


:أهداف المحاضرة 

:.خطوات بناء المنهج من حٌث   ان ٌتعرف الطالب 

العوامل –اإلجتماعٌة العوامل  -العوامل الفلسفٌة )العوامل المؤثرة فى بناء المناهج  -1

(العوامل التربوٌة–النفسٌة 

:: خطوات بنااء المناج -2

–االغراض  وتقسٌماتها ومجاالتها –األهداف ) مستوٌات المصادر ،) األهداف : أوال

–المتعلمٌن –دراسة المجتمع )تحدٌداالهداف،متطلبات ،  ( الحصائل وتقسٌماتها وانواعها 

صٌاغة األهداف فى التربٌة الرٌاضٌة ، شروط صٌاغةاألهداف ،مراحل ،  (المكانٌات

نورمان لألهداف لبلوم ،تصنٌف وفقا  مواصفات األهداف فى التربٌة الرٌاضٌة  التقسٌمات

(أهمٌة األهداف للمعلم  -مجاالت األهداف  –

تقسٌم األنشطة ، ،معاٌٌر ولٌامز عند اختٌار ألنشطة الرٌاضٌة ،  المعاٌٌر ) المحتوى  -2 

(  ، مواصفات المنهج المحتوى، تصنٌف انشطة المنهاج المدرسى  ،التجرٌبتنظٌم 

األسس ، الوسائل ، تقوٌم  المفهوم،مجاالت،الفرق بٌن القٌاس والتقوٌم ، ) التقوٌم  -3

( المدرسى ،  المنهاج 



العوامل 
المؤئرة 
فى بناء 
النماهج 

العوامل 
الفلسفٌه 

العوامل 
االجتماعٌه 

العوامل 
النفسٌه 

العوامل 
التربوٌه





األهداف: أوال

وسوف 
نتحدث عن 

المعلم 
وتقسيمات 
األهداف

تقسيمات 
األهداف

مستويات 
األهداف

مصادر 
األهداف 



، وتحدٌللد األهللداف ٌبللدأ بتحدٌللد األهللداف بوضللو  إن أى عمللل علمللى جللاد 

ٌراد ٌعتبر من الخطوات الهامة بل والضرورٌة ألى منهاج للتربٌة الرٌاضٌة 

وذلل  فلى ضلوء لتحقٌلق األهلداف ، ثلم اختٌلار الوسلٌلة المناسلبة له النجلا  

والملللنهج فلللى التربٌلللة الظلللروف واإلمكانلللات المادٌلللة والبشلللرٌة المتاحلللة  

أهللداف المجتمللع وٌتسللق معلله  والوسللٌلة فللى الرٌاضللٌة ٌشللتق أهدافلله مللن 

هج تحقٌق أهدافه هى المدرسة بمراحلها ، هذا ٌستلزم أن تكون أهلداف الملن

ٌتم فى ضوء أهداف المدرسة وتتسق معه ، 



مصادر 
إشتقاق 
األهداف

سٌكولوجٌة 
التعلم 

تحلٌل ثقافة 
المجتمع 

الخبراء 
المتخصصٌن

أولٌاء األمور

المادة 
الدراسٌة 

وحاجاته 
ومٌوله 
ومشكالته 

وخصائص 
ومراحل 
النمو

التلمٌذ 



مستوٌات األهداف





Goalsانغايات  -1

و الجماعة لتحقٌقها كما اهو ذل  الشئ بعٌد المنال والذى ٌسعى الفرد » 

تسعى المؤسسات التعلٌمٌة لتحقٌقها من خالل نتائج متوقعة للمنهاج وذل  

.لتعدٌل سلو  المتعلمٌن فى مجاالت التعلم 



The objection: انغسض  -2

هو بداٌه مسعى الفرد والنهاٌه المحدده لتنفٌذ مخطط 

 والناتج الذي ٌسعى الفرد الحصول الٌه





غرض اكثر 
تخصصا  

تنمٌة السرعة •
من خالل الجرى

غرض خاص

تنمٌة صفات •
بدنٌة ومهارٌة

غرض رئٌسى

التنمٌة البدنٌة •
من خالل 
االنشطة 

:مثال 



مالزمة 

مجموعة •
قٌم 

وإتجاهات

مساعدة

تكون فى •
شكل 

معلومات 
ومهارات

فنٌة

تكون فى •
شكل 
مهارات

مجاالت األغراض 



THE OUTCOME:ائمانحص -3

  لتربوٌهاتغٌرات تم تحقٌقها نتٌجه المشاركه فً العملٌات هً »

:وهنا  مستوٌٌن للحصائل »

حصائل قرٌبة المدى  -1

حصائل بعٌد المدى  -2

وفى واقع األمر فان الحصائل تمثل  فى مجموعها تحقٌقا للغرض



وتظهللر الحصللائل فللى سلللو  المللتعلم كنتٌجللة مباشللرة او غٌللر مباشللرة  -1

للعملٌة التعلٌمٌة بجوانبها المختلفة

كما انها تتمٌز بالتحدٌد والوضو  وامكانٌلة المالحظلة والقٌلاس والتقلوٌم  -2

وارتباطها بالهدف حٌث تتوقعه

عنلللد قٌلللاس الحصلللائل الناتجلللة ٌمكلللن التعلللرف عللللى الخبلللرات المكتسلللبة  -3

ومقارنتها للحصائل المتوقعة الموضوعه وبالتالى تسلاعد عللى التعلرف عللى 

القصور فى التخطٌط



أنواع الحصائل وفقا  لألنشطة

حصائل فنٌة

وتتمثل فى المهارات وهى مباشرة سواء كانت قرٌبة أو بعٌدة

حصائل مساعدة

وتتمثل فى المعارف والمعلومات الخاصة بالنشاط وهى غٌر 
مباشرة

حصائل مرتبطة

وتتمثل فى القٌم واالتجاهات المرتبطة بممارسة النشاط





ـ دراسة المجتمع أوال  



اإلختالفات فى المناهج باختالف ثقافة المجتمع وٌرجلع ذلل  إللى تظهر 

الفلسفات واألهداف واالحتٌاجات والمشلكالت داخلل المجتملع الواحلد ، 

ولذل  فإن هدف المنهج فى مجتمع قد ال ٌناسلب المجتملع ارخلر وملن 

هنا ٌجب دراسة المجتملع حتلى ٌمكلن تحدٌلد األهلداف المناسلبة والتلى 

تتمشللى مللع الظللروف واإلمكانللات المادٌللة والبشللرٌة وأٌضللا  احتٌاجللات 

ومطالب أفراد المجتمع وإحتٌاجات ومٌول أفراد المجتمع ٌلنعكس عللى 

أهداف المنهج ، 



ٌجب أن تتمشى أهلداف منلاهج مراحلل التعللٌم بمصلر ملع فلسلفة لذل  

المجتمللع وثقافتلله وإحتٌاجللات أفللراده ومٌللولهم ورغبللاتهم وأٌضللا  مللع 

االتجاهات السٌاسٌة واالقتصادٌة المتزاٌدة واالجتماعٌة وأٌضا  علادات 

وتقالٌد المجتملع ، والمجتملع المصلرى اتخلذ الدٌمقراطٌلة فلسلفة لله ، 

وهذه الفلسفة تؤمن بالفرد وتعمل على صٌانة كرامته وحرٌته 



دراسة المتعلمٌن: ثانٌا  

ٌعتبر التلمٌذ هلو العملود الفقلرى فلى جسلم الملنهج وٌتضلن ذلل  ملن تعرٌلف  

مجموعللة الخبللرات التربوٌللة التللى تهٌؤهللا المدرسللة للتالمٌللذ  "المللنهج بهنلله

كملا " داخلها أو خارجها بقصد مساعدتهم على النمو الشامل وتعدٌل سللوكهم

تغٌرت النظرة إلى  المنهج فى نهاٌة القرن العشلرٌن بملا ٌتمشلى ملع الفلسلفة 

نقلل المعلارف والمعلوملات ملن المعللم إللى  "    "التقدمٌة 

التلمٌذ وتنمٌلة قدراتله عللى التفكٌلر واالبتكلار بلدال  ملن أن ٌصلبن كارللة التلى 

كلذل  فقلد صلارت المنلاهج فلً وقتنلا اللراهن تسلعى " .  تجٌد الحفظ والتردٌلد

االهتمللام أو التمركللز حللول التالمٌللذ واألنشللطة المحببللة إلٌلله ومراعللاة "الللى 

".االستعدادات والمٌول والرغبات والحاجات 



ولقد أسهمت البحوث العلمية فى مجال علم النفس فى تحديد ماا يجاأ أن يراعياا وا اعى  

مان حياث : المنهج فى اختيار وتطوير األنشطة الريا ية سواء داخل المدرسة أو خارجها 

ومشااتهتا وردراتااا   -الحاجااات البيولوجيااة –مراحاال النمااو –التلمياا  نمااو خصااائ  

ووبالتااالف فااان اهمااال هاا ر المحاااور يعنااف ان نهماال أهاام » واسااتعداداتا وميولااا ورغباتااا 

(التلمي )التعليمية وهو عنصر فى العملية 



:دساسح اإلمكاوياخ -2







يراحم صياغه االهداف 
في انتربيه انرياضيه 



التعرر ع ي ررد ا ررتاع افتسرر  لرت يرروت ال ذلررت ل   ررت  لرر  ا      -1
ا ررتاع يه ررت ل  ذلررت ليهرر ن رتلورره اح  ورردح لا رر ت ل ررت         

ذهلهول املنهسب 





تحديددددد اْدددددال يددددا ِ ان س  ددددّ  -3

انسياض ّ  كم يسحهّ تعه ً ّ وذنك 

فدددو ضددددا ااْددددال انعايدددّ ن هدددك 

انًسحهّ ثى يد ى تحديدد اْددال يدا ِ 

ان س  دددّ انسياضددد ّ تهدددو ي ددد د  

انصدددل اندزابدددو  عدددد ذندددك وان دددو 

تدزس ف ّ تهك انًا ِ يٍ انًسحهّ 



حتديد االهداف التعلوموه لكل موضوع من  -4

املوضوعات اليت تتضمنها ماده الرتبوه الرياضوه يف كل 

صف درادي علي حده ثم يتم الدخول يف حتديات اكثر 

دقه حبوث تنتهي بتحديد االهداف التعلوموه لكل 

.  دروس الرتبوه الرياضوه درس من 



وتُد ص اغّ اْدال يا ِ 

ان س  ّ انسياض ّ وااْدال 

ان عه ً ّ يجب اٌ ت ى فو 

صدزِ ص اغّ بهدك ّ وي طهب 

ذنك يايهو 





في تنميو القوه العضليو للذراعين : مثال  -1

في المدال االوفعالي : مثال  -3

اٌ يكدٌ انً عهى قا زا تهو انشد تهو انعقهّ از ع يسات تهو •
ااقم  انً ك تهو  شسط اٌ تصم انرقٍ فدق انعازضّ يع 

تدو انًسجحّ 

في المجال المعزفي : مثال  -2

اٌ يكدٌ انًعهى قا زا يٍ خالل قائًّ نالَشطّ انسياض ّ تهو •
وضع تاليّ اياو جً ع انًصطهحات انخاصّ  كسِ انقدو 

اٌ يعسل انً عهى يٍ خالل وحدِ  زاب ّ يا ق ًّ انُشاط 

انبدَو ويقدز اًْ ّ ان س  ّ انسياض ّ 



يداصفات ااْدال 

فو ان س  ّ انسياض ّ 







مستوٌات 

األهداف



األهداف  
السلوتية 

األهداف 
المعرفٌة

(  اإلدراكٌة)  
(Cognitive 

objectives) 
الوجدانٌة األهداف 

(االنفعالٌة)
(Affective 

Objectives)  األهداف النفسٌة
الحركٌة 

(المهارى)
(Psychomotor 
Objectives) 

تلا  التاى راام هاى إن أشهر محاولة لوصف األهداف بأنواعهاا المختلفاة 

، ورد أتفق التثير من علمااء وزمهؤر  Bloom, 1956بها بنيامين بلوم 

التربيااة وعلاام الاانفس والتربيااة الريا ااية  علااى هاا ا التصاانيف فقاااموا 

بتصنيف وصف سلوتيات التهمي  التى ياراد لهام اتتساابها عقاأ عملياة 

: لثهث مجاالت رئيسية  التدريس ، 



التللى تخللتص بالمعرفللة والمعلومللات ومعرفللة الحقللائق واالسللتخدام هللى 

الصحٌن للمصلطلحات وهلذا المجلال ٌهلتم بلالنمو العقللى وتنمٌلة مهلارات 

–الفهم واالستٌعاب )التفكٌر، وٌقسم هذا المجال الى ستة مستوٌات وهم 

(التقوٌم –التركٌب –التحلٌل –التطبٌق –التذكر والحفظ 

( المجال المعرفى ) األهداف اإلدراكٌة : أوال  



وٌقصللد بلله ادرا  المللتعلم للمعلومللات التللى :مسللتوى الفهللم واالسللتٌعاب  -1

تعرض علٌه والقدرة على ترجمه المعلومات وتفسٌرها واستنتاجها 

وهلللى قلللدرة الملللتعلم عللللى تلللذكر التعرٌفلللات : مسلللتوى الحفلللظ والتلللذكر  -2

والقوانٌن والمصطلحات والمفاهٌم والنظرٌات 

وتعنى قدرة المتعلم على تطبٌق المعلومات والمفلاهٌم : مستوى التطبٌق  -3

والعالقات التى درها فى مواقف جدٌدة



قلدرة الملتعلم عللى تجزئلة المعرفلة اللى عناصلرها ملع : مستوى التحلٌل  -4

إدرا  العالقات فٌما بٌنها

قللدرة المللتعلم علللى توحٌللد المعلومللات الجزئٌللة ذات : مسللتوى التركٌللب -5

اقترا  حلول لمشكلة معٌنه: العالقة فى صورة كلٌات مثال

قدرة المتعلم على اصدار االحكلام  حلول قٌملة المحتلوى :مستوى التقوٌم  -6

اللللللللللللللللللللللللللذى ٌدرسلللللللللللللللللللللللللة أو عللللللللللللللللللللللللللى قٌملللللللللللللللللللللللللة ملللللللللللللللللللللللللا 

ٌذكر رأٌه فى قضٌة معٌنه بناء على معطٌات وأدلة ٌستند إلٌها: مثال



األهداف االنفعانية : ثانيا  

( :  انًجال انىجدانى ) 

وهي الىت تتصل باالجتاهات والقيم والعواطف واملشاار  ثلال تياواإل اهجتاهاات 

وتنمية امليول املياول واملواهاو والقايم والقاعلى رلاي التانوء وبناا    صاية 

–اهساتاابة –اهساتقاال : )املتعلم وانقسم هانا اااال اا املساتواات التالياة

 (متليل القيم وجتسيعها–تنظيم القيم  -التقعا 

 



ويتًثلم فلى اثلاإه اهتًلاو انًلتعهى : اإلستقبال -1

ويللم يهللاهره اإلصلللات وانًتابعللة إلرتبللاإ ايللر نلله 

واألهتًاو وانتأثر وانرغبة فى انتعرف بشكم أكبر

وهى انًرحهة انتى تهى اإلستقبال : اإلستجابة -2

حيث يههر إد انفعلم نًلا اسلتقبهه انًلتعهى  هلى 

شكم يشاإكة ايجابية يع انهاهره او انًثيلر ويلم 

اطا ة انقىانيم واألنهًة واسلتكًال : يهاهر ذنك 

انىاجبات انًشاإكة فى انًهاقشات حىل قضية يا



او تقعا  اال ايا  او الظاواه  او السالو  قيمه أى إرطا  : التقعا   -3

في ضاو  االقتنااا التااق بقيماة ثعيناة وهانا املساتوى ارلاي ثاإل 

تقاعا  العلام والعمال الياعوى واالساتععا  : سابقيه وثإل ثظااه   

 للعمل ثع االخ اإل 

 واقصع به إجيا  قيمه كلية تضم التقعا ات القيمه : تنظيم القيم -4

اى تياثل املعتقعات واالفيال واالجتاهاات : متليل القيم وجتسيعها -5

 والقيم في نظ ى  اثلة 



التى تتعلق بالمهارات االلٌة والمهارات الٌدوٌة كالمهارات الحركٌلة وهى 

والرسلللم والكتابللله والعلللزف ونحلللو ذلللل  ملللن انلللواع االداء التلللى تتطللللب 

التناسللق الحركللى النفسللى والعصللبى وتكتسللب هللذه لمهللارات فللى صللورة 

:مجموعة من الخطوات تتمثل فٌما ٌلى 

( : األهداف النفسٌة الحركٌة : ثالثا  



وتعتمللد علللى التقلٌللد والمالحظللة بمعنللى قٌللام المللتعلم بللهداء : المحاكللاة  -1 

ة حركة أو مجموعة حركات نتٌجة مالحظته للمعلم أو مشاهدة وسٌلة تعلٌمٌ

وتعنللى قٌللام المللتعلم بللاألداء المطلللوب بنللاء علللى : التنللاول والمعالجللة  -2

تعلٌمات محدده

وتعنى قٌام المتعلم بهداء العمل المطلوب منه على مسلتوى علالى : الدقة  -3

من اإلتقان 

وتعنى التوافق بٌن مجموعات من الحركات المختلفه: الترابط -4

وتعنى الوصول الى اعلى درجة من اإلتقان واألداء : اإلبداع  -5



 

أًْ ة  زابة       

تق  ًات األْدال نهًعهى 



إن دساسةةةح اليماةةةيماخ هاةةةيااييا تا سةةةالية •
 فةيالالوكيح هاإلخشائيح ليا أهميح تالغةح للمعلة  

تكويه فكشج هاضحح عه أهةذا  العمليةح اليعليميةح 
كمةةا تاةةاعذ أيعةةات علةةي تفيةة  همعشفةةح هتحذيةةذ 
أهذا  دسس اليشتيح الشياضيح ، هإدساك المعل  تىةو  

مه عالقاخ  تياهتعذد أهذا  العمليح اليعليميح هما 
تخةةيب تةةالمعل  هالمةةىيح ، هالمعلةة  هالمديمةة  ، 
هالمىيح هالمديم  ، هدساسةح رلةي يوضةل للمعلة  

العالقاخ 

تدعلة  قةادسات علةي اةيااح ا هةذا   الييالميثادلح 
تطشيمح سلوكيح



هعلي رلي يكون المعل  قادس علي تحذيذ أهذا  مىياج اليشتيح  
تخطيط  فيالشياضيح تطشيمح علميح حيث تعيثش ا هذا  الخطوج ا هلي 

مه  ت مىياج هعىذ تحذيذها توفش الفشاح الخيياس محيوى المىيح هما  أى
يمكه أن  الزىأوشطح تعليميح هأيعات أسلوب اليموي  المىاسة 

.  يايخذم  المعل  


