
 األبعاد االجتماعّية و المعرفّية
و النفسّية لحّصة الّرياضة    



     الى تنمية المهارات الجسدية  الهادفةهي مجموع التمارين 
 

    عملية النمو والتطور والتكيف من الناحية الجسمانية والعقلية
واالجتماعية والوجدانية عن طريق األنشطة البدنية والرياضية 

 مثلى  اهدافالمختارة لغرض تحقيق 
 ” مجلة الجامعة الدولية للتربية البدنية”                           

  

 تعريف الرياضة 





  اهداف ممارسة النشاط الرياضي
 ترمي ممارسة النشاط البدني الى تنمية قدرات المتعلم

 الفكرية والنفسية والعضوية 

 إكسابه المهارات الالزمة لممارسة الرياضة المقننة في

 المراحل الموالية 

 الى جانب العمل على 

 ضمان سالمة الفكر والجسد مع اعانة المتعلم 

  على تطوير عالقاته االجتماعية 

وإثراء تجربته الحركية . 





 الجانب الصحي

تسهيل النمو العضلي المتناسق 

 تدعيم الوضائف الكبرى وتحسينها 

 تحسن الهضم 

 تسهيل الدورة الدموية 

 تعويد الطفل على الوقاية وحفظ الصحة 

 اكتساب مزيد من المناعة والقدرة على مقاومة البرد

 والحرارة 



 الجانب النفسي



  الجانب النفسي

 تساهم في بناء الركائز األولية المؤسسة  لشخصية

 الطفل 

 اشباع رغبة الطفل المستمرة في الحركة والمغامرة 

 تكسب المتعلم ثقة بنفسه 

 تمنحه القدرة على التخيل والتركيز والتذكر 

تجنبه الخجل المفرط 

 تقلص لدى المتعلم نزعة السلوك العدواني 

 تحد من الشعور بالخوف 

 تساعد على تحقيق التوازن النفسي 



 الجانب االجتماعي



  الجانب االجتماعي

 تغذي ممارسة الرياضة لدى الطفل القدرة على التأقلم
 مع األوضاع 

 التحكم في النفس 

 التعايش والتعامل مع المجموعة 

 المساهمة في وضع قواعد اللعب 

احترام القانون 

 التكيف االجتماعي 

 االستعداد لمواجهة اآلخرين والكبار 



 الجانب الحسي الحركي

 الجانب الحسي الحركي



  الجانب الحسي الحركي

 اكتساب جملة من المهارات الحركية 

 القدرة على التوافق العصبي الحركي 

 التعرف على الجسم وادراكه 

 اكتشاف الحركات األساسية المميزة للجنس البشري

 كالمشي والعدو والقفز

 ربط وتنسيق مختلف الحركات 

 استعداد الكتساب مهارات رياضية مقننة 



غالبا ما يكون النشاط البدني جزءا هاما من ايقاع حياة 

الطفل والمراهق وغالبا ما تكون هنالك معايير يوجه 

على اساسها المتعلم نحو احدى الرياضات حسب 

 ميوالته وطباعه الغالبة عليه

    يوجه غالبا نحو رياضة دفاعية : فالطفل الصاخب

مثل الجودو او التايكواندو لما تتطلبه هذه الممارسة من 

 بذل طاقة ومجهود بدني كبير 

    

دور الرياضات الدفاعية في بناء شخصية الطفل 

 والمراهق 





   يوجه نحو ممارسة تعزز لديه الثقة :الطفل الخجول

 بالنفس  كالكاراتيه واآليكيدو 

  الطفل المستقل  يفضل هذا الصنف من األطفال

ممارسة نشاط يعتمد الدقة والمهارة في استعمال 

 العضالت مثل السباحة او الجمباز 

  اما األطفال البطيئين ذوي المزاج المتعكر فينصح

بتوجيههم نحو ممارسة المبارزة بالسيف لما تتطلبه من 

سرعة في التنفيذ ودقة في الحركة والسيطرة على 

 النفس

 

 



ظهور نقاط جديدة من التحام  -ضعف الغطاء الدهني -بطئ زيادة الوزن -بطئ عملية النمو -
 الغضاريف مرتبطة بعملية الحركة والمشي

 
  العضوي  الجانب

عدم اكتمال نمو الجهاز العضلي -مفاصل مرتخية وضعيفة -ضعف اداء الجهاز القلبي الرئوي -   الجانب الوظيفي  

رغبة  -تقليد الكبار -تناسق حركي عام لكل نشاط تلقائي -سرعة اكتساب المهارات الحركية -
 ملحة وجارفة للحركة الدائمة والمتواصلة

 
  الجانب الحركي

نشاط فردي -ضعف عملية االنتباه -مرحلة رفض للتعاون مع اآلخرين -   الجانب النفسي 

التناوب بين النشاط الفردي  -طفال من نفس السنألالتعاون مع ا -المنافسة مع الوالدين -
ال فرق يذكر بين سلوك الذكور او اإلناث -والنشاط التشاركي  

 
  الجانب االجتماعي

- التعامل مع  -اقتراح العاب متنوعة -تسهيل عملية اكتساب المهارات بصفة تلقائية  
- التركيز على جانب حفظ الصحة -الطفل بهدوء وتفهم   
- -االبتعاد عن التكرار واإلعادة المطولة للتمارين -  
- تجنب الحركات والتمارين التي تهتمد على القوة     

 
 

 التوصيات البيداغوجية 
 (مرحلةالنشاط التلقائي )
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واعتمادا على الجدول السابق فان بناء أي تدخل 

بيداغوجي يقوم اساسا على احترام خصائص اللعبة او 

الرياضة واحترام خصائص المتعلم مع مالئمته بما هو 

متوفر من بنية اساسية وادوات مساعدة على العمل مثل 

الملعب أوالبساط  وغالبا ما تكون العاب تلقائية تعتمد على 

 قاعدة وحيدة مثل 

 مسك حزام المنافس 

 دفع المنافس خارج منطقة محددة 

  القاء المنافس على ظهره انطالقا من وضع الجثوم

 على اربع 

 









هيمنة القفص الصدري على شكل الجذع عموما  -غياب الغطاء الدهني  -نمو وزيادة في الطول والوزن  -
ظهور نقاط جديدة من التحام الغضاريف مرتبطة بعملية الحركة والمشي -  

 
  العضوي  الجانب

امكانية ظهور انحرافات في  -مرونة الجهاز العضلي وقابليته للتقلص تحسن -زيادة في حجم القلب  -
 العمود الفقري 

  الجانب الوظيفي

تطوير جميع الحركات  -مزيد التحكم في التوازن  -دقة الحركة  -اكتساب التصور الذهني للجسد  -
اكتساب الحركات اآللية - والتنسيق بينهاالطبيعية   

 
  الجانب الحركي

- الحاجة الى المبادرة واستقالل الذات  -تطور النمو النفسي  
- مزيد االستعداد لمواجهة الكهل  -اكتشاف قوانين اللعبة  -  

 
  الجانب النفسي

ظهور الرغبة في  -المطالبة بحرية التحرك والعمل  -ضمن مجموعات لعب  االنتظام مرحلة الرغبة في  -
بداية ظهور اختالفات بين سلوك اإلناث والذكور  -التنافس   

 
  الجانب االجتماعي

- التركيز  -المراوحة بين المجهود والراحة  -اعتماد النموذج الحركي  -العمل ضمن مجموعات متجانسة 
مراقبة وإصالح الوضعيات -على جانب حفظ الصحة  

  عدم اآلفراط في بذل مجهود متواصل -

 

 التوصيات البيداغوجية 
(مرحلة النشاط المهذب )  
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 ضرورة اتباع تدرج بيداغوجي 

 يقوم على بناء دورات ومشاريع عمل خاصة بكل مرحلة
 عمرية 

 تطوير مهارات المتعلم بصفة آمنة تضمن سالمته الجسدية
 وتمنع عزوفه عن ممارسة النشاط 

 مراقبة المكتسبات وتثمينها من خالل التقييم واجراء مباريات
بين األفراد والمجموعات وباعتماد قانون لعبة متالئم مع 

 (élaboréمهذب )المرحلة العمرية  

 الحرص على بث القيم النبيلة لممارسة النشاط البدني مثل
مساعدة الضعيف والتحكم في النفس وقبول الهزيمة بصدر 

 (الدور التربوي للمارسة البدنية )رحب 

 



  نموذج لبناء حصة جودو


