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الملخص
هذا بحث ممدم بعنوان التربٌة البدنٌة وأثرها فً التحصٌل الدراسً للطبلب تم من
خبلله تناول لضٌة من أهم المضاٌا التً ٌعانً منها المجتمع فً الولت الحالً
خصوصا فً ظل التمدم الهابل فً الوسابل التكنولوجٌة ولد تم تمدٌمه فً فصلٌن
أما عن الفصل االول فمد اهتم بتمدٌم مفهوم التربٌة والتربٌة البدنٌة وعبللة كل
منهما باآلخر وكذلن أهداؾ التربٌة البدنٌة ،ودور التربٌة الرٌاضٌة وأهمٌتها  ،تم
تمدٌم أهمٌة التربٌة الرٌاضٌة والبدنٌة فً المؤسسات التعلٌمٌة ثم انتهٌت فً هذا
الفصل بتمدٌم خصابص التربٌة الرٌاضٌة والبدنٌة ،وأما عن الفصل الثانً فمد تم
تمدٌم المحور الثانً من محاور البحث والتحصٌل الدراسً ولد تم تمدٌم مفهوم
التحصٌل الدراسً  ،ثم لٌاس التحصٌل الداسً وأنواعه ثم العوامل المؤثرة فً
التحصٌل الدراسً وأهداؾ التحصٌل الدراسً كذلن تم تمدٌم أهم أسباب ضعؾ
التحصٌل الدراسً ثم عبللة ممارسة الرٌاضة ٌالتحصٌل الدراسً واخٌرا تم
تمدٌم نتابج البحث .
الكلمات المفتاحٌة :التربٌة البدنٌة ،التحصٌل الدراسً،التربٌة الرٌاضٌة.
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Summary
This research provided by physical education and its impact on
students' school achievement has been addressed by the most
important issues of society at this time, especially through the
technological means and has been presented in two chapters, As
for the first chapter, he was interested in providing the concept of
education and physical education and the relationship of each
other as well as the objectives of physical education, and the role
of sports and importance, the importance of physiotherapy and
physical education was provided in educational institutions and
finished in this chapter by providing the characteristics of sports
and physical education, As for the second chapter, the second
axis has been submitted from research and academic axes and
has been submitted by the concept of the academic achievement,
and then measure the academic achievement and its types, and
then the factors affecting the academic achievement and the
objectives of the school achievement also made the most
important causes of academic achievement and practice.
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الممدمــــــة

ال شن أن الشخص المكتبب او الملك أو الخابؾ أو الؽٌر مكترث ال ٌستطٌع أن
ٌحصل أو ٌلم كالشخص المستبشر واآلمن  ،والمهتم .
أشارت معظم الدراسات العلمٌة الحدٌثة إلى وجود ارتباط لوي وعبللة اٌجابٌة
بٌن األنشطة البدنٌة الحركٌة وبٌن التحصٌل الدراسً لدى الطبلب فً جمٌع
مراحلهم التعلٌمٌة  ,وأن ممارسة تلن األنشطة الحركٌة البدنٌة لها دورها الموي
والفعال فً نمو لدراتهم العلمٌة والتحصٌلٌة الناتجة عن نشاطهم البدنً  ,والتً
تمٌهم أٌضا من اإلصابة باألمراض الناتجة عن للة الحركة  ,مما ٌزٌد من أهمٌة
تشجٌع األطفال على ممارسة الرٌاضة منذ مراحلهم العمرٌة المبكرة وخبلل
المراحل العمرٌة التً تلٌها للحفاظ على نموهم الطبٌعً العملً والبدنً .
كما أكدت دراسات أخرى على أن الدماغ ٌؤدي وظابفه بشكل أفضل مع زٌادة
األنشطة الحركٌة البدنٌة  ,حٌث أنه بزٌادة النشاط الحركً والبدنً ٌتم تنشٌط عمل
الجهاز الدوري التنفسً فً نمل األكسجٌن إلى جمٌع أجزاء الجسم بشكل عام والى
الدماغ الذي تزداد كفاءته ولدرته علً حمل ونمل الدم المشبع باألكسجٌن مع
الجلوكوز والذي بدوره ٌزٌد من نشاط الدورة الدموٌة داخل الدماغ الناتج من
تأثٌر األنشطة البدنٌة والحركٌة والذي ٌؽذي الخبلٌا الدماؼٌة وٌكون سببا ُ فً
تحسن وظابؾ الدماغ اإلدراكٌة مثل التركٌز والتذكر والحفظ والفهم والٌمظة .
كانت هذه النتابج وؼٌرها بمثابة الدافع الذي دفع الباحث للنزول الً هذا
المٌدان  ,مٌدان البحث العلمً ولد كان الهدؾ من ذلن هو رفع مستوى التعلٌم
بشكل عام والذي تحرص علٌة الدولة  ,وكذلن رفع مستوى التحصٌل الدراسً
لدى طبلب المعهد الصناعً بالشوٌخ  ,وكذلن ابراز دور التربٌة البدنٌة وأهمٌتها
فً زٌادة التحصٌل الدراسً لدى الطبلب .
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الفصـــــــل األول
فً هذا الفصل سوؾ ٌموم الباحث بعرض مفهوم كبل من التربٌة العامة
والتربٌة البدنٌة وذلن بعرض التعرٌفات اللؽوٌة واالصطبلحٌة وألوال العلماء
على مختلؾ آرابهم فٌها  ،ثم ٌبٌن الباحث تلن العبللة المابمة بٌن التربٌة العامة
والتربٌة البدنٌة  ،وكٌؾ أن للتربٌة البدنٌة المدرة على تحمٌك أهداؾ التربٌة العامة
 -1مفهوم التربٌة العامة :
-1-1التعرٌف اللغوي للتربٌة :
التربٌة مأخوذة من فعل ( رب ٌ -ربو ) أي زاد ونما  ،فالتربٌة إذا تعنً
الزٌادة والنمو)1(.
-2-1التعرٌف االصطالحً :
التربٌة فً أبسط معنى لها تعنً عملٌة التوافك والتكٌؾ فهً عبارة عن عملٌة
تفاعل بٌن الفرد وبٌبته االجتماعٌة وذلن بؽرض تحمٌك التوافك والتكٌؾ بٌن
اإلنسان والمٌم االجتماعٌة واالتجاهات التً تفرضها البٌبة  ،تبعا لدرجة التطور
المادي والروحً فٌها  ،وهً ال تمتصر على المؤسسات التعلٌمٌة  ،بل تحدث
حٌن ٌجتمع األفراد )2(.
فالتربٌة هً العملٌة التً ٌتعلم اإلنسان من خبللها والتً تحدث بصفة مستمرة
ممصودة كانت أو ؼٌر ممصودة من خبلل تفاعل اإلنسان بالبٌبة الخارجٌة العامة
والتً تشتمل على مؤسسات تسمى مؤسسات التنشبة االجتماعٌة والتً تمثل
األسرة والمدرسة والنادي ودور العبادة  ،أو تشتمل على أشخاص مثل المرناء
والرفماء واألصدلاء الذٌن ٌحٌطون بالشخص ٌتأثر بهم وٌؤثر فٌهم  ،فاإلنسان
السوى بطبٌعته متفاعل مع من حوله  ،هذا التفاعل ٌؤدي به إلى حالة من التكٌؾ
مع البٌبة المحٌطة ومع األفراد  ،وبالتالً ٌؤدي به هذا التكٌؾ إلى التوافك .
والتربٌة هً ظاهرة ممارسة والتً ٌتعلم اإلنسان من خبللها وخاصة تلن التً
تتم ممارستها فً األسرة والمدرسة وٌكون الهدؾ المحدد من خبللها هو مساعدة
الشخصٌة اإلنسانٌة على أن تنمو نموا اجتماعٌا وانفعالٌا سلٌما وٌحررها من
التحامل والكراهٌة والحمد والضؽٌنة وهً شرط أساسً لتحمٌك األمن والسلم ()3
.

4

 - 3-1تعرٌف الفالسفة للتربٌة :
 عرفها ارسطو  :هً إعداد العمل لكسب العلم .
 جون دٌوي( ) John Deweyهً :آداه لنمل أهداؾ المجتمع ومعارفه من
جٌل آلخر ،فهً تحدٌد المستمر بعٌنه وهً عملٌة نمو ال هدؾ لها اال المزٌد من
النمو)4( .
من هذا العرض الموجز لمفهوم التربٌة العامة ٌتضح أن التربٌة تعنً نمو الفرد
وتفاعله مع من حوله هذا النمو ٌتطلب من الفرد أن ٌتكٌؾ مع عناصر البٌبة
المحٌطة به وأن ٌتوافك معهم  ،وهذا ٌكون فً جوانب مختلفة مثل الجانب العملً
والجانب البدنً وؼٌرها من الجوانب األخرى التً تكون الفرد وشخصٌته
ومعارفه وؼٌر ذلن  ،والتً ال ٌمل أي جانب منها عن بمٌة الجوانب األخرى ،
وهذا ٌمودنا الى االهتمام بجمٌع هذه الجوانب دون تفضٌل لجانب منها على حساب
بمٌة الجوانب األخرى .
 -2مفهوم التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة :
لمد أولت الشعوب والحكومات االهتمام البالػ للتربٌة بوجه عام وللتربٌة البدنٌة
والرٌاضٌة بشكل خاص وذلن لما لها من أهمٌة كبٌرة فهً تعمل على إعداد الفرد
اعدادا صالحا وشامبل سوآءا كان هذا اإلعداد من الناحٌة الجسمٌة أو العملٌة و
روحٌا ونفسٌا و اجتماعٌا  ،حتى أصبحت التربٌة البدنٌة مٌدانا للتنافس بٌن
الشعوب بل ورمزا من رموز التعاون والسبلم والوحدة وعنوانا للحضارة والتمدم
والرلً  ،وأصبح تطورها ضرورة من ضرورٌات الحٌاة وبدأ استخدام
التكنولوجٌا الحدٌثة والتمدم العلمً ٌلمٌان بدلوٌهما فً مجال التربٌة البدنٌة
والرٌاضٌة لٌوضحان ما لها من أهمٌة كبٌرة  ،وٌعتمد الكثٌر من الناس أن التربٌة
البدنٌة والرٌاضٌة هً مختلؾ أنواع الرٌاضات كتربٌة األجسام الموٌة و المفز ،..
والبعض ٌعتبرها مهارات تروٌجٌة ومن هنا نشٌر أن كثٌر من الناس ٌفتمرون
للمفهوم الصحٌح للتربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة وللتعرٌؾ األدق واألصح لها )5( .
هنان العدٌد من العلماء ممن تناولوا التربٌة بالبحث ولد تركوا لنا عدة تعارٌؾ
نذكر منها :
 : )Delbert-obberteuefer( هً مجموعة الخبرات التً ٌكتسبها الفرد
خبلل الحركة .
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( : )Jesse Williamsهً مجموعة األنشطة البدنٌة ٌموم بها اإلنسان والتً
اختٌرت كأنواع وفمدت كحصابل .
(  :)Jay Nashهً جانب جزبً من المجال الكلً وهو التربٌة التً تتعامل مع
األنشطة وما ٌرتبط من استجابات )6(.
التربٌة البدنٌة هً ذلن الجانب المكمل للنظام التربوي العام .
األنشطة البدنٌة التً تعتمد على الجهد البدنً الكبٌر والعضبلت وهً وسابط
تربوٌة الكتساب خبرات سلوكٌة )7(.
هً العملٌات األساسٌة فً التربٌة البدنٌة الرٌاضٌة تتطلب اختٌار وتنسٌك
األنشطة ألنها برامج بالدرجة األولى (8) .
عاللة التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة بالتربٌة العامة :
لمد استطاعة كلمة التربٌة أن تضٌؾ معنى جدٌدا بعد إضافتها لكلمة بدنٌة ،
فحٌث إن كلمة بدنٌة تشٌر فً داللتها الى البدن وهً تعنً تلن الصفات البدنٌة أو
الجسمٌة كالموة البدنٌة والنمو
البدنً و الصحة البدنٌة وهً تشٌر الً البدن ممابل العمل  ،وعلى ذلن فحٌنما
تضاؾ كلمة تربٌة الى كلمة بدنٌة نحصل على كلمة تربٌة بدنٌة  ،وهً تلن
العملٌة التربوٌة التً تحدث عند ممارسة أوجه النشاط البدنً  ،والتً تنمً
وتصون جسم اإلنسان وتساعد على تموٌته وسبلمته فان عملٌة التربٌة تتم فً نفس
الولت)9( .
من الواضح الجلً الذى ال ٌخفى على أحد أن هنان عبللة لوٌة وارتباط
واضح بٌن التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة وبٌن التربٌة العامة فكما ال ٌمكن لئلنسان أن
ٌعزل جسده عن روحه  ،وال ٌمكن عزل بدنه عن عمله ألن العمل ٌوثر علً
الجسم وكذلن ٌوثر على مجهوده  ،ولذا ال ٌمكننا فصل التربٌة عن البدن ،
والتربٌة البدنٌة بمعناها الشامل تعنً االستفادة من األنشطة البدنٌة والحركٌة
كوسٌلة لتحمٌك األهداؾ التربوٌة  ،ولذا فٌمكننا المول بأن التربٌة البدنٌة
والرٌاضٌة هً جزء ال ٌتجزأ من التربٌة العامة  ،والتربٌة العامة ال تكتمل وال
تصل إلى كامل أهدافها اال من خبلل اعتمادها بمدر كبٌر على ذلن االرتباط التام
بٌنها وبٌن التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة .
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أهداف التربٌة البدنٌة :
األهداف العامة :
الشن أن هنان مجموعة كبٌرة من األهداؾ العامة التً تسعى التربٌة البدنٌة
لتحمٌمها وتتجلى هذه األهداؾ العامة فً ما ٌلً :
تحمٌك النمو المتكامل للطالب بدنٌا و عملٌا ونفسٌا عن طرٌك االهتمام بالصحة
العامة والعناٌة بالموام .
تحمٌك مستوٌات اللٌالة البدنٌة والحركٌة عن طرٌك تنمٌة الصفات البدنٌة
والمهارات المناسبة .
اإلعداد البدنً العام للدفاع عن الوطن وزٌادة اإلنتاج فً مجاالت الحٌاة
ومتطلباتها جمٌعها
تعلٌم المهارات الحركٌة لؤلنشطة الرٌاضٌة التً تتناسب واإلمكانات المادٌة
والبشرٌة .
االهتمام بالروح الرٌاضٌة والسلون الموٌم من خبلل ممارسات األنشطة الرٌاضٌة
.
اكتشاؾ ذوي الكفاءات والمواهب الرٌاضٌة الخارجٌة .
توجٌه الطبلب وتشجٌعهم على ممارسة الرٌاضة كهواٌة لشؽل الولت الحر .
تنمٌة الثمافة الرٌاضٌة من خبلل ممارسة األنشطة الرٌاضٌة المختلفة() 10
كذلن تسعى التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة كمادة تعلٌمٌة الً تحمٌك العدٌد من
األهداؾ سواء كانت حركٌة ام سلوكٌة ام وجدانٌة ام معرفٌة من خبلل أنشطة
بدنٌة ورٌاضٌة متنوعة وثرٌة تهدؾ إلى تكوٌن شخصٌة الطالب وصملها  ،وذلن
لتحمٌك األهداؾ من نواحً عدٌدة منها :
الناحٌة البدنٌة :
تطوٌر وتحسٌن الصفات البدنٌة .
تحسٌن المردود الفسٌولوجً .
التحكم فً نظام وتسٌٌر المجهود وتوزٌعه .
لدرة التكٌؾ مع الحاالت والوضعٌات .
المحافظة على التوازن خبلل التنفٌذ .
الرفع من المردود البدنً وتحسٌن النتابج الرٌاضٌة ) 11 ( .
الناحٌة النفس حركٌة :
ٌتمدم الطالب فً تحسٌن المهارات للمشاركة فً األلعاب الجماعٌة والفردٌة
وٌتمكن من أدابها  ،وربط مهارتٌن أو أكثر فً أثناء التدرٌب والممارسة .
ٌطبك خططا دفاعٌة وهجومٌة .
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ٌطبك المهارات بصورة متمدمة إلتاحة الفرصة للمتمٌزٌن رٌاضٌا لبلشتران فً
المبارٌات
ٌتمن الطالب المهارات الحركٌة األساسٌة للمشاركة فً المنافسات.
الناحٌة الوجدانٌة :
ٌظهر الطالب تمبله ومشاعره نحو التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة.
ٌمدر لٌمة تعلمة المهارات ٌسعى الى تحسٌنها .
ٌلتزم بالنظام وتحمل المسؤولٌة وٌمدر لٌمتها .
ٌحترم المدرات واالتجاهات والمٌول وٌؤمن بالفروق الفردٌة.
ٌؤمن بالمٌم الخلمٌة وٌكون لدوة لوال وعمبل .
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الناحٌة المعرفٌة :
ٌكتسب المعارؾ والمعلومات عن طرٌك التعلٌم .
ٌتعلم التصرؾ السلٌم خبلل الموالؾ المختلفة .
ٌلم بعوامل األمان والسبلمة .
ٌظهر معرفته لبعض العوامل المؤثرة على الصحة والنشاط الحركً .
ٌلم باألسس العامة لتطوٌر الصفات البدنٌة بشكل مبسط )12).
الناحٌة االجتماعٌة :
تمبل اآلخر والتعامل معه فً حدود لانون الممارسة .
التمتع بالروح الرٌاضٌة وتمبل الهزٌمة والفوز .
التعاٌش ضمن الجماعة والمساهمة الفعالة لبلوغ الهدؾ المنشود )13( .
الناحٌة الخلمٌة :
تنمٌة الصفات الخلمٌة واالجتماعٌة .
تنمٌة صفات المٌادة الرشٌدة والتبعٌة الصالحة )14( .
الناحٌة الحركٌة :
تطوٌر المهارات الحركٌة االساسٌة .
اكتساب المهارات الحركٌة المركبة لؤلنشطة الرٌاضٌة المعروفة .
الناحٌة النفسٌة :
تمكٌن الطالب من التحكم فً عواطفه وطرح الملك والشعور بالثمة
تدرٌب الطالب على التحكم فً تعبٌراته االنفعالً ()15
اتاحة فرص المتعة والبهجة عبر أنشطة التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة .
التخفٌؾ من التوتر والملك والضؽوط التً تؤثر سلبا على سلوكه وعلى تحصٌله .
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 -5دور التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة وأهمٌتها :
ال شن أن للتربٌة البدنٌة والرٌاضٌة دورها الفعال وتأثٌرها اإلٌجابً على
الطبلب فً جمٌع الجوانب  ،ألن هنان توافك بٌن الجانبٌن الجسمً و النفسً  ،لذا
فالمختصون النفسٌون ٌنصحون بممارسة األنشطة الرٌاضٌة  ،وادخالها فً
المؤسسات التعلٌمٌة بصورة أساسٌة ألنها لها دورها الكبٌر فً تنشط الجسم ،
وتهدبة النفس وتخفٌض حدة الملك وتصفٌة الذهن واخراج الفرد من عزلته واكسابه
الثمة بالنفس  ،فهً أداة من أدوات بناء الشخصٌة  ،وهً تبحث دابما إلٌجاد التوازن
النفسً للفرد أو المراهك  ،فعلٌه باالنضباط فً ممارسة تلن األنشطة الرٌاضٌة وهذا
مهم جدا فً اخراجه من أٌة معاناة نفسٌة (. (16
 -6أهمٌة التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة فً المؤسسات التعلٌمٌة:
تعتبر مادة التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة إحدى المواد األكادٌمٌة مثل بالً المواد
األكادٌمٌة مثل اللؽات والرٌاضٌات والفٌزٌاء ولكنها تختلؾ عن هذه المواد فً أنها
تهتم بالجانب المهارى والحركً  ،كما أنها تمد الطالب بالعدٌد من الخبرات
والمعلومات التً تهتم بتحسٌن الجوانب الصحٌة والنفسٌة واالجتماعٌة هذا بجانب
المعارؾ العلمٌة المختلفة والتً تهتم بتكوٌن الجسم وبناءه  ،وهذا ٌعتمد استخدام
الطالب لبعض األنشطة الرٌاضٌة والتمرٌنات وكذلن بعض األلعاب الفردٌة والجماعٌة
الخاضعة لئلشراؾ من لبل مربٌن ذو كفاءة عالٌة فً هذا االختصاص
بذلن نجد أن درس التربٌة البدنٌة البد وأن ٌشتمل على كل المجاالت التربوٌة
والتعلٌمٌة التً ٌهتم بها نظابرها من المواد األكادٌمٌة األخرى كالمجال العملً
والفكري كتنمٌة الذكاء وتحسٌن المدرات العملٌة  ،وكذلن المجال النفسً
واالجتماعً كتمدٌر الذات واالحترام المتبادل بٌن الطبلب. .
ولد ذكر الخولً والشافعً أنه عن طرٌك درس التربٌة البدنٌة تتٌح الفرصة
للتلمٌذ لبلشتران فً األنشطة البدنٌة والمنتماة بعناٌة وبتتابع منطمً وعبر وسط
تربوي منظم ٌنمً مختلؾ الجوانب الشخصٌة واإلنسانٌة وعبر فبات من النشاط
كالجمباز وألعاب الموى واأللعاب األخرى )17(.
من هنا نستطٌع أن نتعرؾ على ما للتربٌة البدنٌة والرٌاضٌة من أهمٌة بالؽة
فهً لٌست مادة ترفٌهٌة أو أنها وجدت من أجل اللعب أو لتسلٌة الطبلب بل جعلت
التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة مادة دراسٌة وفترة موجهة للتعلٌم بحٌث ٌشترن من
خبللها الطبلب فً تعلم الكثٌر من المبادئ والمٌم من خبلل مجموعة من األنشطة
الحركٌة المختلفة والممصودة والمدروسة والمخطط لها بؽرض تعلم وؼرس تلن
المبادئ والمٌم و المعارؾ التً تتبناها الدولة فً خطتها العامة لتنمٌة شبابها والتً
9

تتناسب مع المٌم المجتمعٌة العامة لها  ،ونستطٌع هنا أن نبرز ما للتربٌة البدنٌة
والرٌاضٌة من أهمٌة من خبلل تأثٌرها فً الجوانب التالٌة :

-7
-1
-2
-3

 -1-6تطوٌر الجانب التربوي :
الجانب التربوي ٌمثل جانبا مهما من الجوانب التً تهتم بها التربٌة البدنٌة
والرٌاضٌة وهو ضروري فً كل ممارسة وبدونه ال ٌرتمً أي نشاط  .وٌرى
(بسٌونً والشاطا) أنه من خبلل وجود التبلمٌذ فً جماعة فإن عملٌة التفاعل تتم
بٌنهم فً إطار المٌم والمبادئ والروح الرٌاضٌة والتً بدورها تكسبهم العدٌد من
الصفات التربوٌة  ،وتعمل على تنمٌة السمات األخبللٌة المختلفة كالطاعة وصٌانة
الملكٌات العامة والشعور بالصفات المختلفة األخرى كالصدالة والمواظبة
والمثابرة ومواجهة الصعوبات والتسامها مع الزمبلء ()18
كما ٌشتمل هذا الجانب أٌضا على تنمٌة الصفات الخلمٌة واالجتماعٌة وتنمٌة
صفات المٌادة الرشٌدة والتبعٌة الصالحة .
فالجانب التربوي ٌحظى بمكانة كبٌرة فً النظام التربوي كونه إحدى الركابز
الربٌسٌة لبلوغ األهداؾ التعلٌمٌة واالجتماعٌة)19( .
 -2-6تطوٌر الجانب التعلٌمً :
وهنا ٌكون االهتمام األكبر بتنمٌة وتطوٌر الجانب الثمافً والمعرفً لدى الطالب
وٌشمل هذا الجانب اكتساب المعلومات والحمابك والمعارؾ المتعلمة بممارسة
الرٌاضة وأسس الحركة البدنٌة وأصولها البٌولوجٌة الفٌزٌولوجٌة والبٌو مٌكانٌكٌة
خصائص التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة :
تتمٌز التربٌة الرٌاضٌة والبدنٌة بعدة خصابص من أهمها :
أنها تكسب الخصال والمٌم المتصلة بالمعاٌٌر واألخبلق واآلداب وٌتم ذلن بطرق
ؼٌر مباشرة وفً ظروؾ حٌوٌة .
أنها تعتمد علً األنشطة المختلفة والتنوع الواسع فٌها مما ٌساعدها علً مصادفة
الفروق الفردٌة للطبلب .
اللعب هو الشكل الربٌسً لهذه األنشطة )20(.
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الفصــــــــــــل الثانً
 -1مفهوم التحصٌل الدراسً :
لمد احتل موضوع التحصٌل الدراسً مكانة بارزة فً العملٌة التربوٌة  ،إذ عنً
به جمٌع المهتمٌن بمجال التربٌة والتعلٌم فهو من األهداؾ الربٌسٌة التً ٌسعون
الً تحمٌمها فهو بمثابة حوصلة للعملٌة التعلٌمٌة ولد اختلؾ المختصون فً
تعرٌؾ التحصٌل الدراسً ومن بٌنهم :
 oزٌومان دانٌال "  "Zioman Danielالذي عرفه على أنه :
استٌعاب التلمٌذ للمعلومة التً ٌحاول تعلمها )21(.
 oكما عرفه روبر لفان " " Rober lavan
التحصٌل الدراسً هو المعرفة التً ٌحصلها التلمٌذ من خبلل برنامج مدرسً لد
ٌتكٌؾ مع الوسط المدرسً والعمل المدرسً )22( .
 oكما عرفه " عبدالمجٌد النشوانً " على أنه :
إمكانٌة الوصول الى درجة من الكفاٌة من خبلل التعلم و التدرٌب أو هو ما ٌتم
اكتسابه وما ٌتم تعلمه من خبرات ومهارات ولدرات منظمة وهادفة بهدؾ إحداث
تؽٌرات سلوكٌة فً شخصٌة المتعلم  ،وكل ما تتضمنه هذه التؽٌرات ٌكون
موضوع التحصٌل )23( .
 -2لٌاس التحصٌل الدراسً :
تعتبر عملٌة لٌاس التحصٌل الدراسً عملٌة هامة ومكون ربٌسً من مكونات
العملٌة التعلٌمٌة  ،فالعملٌة التعلٌمٌة ال تستطٌع تحمٌك أهدافها المنشودة مالم ٌكن
المٌاس متناسما مع العمل التربوي (. )24
ومن هنا وجب االهتمام بالطرق المختلفة والمستخدمة فً عملٌة التموٌم وكذلن
االهتمام بعملٌة بناء االختبارات على أسس علمٌة و موضوعٌة تجعل من عملٌة
التموٌم عملٌة ناجحة  ،وزٌادة على لٌاس استٌعاب التلمٌذ لما لدم له من معلومات
نجد أن لبلختبارات التحصٌلٌة مستلزمات أخرى وهً كالتالً :
 1-2االختبار والتعٌٌن :
مثل المسابمات واالختبارات التً ٌجرٌها الفرد لبل تعٌٌنه فً منصب معٌن ،
فنجاح الفرد هنا ٌعتمد علً المعرفة المسبمة
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2-2

التشخٌص

:

وهً العملٌة التً ٌتحدد من خبللها كل من نماط الضعؾ ونماط الموة عند التلمٌذ
.
3-2

التغذٌة الراجعة :
تمدٌم نتابج االختبارات ألولٌاء أمور التبلمٌذ لٌساعدوهم على توجٌه أبنابهم ،
كما تعتبر عامل تحفٌز للتبلمٌذ )25(.

 -3أنواع التحصٌل الدراسً :
والممصود بالتحصٌل الدراسً هنا هو التحصٌل األكادٌمً والذي ٌستخدم
لٌشٌر إلى لدرة التلمٌذ على أداء متطلبات النجاح المدرسً  ،وهو كذلن ٌمكن
تمسٌمه إلى نوعٌن :
1-3

التحصٌل الدراسً الجٌد :
والتحصٌل الدراسً الجٌد هو الذي ٌظهر فٌه التلمٌذ تفولا سواء فً جمٌع المواد
الدراسٌة أو معظمها وٌوصؾ التلمٌذ بأنه مرتفع التحصٌل إذا استطاع تبوٌب
معلوماته بسرعة وتحلٌلها الى مختصر منظم ٌسهل علٌه عملٌة تذكره  ،وٌكون
لدٌه دافع لوي لتنظٌم بٌبته والربط بٌن المعلومات  ،فهو من نمط ٌتمٌز بالفاعلٌة
الشخصٌة الممترنة بالسرعة والمثابرة .

2-3

التحصٌل الدراسً الضعٌف :
التحصٌل الدراسً الضعٌؾ أو ما ٌعرؾ بالتأخر الدراسً  ،والتبلمٌذ ضعٌفً
التحصٌل الدراسً هم الذٌن ٌكونون فً مستوى تحصٌلً ألل من مستوى تحصٌل
ألرانهم  ،أو الذٌن ٌكون مستوى تحصٌلهم ألل من مستوى ذكابهم )26(.
والتلمٌذ الذي ٌتأخر تحصٌله الدراسً هو ذلن التلمٌذ الذي ال ٌستطٌع توظٌؾ
لدراته ومؤهبلته العملٌة توظٌفا صحٌحا  ,وكذلن فان تأخر التحصٌل الدراسً
ٌمكن أن ٌماس عن طرٌك االختبارات الممننة أو وممارنة معدل التلمٌذ لمتوسط
المعدل فً المسم ()27
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 -4العوامل المؤثرة فً التحصٌل الدراسً :
هنان العدٌد من العوامل التً ٌمكنها ان تؤثر على التحصٌل الدراسً من أهمها
ما ٌلً :
 -1-4العوامل الشخصٌة :
 -1-1-4العوامل العملٌة :
ال شن أن لدرة الطالب العملٌة لها دور كبٌر فً تحدٌد مدى لدرته على التحصٌل
الدراسً ،والمدرة العملٌة تعنً استٌعاب الطالب للمادة الدراسٌة ولدرته على التعلم
وكذلن فإن المدرة على التحصٌل متفاوتة بتفاوت المدرات العملٌة للطبلب  ،فالذكاء
من أهم العوامل المؤثرة فً التحصٌل الدراسً  ،وهو عبارة عن المدرة العامة
التً تظهر لدرة الفرد على التعلم وعلى اكتساب المهارات والتكٌؾ مع الموالؾ
الجدٌدة المختلفة التً تواجه الفرد  ،وكذلن الذاكرة والتً تمثل لدرة الطالب على
اختزان المعلومات فً ذاكرته  ،وللذاكرة دور مهما فً عملٌة
التحصٌل الدراسً  ،وهً كذلن لدرته على تذكر األلفاظ واألفكار والمعلومات
وفهمها وتخزٌنها وكذلن استرجاعها عند الحاجة الٌها )28 (.
-2-1-4الحالة االنفعالٌة :
هنان كثٌر من العوامل التً من شأنها التأثٌر على الحالة التحصٌلٌة للطالب
فاالضطراب فً االتزان العاطفً  ،وعدم الثمة فً النفس  ،وكذلن حاالت الخمول
والكسل بسبب االحباطات النفسٌة التً لد تصادؾ الطالب فً حٌاته النفسٌة والتً
بالطبع لد تؤدي إلى التشتت وعدم االنتباه كل هذه العوامل لد تؤثر سلبا على
التحصٌل الدراسً للطالب .

-3-1-4الحالة الجسمٌة :
إن الحالة الجسمٌة للطالب كالجوع  ،والتعب  ،األمراض المختلفة  ،أو ضعؾ
الحواس أو أٌا من العوامل المتعلمة بالنمو الحسً والحركً للطالب كخلل فً
الحواس أو اي اضطرابات فً النطك وصعوبات الكبلم أو أمراض مزمنة لها
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تأثٌرها فً التحصٌل الدراسً وكذلن فان الحالة الجسمٌة والصحٌة الجٌدة لها
تأثٌرها اإلٌجابً على تحصٌله الدراسً (.) 29
-2-4العوامل األسرٌة :
من العوامل المهمة التً ٌجب أخذها باالعتبار والتً تستطٌع أن تؤثر سلبا او
إٌجابا على عملٌة تحصٌل الطالب دراسٌا هً العوامل األسرٌة ومن أهم الجوانب
التً ٌجب أخذها باالعتبار ما ٌلً :
-1-2-4معاملة الوالدٌن ألبنائهم :
ٌتأثر الطالب تأثرا كبٌرا بمعاملة الوالدٌن له وٌنعكس ذلن على سلوكه وعلى
اتجاهاته وبالتالً فإن معاملة الوالدٌن له تؤثر على تحصٌله الدراسً  ،وبالتالً
فان الوالدٌن مسؤولٌن عن توفٌر البٌبة المناسبة التً تساعد الطالب على نمو
االتجاه اإلٌجابً نحو الدراسة ونحو التحصٌل الجٌد  ،أما عكس هذه الطرٌمة التً
تتصؾ بالكنؾ والضؽط و طرق العماب البدنً ..له تأثٌرا على التركٌز
واالستٌعاب لعدم توفر الثمة بٌنهم ()30
-2-2-4اتجاه االباء نحو المدرسة :
ان االتجاه االٌجابً او السلبً لآلباء له تأثٌره على المردود الدراسً للطالب
وعلى سلوكه ومستوى طموحه فبل ٌمكن أن ٌكون الطفل مجتهدا حرٌصا على
التحصٌل الدراسً إال إذا كان هذا العمل ذو لٌمة كبٌرة فً أعٌن الوالدٌن  ،أما إن
كان للوالدٌن اهتمامات أخرى بعٌدة عن الدراسة والتحصٌل الدراسً وهما بالفعل
ٌعزفان فً هذه الحالة عن المرالبة و التشجٌع فإن لهذه السلوكٌات من الوالدٌن
تأثٌرها السلبً وٌنعكس أثرها على التحصٌل الدراسً للطالب ()31

-3-2-4العامل الثمافً :
من الطبٌعً أنه كلما زاد العامل الثمافً فً األسرة بأن كان الوالدٌن على درجة
كبٌرة من الثمافة والعلم كان لذلن مردوده على األبناء من الناحٌة الثمافٌة
والتعلٌمٌة والتحصٌلٌة فهما ٌمومان بتوفٌر الجو المبلبم لؤلبناء والذي تكون لدٌهم
المدرة من خبلله على التحصٌل الدراسً الجٌد .
-4-2-4العوامل االلتصادٌة واالجتماعٌة :
كما أن هنان العدٌد من العوامل األخرى والتً من شأنها أٌضا أن تؤثر سلبا
على التحصٌل الدراسً للطالب منها :
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o
o
o
o

االنخفاض الشدٌد فً األحوال االلتصادٌة لؤلسرة .
سوء األحوال االلتصادٌة واالجتماعٌة .
الظروؾ السكنٌة السٌبة .
حجم األسرة أو عدد أفرادها .
كل هذه العوامل وؼٌرها من العوامل االلتصادٌة واالجتماعٌة األخرى لها تأثٌرها
الموى فً التحصٌل الدراسً  ،وٌبلحظ بأن نسبة المتخلفٌن فً األسر ذات الدخل
المتدنً ٌكون أعلى بكثٌر ممن هم فً األسر المٌسورة الحالة وٌرى فً هذا
المجال "بورت " ” “Burtإن ما ٌمارب من نصؾ المتخلفٌن فً منطمة لندن
ٌنتمون إلى أسر فمٌرة جدا  ،ضعٌفة الدخل ()32
-3-4العوامل المدرسٌة :
وكذلن فإن هنان العدٌد من العوامل المتعلمة بالمدرسة والتً لها تأثٌرها البالػ فً
تحصٌل الطالب منها :
 -1-3-4مهارات المدرس :
المعلم هو المنظم والمنسك للمعلومات الدراسٌة التً ٌتلماها الطالب  ،وهو المنوط
به عرض المعلومات الدراسٌة بالطرٌمة التً ٌستحسنها الطالب وٌتجاوب معها
وبها تزداد حصٌلته الدراسٌة  .وتحصٌل التبلمٌذ سوؾ ٌتأثر حتما بشخصٌته
خاصة من الجانب األدابً الذي ٌتعلك بمهارته وكفاءته فً التدرٌس واستخدامه
ألسالٌب التدرٌس الجٌدة )33( .
-2-3-4المناهج الدراسٌة :
هنان رابط لوي بٌن موضوعات المنهج ودرجة التحصٌل الدراسً  ،فتنظٌم
المنهج الدراسً وحسن التنظٌم ومناسبته للمستوى العملً للطالب لهم دور مهم فً
التحصٌل الجٌد للطالب  ،وكلما كانت المناهج الدراسٌة أشد ترابطا وتناسما ٌنعكس
اٌجابا على التحصٌل الدراسً )34(.
-3-3-4الجو المدرسً :
من العوامل المهمة اٌضا للتحصٌل الدراسً الجٌد هو توفٌر الجو الدراسً المبلبم
الذي ٌتٌح للطالب الفرصة إلشباع حاجاته ومتطلباته  ،وٌزٌد فٌه الثمة والحماس
واألمل  ،وٌتٌح فرص التعاون والمشاركة البنّاءة بٌن الطبلب وٌعمل علً تنمٌة
لدراته ومهاراته وٌكون حافزا له على التحصٌل الجٌد  ،أما إذا اضطربت العبللة
بٌن الطالب وألرانه ولم ٌكن الجو المدرسً مشتمبل
على ما أسست المؤسسات التعلٌمٌة من أجله ولم ٌستطع توفٌر البٌبة التعلٌمٌة
المناسبة فان ذلن ببل شن ٌنعكس تأثٌره انعكاسا سلبٌا على الطالب  ،وبجملة
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واحدة نمول أنه عجز على التكٌؾ مع عناصر المجال الدراسً وهذا سوؾ ٌؤثر
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اسباب ضعف التحصٌل الدراسً :
هنان العدٌد من األسباب التً ٌمكن أن تؤدي إلى ضعؾ التحصٌل الدراسً لدى
الطالب وٌمكن أن نذكر منها:
المستوى االجتماعً وااللتصادي )36(.
الصراعات األسرٌة وكثرة الخبلفات )37(.
عدم االهتمام  ،سواء من الطالب نفسه أو من الوالدٌن .
لد ٌهتم الوالدٌن بالتحصٌل ولكن ال ٌهتمون بالعوامل التً تؤدي الٌه .
تعنٌؾ الطالب أو الممارنة بٌنه وبٌن اخوته أو أفراد العابلة أو ألرانه .
ارهاق الطبلب بالواجبات المنزلٌة الكثٌرة التً تسبب له عمدة التذكر فٌلجأ الً
الهروب للعب وكثرة الشكوى من متاعب المدرسة الٌومٌة .
الجو المدرسً ؼٌر المبلبم )38 (.
المعاملة السٌبة من المعلم  ،وعدم اختٌار األسالٌب الجٌدة للتدرٌس .
المشاهدة المتزاٌدة للتلفاز  ،وعدم االنتباه الى لٌمة الولت .
للة اإلمكانٌات والوسابل التعلٌمٌة .
كثافة الفصول والعدد المتزاٌد للطبلب فً حجرة الفصل أو لاعات الدراسة (
.)39
كراهٌة المواد الدراسٌة .
كراهٌة المعلم .
اسباب صحٌة أو أسباب جسمٌة تؤثر على الطالب .
ؼٌاب النشاط االجتماعً والرٌاضً .
عدم تهٌبة الجو المناسب للدراسة فً المنزل .
عدم التخطٌط الجٌد للدراسة أو مراجعة ما تمت دراسته .
العمل خارج المنزل بجانب الدراسة بهدؾ كسب العٌش ) 40( .
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أهداف التحصٌل الدراسً :
الهدؾ الربٌسً من للتحصٌل الدراسً هو الحصول على المعرفة واكتساب
المهارات والمعلومات والخبرات والتً تمكن المتعلم من تحمٌك ذاته والوصول
الى أهدافه واشباع دوافعه و مواجهة ما لد ٌصادفه من مشكبلت .
كما ٌمكن أن بعضا من أهداؾ التحصٌل كما ٌلً :
تمرٌر انتمال الطالب من مرحلة ألخر ى .
تحدٌد نوع الدراسة التً ٌمكن أن ٌلتحك بها الحما .
معرفة لدرات الطالب .
التحصٌل الجٌد ٌزٌد من االتجاه الموجب نحو المدرسة من لِبَل الطبلب وٌزٌد من
التوافك بٌن الطالب والمدرسة .
تحدٌد االستجابة أو االستجابات الواجب تعزٌزها ومعرفة مدي التمدم فً األداء .
()41
عاللة الممارسة الرٌاضٌة بالتحصٌل الدراسً :
الرٌاضة تمد العمل بالطالة والتركٌز .
للرٌاضة دور فً الولاٌة من األمراض مما ٌنعكس باإلٌجاب على التحصٌل
الدراسً للطالب .
الرٌاضة تزٌد من تنمٌة روح المنافسة بوجه عام وهذا ببل شن ٌشمل التفوق
الدراسً والتحصٌل .
الرٌاضة تعمل على زٌادة التكٌؾ الدراسً وتحمٌك النتابج الدراسٌة المطلوبة
واكتساب المعارؾ .
لممارسة الرٌاضة دورها الكبٌر فً معالجة االضطرابات النفسٌة للطالب مما
ٌدفعه الً التكٌؾ المدرسً )42( .
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