
 :واهدافها التربية الرياّضية

 إلى تشٌر بدنٌة وكلمة البدنٌة التربٌة مفهوم عادةً  الرٌاضٌة التربٌة مفهوم ٌقابل

(ًذلك ؼٌر إلى ـ والمظهر الصحة الحجم، فً النمو البدنٌة، القوة:ًذلك ومواصفات)ًالبدن

 البدنٌة والتربٌة .ًالبدنٌة التربٌة تعبٌر على تتحصل إلٌها"ًتربٌة"ًكلمة إضافة عند ولكن

 وهذا)ًالبعض ٌظن hكم لٌست وهً العامة التربوٌة العملٌة من األهمٌة فً بالػ جزء هً

ًالشائعة األخطاء من  برامج به ٌكمل حاصل تحصٌل مجرد هً البدنٌة التربٌة أن(

الجزءًالهامًمنًالعملٌةًالتربوٌةً،ً هًًذلك ولكنً .الطالب فراغ وقت لشؽل المدارس

فمنًخاللًبرنامجًالتربٌةًالبدنٌةًٌنمًًالشبابًمهاراتهمًالمتعددةًلملئًوقتًفراؼهمًبماً

وبدنٌا . وعقلٌاً  وإجتماعٌاً  ًٌنفعهمًصحٌاً 

ًلهاًمنًًئولقدًاعترؾًالمرّبونًبأهمٌةًوضرورةًتربٌةًالنش علىًالرٌاضةًلما

ًالمخ ًاالنسان ًمقّومات ًعلى ًالتربٌةًتأثٌر ًوسائــل ًمن ًوسٌلة ًالرٌاضة ًواعتمدوا تلفة،

ًلألنشطةًواأللعابًمنًدورًفًًعملٌةًالتربٌةًالشاملةًالتًًتقاربًاالنسانً الحدٌثةًلما

ٌّة.ً ٌّةًوالتنظٌم ٌّةًوالحركٌةًوالمعرف ٌّةًوالنفس  منًمختلؾًجوانبهًالفكر

ً ًفً ًتساهم ًتربوٌة ًكوسٌلة ًالرٌاضٌة ًالتربٌة ًأهمٌة ًعلى ًاإلنماءًوتأكٌدا  عملٌة

ًتطوٌرًالخدماتً ًأّكدتًعلىًضرورة ًاذ ًمهما ٌّزا  ٌّةًح ًالتربو ًالخطة ًأّولتها المجتمعً،

ٌّةًوالشباّبٌة،ًكماًدعتًالىًتفعٌلًدورًالمدرسةًوانفتاحها،ًعنًطرٌقً واألنشطةًالتربو

ً ًالرٌاضًإنشاء ًالنشاط ًأّكدتًًالمدرّسًًمدٌرٌات ًكما ًلها. ًالدعم ًوتأمٌن وتشجٌعها

تربوٌةًعلىًأهمٌةًالتعاونًبٌنًاالدارةًالمدرسٌةًوالمجتمع،ًوذلكًعنًطرٌقًالخطةًال

ٌّةًفًًاألنشطةًالمدرّسٌة. ًإشراكًاألهلًواألندٌةًالرٌاّضٌةًوالثقاف

 :التربية الرياضيةفي  األهداف العامة

ًللتربٌة ًفهًًًاعتبرتًاالتجاهاتًالحدٌثة ًالعاّمة، ٌّة ًالترب ًمن ًمّهما  ًجزءا  ٌّة الرٌاض

ًالمٌدانًالتطبٌقًًالمباشرًألهداؾًالتربٌةًالتًًتترجمًبماًٌلً:

 . وانفعالٌا وعقلٌاً  ًتكوٌنًإنسانًمتكاملًجسدٌاً 

 ًتعزٌزًالصفاتًالقٌادٌةًوالتعاونٌةًلدىًالفردًعنًطرٌقًأنظمةًاللعبًوالنشاط

التًًمنًخاللهاًٌتّكٌؾًالفردًلمصلحةًالمجموعة،ًوالتًًترتكزًعلىًمبدأًاحترامً

ًٌنًوالمساواةًوالعدالة.القوان



 ًًمستقلة ًشخصٌة ًتكوٌن ًعلى ًتساعده ًوسلوكٌة ًمعرفٌة ًخبرات ًالفرد إكساب

ًتتفاعلًبإٌجابٌةًمعًالمجتمع.

 ًرد ًاأللعابًًودتكوٌن ًتؤمنه ًبما ًوذلك ًالمجتمع ًتجاه ًالفرد ًلدى ًهادئة فعل

ًالنفسًوالمثابرةً ًعلىًضبط ًوقدرة ًكفاءة ًومن ًوشجاعـة ًحــزم ًمن والتمارٌن

ًلىًاألهداؾ.للوصولًا

 ًًتهذٌب ًفً ًتأثٌر ًمن ًالرٌاضٌة ًللتربٌة ًبما ًالفرد ًلدى ًالرٌاضٌة ًالروح تعزٌز

ً.ًالنفسًوالخلق،ًمماًٌساهمًفًًالقضاءًعلىًكلًأنواعًالعنؾًوالحقد

 :االهداف الخاصة للتربية الرياضية

 ًوالحركاتًًالمتعلمٌنًإكساب ًالتمرٌنات ًممارسة ًخالل ًمن ًحركٌة مهارات

ابًواألنشطةًالمتنوّعة،ًبماًٌؤديًالىًالتوازنًوالثباتًوالتوافقًاإلٌقاعٌةًواأللع

ًفًًالحركة.

 ًًتمكٌن ًبالدقةًالمتعلمٌن ًالعمل ًوإتمام ًواعٌة، ًالبدنًًبصورة منًضبطًجهدهم

ًٌتجلىً ًحركٌا  ًإدراكا ًٌكسبهم ًبما ًوفًًالظروؾًالمفروضة، والتوقٌتًالمحّدد،

ًفًًقدرتهمًعلىًتلقًًالتأثٌراتًوتكٌٌفها.ًً

 ٌّة.إكسا ًبهمًالقدرة،ًعلىًتنظٌمًاألنشطةًوإدارتهاًفًًالتربٌةًالرٌاض

 ًًانتباههمًالىًأهمٌةًدروس ٌّةًوشّد توسٌعًمداركًالمتعلّمٌنًفًًحقلًالثقافةًالبدن

ًقدراتهمً ًلتنمٌة ًعلٌها ًوٌقبلون ًإٌجابٌا ، ًموقفا  ًمنها ًفٌتخذون ٌّة، ًالرٌاض التربٌة

ًالـفـنٌةًوالجسدٌةًبشكلًتلقائً.

 ًالذا ًاإلشاراتًتقوٌة ًعلى ًفعلهم ًردود ًوتنمٌة ًالمتعلّمٌن ًلدى ًالحرّكٌة كرة

ًالسمعٌة،ًالبصرٌةًوالحسٌة.

 ً،ًوالسلوك ًوالصحة ٌّاقة ًالل ًفً ًالرٌاضٌة ًالتربٌة ًبتأثٌرات ًالمعرفة إكسابهم

ًوبتأثٌراتًالعواملًالخارجٌةًالسلبٌةًواالٌجابٌةًفًًالصحةًواألخالق.

 ً ًالتربٌة ًممارسة ًأن ًعلى ًعلىًالتأكٌد ًالمتعلّمٌن ًتساعد ًمتعة ًهً الرٌاّضٌة

 استثمارًأوقاتًفراؼهمًبشكلًبّناءًومثمر.

 عالقة التربية بالتربية البدنية:

(ًالرٌاضة)ًوالثانً(ًالتربٌة)ًالشقًاألول:ًالتربٌةًالرٌاضٌةًتعبٌرًذوًشقٌنًً

وبسهولةًٌمكنًاستنتاجًأنًالتربٌةًالرٌاضٌةًهًًلونًمنًالتربٌةًوأسلوبًمنًأسالٌبهاً



ًالذيًٌعملً ًالتربٌة ًمن ًالجانبًالمتكامل ًذلك ًالرٌاضًً،وهً ًالنشاط ًعنًطرٌق ٌتم

جسمٌا ً،وعقلٌا ً،ووجدانٌا ً،واجتماعٌا ً،عنًطرٌقًاألنشطةً:ًًعلىًتنمٌةًالفردًوتكٌٌفه

تمارسًتحتًإشراؾًقٌادةًصالحةًلتحقٌقًأسمىًالقٌمًاإلنسانٌةًًالبدنٌةًالمختارةً،والتً

،أوًهًًتربٌةًالفردًعنًطرٌقًالنشاطًالحركًًأوًالبدنًًأوًعنًطرٌقًاللعبً،فالتربٌةً

الرٌاضٌةًماهًًإالًتربٌةًعامةًولكنًعنًطرٌقًاستؽلًالمٌلًاألفرادًللحركةًوالنشاطً

ًالرٌاضٌة ًالتربٌة ًأن ًالقول ًٌمكن ً،ولهذا ًالتربٌةًًالبدنً ًمظاهر ًمن ًمظهر ًإال ماهً

،وتهدؾًإلىًماتهدؾًإلٌهًالتربٌةًالعامةًمنًحٌثًتكوٌنًاألفرادًوتوجٌههمًوإرشادهمً

ًإلىًمافٌهًصالحهمًوصالحًالمجتمعًالذيًٌعٌشونًفٌه.

ًالرٌاضٌةًٌشتركانًبنفسًً ًسبقًٌمكنًالقولًأنًمعنىًالتربٌةًوالتربٌة ومما

ًعلى ًتعمل ًالتربٌة ًأن ًجمٌعًًالتعرٌؾًحٌث ًفً ًتؽٌر ًوإحداث ًالفرد ًشخصٌة تكوٌن

ًمنً ًشاملة ًتنمٌة ًالفرد ًتنمٌة ًعلى ًتعمل ًأٌضا ًالرٌاضٌة ً،والتربٌة ًالشخصٌة جوانب

جمٌعًالنواحًًلٌسًمنًناحٌةًالبدنًفحسبًوإنماًتهتمًبالفردًككلًوذلكًمنًخاللًتنمٌةً

ًجوانبهاًلبدنٌةًواالجتماعٌةًوالعقلٌةًوالنفسٌةً.

 :اف التعليمية والتربويةمصادر اشتقاق األهد

ٌّةًماًٌلً ً:منًأبرزًالمصادرًالتًًُتشتّقًمنهاًاألهداؾًالتربو

1. ً ًّ ٌّةًوحاجاتهًوتراثهًالثقاف ًالمجتمعًوفلسفتهًالتربو ً.حاجةًالمجتمعًاوًاالفراد:

ًوطرقً ٌّة ًالعقل ًوقدراتهم ًودوافعهم ًومٌولهم ًوحاجاتهم ًالمتعلّمٌن خصائص

 .تفكٌرهمًوتعلّمهم

ًالمجتمعًمنًمكّوناتًالما .2 ًٌواجه ً،وما ًومتطلّباتها ً،وأشكالًالمعرفة ًالتعلٌمٌة دة

ً ًّ ًوالتكنولوج ًّ  .مشكالتًنتٌجةًالتطّورًالعلم

ٌّةًوالتعلٌمًوعلمًالنفس .3 ً.اقتراحاتًالمختّصٌنًفًًالترب

ً


