمعالجة أسئمة عميقة حكؿ أنو القدرة عمى التفكير بطريقة تجريد (2004)كيرل جاردنر 

الكجكد اإلنسانى مثؿ الحياة ، كالمكت ، كما كراء الطبيعة  كمازالت البحكث مستمرة حكؿ ىذا 
النكع مف الذكاء لمتعرؼ أكثر عميو ، كالكصكؿ إلى أىـ العمميات المحكرية التى تسيـ فيو  



21 
 

  : يمكف القكؿ مف خالؿ العرض السابؽ لمذكاءات المتعددة مف كجية نظر جاردنر
المغكل ، كالرياضي المنطقي ،  : أف كؿ فرد لديو عدة ذكاءات كفقان ليذه النظرية كىى  -أ

. كاالجتماعي ، كالجسمي الحركي ، كالمكاني أك البصرم ، كالمكسيقى ، كالطبيعي ، كالكجكدم 
أف ىذه الذكاءات تعمؿ بشكؿ مستقؿ ، كتتفاكت مستكياتيا داخؿ الفرد الكاحد   -ب
. أف مستكل الذكاءات المتعددة يختمؼ مف فرد آلخر  -ج
إلى أف األسكياء مف الناس قادركف عمى أف يفيدكا كيكظفكا جميع  (1983)يذىب جاردنر  -د

ذكاءاتيـ ، كلكف األفراد يتمايزكف ببركفيميـ أك صكرتيـ الذكائية فمالمح ىذا البركفيؿ ىى 
ءات ضعيفة نسبيان يستخدمكنيا لحؿ مشكالتيـ أك تكليفة فريدة مف ذكاءات قكية نسبيان كذكا

. لتشكيؿ نكاتج عمميـ  كنكاحي القكة النسبية ك الضعؼ تساعد فى تفسير الفركؽ الفردية 
 . أف كؿ فرد يستطيع التعبير عف كؿ ذكاء مف ذكاءاتو المتعددة بأكثر مف كسيمة  -ىػ

 :النظريات المعرفيَّة/ ثامنا
المعرفيَّة التي تنتمي إلى المدرسة المعرفيَّة، كتيثير ىذه المدرسة نظرية بياجيو مف النظريات 

  :التساؤالًت التالية، كىي
رى مف معارفو بالرَّغـ مف  كيؼ يتعمَّـ الفرد؟ ككيؼ يتذكَّر معارفو؟ كعَـّ يختمؼ فرده عف فرد آخى

عديدةن، كلعؿَّ  أنيما خضعىا لنفس الظركؼ التعميميَّة؟ ككيؼ؟ كتضُّـم المدرسة المعرفية نظرياتو 
  .أبرزىىا نظرية بياجيو التي تؤكِّد أىمية البيئة المعرفية في العممية التعميمية
 :المفاىيم والعمميات المعرفية األساسية التي تقوم عمييا نظرية بياجيو

تمامنا عمى الرَّغـ مف ازًدىار ًعمـ النفس األمريكي، إالَّ أفَّ بياجيو خرج بنظرية كرؤية تختمؼ 
تمؾ النظريات التي تبنَّاىا، حيث استخدـ بياجيو مفاىيـ مختمفة غيرى التي كانت مألكفة في  عف

ا مختمفنا  .ذلؾ الكقت، كنادل بآراء مختمفة، كاستخدـ منيجن
ة عمى ما يتعمَّؽ بتربية ًصغار األطفاؿ كرعايتيـ، كتىطكُّمرىـ المعرفي"  ."كيعتمد ىذا النَّمطي بخاصَّ
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 :جيومفيوم النمو عند بيا
  :ىناؾ اتِّجاىاف في التفسير النظرم لعممية النمك

كىذا االتِّجاه يمثِّؿ عممية التعمُّمـ التي تفسِّر التغيُّمر في إطار المدخالت  :االتجاه الميكانيكي -1
كالمخرجات، بمعنى أفَّ ما يتعرَّض لو اإلنساف مف مؤثِّرات خارجية يحدث قدرنا مف التغيُّمر 

 .التيتناسب مع ىذه المدخ
بياجيو يرل أفَّ النمك يتميَّز بظيكر أبنية جديدة، كىي األبنية،  :(النظرة البنيوية)اتجاه -2

، بؿ تيعتبر تغيُّمرنا في التنظيـ، فإذا نظٍرنا  إلى كيفية  -مثالن  -ليست إضافات كمية فحسبي
ميًّا، فًمف استخداـ كممة اكتساب الطِّفؿ المُّمغةى نجد أفَّ االتجاه الميكانيكي يرل أفَّ النمكَّ يحدث ؾ

 .إلخ... إلى كممتيف إلى ثالث إلى الجممة
أمَّا الناحية البنيكية، فإف االنتقاؿ ييعتبر عمميةى إعادة تنظيـ أساسيَّة في األنظمة المعرفية 

ًف البناء ، كرغـ أفَّ كؿ بنية تتأثَّر بالبنية السابقة عمييا، كتأخ ذ كالسَّمعيَّة، التي تؤدِّم إلى تككُّم
، كتيضيؼ إلييا عناصرى جديدة، فإنَّو ليس ىناؾ اتِّصاؿ بالمعنى المتعارىؼ عميو  .منيا عناصرى

كينتمي بياجيو إلى االتِّجاه البنيكم الذم ييفسِّر النمكَّ بناء عمى التغيرات الكيفية التي تحدث في 
  .البنية العضكية، التي تيقاًبمييا بيا تغيرات مف الناحية السمككية

 :العقمي عند جان بياجيو النمو
َـّ بياجيو منذي البداية بأصًؿ المعرفة، كالكيفية التي مف خالليا تتطكَّر مثؿي ىذه المعرفة؛ كنظرنا  اىت
لتخصُّمصو في مجاؿ البيمكجيا، فقد أدرؾ إمكانيةى تكظيؼ مفاىيـ كمبادئ عمكـً األحياء لدراسة 

  :ـ بياجيو انصبَّ عمى مسألتيف رئيستيفالنمكِّ المعرفي لىدىل األفراد؛ كلذلؾ نرل اىتما
  كيؼ ييدًرؾ الطفؿ ىذا العالىـ، كالطريقة التي ييفكِّر ًمف خالليا بيذا العالىـ؟ -أ

 كيؼ يتغيَّر إدراؾ كتفكير الطِّفؿ بيذا العالىـ مف مرحمة عمريَّة إلى أخرل؟ -ب
ألفَّ عكامؿ النمكِّ ال تقتصر  كالنمك العقمي عند جاف بياجيو ال ينفصؿ عف النمكِّ الجسمي، كذلؾ
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عمى ًدراسة النُّمضج البيكلكجي، فيناؾ عكامؿي أخرل ال تقؿُّم أىميةن، كىي التدريب كاكتساب الًخبرة 
المرحمة : كالتفاعيؿ االجتماعي، كالنمك العقمي عند بياجيو يمرُّم بثالًث مراحؿى متتالية؛ كىي

العيانية، مرحمة العمميات الصكريَّة كالشكمية، الًحسيَّة الحركيَّة، مرحمة الحركات المحسكمة ك
  :كتتميَّز ىذه المراحؿ بما يمي

فقنا لدرجة  -1 ، رغـ أفَّ متكسط التي تحدث عنيا يختمؼ مف فردو آلخرى كى أفَّ نظاـ تتابعيا ثابته
  .ذكائو، أك الحالة االجتماعيَّة، ممَّا ينشأ عنو إسراعه أك إبطاء، لكف التتابيع يظؿُّم ثابتنا

  .تتميَّز كؿُّم مرحمة ببياف شامؿ، يمكف مف خاللو تفسير األنماط السمككيَّة الرئيسة -2
ىذه البنية العامَّة كالشاممة متكاممة، كال تحؿُّم أحديىا محؿَّ األخرل، فكؿُّم كاحدة تنشأ عف -3

. ما ستندمج فيياسابقتيا، كتدمجيا فييا كبنية فرعيَّة، ثـ تيييِّئ نفسىيا لممرحمة التالية، كسٍرعاف 
 (29،ص  1986بياجيو، جاف، ترجمة سمير عمي ،)

 :عوامل النمو العقمي والمعرفي عند بياجيو
 :في يفترض بياجيو أفَّ النمكَّ العقمي كالمعرفي يرتبط ارتباطنا كثيقنا بعددو مف العكامؿ تتمثَّؿ 

 .النضج -1
  :الخبرات الفيزيائية -2

لفيزيائيَّة أكثرى مف أقرانو يككف أسبؽى منيـ في االنتقاؿ مف مرحمة الطفؿ الذم يتعرَّض لمًخٍبرات ا
الخبرة الفيزيائيَّة، كىي : إلى أخرل، ألفَّ األعماؿ الفيزيائيَّة طبقنا لبياجيو نكعاف مف الخبرة؛ ىما

الخبرة التي تتطمَّب العمؿى العضمي، كالخبرة المنطقيَّة الرياضيَّة، كالتي تظير في التعاليـ مع 
  .ألشياء، بقىٍصد معرفة نتائج النشاطا
  :التفاعؿ االجتماعي -3

التفاعالت التي تحديث تيساًىـ كيشمؿ التفاعؿى الفكرمَّ كالعقائدم كالثقافي كاإلبداعي، فكؿُّم ىذه 
في حدكث النمكِّ المعرفي لىدىل األفراد، إذ ًمف خالؿ التفاعيؿ يتعمَّـ الفٍرد المُّمغةى كالثقافة، كأنماط 
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  .لكؾ االجتماعي، كالعادات كالتقاليد كاألخالؽ، كالعديد مف المياراتالسُّم 
  :عامؿ التكازف -4

يىعتًبر بياجيو مبدأى التكازف ىك اآللية التي تيكاًزف بيف العكامؿ الثالثة السابقة، كيىرل أفَّ اإلنساف 
ا يبحث عف االتِّزاف، كسٍرعافى ما يبدأ في البحث عف إجابات لتساؤالت ق، إذا ما فقد ىذا دائمن

  .االتِّزاف
االتِّزاف بيف كتعدُّم فترة التكازيًف نزعةن فطرية مكركثة تيكلىد مع اإلنساف، كتيتيح لمفرد تحقيؽى نكع مف 

  .الحصيمة المعرفيَّة السابقة لديو، كبيف الخبرات الجديدة التي يكاجييا
 :العمميات األساسية في النمو العقمي

ة التكازيف ىي العامؿ الياـ كالحاسـ في النمكِّ العقمي، كًمف خالليا يىسعى يىرل بياجيو أفَّ عممي
الفٍردي إلى التخمُّمص مف حاالت االضطراب كاالختالؿ التي تحديث بفٍعؿ التفاعالت المستمرَّة، 
كالكصكؿ إلى حالةو مف االتِّزاف بيف بنائو المعرفي كىذا العالىـ، كتشمؿ عمميةى التكازف عمى 

قدرة التنظيـ، كقدرة التكيؼ، كىاتاف القدرتاف تتفاعالف معنا لييحقِّقىا التكاـؤ : فطريتيف؛ ىماقدرتىيف 
 .مع البيئة التي يىعيش فييا، كيتفاعىؿ معيا

تعدُّم قدرةي التنظيـ نزعةن فطريَّة تيكلىد لىدىل األفراد بحيث تيمكِّنيـ مف تنظيـ  :قدرة التنظيـ -1
دكف ببعض الًبنىى خبراًتيـ كعممياتيـ المعرفيَّ  ة؛ لذلؾ يىرل بياجيو أفَّ األفراد ييكلدكف كىـ مزكَّ

البسيطة، كبعض االستعدادات التي تيمكنيـ مف تنظيـ الخبرات الخارجية في ضكء ما  .المعرفية
دكف ببعض  يكجد لدييـ مف تككينات كأبنية، كعمى ىذا المنظكر فإفَّ األفراد ييكلىدكف كىـ مزكَّ

يَّة البسيطة، التي تتطكر كتتشابؾ معنا لتصبحى أنظمة كًبنى معرفية أكثر تعقيدنا، القدرات التنظيـ
 كًمف خالؿ قدرات التنظيـ يعمؿ الفٍرد عمى إعادة تنظيـ الًبنى المعرفية المكجكدة لديو أٍصالن 

 :قدرة التكيؼ -2
قميـ مع البيئة المحيطة ينظر بياجيو أفَّ التكيُّمؼ نزعة فطريَّة تكلد مع اإلنساف، كتيمكِّنو مف التأ
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بو، كتتنكع أساليبي تفكيره باختالؼ فيرص التفاعؿ التي يمرُّم بيا، فكما أفَّ قدرة التنظيـ تعمؿ 
داخؿى الفٍرد، فإفَّ قدرة التكيُّمؼ تعمؿ خارجى الفرد، ممَّا يجعمو يحقِّؽ نكعنا مف التكازف الخارجي 

اليدؼى النيائي لعممية التكازف، كيتضمف التغيراًت التي  التي ييؤىِّمو لمعيش كالبقاء، كييعتبر التكيُّمؼي 
التمثُّمؿ، : تطرأ عمى الكائف الحي استجابةن لمطالب البيئة، كيحدث التكيُّمؼ خالؿ عمميتيف؛ ىما
، كال تالـؤ بال تمثُّمؿ ، كىاتاف العمميتاف متالزمتاًف، فميس ىناؾ تمثُّمؿ بال تالـؤ  .كالتالـؤ

ف عممية التمثُّمؿ تعديؿى مجمكعة مف الًخبرات الجديدة بما يتناسب مع تتضَـّ  :عممية التمثل -أ 
الًبنىى العقمية المكجكدة لدل الفٍرد، فعندما يتمثَّؿ شخصه ما خبرةن ما، فيك بذلؾ يعدؿ ىذه الخبرةى 

 .لتتالءـ مع ما ىك مكجكد لىدىينا مف أنشطة، كأبنية عقمية
يو في الكاقع الخارجي؛ ليتالءـى مع البناء الداخمي لمفٍرد، كبيذا المنظكر ييعتبر التمثُّمؿ عمميةى تشك

فؽ ىذه العممية البنى المعرفية لديو لتفسيًر العالىـ الخارجي، فعمى سبيؿ المثاؿ،  حيث يستخدـ كى
الطِّفؿ الذم عندما يرل قطعةن مف البالستؾ أمامىو فإنَّو يضعيا في فمو مباشرةن، يظف أنَّيا طعاـ، 

 .ديو بنية سابقة حكؿى الطعاـباعتبار أفَّ ؿ
كالمقصكد بو ىنا ىك تعديؿي االستجابة التي أصدرىا الفٍرد في عممية التمثُّمؿ، التي : التواؤم -ب 

أثارىا المتعمِّـ نتيجةى جمعو لممعمكمات الجديدة، نتجت عف عدـ تكافؽ بينيما كبيف بيئتو الذِّىنيَّة، 
الذىني، كيعدؿ بنيتو الذىنية، كيىحديث أحياننا التعديؿ كىذا يقضي أف يستعيدى المتعمِّـ اتزانىو 

لممعمكمات التي تمقَّاىا بما يتناسب مع خمفيتو المعرفية كليس العكس، أمَّا إذا كانت المعمكمات 
ترجمة سعد األسدم، صالح حميد، ) .جديدةن، فينتج عف ذلؾ إضافةن لمبنية الذىنية لممتعمِّـ

 .(19،ص 1990
 :يوتقويم نظرية بياج

كانت معظـي النتائج التي تكصَّؿ ليا جاف بياجيو تحمؿ مف اإليجابيات الشيءى الكثير، كلكف ال 
  :تحكؿ دكف إيراد بعض القيصكر في ىذه النتائج؛ كمنيا
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، كالسمكؾ كاألداء؛ ألفَّ أصحاب (البنية المعرفية)أنَّنا نجد مف الصُّمعكبة تصكُّمر العالقة بيف -1
نكا كيفيةى تحكيؿ الًبنى المعرفية إلى أداء كسمكؾ، كيفترضكف أفَّ ىذا التحكُّمؿ ىذه النظرية لـ ييبيِّ 

يككف عمى نحكو آلي؛ لذلؾ يييممكف الجانب األدائي، كيركِّز عمى القدرات المعرفية، كالفىٍيـ 
 .كالتمييز كالمحاكاة

التعمُّمـ، كيرل  في (التعزيز كالعقاب)أثر الدافعية  -إلى حد ما  -التعمُّمـ البنائي أىمؿ  -2
أصحابي ىذه النظرية أفَّ الدكافع تككف ذاتيَّةن كداخميَّة، فالطفؿ مف خالؿ انيماًكو في النشاطات 

التعميميَّة ييمًكنو تطكير المخطَّطات المعرفية التي تيسيِّؿ عميو عمميةى التكيُّمؼ المناسب، الذم 
 .ييحقِّؽ لو التكزاف بينو كبيف بيئتو

البنائي تعمؿ عمى تمكُّمف المعمِّـً مف التنبؤِّ بأنماط استجابات المتعمِّـ كسمككو،  أنماط التعمُّمـ -3
كعميو أف يستنتجى ذلؾ مف خالؿ المعالجات التي ييمارسيا حياؿى المكاد كالخبرات المتكافرة لديو، 

ـي أنماط س لككيَّة التي تحكميا عادةن بنيتيو المعرفية الراىنة؛ لذلؾ يصعيبي عمى المعمِّـ استخدا
 .تمكِّنو مف التنبؤِّ بإستراتيجيات المتعمِّـ التفكيريَّة

لىمَّا كاف التعمُّمـ معنيًّا أصالن بتغيُّمر سمكؾ المتعمِّـ عف طريؽ معالجة الشركط الطبيعيَّة  -4
د المعمِّـ بكصؼ دقيؽ  كاالجتماعيَّة لمبيئة التي يتفاعؿ معيا، فإفَّ النظرية التطكيرية ال تيزكِّ

 .رات البيئية التي تنتج تغيرات حقيقيَّة لمبنية المعرفيةلممتغي
اتَّيـ بيتر براينت كمجمكعةه مف النقَّاد بياجيو بعدـ تقدير تفكير األطفاؿ تقديرنا كافينا، حيث  -5

يمكف أف  (دكف سف السابعة)قدَّـ براينت أدلة تكحي بأفَّ األطفاؿ دكف مرحمة اإلجراء المحسكس 
ككجد أفَّ األطفاؿ في ًسفِّ الخامسة يمكف أف ييدلِّمكا عف طريؽ استبعاد  يقكمكا باالستنباط،

 .العناصر التي تيشكِّؿ عبئنا عمى الذاكرة
تحدَّل تشارلز برينارد بياجيو حكؿى المبالغة في تفسير التفكير عندى األطفاؿ، كفي رأيو ليس  -6

 .احؿ ذاتو ىك مفيكـه تافوىناؾ حاجةه الفتراض قياـ مراحًؿ التطكير؛ ألفَّ مفيـك المر



27 
 

شىكىا الكثير مف الباحثيف مف أفَّ الطريقة التي يتبعيا بياجيو في تحديد المعرفة التطكيريَّة  -7
 .ليست طريقةن دقيقة بدرجة كافية

أفَّ طريقةى البحث عند بياجيو كانت فرديَّةن، كقائمة عمى االنطباع الذاتي أكثر مف أمِّ شيء  -8
  .(27،ص  2007جكدت،   عبد اليادم،) .آخر

: النظريات التربوية في المجال التربية البدنية الرياضية تطبيقات /تاسعا 
: المجاؿ السياسي/ 1

. يمعب النظاـ السياسي دكر ىاـ في تشكيؿ نظاـ التربية البدنية ك الرياضية بالمجتمع 
العسكرم نظرا ألف ففي اليكناف كاف نظاـ التربية البدنية ك الرياضية يغمب عميو الطابع 

األىداؼ السياسية لنظاـ الحكـ كانت تككيف جيش قكم لتحقيؽ أىداؼ نظاـ الحكـ الديكتاتكرم 
. ك ىي التكسعات االستعمارية في الدكؿ المجاكرة

بيدؼ اعداد " الككمسمكؿ " ك في االتحاد السكفيتي السابؽ أنشئت منظمة لمشباب تسمي *
المزكد بالمفاىيـ االشتراكية ك ذلؾ بتدريبيـ مف خالؿ برامج  ككادر قيادية مف الشباب السكفيتي

. أنشطة رياضية ك ثقافية لخدمة ك تحقيؽ النظاـ الحاكـ
مكافحة احتالؿ نابميكف الثالث لبالده مف خالؿ " فردريؾ ياف " ك قديما في ألمانيا تبني * 

لكية ك كاف ذلؾ بداية لظيكر اعداد الشباب الأللماني بدنيا ك مياريا في الغابات ك األماكف الخ
 . (35، ص 1996الخكلي أميف ) .رياضة الجمباز الحديث

: المجاؿ االقتصادم /  2
فنظاـ التربية البدنية ك الرياضية يقـك عمي اسس اقتصادية اساسية مثؿ ميزانيات األنشطة ك 

في , ز الرياضة البرامج ك األدكات ك األجيزة ك اجكر المدربيف ك االدارييف ك مكافئات ك حكاؼ
ادارة البرامج الرياضية ك الرياضيكف ك العاممكف في المجاؿ الرياضي يحتاجكف الي مف يمكليـ 
حتي يمكف قيادة النشاط الرياضي نحك األىداؼ المرجكة ك بيذا فاف التربية البدنية ك الرياضة 
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ة جزء رئيسي لزيادة ك تعتمد اعتماد كمي عمي االقتصاد ؛ ك ايضا فاف التربية البدنية ك الرياضي
تطكير االنتاج في أم مجتمع ؛ حيث تؤثر التربية البدنية ك الرياضية بشكؿ عاـ في االقتصاد 

ك قكة ام دكلة تقاس بالدرجة األكلي بما تممكو مف قكة بشرية كاعية مدربة تككف مصدر لإلنتاج 
 . (37،ص  2007عزت النجاح،  ) .الجيد ك االبتكار ك التجديد 

: جاالت  االجتماعية ك الثقافية الـ/ 3
لمتربية البدنية ك الرياضية أصكال اجتماعية ك ثقافية تؤثر فييا ك تتأثر بيا ؛ فالرياضة جزء مف 

فيي تتأثر بكؿ ما يسكد في ىذا , نسيج المجتمع أم انيا صكرة مصغرة مف المجتمع األكبر 
اعية ؛ فالتربية البدنية ك الرياضية المجتمع مف فمسفة ك قيـ ك عادات ك تقاليد ك ظركؼ االجتـ

تتأثر بثقافة المجتمع كما أف الرياضة تؤثر في المجتمع حيث تكسب الممارسيف ليا العديد مف 
. صفات المكاطنة الصالحة التي تؤىميـ ألف يككنكا مكاطنيف نافعيف 

تمد التمميذ اك  فمثال درس التربية الرياضية أك الممارسات الرياضية في األندية ك مراكز الشباب
الرياضي بالعديد مف القيـ ك االتجاىات االيجابية ك الميارات التي تعده اعدادا سميما متكازنا 

. يمكنو مف مكاجية متطمبات الحياة 
ك في مجاؿ التدريب يستطيع المدرب اكساب االعبيف العديد مف القيـ مف خالؿ الممارسة 

بمكاعيد التدريب ك محاسبة أم العب يتأخر عمي تمؾ  الرياضية مثؿ التأكيد عمي أىمية االلتزاـ
المكاعيد كذلؾ يقـك المدرب بتبصير االعبيف بأىمية المعب النظيؼ ك البعد عف أم سمككيات 

مخمة باألخالؽ ك الركح الرياضية مف أجؿ تحقيؽ الفكز فيذا ينمي عند االعبيف األمانة ك 
خر بالعديد مف المكاقؼ التربكية التي يمكف الصدؽ ك الشرؼ ك مكاقؼ التدريب ك المنافسة تز

، ص 1996الخكلي أميف، ) .مف خالليا اكتساب العديد مف القيـ ك الصفات االجتماعية 
41).  
: المجاؿ التاريخي / 4
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لمتربية البدنية ك الرياضية اصكال تاريخية ؛ فالدراسة التاريخية لنظاـ التربية البدنية ك الرياضية 
كما تسيـ الدراسة التاريخية لمتربية , فيـ ذلؾ النظاـ ك مكاجية مشكالتو قديما تساعد عمي 

البدنية ك الرياضية في معرفة تأثير القكة السياسية ك االقتصادية ك الثقافية ك االجتماعية ك 
الدينية ك الفمسفية التي تشكؿ المجتمع ك أثرىا عمي ما يكاجو التربية البدنية ك الرياضية مف 

يد كسائؿ معالجتيا ك تكجو نظاـ التربية البدنية ك الرياضية نحك االستفادة مف مشكالت لتحد
التأثيرات االيجابية ليذه القكم ؛ كما تساعد ىذه الدراسات التاريخية عمي تككيف اتجاىات مينية 
قكية نحك مجاؿ التربية البدنية ك الرياضية لدم طالب التربية البدنية بعد معرفتيـ لقيمة مجاليـ 

 . (38، ص 1996الخكلي أميف ) .اسياماتو في االرتقاء بالحضارة االنسانية  ك
: المجاؿ النفسي  / 5

؛ فعمـ النفس يكفر لمقائميف عمي "نفسية " اف لمتربية البدنية ك الرياضية أصكال سيككلكجية 
الؿ مجاؿ التربية البدنية ك الرياضية معرفة خصائص االفراد النفسية ك عاداتيـ السمككية خ

مراحؿ نمكىـ ك معرفة اتجاىاتيـ مما يعينيـ عمي اختيار أفضؿ طرؽ التعمـ ك اختيار المناىج 
مما يحقؽ نمك تربكم سميـ قائـ عمي أسس عممية ؛ ك ايضا لمتربية البدنية ك الرياضية دكرا 

 ىاما في االرتقاء بسمكؾ الفرد الممارس لمرياضة حيث أف الرياضة ليا دكر اساسي في اكتساب
ممارسييا ما يسمي باالتزاف النفسي الذم يتمثؿ في الصفات ك القيـ االجتماعية كالتعاكف ك 

. الصدؽ ك األمانة ك تكطيد العالقات االنسانية 
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