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 المقدمة : 

 تعزز ايوأىداف اومبادئي اأصولي الي وعمما ، فنا   القدـ منذ الرياضية التربية طريقة تدريس  تعتبر
 النمو أساس ىذا عصرنا في أصبحت وقد الحركية، تاالميار  وكسب التعميـ عممية خاللو مف

 بأىدافيا أضحت ذلؾ وألجؿ ومجتمعو، محيطو في الفعاؿ السميـ الفرد بإعداد وذلؾ المتكامؿ
 إال والمتطورة، الحديثة المجتمعات عمييا تنبني التي األساسية والعناصر العوامؿ مف مجياراوب
 سوريال مجتمعنا في خاصة خاطئا فيما الرياضية التربية يفيموف الناس مف الكثير نجد أننا

 نجد أننا ذلؾ مف واألسوأ ومنافسات مسابقات ىايرا اآلخر والبعض تمرينات  مجرد راىاي فالبعض
براز الفوائد ليا الدقيؽ المفيـو توضيح الباحثيف واجب مف وبات لموقت مضيعة يراىا مف  التي وا 

 لمعرفة كرست قد الجيود معظـ أف ىو نالحظو ما أف إال جوانبو، جميع مف لمتالميذ تقدميا
 يوضع ولـ ليا األولى األىداؼ مف باعتبارىا لمتمميذ البدنية الجوانب عمى الرياضية التربية تأثير

 رغـ لمتمميذ النفسية الجوانب عمى إيجابية تأثيرات  مف األخيرة ىذه تقدمو لما الكافي االىتماـ
 عمىوبناءًا  الفرد عمى إيجابية نفسية راتيتأث الرياضية لمممارسة أف تثبت التي ساتاالدر  وجود
 كؿ واجب مف بات المجاالت ىذه مثؿ في لمبحث الطاقات وتسخير الجيود تكثيؼ فإف ذلؾ

 المجاؿ. ىذا في والدارسيف الباحثيف

 فكيؼ النفسي، القمؽ حدة مف لمتخفيؼ الطرؽ أحسف مف ىما الرياضية والممارسة المعب كاف إذا
 الفكر آفاؽ لتشمؿ الجسـ حدود تجاوزت التي والرياضية البدنية التربية طرائؽ دور عف نتغاضى

 وشممت والرغبات والحاجات الميوالت و  والدوافع واالنفعاالت واإلحساسات والمشاعرراؾ واإلد
 الشمولية، إلى والعضالت العظاـ نطاؽ عف بذلؾ وخرجت الشخصية جوانب جميع عامة بصفة
 األساليب أحدث مف حاليا وأصبحت النفس عمـ نظريات مف الحديث مفيوميا أخذت والتي

 .واحدة كوحدة والنفس الجسـ تجمع البدني النشاط طريؽ عف ألنيا التربوية
وذلؾ عمى اختالؼ  ,الرياضية مف األنشطة اإلنسانية في وجداف الناسأصبحت التربية ليذا 

وتحتؿ مكانا بارزا في البرامج الدراسية ، فيي حركية في مظيرىا  , أعمارىـ وثقافاتيـ وطبقاتيـ
وعممية تدريس التربية الرياضية رغـ  .يا،ووجدانية في أىدافيا ،واجتماعية ونفسية في عالقات

سيولتيا الظاىرية ،إال أنيا تحتوي عمى كـ ىائؿ مف التعقيدات ،حيث أف األستاذ يتعامؿ مع 
أطياؼ بشرية غير متجانسة وذات فروؽ فردية ،وميوؿ واتجاىات ونفسيات متباينة ، تجعؿ مف 
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كما أصبح واجبا عمى  . مقبوؿ تولييا وضبطيا بإطار ضيؽ أمرا غير منطقي إف لـ نقؿ غير
إطالؽ يد التطوير واالبتكار لموصوؿ إلى انجازات نواجو ,جميع العامميف في التربية الرياضية 

فمياـ ,بيا سرعة حركة اآللة في المجتمع ،وما واكبيا مف إىماؿ وخموؿ في حركة التالميذ 
صبح واجبا عميو االبتكار المدرس لـ تعد تقتصر عمى الدور التقميدي المعروؼ لمجميع ،بؿ أ

والتجديد لترغيب تالميذه في النشاط الرياضي وممارستو ،وذلؾ عمى أسس عممية تضمف 
حيث أصبحنا نرى أف حصة التربية البدنية  .. استمرارية ومواصمة التعمـ والممارسة الرياضية

 وأسس تسيرىا .والرياضية بعدما وضعت في البرنامج الدراسي كمادة أساسية ليا أىداؼ وقواعد 
حظيت التربية الرياضية باىتماـ بالغ في معظـ ىذه المجتمعات باعتبارىا جزءًا ميمًا مف ىكذا

التربية العامة حيث أصبحت متطمبًا رئيسيًا في المناىج التعميمية منيا وعممًا قائمًا بذاتو كسائر 
ضحًا ليا أىداؼ تسعى لتحقيقيا العموـ األخرى ، وىذا ما جعؿ التربية الرياضية مفيومًا تربويًا وا

عف طريؽ برامجيا المتنوعة لتسيـ في تنمية الميارات الضرورية لقضاء أوقات الفراغ، وفي 
إكساب األفراد الصحة الجسمية، والتعميمية، االجتماعية، والروحية باعتبار أف الفرد وحدة 

 .متكاممة
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  درس التربية الرياضية

 الشاممة الخطة في البرنامج الدراسي في الصغيرة الوحدة أنو عمى الرياضية التربية درس يعرؼ
 أف المدرس يريد التي األنشطة أوجو كؿ تشمؿ وىي ، بالمدرسة والرياضية البدنية التربية لمنياج
 إلى باإلضافة األنشطة ىذه تتضمنيا التي تاالميار  يكتسبوا وأف ، المدرسة ىذه تالميذ يمارسيا

يتـ تقسيـ منيج دروس التربية الرياضية  . مباشر غير وتعميـ مباشر تعميـ مف ذلؾ يصاحب ما
إلى منيج منفرد لكؿ سنة دراسية والدرس اليومي بيذا المعني ىو حجر الزاوية في كؿ منيج 

لمتربية الرياضية بالمدرسة والعناية بالدرس اليومي ىي الخطوة األولى واليامة لو أردنا آف نجني 
المرجوة مف البرنامج كمو .لذا يجب أف ندرس درس التربية الرياضية اليومي إجماال الفائدة 

 وتفصيال

يعتبر الوحدة األساسية لممنيج ،  لرياضيةدرس التربية ا : مفهوم درس التربية الرياضية
ويمثؿ أصغر جزء مف المادة الدراسية بؿ ويجمع كؿ خواصيا ، إذ تمثؿ األنشطة الحركية التي 

متعمميف في وقت يتـ تحديده ليـ مسبقًا في الجدوؿ المدرسي أثناء اليوـ الدراسي ، تقدـ لم
ويجبروف عمى حضوره إال مف أعفي بسبب يستوجب اإلعفاء ، كما يعمؿ الدرس عمى تحقيؽ 

 المواد أشكاؿ أحد" والرياضية البدنية التربية درس ويعتبر0أىداؼ المنيج العاـ لمتربية البدنية
 التالميذ يمد بكونو المواد ىذه عف يختمؼ ولكنو ، والمغة والكيمياء الطبيعة عمـو ثؿم األكاديمية

 التي والمعمومات المعارؼ مف بالكثير أيضا يمدىـ ولكنو حركية وخبرات تابميار  فقط ليس
 الجوانب تعطي التي المعمومات إلى باإلضافة االجتماعية و والنفسية الصحية الجوانب تعطي
 واأللعاب التمرينات مثؿ الحركية الجوانب باستخداـ وذلؾ ، اإلنساف جسـ بتكويف العممية

 ليذا الغرض. أعدو مربيف طريؽ عف التربوي ؼااإلشر  تحت وتتسـ ، والفردية الجماعية

  :الرياضية التربية درس استمرارية

 : يمي ما يجب مراعاة  عرقمة أو توقؼ بدوف الدرس استمرارية  مف المدرس يتمكف لكي
 . التنفيذ أثناء توقؼ بدوف الدرس أجزاء بيف ترابط ىناؾ يكوف أف 1-
 .والدوائر الصفوؼ والتكوينات التشكيالت عمؿ يجب 2-
 . الممعب في انتشار حالة في والمتعمموف الدرس مجريات جميع تؤدي 3-
 . الشرح أثناء طويمة لفترات السكوف وضع في المتعمميف ترؾ عدـ يجب4 -
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 . الدرس قبؿ الممعب في واألجيزة األدوات وتوفير تحضير 5-
 . بالحركات قياميـ أثناء يكوف الميمة النقاط إلى المتعمميف إرشاد 6-
 التربية لدرس التربوية المنظومة تمقييا التي الكبيرة األىمية جميا تتضح ، ذكره سبؽ ما خالؿ مف

 تسييؿ أجؿ مف الالزمة  والمتطمبات الوسائؿ كؿ توفير خالؿ مف وذلؾ ، والرياضية البدنية
 كاف إذا إال يتسنى ال وذلؾ التربوية األىداؼ تحقيؽ إلى الوصوؿ بيدؼ الدرس تقديـ عممية
 . تالميذه وميوؿ واتجاىات وكفاءات باستعدادات وافية معرفة عمى الرياضية التربية مدرس

 
 : الرياضة التربية مظاهر

 تقسيـ ويمكف متعددة وأشكاؿ مختمفة مظاىر في تبدو بمفيوميا والرياضية البدنية التربية إف
 ىما. قسميف إلى والرياضية البدنية التربية في النشاط مظاىر
 :فردية مظاىر
 والجري فالمالكمة بآخريف االستفادة دوف بمفرده الشخص طرؼ مف تمارس التي األنواع وتعني

 الفردي. لمنوع مظاىر كميا الخ.………والتنس والرمي احةبوالس والمبارزة والوثب والمصارعة
 كرة السمة كرة القدـ، كرة كفرؽ جماعات، في تمارس التي النشاطات أنواع وىي :جماعية مظاىر

 .اثنيف العبيف مف أكثر فييا يشترؾ ،رياضة تتابع سباحات الطائرة، اليد، كرة
 :أهداف درس التربية الرياضية- 
  : التربية الرياضية في المرحمة االبتدائية إلىويمكن تقسيم أىداف درس "
  األىداف المعرفية اإلدراكية -1 

تعرؼ األىداؼ المعرفية اإلدراكية بأنيا ذلؾ المجاؿ الذي يكتسب فيو المتعمـ المعرفة، والميارات 
العقمية والقدرات الذىنية، ويعمؿ عمى تنميتيا وتطويرىا، مثاؿ ذلؾ القدرة عمى التذكر، والفيـ، 

  :ومن ىذه األىدافوالتميز، والتحميؿ، والتفسير، والتطبيؽ، 
  .لتغيرات الجسمية التي تحدث في فترة المراىقةتوعية الطالب با  -
  .توجيو التالميذ إلتباع العادات الصحية السميمة ذات المساس بمزاولة الرياضة - 
  .توعية التالميذ بثقافة رياضية عامة  -
إكساب التالميذ المعمومات الوافية عف قوانيف األلعاب وتوضيح السموؾ الجيد عند المشاركة  - 

  .تبالسباقا
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  األىداف الوجدانية العاطفية -2
انو المجاؿ الذي يكتسب فيو المتعمـ الميوؿ، واالتجاىات، والقيـ، والرغبات، واالنفعاالت 

اإليجابية، ويعمؿ عمى تنميتيا وتطويرىا، وىو مجاؿ يتعمؽ باالنفعاالت، والعواطؼ، والرغبات 
 اراة رياضيةوالميوؿ والدوافع كافة، مثاؿ ذلؾ الرغبة في مشاىدة مب

  : ومن األىداف الوجدانية
  .تنمية الجوانب النفسية في مواقؼ اإلثارة في األلعاب الرياضية  -
  .تعزيز روح القيادة عند التالميذ - 
  .غرس الروح العسكرية ، صفات الجندية عند التالميذ  -
والفداء في سبيؿ تنمية روح التحمي بالصبر والنظاـ وحسف التصرؼ والشجاعة والتضحية  - 

 .الوطف

أنو المجاؿ الذي يكتسب فيو المتعمـ الميارات الحركية التي ليا  :  األىداف النفس حركية -3
 عالقة بالحركات العضمية وتوافقيا مع الجياز العصبي، حيث يرتبط ىذا المجاؿ بالعمؿ والميارة 

 ومن األىداف النفس حركية 
  . والتوقع الحركي وسرعة رد الفعؿزيادة تطوير القابميات البدنية  - 
تطوير الجانب المياري والخططي لأللعاب الرياضية المختمفة في دروس التربية الرياضية  - 

  .والتدريب الرياضي
  .تنمية المياقة البدنية والميارات الحركية وتطويرىا - 
 فايات الرياضية توفير فرص التدريب وممارسة األلعاب لتطبيؽ النواحي الفنية لذوي الك  -
 األىداف العممية: وتشمل عمى : - 4

  . أ. زيادة معمومات الطفؿ العممية والعامة
  . ب. معرفة الطفؿ لقواعد وأسس التعمـ العاـ

  .ج. معرفة الطفؿ بأىمية ودور الرياضة في تنمية وتطوير الصفات العقمية والرياضية

 : األىداف البدنية - 5
التماريف والميارات الحركية مف خالؿ ممارسة األلعاب والفعاليات واألنشطة أ. معرفة وممارسة 

كساب الجسـ القدرة عمى التحمؿ   .الرياضية وا 
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 –السرعة  –ب. تنمية وتطوير الصفات البدنية وخاصة تطوير عناصر المياقة البدنية )القوة 
  )الرشاقة –المرونة  -المطاولة 

خالؿ ممارسة بعض التماريف والحركات والتي مف خالليا  المحافظة عمى القواـ وذلؾ مف .ج
  .يمكف الحفاظ عمى اعتداؿ قامة الطفؿ وعمى سالمة نموه وتطويره

 :األىداف االجتماعية -6
دراؾ الطفؿ   . أ. تنمية وتطوير مستوى فيـ وا 

تنمية وتطوير الصفات االجتماعية لدى الطفؿ ومنيا الشجاعة، والقيادة، واألخالؽ،  .ب
  .التعاوف، والعمؿ الجماعيو 

 .ج. تمبية رغبة الطفؿ في العمؿ بحرية وحبو لالطالع

 :األىداف الصحية -7
  . أ. االىتماـ والعناية بصحة الطفؿ بصورة عامة

  . ب. االىتماـ باألجيزة الداخمية والمحافظة عمى سالمتيا
 .ج. إصالح العيوب والتشوييات التي قد تطرأ عمى الجسـ

 : األىداف النفسية - 8
  .أ. تنمية وتطوير القدرة عمى ضبط النفس في كؿ الظروؼ واألحواؿ

  . . بناء الشخصية القوية القادرة عمى التكيؼ لمحياة وفي جميع الظروؼب
ج. األعداد والتييئة النفسية لمقياـ بتنفيذ درس التربية الرياضية واألنشطة والميارات الرياضية 

  .اعوبكؿ حماس واندف
 :األىداف الترويجية -9
التمتع بدرس التربية الرياضية وما يتضمنو مف أنشطة وفعاليات إضافة إلى خمؽ حالة مف  .أ

  .االرتياح مف خالؿ ممارسة المعب والتماريف والميارات
  .ب. تحقيؽ رغبة واتجاه الطفؿ بممارستو ما يحب مف العاب وميارات رياضية
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 :الرياضية التربية درس إخراج طرق

 تساعد التي واإلمكانات الوسائؿ جميع استخداـ" والرياضية البدنية التربية بإخراج درس يقصد
 بطريقة المرجو اليدؼ إلى الوصوؿ ذلؾ خالؿ يمكف والتي ديناميكي بشكؿ التالميذ تنظيـ عمى

 .وبسيطة سريعة
 : يمي كما فيي والرياضية البدنية التربية درس اخراج في الشائعة الطريقة أما

 : الجماعية الطريقة - 1
 استخداـ مع موحد وبحمؿ جماعي بشكؿ الرياضية والتماريف الحركات جميع التالميذ يؤدي حيث

 مثؿ وأنواعو كالوثب الفردية راتالميا يخدـ لمدرس االخراج مف النوع وىذا ، المتوفرة الوسائؿ
 والكرة السمة وكرة القدـ ككرة الجماعية األلعاب في أحيانا يستخدـ وكذا ، والسباحة الجري

 الطائرة.
 بالترتيب والحركات الميارات بأداء التمميذ يقـو الطريقة ىذه في التتابعي: األداء طريقة - 2

 المتوفرة. واإلمكانيات الوسائؿ عمى تعتمد الطريقة وىذه ، توقؼ وبدوف واحدة واحدة وراء

 . : المناوبة طريقة - 3
 األولى المجموعة تقـو مجموعتيف إلى ينقسموف حيث ، متناوب بشكؿ التمرينات التالميذ يؤدي
 الشيء. بنفس الثانية المجموعة لتقـو ، الخمؼ إلى ترجع ثـ التماريف بأداء

 
 المجاميع: طريقة - 4

 في يتـ ، مفصؿ بشكؿ راتالميا أنواع بتأدية ليقوموا مجموعات إلى التالميذ المدرس يقسـ حيث
 بأداء مجموعة كؿ تقـو حيث األجيزة وتوفر المكاف توسيع عند تطبيقي نشاط الطريقة ىذه

 وباالستعانة األخرى تموى الواحدة المجموعات عمى بالمرور المدرس ويقـو تتناوب ثـ التماريف
 الممتازيف. بالتالميذ

  : الفردية الطريقة - 5
 كؿ يقـو حيث ، التالميذ إليو وصؿ الذي المستوى معرفة أو تقويـ عند الطريقة ىذه تستعمؿ
 إلى األخطاء اكتشاؼ الفرد يستطيع الطريقة ىذه خالؿ ومف ، فردي بشكؿ الميارات بأداء تمميذ
 لدييـ المتوفرة القدرات جانب
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 في التربية الرياضية التدريس                   
 

 : التدريس مفيوم
 والميارات المعمومات بعض اكتساب انو منو يفيـ الذي التعميـ انو االصؿ في التدريس اعتبر

 غاية اف االعتقاد يجوز وال عاـ بوجو التدريس عمى ينطبؽ ال التعريؼ ىذا اف . والمعارؼ
 اسمى اىداؼ ولو التربية وىي التعميـ مف اىـ غاية لمتدريس فأف ، التعميـ عف عبارة ىي التدريس

 والوصوؿ والخبرات الميارات واكساب القابميات تنمية الى تتعدى بؿ وتكتسب تمقى معارؼ مف
 رجؿ واعداد لتحضير السامية العواطؼ النفوس في وتثير ، المنظـ والتفكير الواضح التصور الى

 . وافضؿ وارقى اسمى لحياة الصالح والمواطف الصالحة واألـ ، المستقبؿ
  التدريب خالؿ مف وخبرات ميارات الى وتحوؿ تطبؽ وحقائؽ نظريات مجموعة يشكؿ والتدريس

 .القرارات اتخاذ مف سمسمة ىو التدريس افو 

 في تأثيره بمدى التدريس نّقـو اف يجب وبذلؾ ، لمطالب تعمـ مف حدث ما الى التدريس ويشير
 مف والميارات والخبرات المعمومات واكساب وتعميـ وتوضيح وتفيـ نقؿ خالؿ مف الطالب
 . طريقة او اسموب بأي الطالب الى المدرس
 التصميـ او والنمو التعميـ عمى الطالب تساعد عديدة طرائؽ ايجاد ىو لمتدريس الرئيسي واليدؼ
 مف وتمكنيـ الطمبة وحاالت ومفاىيـ ميارات تنمو سوؼ خالليا مف والتي التربوية التجارب ورسـ
 لمطمبة حدث ما مالحظة وجب ليذا ، درسوه الذي الموضوع او والنشاط التعميـ بتجارب التمتع
 . استعمؿ الذي التدريس ىو ما نّقـو لكي
 الطالب الى المدرس مف والمختمفة المتنوعة والعمـو المعارؼ توصيؿ ىو التدريس مف الغرض إف

 في والمجدية المفيدة الطرائؽ مف تعد الطالب في وتأثيرىا التدريس طرائؽ بيف الربط فأف ولذلؾ
 يمارسوف الذيف االشخاص مف والمثابرة والتحمؿ الصبر الى تحتاج التي التدريس عممية تقويـ
 ، تواجييـ التي والصعوبات المشاكؿ جميع لمواجية ويستعدوا معيا يتكيفوا واف التدريس مينة
 ما فاذا طالبؾ يفعؿ ما مالحظة ىي التدريس عممية تقويـ في والمجدية المفيدة الطرائؽ مف ألف
 النصيحة فأف ، التقويـ في واحدة تربوية ناحية الى تنظر اف لؾ وسمح مدرساً  تقـو اف منؾ طمب
 شكؿ الف ، المدرس ويفعمو بو ما يقـو الى تنظر مما اكثر الطالب ما يفعمو الى تنظر اف لؾ

 المدرس قبؿ مف يطرح لما واستجابة تطبيؽ مف بو وما يقوموف بالطالب مرتبط الجيد التدريس
 ، وامانة بكفاءة رسالتو اداء اجؿ مف طمبتو مع والتعايش االنسجاـ المدرس عمى وجب وليذا
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 . مستوياتيا اختالؼ وعمى المجتمعات كؿ في واجالؿ واحتراـ قدسية ليا التدريس مينة الف
 الصفي الموقؼ في تعمؿ التي المتغيرات مف محدد غير عدد ىناؾ اف المدرس يتذكر اف وينبغي
 التي العديدة المختمفة المواقؼ يغطي اف يمكف واحد مبدأ يوجد وال . منيا عدداً  ضبط يمكف
 تأليؼ في فنياً  دوراً  يؤدي الماىر والمدرس واالستثناءات الصعوبات بعض دائماً  فيناؾ . تظير
 التعميمية المواقؼ في المطموبة التغييرات لسد او لتغطية المختمفة الميارية المواقؼ وتقديـ وايجاد

 الجيدة التدريسية المواقؼ عمى السيطرة يمكنو الماىر المدرس اف ىي متعة اكثر اشياء وىناؾ .
 . بالتعميـ يتمتعوف بؿ ، وحسب منيا الطالب ال يتعمـ التي
 الى ومستندة بأىداف محكومة منتظمة  مخططة عممية انو " ىو لمتدريس مفيوم افضل ان

 الطمبة وخصائص التدريس منظومة مكونات اعتبار الى تيدف نموذجية نظرية أسس
 العممية في والتكامل التطور لتحقيق متفاعمة منظومة وفق التدريسي والمحتوى والمدرسين
 " التدريسية المخططات اىداف لتحقيق عام تربوي وبيدف التدريسية

 : التدريس فن
 متشعب ضخـ مشروع تصميـ عممية ىو بؿ وظيفة او عمؿ مجرد ليس التدريس في الفف اف

 التعميـ عمى تشجعيـ الذيف اولئؾ بمستقبؿ مباشرة بصورة التصالو واضحة مرتكزات لو الجوانب
 التعميـ مف واالكبر االساسي اليدؼ فأف وبالطبع المستقبؿ، شباب ليصبحوا الصغر منذ وتربييـ

 االرض ىذه في العالـ تشارؾ التي واالمة الوطف يشكموف سوؼ مف مع المدرس يتعامؿ اف ىو
 بعدد ترتبط تربوية او عممية ميارات جممة مع يتعامؿ انو عمى التدريس فف تحميؿ يمكف ىنا ومف
 ىي اجزائيا واىـ المتعددة االساسية الركائز مف كبير

 .واضحة اىداؼ ذات مينة مف جزء انيا -1
 . التعليم على القائميه وابذاع فه -2
 تربىيت علميت كفاياث -3
 متعذدة ومىاقف حاالث تعالج مختلفت تذريس طرائق -4

 لسد خالليا تنمو واسيؿ ايسر التعميـ مشروع عمؿ مف لتجعؿ وقت الى تحتاج الركائز ىذه كؿ
 التربوية العممية في الكبير وزنيا ليا التدريس طرائؽ اف . التعميـ لمتطمبات الخاصة الحاجات

 : االتية المسارات في االربعة الركائز فاعمية تقويـ حيث مف ذلؾ يؤكد الميارات تطور فعمـ
  التدريس بفف الخاصة والتربوية العممية والكفاءات الميارات تحسيف -1
 . الطمبة قدرات مع يتالءـ بما االساسية الميارات تعميـ في وتساىـ تبسط -2
 التدريسية الخبرات عمى الحصوؿ تعزيز -3
 . . الالصفية و الصفية االنشطة تطوير -4
 . المحدود لموقت االمثؿ واالستثمار التحكـ عمى لقدرة -5
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 : مكتسب فن التدريس
 اذ . تفكيره ومستوى الفردية ظروفو ومعرفة الطالب فيـ عمى يستند الحديث التدريس اف  -1

 ىذا في تؤثر قد التي المحيطة الظروؼ معرفة بدوف الفنوف مف فف أي تطبيؽ باالمكاف ليس
 يتعرؼ اف قبؿ بعممو ال يقـو اخرى مينة ذي واي والمصور والتاجر البناء اف فكما . التطبيؽ

 ال يمكنو المدرس كذلؾ . النتائج حيز الى ووصولو نجاحو تقرر التي واالحواؿ االمكانيات عمى
 الى والتعرؼ طبائعيـ ودرس طمبتو فيـ اذا اال حسنة نتائج عمى ويحصؿ عممو في ينجح اف

 . ورغباتيـ ميوليـ
 نصب يضعوا اف المدرسيف عمى تحتـ بعيد لحد مكتسب فف التدريس بأف القائمة الفكرة اف  -2

 . التدريس في االخالقية التربية الى العناية توجيو وجوب اعينيـ
 طريقة التدريس اعتبار بعيد لحد مكتسب فف التدريس اف بفكرة االخذ ايضاً  ويترتب  -3

 انو بؿ ، فحسب المدرس يقدميا التي الشفوية الخدمة عمى ال يقـو الحديث فالتدريس. اجتماعية
 فأف ليذا ، الطالب تشمؿ كما ومؤسساتو المجتمع مرافؽ جميع عمى االعتماد تتضمف عممية

 بالمجتمع تتخمؿ بكثير ىذا مف اوسع عممية بؿ ، المدرسة جدارة عمى ال تقتصر عممية التدريس
 طالبو طريؽ عف المجتمع في الحياة تحسيف عمى المدرس فيعمؿ المدرسة فيو تكوف الذي

 . مجتمعيـ لخدمة وتوجيييـ
 ومتعمـ معمـ بأنو نفسو الى المدرس ينظر اف يجب بعيد لحد مكتسباً  فناً  التدريس اعتبر اذا  -4

 مف المحيط مافي عمى المعمـ وتّعرؼ المدرسة الى الطمبة بيا يأتي التي فالخبرات الوقت بنفس
 . المقتبس المتعمـ وضعية في يجعمو ذلؾ كؿ لممينة الفعمية وممارستو اجتماعي وتراث امكانيات

 يبقى جامد مدرس ىو طمبتو خبرات مف او المحيط مف االقتباس ال يحاوؿ الذي المدرس اف
 الحياة تعقد واف والعبارات الفكر نفس ليـ ويردد المعمومات نفس طمبتو يمقف خدمتو مدة طيمة
 تتطمب التي التعميـ مينة عمى خطراً  الجامديف المعمميف مف النوع ىذا يجعؿ مطالبييا وتنوع

 . المتغيرة واالحواؿ المتبدلة الظروؼ حسب والتبديؿ التجديد
   :التدريس مينة

 التي االسباب واف عمميـ يحبوف الذيف ىؤالء بيا يشعر اف ممكف النفسية والراحة السعادة اف
 يتـ مينة وكؿ مينة التدريس والف ، معينة مينة او عمؿ لممارسة ىي لمعمؿ االنساف تدفع

 : االتية االساسية المصادر عمى باالعتماد صحيح بشكؿ اختيارىا
 . . عائمتو بمينة الشخص تأثير -1
 . االخريف مساواة في ورغبتو نموه تأثير تحت بالعمؿ رغبتو -2
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 يحدث ما وىذا بيا يرغب التي المينة اختيار في الشخص الحظ ال يحالؼ وقد -3
 مالئمة الغير الظروؼ او الصدفة نتيجة

 اثبتت والتي التدريس مينة ومنيا المينة في كثيرة انواع في تظير ال قد المصادفة ىذه اف اال
 بتدريس امكاناتيف كانت المدرسات وخاصة المدرسيف بعض بأف والدراسات البحوث بعض

 بمحض يكف لـ المينة ليذه اختيارىف آلف المطموبة االغراض تحقؽ ولـ ضعيفة اختصاصيف
 ازمة وجود حوؿ وبحوث ودراسات كثيرة تعميقات نسمع االياـ ىذه وفي. منيف الكثير ارادة

 االعداد يعدوا لـ فعالً  المدرسيف مف كبير عدد اف االزمة ىذه في الرئيسية العوامؿ واحد بالتعميـ
 النيوض بغرض واالعداد التدريب وسائؿ لتحسيف عديدة محاوالت بذؿ مف بالرغـ لممينة الالـز

 المناىج وضع اجؿ مف استثنائية جيود بذؿ ينبغي لذا موجودة الزالت االزمة اف اال بمؤىالتيـ
 . ومقوماتيا المينة ىذه بمستوى لمنيوض ؼءالك العناصر واختيار المالئمة

 

   :التدريس مقومات
 اىميا مف واف وعممياً  نظرياً  التطبيؽ في عمييا يعتمد وأسس مقومات لو عمـ التدريس عممية اف

 وىذيف التدريس مجاؿ في ليا ومكممة مالزمة وتكوف بؿ االخرى عف احدىما ال تغني اثناف
 : ىما المقوميف

  :الطبيعية او الفطرية الموىبة  :اوالً 
 تمكف التي المعنوية القوة التدريس في بالشخصية فالمقصود الشخصية قوة في تتمثؿ والتي

 فيو ينسجموا اف عمى الطالب وتشجيع عممياً  او نظرياً  كاف اذا الدرس زماـ يمتمؾ اف في المدرس
 الشخصية بقوة المقصود وليس المراوغة اسموب استخداـ دوف تمقائياً  لو ويستجيبوا بو ويندمجوا
 الصوت ، المرف الصوت ، النقي الواضح الصوت ولكف . الصوت غمظ او الجسـ فخامة

 والمقومات العوامؿ مف ىي البديية وسرعة النفس وضبط االداء وطريقة الواضح والنطؽ المعتدؿ
 . التدريس عممية نجاح في تسيـ التي الطبيعية

  :العممية بالمادة االلمام او التعمم عمى القدرة  :ثانياً 
 بيا وااللماـ وتطبيقيا وتدريسيا تعميميا المدرس الى توكؿ التي بالمادة االحاطة يتطمب وىذا
 عمى واالندفاع واالقباؿ بنفسو والثقة مقولتو حفظ عمى المدرس يدفع واف ، وكامالً  كافياً  الماماً 
 مف بؿ محدد قدر عند يقؼ ال اف يجب بمادتو المدرس الماـ اف .ونشاط حماس بكؿ عممو

 المراجع احدث عمى واالطالع المادة تمؾ بتطور والعميقة والواسعة التامة االحاطة جداً  الضروري
 . التدريس مجاؿ في المتطورة واالساليب الطرؽ افضؿ تطبيؽ اجؿ مف العممية المصادر و
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 المقومات نوع فأف ذلؾ مف وبالرغـ ، التدريس عممية نجاح اساس ىي الرئيسية المقومات تمؾ اف
 التدريس طرؽ الى اخرى مقومات فتضاؼ عممية او نظرية كانت اذا المادة نوع عمى يعتمد
 وقدرات مؤىالت مف يمتمؾ وما نفسو المدرس عمى االولى بالدرجة تعتمد انيا اال العممية لممواد

 . التدريس في يستخدميا التي الطرؽ في وعممية شخصية
 

 : )المدرس  (لممعمم االساسية المقومات
 داخؿ اختصاصو في عالية قدرة مف بو يتمتع لما الطالب بو يحتذى قدوة المعمـ يكوف اف يجب
 ليا اصبح وانما والحقائؽ المعمومات تقديـ عمى مقتصرة المدرس وظيفة تعد فمـ ، الصؼ وخارج
 في تتوفر اف يجب ولذا وخمقياً  سموكياً  الطالب وتوجيو التعميمية الخبرات تنظيـ في ميـ دور

 مف والتمكف الجيدة الشخصية في وتتمثؿ توفرىا الالـز والمقومات المؤشرات مف عدد المعمـ
 الذي التالميذ خصائص ومعرفة بتدريسو يقـو الذي لمموضوع المالئمة الطرؽ واستخداـ المادة
 ىو المقومات ىذه مف المدوف واف فردية فروؽ مف بينيـ يكمف وما ميوليـ عمى والتعرؼ يعمميـ
  : وىي منيا كبير مقدار عمى حائزاً  يكوف اف يجب الذي لممدرس بالنسبة اىميتيا ترتيب

 :الشخصية المقومات  :اوالً 
 البرامج نجاح ويتوقؼ . كمدرس الشخص نجاح مدى في المؤثرة العوامؿ اوؿ ىي الشخصية
 التنظيـ ( بانيا الشخصية تعريؼ ويمكف . وكفاءتو المدرس شخصية عمى بعيد حد الى التربوية
 مجاؿ في لألخريف تحميميا حسب واالجتماعية واالخالقية والعقمية الجسمية الفرد لصفات المنسؽ
 خارجية ىيئة مف ما يشمؿ كؿ ىي المعمـ فشخصية . ) االجتماعية الحياة داخؿ والعطاء االخذ

 مف وما يمتمكو والحيوية والنشاط الصوت ووضوح المظير وسالمة والنظافة الصحة كمظاىر
 بقواعد وااللتزاـ المواعيد عمى والمحافظة الصؼ ادارة وميارة االمور معالجة في وحكمة عقؿ

 . العامة االخالؽ
  :المعمم شخصية بيا تتصف اساسية مبادئ وىناك

 مربي ولكنو فقط والميارات والمعارؼ لممعمومات ناقالً  ليس ىو المعمـ اف : الذات احتراـ  -1
 إلكماؿ ضروري الذات فاحتراـ والمفاىيـ والمثؿ القيـ كؿ ويحمؿ ومجتمعو عممو. في رائد

 . المعمـ شخصية
 بانو قوي ايمانو يكوف اف يجب المعمـ اف أي الذات احتراـ مف المينة احتراـ : المينة احتراـ -2

 وبكؿ بمادتو ممماً  المعمـ كاف اذا اال يحدث ال المينة واحتراـ . ومقدرة شريفة مينة في يعمؿ
 . وتقدير احتراـ بكؿ معيـ ويتفاعؿ تالميذه مع يتعامؿ اف عمى وقادراً  التعميمية العممية ابعاد
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 عمى يعتمد العممية ىذه فنجاح التعميمية لمعممية الياـ المحور ىو المتعمـ اف : المتعمـ احتراـ -3
 طريؽ عف التعميمية العممية لنجاح حتمية ضرورة لتالميذه المعمـ فاحتراـ ، الطالب نجاح

 واحاسيسو وشخصيتو المتعمـ احتراـ عمى والمبنية والمعمـ الطالب بيف ما المتبادلة العالقات
 . ومشاعره

 منو يستوجب وىذا ولمادتو لو وحبيـ طالبو بثقة المعمـ يحظى اف يجب : الطيبة العالقات .4
 العمؿ وجماعية التعاوف فضائؿ بينيـ ويغرس والمساواة العدؿ وبميزاف بحسف يعامميـ اف

 . الغضب عند معيـ بتصرفاتو ويتحكـ ميذب باسموب معيـ ويتحدث
 لمدرس االعداد وسالمة المادة من التمكن  :ثانياً 
 استفسارات عف االجابة عمى وقادراً  يعممو الذي الدرس محتويات بكؿ ممماً  المعمـ يكوف اف يجب
 داخؿ تصرفاتو وحسف تفكيره ووضوح بنفسو المدرس ثقة في يزيد مادتو مف المعمـ فتمكف الطمبة
 . الصؼ

 المعمومات توصيل في الميارة اكتساب  :ثالثاً 
 لمموقؼ مالءمة واكثرىا لو بالنسبة وايسرىا نفسو الى الطرؽ بأحب المبتدأ المعمـ يبدأ ما عادة

 احد عميو غمب فترة بعد نفسو يجد حيث الخبرة اكتساب مع ذلؾ بعد فييا ويتنوع التعميمي
 الطرؽ كؿ عمى المعمـ مف انفتاحاً  التدريسية الميارة وتتطمب . ميارتو مف جزء واصبح االساليب
 توجد فال المناسبة الطريقة اختيار في ودقة التجريب عند االفؽ وسعة الجيدة واالساليب الممكنة
 الطريقة فنوع التالميذ لكؿ تصمح او المواد كؿ تناسب او المواقؼ لكؿ صالحة واحدة طريقة
 . لممعمومات الجيد التوصيؿ ألحداث اساسي مطمب
 )الطمبة (التالميذ خصائص دراسة  :رابعاً 
 توجب لذا العمرية المراحؿ باختالؼ تختمؼ بو خاصة ورغبات ومتطمبات قدرات تمميذ لكؿ اف

 المراحؿ ىذه مف مرحمة كؿ في والطبيعية والنفسية االجتماعية الخصائص دراسة المعمـ عمى
 المناسبة بالطريقة المعمومات توصيؿ عمى قادراً  ليكوف
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  في التربية الرياضية: التدريس مبادئ 
 بأحدث تفصيمية ومعرفة واتقاف فيـ الى تحتاج فيي سيمة ميمة ليست ىي التدريس عممية اف

 العامة والمبادئ باألساسيات تخصصية معرفة ويعرؼ يمـ اف المدرس وعمى والطرؽ الوسائؿ
 : وىي النتائج افضؿ لتحقيؽ لمتدريس

  :الدرس اىداف تحديد  :اوالً 
 الوسائؿ تحديد مف تمكف بحيث تطبيقيا المراد المناىج اعداد في جوىرية اموراً  االىداؼ تعتبر

 : يمي بما االىداؼ وتحدد العمؿ إلنجاز المبذولة الطاقة كمية تقدير عمى والقدرة الغايات لتحقيؽ
 الوطف لحب اندفاعيـ وتوجيو حماسيـ واذكاء الطمبة نفوس في الوطنية المبادئ تأىيؿ 1- 

 . بمكتسباتو وتعريفيـ
 كفاءتو وزيادة وتقدمو تطوره في ليساىموا وتطمعاتو المجتمع لمتطمبات التالميذ اعداد -2

 .االنتاجية
 الرياضية وااللعاب لمفعاليات ممارستيـ طريؽ عف لمطمبة المتكامؿ النمو تحقيؽ استمرار  3- 

 . العامت بالصحت للعنايت وتىجيههم

 يعينيـ بما الييـ المحببة ليوياتيـ مزاولتيـ يضمف فعاؿ بشكؿ الطمبة فراغ اوقات استثمار  -4
 تحسيف الى يؤدي الذي االمر الجمالي الذوؽ لتنمية ىادؼ بترويح والتمتع نموىـ تكامؿ عمى

 الخصائص ألنماء المناسب الجو وتوفير الجماعي العمؿ روح وتنمية االجتماعية العالقات
 .لمجماعة واالنتماء والمحبة والتعاوف بالمسؤولية كالشعور التربوية

  :وتنظيمو الدرس اعداد  :ثانياً 
 الذي المسبؽ استعداده عمى بؿ فقط لممدرس الجيدة المؤىالت عمى يعتمد ال الجيد التدريس اف
 . عممو لتسييؿ وذلؾ جداً  ضروري ىو
 التي واالساليب بالطرائؽ وتفكيره المسبؽ استعداده في اجمالو يمكف ما لدرس المدرس اعداد اف

 متتالية دروس عدة مف جزء الوقت بنفس ولكنو بذاتو قائـ نسبياً  يعتبر درس فكؿ . نجاحو تضمف
 التربوية العممية وشروط قانوف يعكس تعميمي وتسمسؿ منطقية عالقة توجد بينما محدد ونظاـ

 : االتية بالمؤثرات يتحقؽ واالعداد
 الترتيب لتأميف بالدرس القياـ اجؿ مف المكاف تحضير ، لممدرس عمؿ برنامج خالؿ مف  -1

 منياج تثبيت الى اضافة لمعمؿ والصالحة الجيدة واالجيزة االيضاح وسائؿ وتوفير والنظافة
 . والمعرفة الوعي عمى اساساً  تعتمد التي التربوية المياـ مف جزء وىو الدراسة
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 وتسجيؿ الجديدة االتجاىات تحقيؽ اجؿ مف مواده ومراجعة الدراسية الخطة دفتر استعماؿ  -2
 ضعؼ نتيجة الطمبة بعض اىماؿ وعدـ االمكاف قدر الطمبة جميع واشراؾ واالرشادات التعميمات
 . مستواىـ

 المدة خالؿ الدرس مياـ جميع تحقيؽ الى يؤدي سوؼ المسبؽ واالستعداد الجيد التنظيـ اف -3
 عالية نتائج يعطيو سوؼ ومنظـ جدي بشكؿ المدرس استعداد اف الى اضافة لمدرس المحددة
 . افضؿ نتائج الى لموصوؿ ويشجعو وفعالة
  :االنتقال في التدرج  :ثالثاً 
 خطوات الطرؽ ىذه وتتبع المختمفة النشاط اوجو لتعميـ استخداميا يمكف التدريس طرؽ اف

 ومرحمة المتعمـ سف عمى كبير حد الى التدريس ويعتمد ، مدروس ترتيب حسب ومنطقية متدرجة
 سف عمى كبير حد الى يعتمد حركية ميارة تعميمو عند الرياضية التربية مدرس فمثالً  . التعميـ
 مف المتعمـ يكتفي قد او الحركة ألداء نموذج تقديـ يمكف عندىا فييا ىو التي والمرحمة المتعمـ
 اال الطبيعي ومف ، الحركة بأداء المتعمـ كقياـ االخرى العممية االجراءات تأتي ثـ الحركة شرح
 . الصحيح االداء مف سيتمكنوف المتعمميف جميع اف المدرس يتوقع

 بيف فروؽ ىناؾ الف ذلؾ بأوؿ اوؿ المدرس عمى يقع ضروري واجب االخطاء فتصحيح
 اتاحة قبؿ النشاط او الحركة عف صحيحة صورة تكويف السيما عديدة نواحي مف المتعمميف
 عرضيا ثـ ومف الحركة شرح طريؽ عف يتـ الحركية الميارة في فالتدرج. لمتدريب الكافية الفرصة
 .الميارة في والتقدـ الحركة عمى والتدريب بالعرض والقياـ
  :الفردية الفروق مراعاة  :رابعاً 
 وجدت اذ الطمبة بيف الفردية الفروؽ مراعاة مجاؿ في كبيرة خطوات المتقدمة الدوؿ خطت لقد

 مسؤوليات فرد لكؿ تعطى اذ جماعات وليس افراد اساس عمى معيـ التعامؿ في معقولة صيغ
 يمكف النقاط بعض وىناؾ الجماعة مع ينسجـ بشكؿ لينمو وخبراتو قابمياتو تناسب وواجبات
 : منيا بسيطة الفوارؽ لجعؿ اتباعيا

 بيف واعطاء الطمبة اكثر يمثموف وىـ المتوسطيف الطمبة مع تتالءـ التي الواجبات اعطاء -1
 واجبات واعطاء الجيديف الطمبة قابميات تتحدى لكي اعمى مستوى ذات واجبات . واالخر الحيف
 . االخريف اشراؾ يمكف بحيث بسيط مستوى ذات
 . قابمياتيـ وتطوير وتشجيعيـ بتحفيزىـ كبير بإنجاز يقوموف الذيف المتميزيف الطمبة تشجيع  -2
 ومساعدتيـ وتشجيعيـ الجيدة الفرص ومنحيـ المتأخريف الطمبة مشكالت فيـ في التعاوف  -3

 . والفسمجية واالقتصادية والعاطفية النفسية مشكالتيـ وحؿ التقدـ عمى
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  :التدريس طرائق تنويع  :خامساً 
 العممية عمى تعتمد عديدة طرائؽ وىناؾ التربوي المجاؿ في متعددة التدريسية الطرؽ اف

 . االساسية وعناصرىا التربوية العممية اطراؼ ظروؼ لطبيعة عاـ وفيـ والموضوعية
 بنجاح كبير حد الى يرتبط التدريس نجاح واف ، التدريس اركاف مف اساسي ركف الطريقة اف

 . المستخدمة الطريقة
 في وتبايف فروؽ مف بينيـ ما الى يرجع مختمفة تدريس طرؽ اتباع في المدرسيف اختالؼ اف

 الطرؽ فتختمؼ ، التربوي المجاؿ في العممية ولمتطورات التربوية لمتجارب ومتابعاتيـ اطالعيـ
 ومدرسي التاريخ مدرسي طريقة عف تختمؼ العمـو مدرسي وطريقة التعميـ مف الغرض باختالؼ
 مع التتناسب الصغار التالميذ مع تستخدـ التي فالطريقة التعمـ مرحمة وكذلؾ الرياضية التربية
 فالمادة المادة طبيعة وكذلؾ ، العمر مراحؿ الختالؼ تبعاً  التدريس طرؽ تختمؼ فعميو الكبار
 االمكانات وكذلؾ الموضوع وطبيعة التدريس طريقة في العممية المادة عف تختمؼ النظرية
 طرؽ اتباع عمى تشجع التعميمية والوسائؿ ونماذج وصور مختبرية ومواد االجيزة مف المتوفرة
 . وتنوعيا المستخدمة الطريقة في االختالؼ الى تؤدي العوامؿ ىذه فكؿ ، التدريس في معينة

 قضية او فكرة اثارة خالؿ مف الطمبة اذىاف توجيو عمى وتعمتد  :الطمبة ميول اثارة  :سادساً 
 معينة اعماؿ إلنجاز او ، المختمفة والقدرات واالفكار والمواقؼ االتجاىات مستوى لتغيير معينة
 تقوي التي الممارسات مف انماط لكونيا مستيدفة تكوف خبرات تكسبو اليات شكؿ في تكوف
 . بيا يتفاعؿ التي الخبرات مجموعة مع التفاعؿ واقعية
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 :في التربية الرياضية التدريس ميارات
 منيا عممية كؿ انجاز ويتطمب التقويـ ، التنفيذ ، التخطيط : ىي رئيسية عمميات ثالث وتتضمف

 .معينة بميارات القياـ المدرس يجيد اف
 :التخطيط عمميةاواًل: 

 التخطيط ويتطمب ؟ يدرسو وكيؼ سيدرسو فيما ويتدبر يفكر وحده المدرس يكوف عندما وتحدث
 احتياجاتيـ ومعرفة ، المتعمميف خصائص تحديد عمى القدرة المدرس لدى تكوف اف السميـ

 عمى قادراً  يكوف اف ينبغي كذلؾ المداخالت ىذه مع تعميمو يكيؼ اف يمكنو حتى ، وقدراتيـ
 كمو ىذا ومف . لتقديميا تتابع افضؿ وتحديد الدراسية المادة محتوى وتحميؿ التعمـ اىداؼ صياغة
 . التنفيذ اثناء بيا ليسترشد الدرس بخطة المدرس يخرج

  : التخطيط ويشمؿ
 : التربوية او التعميمية االىداف -أ

 . التعميـ لعممية كنتيجة المتعمميف سموؾ في احداثو يراد تغير أي وتعني
 مالدييـ الى جديدة معمومات اضافة مثالً  المتعمميف سموؾ في احداثيا يراد التي المتغيرات ومف
 او ، جديدة مفاىيـ تنمية او المجاالت مف مجاؿ في معينة ميارات اكسابيـ او معمومات، مف

 . معمومات مف ما لدييـ الى اضافتيا
 : المحتوى تحميل -ب

 سواء معيف نحو عمى تنظيميا يتـ االختبار عمييا يقع التي والمعمومات المعارؼ نوعية اف ويعني
 . اساسية افكار اـ حقائؽ اـ مفاىيـ المعارؼ ىذه كانت

 ومراعاة لمطالب الفردية الفروؽ مراعاة المدرس عمى يجب : المتعمم خصائص تحميل -ج
 . والبيئة العمرية والمرحمة والفكري الثقافي مستواىـ

 . منيا المرجوة االىداؼ وتحقيؽ الخطة وضع ىو : الدرس تخطيط -د
  :التنفيذ عمميةثانيًا :  

 في نجاحو ويتوقؼ الطالب مع تفاعمو اثناء ، لو ماخطط اتخاذ الى المدرس فيسعى التنفيذ اما
 الدرس عرض ميارات مثؿ المتخصصة الفنية الميارات مف كبيرة مجموعة اجادة عمى ذلؾ

 ادارة يجيد الف حاجة في انو كما . استجاباتيـ وتعزيز الطالب دافعية واثارة ، االسئمة وميارات
 . الطالب مع طيبة انسانية عالقات يكوف كيؼ ويعرؼ الفصؿ
 : التقويم عممية ثالثًا:
 عمى تشتمؿ عممية وىو ، والتصويب التصحيح وىو التدريس عممية عناصر احد ىو التقويـ
 التقويـ وتقويـ االنشطة وتقويـ المحتوى وتقويـ االىداؼ تقويـ مثؿ الييا تؤدي فرعية عمميات
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 ، خطوة خطوة معو وتسير التدريسي يبدأ اف قبؿ تبدأ مستمرة عممية تصورنا في والتقويـ . نفسو
 الدقيؽ الفحص بانو ويبتسر قاموس ويعرفو التشخيصي بالتقويـ تسميتو عمى اصطمح وما

 الى يستند رأي الى التوصؿ او قرار والتخاذ ، وتفسيره شيء لفيـ محاولة في لمحقائؽ المتعمؽ
 تحقيؽ معرفة بقصد ، والتعمـ التعميـ عممية تتـ اف بعد يأتي شامؿ تقويـ ىنالؾ ثـ . الفحص ىذا

 حاجة في فالمدرسوف . المشكمة جوىر الى ىذا ويوصمنا. تحديدىا سبؽ التي التعميمية االىداؼ
 الى تستند قرارات الى ويحتاجوف واتجاىاتيـ ومعموماتيـ الطالب قدرات عف المعمومات جمع الى
 . المعمومات ىذه

 
  :لمدرس التخطيط مراحل

 :الطمبة انتباه مرحمة استقطاب -1
 الخبرات بيف الربط الضروري مف الف ، السابقة المعارؼ مع لمربط الطمبة اذىاف تييئة وىي

 : استخدامو نستطيع الذي النشاط خالؿ مف يتـ وىذا ، والحاضرة السابقة المعرفية
 .الطمبة انتباه الستقطاب -1
 .السابؽ اليـو عمؿ لمراجعة  -2
 .مستقمة بصورة التمرف مف الطالب ليتمكف -3
 ؟ الحاؿ واقع مف مشكمة او حالة يمثؿ النشاط ىؿ -4
 وكاف الدرس انتياء بعد شئ عمؿ عمى قادريف الطمبة يكوف اف ىو المرحمة ىذه مف اليدؼ اف

 . قبؿ مف تأديتو باستطاعتيـ
 :االستكشاف مرحمة -  2
 المدرس توجيو خالؿ مف ىذا ويتـ ، المفردات ويطوروف المفاىيـ سيكتشفوف الطمبة اف وىي

 : عمى لطمبتو
 بمفردىـ مشابية بأنشطة لمقياـ والمعمومات الميارات استعماؿ عمى العمؿ . 
 بأنفسيـ يعمموىا اخرى بأنشطة لمقياـ مستقؿ بشكؿ لمعمؿ االستعداد . 
 لعممو الطالب فيـ مدى تقييـ. 

 : التوضيح مرحمة - 3
 : خالؿ مف وذلؾ المدرس بتوجيو لممفاىيـ شخصي توضيح لبناء الفرصة الطمبة منح وىي
 سابقاً  اجروىا قد كانوا بنشاطات القياـ الى الطالب استجابة تحفز التي المناقشات. 
 الطالب لمساعدة المدرس استخدميا التي التعميـ ووسائؿ والمرئيات والنشرات الممصقات 

 . العممية االفكار فيـ عمى
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 تذكرىا الطمبة مف المدرس يريد التي المغوية المفردات .  
 لمطالب جيداً  نموذجاً  المدرس يكوف اف .  

 : التوسع مرحمة - 4
 الطالب مف االستاذ تفاعؿ خالؿ مف وذلؾ لممفاىيـ ادراكيـ توسيع عمى الفرصة الطمبة منح وىي
 :عمى وحثو
 المتفردة الجديدة لألفكار وتوجييو ادراكو لتوضيح يؤدييا او يجب التي االنشطة اختيار .  
 الميارات وتطوير المعمومات اوسع باستكشاؼ ليـ لتسمح لمطمبة الجديدة التجارب توفير  

  :خالؿ مف الطالب بتقييـ المدرس قياـ وىي : التقييم مرحمة - 5
 لمموضوع الطالب استيعاب تقييـ كيفية . 
 لمموضوع الطالب استيعاب لتقييـ البيتي الواجب استخداـ .  
 ؟ الطالب لتقييـ المدرس يستخدميا التي الوسائؿ ماىي  

 
  :التدريس ميارات تطوير

 المتغيرة االعداد مناىج لكوف الحقؿ ىذا عمى الجديد باألمر ليست الضعاؼ المدرسيف مشكمة اف
 االعداد بنوع تتعمؽ ىامة مسألة تثير بدأت الراىنة المرحمة متطمبات ال تساير بدأت والتي دائماً 
 الباحثيف بعض عند وازعاج قمؽ ظيور وكذلؾ التخرج بعد مسؤولياتيـ لمواجية ال يؤىميـ الذي

 الكثير يصبح ان ويمكه الجيد االعداد لمتطمبات كفايتيا عدـ نتيجة المقررة المناىج مف والمختصيف

 التدريس طرائؽ وتحسيف الجديدة النظريات ادراؾ عند االوؿ الطراز مف مدرسيف الخريجيف مف
 الخبرة قوة مف تزيد التي الدالئؿ عف لمبحث اخرى الى فترة مف المستمرة االحداث واستعراض

 ما تـ فأذا ، بالتدريس االستمرار ىي التدريس لتطوير طريقة افضؿ فأف ليذا. لدييـ المينية
 تطبيؽ في قميالً  وقتاً  قضوا قد الطمبة بأف سنجد المحتمؿ فمف الكميات في االعداد مرحمة مراجعة
 المناىج معظـ في العممي التطبيؽ مادة وضع مف الرغـ عمى واقعة حقيقة وىذه التدريس عممية
 في الطالب ما يقضيو ال يساوي ليا المخصص الوقت مجموع اف اال ، المدرسيف ألعداد المقررة
 عف جيدة نظرية معمومات الطمبة مف الكثير يتعمـ اف ايضاً  المحتمؿ ومف . كثيرة دروس

 اال ميمة اشياء وغيرىا واالفالـ الكتب الف تطبيقيا عند نفعاً  ال تجديو سوؼ انيا اال التدريس
 تماريف او لتجارب اساسية كمواد وليست الميارات لتطوير وتقويـ كمصادر تتخذ اف يجب انيا

 وىذا . النظرية لممعمومات اولية تقويمية اداة ىو العممي التطبيؽ الف . الميارة لتطوير مباشرة
 . العممي بالتدريب عمييا التمرف اثناء دليؿ تكوف اف اجؿ مف التدريس ميارات معرفة يعني
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 اف المحتمؿ فمف ؟ التدريس ميارات لتطوير ممارستو يجب الذي التمريف نوع ما ىو ىنا والسؤاؿ
 ، كفؤيف مدرسيف انيـ ال يعني ىذا ولكف التدريس عف وافية معمومات المدرسيف مف الكثير يعرؼ

 ىو الميـ اف اال ، التدريس عند اقؿ معرفة لدييـ الكفؤيف المدرسيف بعض فأف ذلؾ مف وبالعكس
 ظروؼ تحت التدريس ميارات استعماؿ عمى فييا التدريب تتـ التي الفرص او الوقت مف كـ

 فأف ، التعمـ ما حصؿ واذا التعمـ لؾ ال يضمف البسيط فالتدريب ؟ الميارات تمؾ بتحسيف تسمح
 خاطئة تدريسية اساليب او طرائؽ تتعمـ فربما ، لألحسف ىو التعمـ بأف ال يضمف البسيط التدريب

 معمومات والى واضحة اىداؼ الى بحاجة فأنؾ التدريسية مياراتؾ تطور اف اردت فإذا ليذا
 . والمرسومة الواضحة االىداؼ باتجاه التدريسي ال نجازؾ تقويماً  تعطيؾ

 
   :التدريس ميارات تطوير مراحل

 مف اسمى اىداؼ ولو ، والطالب المدرس بيف والتفاعؿ الحوار او والعطاء االخذ ىو التدريس اف
 والخبرات الميارات واكتساب قابميات تنمية الى تتعدى بؿ ، تكتسب ومعارؼ تمقى معمومات
 . لممستقبؿ الفرد واعداد لتحضير

 المراحؿ وىذه ، التدريسية مياراتيـ تطوير اثناء متشابية بمراحؿ يمروف المدرسيف معظـ اف
 وتطبيقيا منيا االستفادة يحاولوف الذيف المدرسيف لكؿ وميمة تدريسيـ طريقة لتحسيف ضرورية

 : ىي المراحؿ وىذه عمميـ اثناء
 :)الراحة عدم  (االبتدائي القمق مرحمة -1

 عدـ مف والخوؼ الخجؿ او الخبرة لقمة نتيجة عمميـ بداية في المرحمة بيذه المدرسيف معظـ يمر
 فمف ، اعدادىـ اثناء وىادئة سريعة بصورة ولكف ايضاً  الطمبة بيا ويمر ، جيد بشكؿ التصرؼ
 ، المتعمميف الى الوصوؿ بيا تستطيع كممات واستعماؿ جديدة طرائؽ مع التفاعؿ الصعب
 الميارات مف تعد معيـ لطيفاً  تصبح اف كيفية عمى والتدريب فييـ تؤثر التي المدح فكممات
 . الميمة

 مع التدريس او المنفرد بالتدريس القياـ خالؿ المرحمة ىذه لتجاوز والمساعد المفيد الشيء اف
 استعماؿ في لبؽ غير او اعتيادي غير بأنؾ الشعور عدـ ىو صغيرة لمجموعات او الزميؿ

 اف يمكف الكممات مف كبيرة خبرة امتالكؾ لعدـ نتيجة تصرفاتؾ بعض مف والخجؿ الكممات
 الخبرة فتراكـ ، التدريس في المبتدئيف لكؿ جداً  طبيعي الشيء ىذا الف . الطمبة الى توصميا
 . عديدة لسنيف االستمرار خالؿ مف يحصؿ
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   :التكتيك او الطرائق من مختمفة انواع تعمم -2
 مف تتأتى الطرائؽ مف مختمفة انواع فتعمـ . المرحمة بيذه يمروف او يجربوف المدرسيف معظـ اف

 المدرسيف امتالؾ مف بالرغـ التداخؿ نسبة وزيادة الطالب مع وواسعة كبيرة بصورة التداخؿ خالؿ
 عمى والحصوؿ المثابرة اف اال .باستمرار بتكرارىا يقـو والتي التداخؿ طرائؽ مف قميمة اعداد

 ومختمفة متعددة طرائؽ تعمـ عمى المدرس تساعد سوؼ موجية راجعة تغذية خالؿ مف مساعدة
 . ناجحة

   :واحد وقت في عمل من اكثر انجاز كيفية  -3
 القدرة لديؾ نفسو الوقت وفي ما خطة او ميارة تحسيف عمى التركيز عمى تميؿ المرحمة وىذه
 الى تشير لكونيا بالتدريس يقـو مف لكؿ بالنسبة ميمة المرحمة ىذه وتعد اخرى اشياء عمؿ عمى
 كمادة الميارة لديو اصبحت المدرس الف وذلؾ لديو التدريس ميارات تطوير في الكبير التقدـ
 المثاؿ سبيؿ فعمى التدريس مف اخرى جوانب عمى يركز اف يجعمو مما طبيعي بشكؿ بيا يقـو
 راجعة تغذية اعطاء كيفية وفي التدريس في مياراتو تحسيف في االستمرار يستطيع المدرس فأف
 المدرس يصؿ وعندما . الرئيسية الخطط او الميارات بعض تطوير عمى يركز نفسو الوقت وفي
 . وماىراً  خبيراً  مدرساً  ليكوف الطريؽ في يصبح فأنو المرحمة ليذه
  :مالئمة بصورة الميارات استعمال - 4
 ، المناسب الوقت في الميارات تقديـ كيفية ىو وحيوي ميـ جانب عمى تركز المرحمة ىذه اف

 طرائؽ يتعمـ اف المدرس عمى يجب ليذا . المتنوعة االنشطة لزيادة مناسبة كممات وباستعماؿ
 استعماؿ المدرس عمى أي ، الصحيح لسموكو الصحيح الوقت في الطالب المستحؽ لمدح متعددة
 ما اذا منتظمة راجعة وتغذية خاصة اىداؼ امتالؾ خالؿ مف ومضبوطة مناسبة بصورة مياراتو

 . التطويرية المرحمة ىذه عمى السيطرة ارد
 :والتوقع الثقة  -5

 ممارسة امكانية تحديد يمكف خالليا مف والتي التدريس ميارات تطوير في االخيرة المرحمة وىي
 الذي فالمدرس واستجاباتيـ الطالب فعؿ ردود خالؿ مف فائدتيا مدى ومعرفة واستعماليا الميارة
 االمكانية يمتمؾ تدريجية وبصورة فأنو استعماليا عمى والثقة القدرة وعنده كثيرة ميارات يمتمؾ
 لوحدىا التجربة استمرار افو ، فييا يعمؿ التي المختمفة التدريسية المواقؼ متطمبات توقع عمى

 فأف ليذا ، الجيدة العادات كتعمـ نفسو ىو السيئة العادات فتعمـ التدريس ميارات تطوير التضمف
 عادات لتعمـ الفرصة يقمؿ كما الجيدة العادات لتعمـ الفرصة زيادة عمى يساعد لمتطوير المدخؿ
 . المدرس يتعمميا التي الخاصة الطريقة عمى شؾ وبدوف يعتمد وىذا ، سيئة
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 :منيا التدريس ميارات تطوير في لممساعدة مصادر وىناك
 فالمدرس التدريس ميارات لتطوير المساعدة الرئيسية العوامؿ مف وتعد المالحظة اساليب  -1

 . عممو في والضرورية الميمة الميارات باستعماؿ جيد ىو كـ معرفة في يرغب
 .التدريسية مياراتؾ وتطوير لتحسيف مساعدة عوامؿ والتسجيؿ التصوير اآلت استعماؿ  -2
ما  فإذا ، التطوير عمى تساعد المشرؼ او الزميؿ او المدرس قبؿ مف واالرشاد التوجيو  -3

 وىذا لمتطوير الالزمة المساعدة تقديـ ىؤالء فبإمكاف انجازىا تريد خاصة اىداؼ عندؾ كانت
 . االنعكاسي والتدريس الزميؿ مع التدريس مثؿ معينة طرائؽ خالؿ مف يتـ اف يمكف
 فإذا ، جماعتؾ مع التطوير في والرغبة والسؤاؿ المناقشة خالؿ مف ينمى اف يمكف التطوير اف

 لمتوقع سبب ىناؾ فميس ، الجيد التدريس كيفية تعمـ الى اىتماماً  تعير ولـ الكمية في طالباً  كنت
 .فعمياً  التدريس تمتيف عندما التدريسي بالتطوير تيتـ سوؼ بأنؾ
 اف يمكف فالمدرسيف المالحظة خالؿ مف يحدث والتعمـ التطوير عمى تساعد الممارسة - 4

 الدرس ينظموف كيؼ او موقؼ كؿ في يعمموف وماذا الخاصة االىداؼ بمناقشة يساعدوؾ
 يمكنو جيدة حقائؽ عمى مستنداً  العمؿ انجاز يجعؿ الذي ىو الماىر فالمدرس ، ويديرونو
 . عممو تطوير اجؿ مف ممارستيا
 :التمرين خالل من التدريس ميارات تطوير

 مف الرغـ عمى قائمة حقيقة وىذه نفسو التدريس ىي التدريس ميارة لتطوير طريقة احسف اف
 العممي والتطبيؽ التجارب عمى اطالعيـ خالؿ مف العالية الخبرة المدرسيف اكساب باتجاه الميؿ

 المناىج معظـ في التطبيؽ فترة واطالة الزميؿ مع والتدريس والبصرية السمعية الوسائؿ واستعماؿ
 ما نقضيو ال تساوي التدريسية التجارب ىذه تكوف اف المحتمؿ مف ولكف المدرسيف عدادأل المقررة

 عف معموماتنا او تعممنا اف اال التدريس عف الكثير نتعمـ اف المحتمؿ فمف ، الدرس قاعة في
 الكتب بقراءة التنس تعمـ بإمكاننا حيث مثالً  التنس لعبة عف معموماتنا عف تختمؼ ال التدريس
 بمادة تغنينا المصادر ىذه ومعظـ التمفزيوف في التنس مباريات ومشاىدة التعميمية االفالـ ومراقبة
 التنس لعبة في خبير درجة الى االفراد احد يصؿ اف كذلؾ ويمكف ، المعبة عف وممتعة عممية

 مما اكثر معمومات عمى يحصؿ اف الى يؤدي مما الكثيرة ومشاىداتو المعبة عف القراءة بواسطة
 القياـ عند " نفعاً  ال تجدي سوؼ المعمومات ىذه كؿ بأف نعمـ اف يجب ولكف ، االخروف يعرفو
 اف ىو التنس في مياراتنا لتحسيف الوحيدة الطريقة اف حيث " مثالً  لألرساؿ الصحيح باألداء
 يد عمى نتدرب اف او منا احسف خصـ اماـ نمعب اف يجب وانما لوحدنا نمعب اف يكفي وال نمعب
 النظرية االمور مف الخ.. واالفالـ الكتب فأف وعميو ، المعب في مياراتنا يطور اف يمكف مدرب
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 اساسية كمواد وليست الميارات لتطوير تقويـ كمصادر تتخذ اف يجب انيا اال ميمة اشياء كميا
 . الميارة لتطوير مباشرة تماريف او لتجارب

 
   :التدريس عمى التمرن طرائق

 الطريقة ليست ىي حقيقة تدريسية مواقؼ في الطالب مف كاممة لمجموعة الحقيقي التدريس اف
 في عمييا التدريب الى بحاجة فأنؾ والحقيقة ، المثمى الطريقة ليست انيا او لمتمرف الوحيدة
 التدريس عمى تساعد والتي التمريف مف االخرى االنواع ممارسة يجب ولكف حقيقية مواقؼ
 . الحقيقي

 بطولة في صحيحة بصورة المعب تؤدي اف لؾ يمكف ال رياضية فعالية تعمـ في ذلؾ عمى مثاؿ 
 واف . عمييا مسيطر وبيئة ظروؼ تحت واصوليا المعبة قواعد عمى تدربت قد تكف مالـ حقيقية
 عمى التمرف لطرائؽ مشابية عمييا التمرف وطرائؽ عمييا التدرب ويجب ممكنة التدريس ميارات
 الى بيا ونذىب التدريس ميارات عف نقرأ اف يمكننا ال بأنو نعمـ اف ويجب الرياضية الميارات

 ظروؼ تحت التدريس ميارات عمى اوالً  تدربنا قد نكف مالـ حقيقياً  تدريساً  وندرس الدرس قاعة
 .عمييا مسيطر

 : ىي مختمفة بطرائق عمييا التمرن يمكن والخطط التدريس ميارات وان  
  :االنفرادي التدريس -1
 المدح مثؿ تدريسية ميارة ألي مفردة لحالة او انفراد عمى معينة ميارة عمى الطالب تدريب أي
 مراقبة عمينا وكذلؾ ، بسيطة ميارة وكأنيا تبدو وىذه معينة لحالة التشجيع او الطالب مكفاءة او

  )الكالـ( المناقشة طريؽ عف واآلراء المعمومات تبادؿ خالؿ مف الميارة تنفيذ عند وتقويمو الطالب
 :الزميل مع التدريس -2
 مجموعة مع مواقؼ بإيجاد التدريس مف قصيرة لفترة الميارات عمى التدريب جداً  المفيد لمف انو

 فمف الحالة ىذه صورت ما واذا الميارات مف محدود عدد عمى التركيز أي ، الزمالء مف صغيرة
 المطبقيف الطمبة منيا ويستفاد . الراجعة التغذية واعطاء التقويـ لغرض بعد فيما مراقبتيا المفيد
 .العممي التطبيؽ دروس خالؿ

  :المصغر التدريس  -3
 عمى وليس الطمبة مف قميمة مجموعة عمى تركز انيا اال الزميؿ مع التدريس لطريقة مشابية وىي
 الدرس طمبة استعماؿ او الجامعة او الكمية الى حقيقييف طالب جمب يتـ حيث. الدراسة زمالء
 . عمييـ التدريس لتطبيؽ مدارسيـ داخؿ انفسيـ

 



 
25 

 

  :االنعكاسي التدريس -4
 مجموعة تقسيـ يتـ حيث جديدة مالمح بإضافة الزميؿ مع التدريب يشبو تكتيؾ او طريقة وىي
 كؿ مف واحد مدرس وينتخب مجموعات( 8-6) تكوف وعادة صغيرة مجموعات الى الطالب مف

 ليس ميارة يكوف اف يجب التدريسي العمؿ واف سيدرس لما وصفاً  المدرس ىذا ويعطى مجموعة
 عما خصوصية اىدافاً  يتضمف التدريس واف الخبرة مف قميالً  اال فييا االخريف المتعمميف لمطالب
 فأنيـ الطالب يمتقي عندما وكذلؾ التعمـ تجربة بعد الطالب لتقويـ وطرائؽ يتعمموه اف يجب

 انتياء وبعد . مناسباً  لو يبدو كما الدرس يدرس منيـ واحد وكؿ السابقة مجاميعيـ حسب يقسموف
 تعمميـ كيفية عف  لممتعمميف التقويـ يجري ) دقيقة  10 -50 مف  عادة ( المخصص الوقت
 الطريقة عف افعاليـ ردود بتسجيؿ ليـ تسمح والتي استجواب استمارة يممئوف وايضاً  لمعمؿ
 التعمـ كيفية لمناقشة الصؼ طالب يجمع ذلؾ وبعد دروسيـ المدرسوف درس بموجبيا التي

 المراد فالمعمومات فييا درسوا التي لمطرائؽ فعميـ ردود يشترؾ واف لمعمؿ المختمفة لممجموعات
 ومف المناقشة في الدرس حوؿ ) االنعكاس( يسمى لما القواعد يعطي الطالب فعؿ وردود تعمميا
 فاف لذلؾ كثيراً  ينمو التدريس معنى او التدريس حوؿ الفيـ فأف )االنعكاسية(المناقشة ىذه خالؿ

 . التدريس ميارة عمى لمتدريب جيدة طريقة ىو االنعكاسي التدريس
  :حقيقياً  تدريساً  الصغيرة المجموعات تدريس -  5
 الفرصة اعطاء المفيد مف ويكوف حقيقية بمواقؼ وتطبؽ التدريس ميارات تدرس الطريقة ىذه وفي

 وذلؾ الحقيقي الدرس يتطمبو مما قميالً  اقؿ تكوف بمواقؼ ولكف حقيقييف لطالب التدريس لمحاولة
 ولكف المدرسة مواقع وفي الزمالء غير مف طمبة عمى الحقيقي بالتدريس لمقياـ فرصة بإعطاء
 . فقط دقائؽ ( 10 ) ولمدة طالب (10 -5)مف  بيف قميميف طمبة عمى
  :حقيقياً  تدريساً  قصير ولوقت كبيرة مجموعات تدريس -  6
 التنظيمية الميارات تدرس الطريقة ىذه وفي الصؼ مجموعة مع التمريف انواع افضؿ وىي

 الطالب لمساعدة وذلؾ مركز وبشكؿ دقيقة( 15 -10) مف قصيرة لفترة الخطط وكذلؾ واالدارية
 . والمنظمة الرئيسية االعماؿ بعض وكذلؾ الحركي االداء عمى

 :الحقيقي التدريس -7
 يوضح اف قبؿ التدريب عمى التمرف في االخيرة الطريقة وىو حقيقيوف وطالب كامؿ صؼ

 يكوف اف يجب المطبؽ الطالب واف خبرة مف يممكو ما ىو الميـ والشيء التدريس حقيقة المطبؽ
 االخرى االجزاء في والتكامؿ النمو وبعدىا تجربتو مف االوؿ الجزء يديـ اف عمى اوالً  القدرة لديو
 . التجربة مف
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   :التدريس في التخطيط
 الواعي االنساف يتغمب وبو الغايات لتحقيؽ ومنيج المشكالت لحؿ مدخؿ بأنو التخطيط يعرؼ
 مف اساس عمى بو مايقـو ويقـو حاضره في يجعميا ظروؼ مف يصادفو اف يتحمؿ ما عمى

 . منو المرجو االثر يؤتي ما بقدر واالتقاف والضبط واالحكاـ والتفكير التعمؽ
 ذو فالتخطيط ليذا . مينتو في المدرس لنجاح الرئيسية المستمزمات مف الدرس في التخطيط اف

 : منيا عدة فوائد
 االىداؼ وتمؾ التدريس بيف والعالقة التربية ألىداؼ فيماً  اوضح المدرس يجعؿ . . 
 . التربية اىداؼ خدمة في مادتو بدور يتصؿ فيما الفكري الوضوح عمى المدرس يساعد  
 التعميمية واالساليب المواد لمختمؼ النسبية لمقيـ السميـ التقدير الى الوصوؿ يضمف . . 
 الطالب حاجات اشباع عمى قدرة اكثر المدرس يجعؿ . . 
 افضؿ اً  تنظيـ المناىج مواد بتنظيـ وذلؾ التدريس في والخطأ المحاولة مقدار يقمؿ 

 . انسب طرائؽ واستخداـ
 لعممو االعداد في معيـ يتعامؿ الذي المدرس يجموف ىـ اذ الطمبة احتراـ المدرس يكسب 

 . ايضاً  لعمميـ االعداد . منيـ ويتوقع
 شيقة بطريقة مادتو عرض طريؽ عف وذلؾ الطمبة حماس اثارة عمى المدرس يساعد  
 والشخصي الميني نموه الستمرار ممتازة فرصاً  لممدرس يييئ . 
 بنفسو بالثقة شعوره عمى المدرس يساعد . 

 
 :)التدريسية الممارسات  (التدريسي السموك
 كاف سواء انفعاالت او مشاعر او تفكير او حركي عمؿ مف الفرد عف يصدر ما كؿ ىو السموؾ
 مف مختمفة انواع تعتبر كميا المفظية وغير المفظية االشارات او فالكالـ ، ذىنياً  او بدنياً  نشاطاً 
 . التعميمية العممية اثناء تحدث التي النداءات يتضمف الذي المدرس سموؾ

 ينتج وانما تعميمياً  وسموكاً  معيناً  تدريسياً  سموكاً  دائماً  تعكس والتمميذ المعمـ بيف التفاعؿ عممية اف
 سموؾ( بيف تربط التي الوثائؽ واف المطموبة االىداؼ الى التوصؿ ىو السموكيات ىذه مف

 واليدؼ التعمـ وسموؾ التدريس سموؾ الف وذلؾ فصميا يمكف ال )واليدؼ التعمـ وسموؾ التدريس
 ويعتبر . )التدريس فف اصوؿ وحدة(ب عنيا يعبر وحدة بوصفيا دائماً  موجودة تكوف جميعيا
 اال التعميمية لمعممية المرسومة االىداؼ تحقيؽ عمى والقادر عممياً  المؤىؿ الشخص ىو المعمـ
 يتركو الذي االثر الى باإلضافة عممو مجاؿ في ودراية خبرة مف يممكو ما بسبب الطمبة تعمـ وىي
 عممية وتثبيت تعزيز في التدريسي السموؾ دراسة اىمية لنا تظير ىنا ومف  طالبو نفوس في
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 لمحيط الصيغ افضؿ وايجاد التعمـ لعممية المحيطة لمظروؼ االمثؿ االستخداـ خالؿ مف التعمـ
 السموؾ ىذا فعالية ومقدار الطالب سموؾ عمى كبيرة انعكاسات المعمـ لسموؾ الف وذلؾ الدرس
 . الدرس وتنظيـ وادارة االخطاء وتصحيح الشرح عممية خالؿ تظير

 
  :يأتي بما تحديدىا يمكن السميمة التدريسية لمممارسات ميمة مبادئ وىناك

 المتعمميف اشراؾ في ميماً  عامالً  يشكؿ مما ، والمتعمميف المعمـ بيف التفاعؿ تشجيع -1
 الصؼ وخارج داخؿ المستقبمية وخططيـ قيمتيـ في يفكروف يجعميـ بؿ ، لمتعمـ وتحفيزىـ
 . الدراسي

 جماعي شكؿ عمى يكوف عندما اكبر يتعزز التعمـ اف . المتعمميف بيف التعاوف تشجيع -2
 . االنعزاؿ او التنافس وليس والتعاوف التشاور يتطمب الذي الجيد كالعمؿ الجيد فالتدريس

 اف يجب وما  تعمموه فيما يتأممو اف الى بحاجة المتعمميف اف . سريعة راجعة تغذية تقديـ  -3
 . وتقيمو يتعمموا

 التعمـ في ميـ عامؿ الوقت ادارة ميارة اف لمتعمـ الكافي الوقت توفر  -4
 ألداء العالية التوقعات اف . ) اكثر تجاوب تجد اكثر توقع( العالية التوقعات تضع 5 - 

 . تحقيقيا محاولة عمى يساعدىـ المتعمميف
 متعدد المتعمميف عند الذكاء اف . المختمفة تعمميـ واساليب لممتعمميف الذكاء تعدد مراعاة  -6

 . التعمـ في المختمفة اساليبيـ لمطمبة واف
 . والمؤثر الفعاؿ والتدريس النشط التعمـ عمى تشجع 7- 

  :التدريسية العمميات
 : اآلتي التدريسية العمميات وتتضمف

 اإلجراءات ذلؾ ويشمؿ لتنفيذه والتييئة لمدرس المعمـ تخطيط ذلؾ يعني  :التحضير عممية  :أوال
 : التالية

 العامة التعميمية األىداؼ تحديد .  
 التدريس بدء قبؿ التالميذ قدرات تقويـ .  
 التعميمية األنشطة وتحضير تخطيط .  
 االلعاب الدرس في المستخدمة التعميمية والوسائؿ واألجيزة األدوات تحضير 

 .الرياضية التربية في تدريسيا وطرائؽ الرياضية
 التدريس وأساليب طرؽ إعداد .  
 التعميمة البيئة تحضير . 
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 عمى تعتمد حيث التدريس في تستخدـ التي السموكيات جميع وتشمؿ : التنفيذ عممية  :ثانيا
 : التالية اإلجراءات عمى وتشمؿ السابقة التحضير عممية
 التعميمة لمعممية لمتالميذ النفسية التييئة .  
 التعميمة األنشطة استخداـ .  
 السميـ األداء نحو التالميذ توجيو .  
 األداء أثناء لمتالميذ والضبط اإلرشاد .  
 واألجيزة لألدوات السميـ االستخداـ .  
 المتاح الزمف مف الكاممة االستفادة .  
 التدريس وبعد أثناء التالميذ أداء تقويـ 
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 في التربية الرياضية التدريس اساليب 
 : وتطورىا مفيوميا التدريسية األساليب
 طريؽ عف البشري لمجنس الحضاري التواصؿ تحقيؽ عمى تعمؿ التي الوسائؿ احد ىو التدريس

 األجياؿ إلى جيؿ ومف مجتمع إلى مجتمع ومف أخر إلى فرد مف واألفكار والميارات الخبرة نقؿ
 الطالب إلى والمعارؼ المعمومات توصيؿ فف ىو " منيا متعددة تعريفات ولمتدريس. القادمة

 .محددة أىداؼ ولتحقيؽ معينة مياـ نجاز ال الطالب مع المدرس بيا يقوـ التي واإلجراءات
 .الرياضية التربية في تدريسيا وطرائؽ الرياضية االلعاب

 والمتعمـ المعمـ بيف تفاعؿ فيو يتـ ، وتنفيذي ومخطط ىادؼ إنساني نشاط " بأنو يعرؼ كما
 لكؿ واالنفعالي والمياري المعرفي الجانب نمو إلى النشاط ىذا ويؤدي ، وبيئتو التعمـ وموضوع

 إلى ننظر أف ويمكف . ومستمرة شاممة تقويـ عممية إلى النشاط ىذا ويخضع والمتعمـ، المعمـ مف
 :مف النظاـ ىذا يتكوف متكامؿ نظاـ انو عمى التدريس

  .التعمـ بيئة الدراسية، المناىج ،المتعمـ، المدرس : وتشمل التدريس مدخالت: أوال
  . التقويـ ، التدريس طرؽ ، المحتوى ، األىداؼ : وتشمل التدريس عممية  :ثانياً 
 في المتعمـ شخصية في إحداثيا المطموب التغيرات : في وتتمثؿ التدريس مخرجات:  ثالثاً 

 . واالجتماعية واالنفعالية والميارية المعرفية الجوانب
 ، التنفيذ وميارات ، التخطيط ميارات : ىي رئيسية ميارات ثالث تتضمف كعممية والتدريس
 . التقويـ وميارات
 السميـ اإلعداد طريؽ عف وتنموا التعمـ حدوث في المساعدة عمى القدرة ىي التدريس وميارات
 . نتائجو ومعرفة مالحظتو يمكف معيف سموكي أداء تعني وىي المناسبة بالخبرات والمرور

 الدرس خالؿ الدراسية والمادة والطالب المدرس بيف العالقات بتنظيـ إال فعاالً  التدريس يكوف وال
 . المطموبة األىداؼ يحقؽ سموؾ إلى التوصؿ لغرض
 التعميـ لعممية يستجيبوف ال الطالب أف وىي الجميع عمييا يتفؽ التي العممية الحقيقة وبسبب
 لبناء متبعة وغير وجديدة مختمفة أساليب استعماؿ مف البد وانو واحد بأسموب أو ، واحدة بطريقة
 التربية وتدريس عاـ بشكؿ التدريس أساليب تنوعت فقد لذلؾ . الطالب ومعارؼ قدرات وتطوير
 أسموب مف أكثر استخداـ إلى المدرسيف تحفيز إلى أدى مما وتطورت خاص بشكؿ الرياضية

 مشكمة مواجية األساليب ىذه تطبيؽ بواسطة المدرسيف ليتمكف الطالب إلى المعمومات لنقؿ
 ىذه في النظر دققنا ولو عديدة بتعاريؼ التدريسية األساليب عرفت وقد . الفردية الفروؽ

 التدريسي النمط " ىو التدريس أسموب إف ذكر فقد ، والمفيـو المضموف قريبة سنجدىا التعاريؼ
 ." وشخصيتو المدرس بذلؾ ويرتبط ما مدرس يفضمو الذي
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 عممية في مباشرة عالقة ليا التي القرارات مف سمسمة إنيا " عمى أيضاً  األساليب ىذه وعرفت
 .كالىما أو الطالب أو المدرس قبؿ مف توضع القرارات وىذه والتعمـ التعميـ
 قيامو أثناء التدريس طريقة المدرس فييا يتناوؿ التي الكيفية بأنو " التدريس أسموب عرؼ كما

 غيره عف تميزه بصورة طريقتو تنفيذ في المدرس يتبعو الذي األسموب ىو أو ، التدريس بعممية
 بالخصائص أساسية بصورة ترتبط والتي ، الطريقة نفس يستخدموف الذيف المدرسيف مف

 .الرياضية التربية في تدريسيا وطرائؽ الرياضية االلعاب .لممدرس الشخصية
 

  :التدريسية األساليب أنواع
 أواخر في األمريكية المتحدة الواليات في الرياضية التربية في التدريس أساليب فكرة ولدت

 تدريس( بعنواف 1966 عاـ لو كتاب في ونشرىا الفكرة ىذه )موستف( اخذ حيث الخمسينات
 دوف مف مستمرة بصوره تطويرىا عمى يعمؿ اخذ 1971 عاـ في ذلؾ بعد ثـ )الرياضية التربية
 في وتطبيقيا األساليب ىذه استخداـ تـ وقد قبؿ مف عمييا بنيت التي واألسس المبادئ في تغيير
 اسموباً  عشر احد مف التدريسية األساليب ىذه وتتألؼ1980 عاـ منذ البدنية التربية مجاؿ

 ىو مف تحديد ضوء عمى وتسمسميا األساليب ىذه ترتيب تـ إذ ) موستف ( ذكرىا كما تدريسياً 
 األساليب ىذه مف أسموب كؿ في تتخذ وقت أي وفي ونوعيا الدرس قرارات اتخاذ عف المسؤوؿ

  :ىما رئيسيف نوعيف إلى البدنية التربية تدريس أساليب وتقسيـ :،
  . المباشرة األساليب  -1
  .مباشرة غير األساليب -2

 :يمي ما في التوضيح مف بشيء نوع كؿ نتناوؿ وسوؼ
 :المباشرة األساليباواًل : 
 :اآلتية التدريسية األساليب وتتضمف

 (:واألوامر التعميمات(المباشر األسموب  -1
 :األسموب أىداؼ
 :أف منيا، أىداًفا الطالب يحقؽ أف إلى األسموب ىذا ييدؼ
 لممثير مباشرة يستجيب. 
 واحد وقت في الميارة الطالب باقي مع يؤدي. 
 المعروض بالنموذج يتقيد. 
 عالية بكفاية الوقت يستخدـ الجماعة بروح يحس. 
 والسالمة األمف عوامؿ يراعي. 
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 ىذا ويعتمد المباشرة، التدريسية الطريقة أساليب مف التقميدي األسموب ىو األسموب ىذا يعد
 األسموب ىذا في القرارات جميع اتخاذ عاتقو عمى يقع إذ المعمـ؛ عمى األوؿ المقاـ فى األسموب

 المطموبة، النتيجة وتوقع التنظيـ مراقبة أيضا وعميو ينفذ؟، وكيؼ عممو؟ يجب ماذا يقرر فيو
 استجابة فكؿ الطالب، واستجابات المعمـ تنبييات بيف لمباشرةا العالقة األسموب ىذا في ويظير

 بالتقميد األسموب ىذا في الطالب يتعمـ كما المعمـ، مف األمر إشارة تسبقيا أف يجب الطالب مف
 التربية في تدريسيا وطرائؽ الرياضية االلعاب متماثاًل، عمالً  المجموعة أفراد كؿ ويؤدي المتكرر،
 عف التعمـ يكوف وبذلؾ المقدـ، لمنموذج مطابقاً  العمؿ أداء ىو لألداء ىدؼ وأقصى الرياضية

 مف يقمؿ التدريس فى األسموب ىذا واستخداـ .المتكرر واألداء المباشر، االسترجاع طريؽ
 .الفردية بالفروؽ االىتماـ

  :التدريبي األسموب -2- 
 :األسموب أىداؼ
 ييدؼ كما ، الميارات لتطبيؽ الحصة مف وقت أقصى توفير إلى عاـ بشكؿ األسموب ىذا ييدؼ
 : أف ، منيا أىداًفا الطالب يحقؽ أف إلى

 قدر الصحيح األداء مف واالقتراب ، المعمـ مف شرحو حسب المطموب األداء يمارس 
 .اإلمكاف

 عف وبالمعمومات ، والوقت ، العمؿ بتكرار مرتبط الكؼء األداء أف بالخبرة التعرؼ 
 التي الفورية الراجعة التغذية مف عمييا الحصوؿ يمكف المعمومات ىذه وأف ، األداء
 . المعمـ يوفرىا

 األداء تعمـ يالئـ بشكؿ القرارات اتخاذ يتعود . 
 بو الخاصة الراجعة التغذية توقع خالؿ مف ، المعمـ مع جديدة عالقة خبرة في يدخؿ. 
 اآلخريف مع دائمة مقارنة إجراء دوف الصحيح األداء يتقبؿ . 
 وقراراتيـ اآلخريف الطالب دور واحتراـ ، القرارات توالي عف المسؤولية يتحمؿ. 
 واتخاذ المسئولية، تحمؿ لعممية بداية ويعد .باالستقاللية لمطالب األسموب ىذا يسمح 

 .الطالب قبؿ مف القرار
 يعطي أال عميو يجب فالمعمـ القرار، يتخذ كيؼ ليتعمـ لمطالب الفرصة يعطي أف المعمـ وعمى
 وبذلؾ لمطالب، التنفيذ عممية تترؾ ولكف الطالب، بو يقـو نشاط أو عمؿ أو حركة لكؿ أوامر
 وبيف يؤدييا، التي واألعماؿ الطالب وبيف والطالب، المعمـ بيف جديدة عالقات إيجاد يمكف

 لمطالب التنفيذ كيفية المعمـ يشرح أف يجب األسموب ىذا استخداـ فى البدء وقبؿ .أنفسيـ الطالب
 يعرؼ أف يجب لذا مرة؛ ألوؿ األسموب ىذا استخدامو عند وخاصة القرارات، اتخاذ يمكنو وكيؼ
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 باختيار يقـو سوؼ وأنو العمؿ فيو يؤدي سوؼ الذى المكاف اختيار عف المسئوؿ ىو أنو الطالب
 موعد وكذلؾ العمؿ بدء موعد تحديد أيضا وعميو بمفرده، لألداء الحركي واإليقاع التوقيت
 .األعماؿ وتسمسؿ االنتظار وأيضا الميارة، لتعمـ الكافي والزمف منو، االنتياء

 (: الزوجي العمل  (التبادلي األسموب -3
 :األسموب أىداؼ
 ، الدراسي بالموضوع مرتبطة األولى : مجموعتيف إلى األسموب ىذا أىداؼ تقسيـ يمكف

 .الطالب بدور مرتبطة الثانية والمجموع
  : الدراسي بالموضوع المرتبطة األىداف اواًل:

 مالحظ زميؿ مع العمؿ لممارسة المتكررة الفرصة إتاحة . 
 الزميؿ مف الراجعة التغذية عمى المباشر الحصوؿ ظروؼ تحت العمؿ ممارسة . 
 األخطاء يصحح متى معرفة أو الراجعة التغذية المعمـ يقدـ أف دوف العمؿ ممارسة. 
 الزميؿ مع الفعالية بأداء متعمقة فنية جوانب مناقشة عمى قادًرا الطالب يكوف . 
 العمؿ أثناء في وتعاقبيا وفيميا األجزاء تصور . 
  :الطالب بدور المرتبطة األىداف ثانيًا:

 مف واستقباليا راجعة تغذية إعطاء خالؿ مف ، األسموب تناسب اجتماعية عممية في االنشغاؿ
 . لمزميؿ النتائج وتوصيؿ ، استنتاجات واستخالص ، بالمعيار األداء وبمقارنة الزميؿ
 . العممية ىذه في لمنجاح المطموب واالحتراـ والتسامح الصبر تنمية

 نطاؽ خارج االجتماعية العالقات تنمية إدراؾ الصحيحة الراجعة التغذية إعطاء كيفية ممارسة
 . المدرسي الدواـ
 التغذية عمى قائـ وىو التدريسية، العممية في رئيساً  دوراً  لمطالب األسموب ىذا يعطي 

 بتقسيـ المعمـ يقـو األسموب ىذا وفي الحركي، األداء لتصحيح الزميؿ جانب مف الراجعة
 يالحظ، واآلخر يؤدي فأحدىما بالتبادؿ، معاً  لمعمؿ أزواج إلى الواحد الفصؿ في الطالب
 .منيا اليدؼ راجعة تغذية تقديـ ىو المالحظ دور ويكوف

 إنجاز يمكف متى تحديد في ومساعدتو أدائو، عف المؤدي لمطالب معمومات إعطاء 
 يطمب بو المكمؼ العمؿ أداء مف الطالب ينتيي أف وبمجرد ال، أـ إنجازه تـ وىؿ العمؿ
 لمعمؿ ذلؾ بعد يتقدـ ثـ بطاقتو، فى النتيجة يسجؿ حتى يؤدى وىو مالحظتو المعمـ مف

 ويشترط .قدراتو بيا تسمح التى بالسرعة يتقدـ أف طالب لكؿ يمكف الطريقة وبيذه التالي،
 التي لمميارة خاصاً  وصفاً  فييا يدوف بطاقة مسبقاً  المعمـ يعد أف األسموب ىذا لنجاح
 وأيضاً  ليا، الالزمة الراجعة والتغذية المالحظة نقاط فييا يدوف كما تعمميا يتـ سوؼ
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 يتمكف حتى المالحظ لمطالب البطاقة ىذه وتعطى الميارة، صور أو التوضيحية الرسوـ
 .المطموبة بالدقة أداءه عف بالمعمومات المؤدي الطالب إمداد مف

  :الذاتي التطبيق أسموب - 4
 :األسموب أىداؼ

 :الدراسي بالموضوع المرتبطة األىداف
 الحركية لمميمة حركي الحس والتصور الوعي تنمية . - 
 مرجعي محؾ عمى بناءً  ويقيمو وينفذه الطالب يؤديو بحيث ، الذاتي التقويـ تعمـ تنمية 

 .ومحد مكتوب
 - :الطالب بدور المرتبطة األىداف
 خارجي مصدر عمى االعتماد وعدـ ، الراجعة التغذية في النفس عمى االعتماد . - 
 الممارسة نتيجة أدائو مف الطالب ليحسف لألداء محدًدا محًكا المرجعية البطاقة استخداـ 

  والتكرار
 حدود في األخطاء تقبؿو  والتحمؿ الصبر إلى إضافة ، والموضوعية باألمانة التحمي 

 . القدرات
 الطالب إلى المحولة الراجعة والتغذية التنفيذ عف القرارات باتخاذ الفردية العممية مواصمة.  

 التدريسي، الموقؼ مع وتفاعمو نفسو الطالب نشاط طريؽ عف التدريس يأتي األسموب ىذا وفي
 األسموب عمى تدرب قد الطالب يكوف أف ويفضؿ تعممو لمسئولية تحمالً  أكثر الطالب  ويكوف

 مع يصمح األسموب وىذا األداء، بطاقة استخداـ يستطيع حتى التبادلي واألسموب التدريبي
 المرحمة كطالب الخبرة قميمي الطالب مع استخدامو يصمح فال الجيدة، الخبرات ذوي الطالب
 الراجعة بالتغذية القرارات اتخاذ األسموب ىذا في الطالب مف ينبغي حيث األولية، االبتدائية
 وفييا السابقيف لألسموبيف امتداداً  الذاتي التدريس أسموب ويعد .التقويـ وقرارات التنفيذ وقرارات
 ما معرفة فى أنفسيـ عمى اعتماداً  أكثر يصبحوا وبذلؾ أنفسيـ، تقويـ عمى القدرة الطالب يكتسب
 يخوضوا أف عمى قادريف الطالب يكوف وكذلؾ العمؿ، أداء عند ينجز أف يجب ال وما يجب

 عممو يؤدي أف يستطيع متعمـ كؿ أف كما األداء، وبطاقة أداءىـ بيف والمضاىاة المقارنة عمميات
 .لو المناسبيف واإليقاع بالسرعة

 (:المستويات متعدد (الشامل التدريس أسموب - 5
 :األسموب أىداؼ
 واحد لعمؿ لألداء متعددة مستويات توفير.  
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 القدرات، محدودي لمطالب الفرص توفير خالؿ مف الطالب بيف الفردية الفروؽ مراعاة 
 .الممتازيف والطالب

 جميع يخضع إال يجب لذا المجموعة؛ إطار داخؿ الطالب بيف فردية فروؽ وجود منطمؽ مف
 وصموا قد الطالب جميع نجد أف الممكف غير مف إنو حيث التعمـ في واحد لمعدؿ الطالب
 أف المعمـ عمى ينبغي ىذا وعمى الوقت، نفس في معيف نشاطفي  التحصيؿ مف واحد لمستوى
 موضوعات نطاقيا فى يدخؿ التعميمية لألنشطة عديدة أنواع توفير تتضمف إجراءات يستخدـ
 أساس عمى لمتعمـ جماعات إلى الطالب ويقسـ الموضوع، لتعمـ متنوعة ومداخؿ لمتعمـ، متنوعة
 تفصح التي االستكشاؼ، وخبرات التشخيص وأساليب اختبارات واسع بشكؿ تستخدـ ولذا قدراتيـ؛

 والبد الواجبات، توحيد كعدـ متعددة بوسائؿ الفصؿ مع العمؿ يصنؼ كما األفراد، اختالفات عف
 عناية فتعطى ،) والممتازيف القدرة، محدودي أي ( النقيض لطرفي لمتنوع الفرص توفير مف

 متعددة مستويات يوفر األسموب ىذا أف نجد وبيذا القدرة، لمحدودي عناية تعطى كما لمممتازيف،
تاحة الطالب، بيف الفردية بالفروؽ االىتماـ في األسموب ىذا أىمية وتكمف .العمؿ لنفس لألداء  وا 
يجاد الطالب، قدرة مستوى حسب الممارسة فرص  فى البدائؿ مستويات بيف االختيار فرص وا 
 .الواحد العمؿ
 :المباشرة غير األساليب : ثانياً 
 وسموكياتيـ، الطالب اتجاىات تغير في المباشرة األساليب مف أفضؿ المباشرة غير األساليب تعد

 المعمـ إف حيث التدريس، فى المباشرة غير األساليب استخداـ عمى قدراتيـ في المعمموف ويتفاوت
 النقاش متابعة عمى والقدرة البديية سرعة إلى حاجة في المباشرة غير األساليب يستخدـ الذي
 القدرة إلى يحتاج كما .الموضوع تعقيدات تجاه الصبر يفقد أو لو األساس المسار يفقد أف دوف
 الموضوعات تخدـ بطريقة بعض مع بعضيا المتناثرة النقاط تجميع عمى الطالب مساعدة في

 خاللو فمف المشكالت، وحؿ االستكشاؼ عمى المباشرة غير األساليب وتعتمد .لمنقاش المطروحة
 التعمـ تثبيت كذلؾ المعمـ، طريؽ عف يأخذوىا أف مف بدالً  الحموؿ عف البحث إلى الطالب يسعى
 .جديدة وميارات معارؼ عمى الحصوؿ في تعممو تـ ما استخداـ عمى القدرة يعنى الذي ونقمو
 استخداـ عند يجب لذا المعمـ؛ وخبرة بثقافة التدريس فى المباشرة غير األساليب استخداـ ويتأثر
 التي والخبرات المعارؼ االعتبار في يؤخذ وأف بوضوح التعميمية األىداؼ تحدد أف الطريقة ىذه

 .التدريس عممية أثناء فييا الطالب يسيـ أف يمكف
 المحتوى، واختيار أىدافو تحديد في والمسئولية الحرية لمطالب المباشرة غير األساليب وتوفر
 واختيار ذاتو، وتقويـ قدراتو، مع تتناسب التي وبالسرعة الخاصة، بطريقتو بالمحتوى والعمؿ

 أف نجد كما لو، المتوافرة والوسائؿ األفراد ذلؾ في بما بيا االستعانة يمكف التي المصادر
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 فكرية بعمميات وينشغؿ الطالب، بيف الفردية الفروؽ تراعي التدريس في المباشرة غير األساليب
 يدفعو مما الطالب؛ استثارة عمى الطريقة ىذه وتعتمد .واالسترجاع التذكر مجرد مف تعقيداً  أكثر
 مشكمة أو موقؼ ىو المثير يكوف أف ويمكف والتجريب، واالستنباط والمقارنة والبحث التفكير إلى

 يستطيع ال حيث الطالب ذىف في السؤاؿ تنشئ حؿ إلى الحاجة أو فالمشكمة حؿ، إلى تحتاج
 .إجابة إلى يصؿ أف إلى البحث يستمـز األمر ولكف التذكر بمجرد عميو اإلجابة

 عمى يساعد استخداميا أف كما الطالب، لدى المنظـ التفكير لتنمية وسيمة الطريقة ىذه تعد كما
 .الطالب لدى الذات مفيـو وتنمية االبتكار تنمية
 :التدريس في المباشرة غير لألساليب عرض يمي وفيما

 :الموجو االكتشاف أسموب -1
 :اىداؼ التعمـ باالكتشاؼ

 يتيح لمتمميذ الفرصة لكي يفكر بشكؿ مستقؿ – 1

مساعدتو عمى اكتشاؼ كيؼ تمت صياغة المعرفة وتشكيميا عف طريؽ جمع البيانات  – 2
 وتنظيميا ومعالجتيا 

والتقويـ ، فيو ييتـ برفع مستوى  –والتركيب  –كالتحميؿ ينمي االكتشاؼ ميارات التفكير  – 3
 تفكير التالميذ

 :اسس بناء اسئمة االكتشاف الموجو 

 اف االسئمة التي تناسب اسموب االكتشاؼ الموجو توضع وفقًا االسس التالية 

 يوضح اىداؼ المادة الدراسية الوراد تدريسيا :اي يحقؽ السؤاؿ )المثير ( اىداؼ الدراسة – 1
 وموضوع البحث واف يصمـ في ضوء تحقيؽ اليدؼ منو

تحقيؽ نوعية االستجابة المرغوب التوصؿ الييا كاي تحديد االستجابة المتوقعة مف التالميذ  – 2
 في ضوء اليدؼ المراد تحقيقو

 تحديد القدرات المراد تنميتيا لدى التالميذ – 3

 .تنمية عمميات التفكير االبتكاري  -4
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  :المعمم الذي يستخدم اسموب االكتشاف الموجومواصفات 

 يجيد اعطاء االسئمة المناسبة التي تثير قدرات الطالب لحفزىـ عمى االجابات الصحيحة  – 1

 يحسف االنصات لألخريف – 2

 يساعد التالميذ في تنظيـ افكارىـ – 3

 ال يدلى كثيرًا بمعمومات لمتمميذ حتى يترؾ ليـ الفرصة الكتشافيا – 4

 :ر المدرس في االكتشاف الموجودو 

 يعمؿ المدرس عمى توصيؿ كؿ سؤاؿ كما تـ تصميمو  - 1

 انتظار استجابة مف التمميذ  -2

 اشتراؾ كؿ مف المدرس والتمميذ في قرارات التنفيذ  – 3

 اعطاء تغذية راجعة  – 4

بالصبر  اعطاء الفرصة لمتمميذ لكي يبحث عف الحؿ و ال يتعجؿ باالستجابة واف يمتـز – 5
 باعتباره مطموبا  في عممي االكتشاؼ

 :دور التمميذ في اسموب االكتشاف الموجو

 اكتشاؼ االجابات فيو يتخذ القرارات بناء عمى اسئمة المدرس - 1

يشترؾ في عممية التقويـ مع المدرس مف خالؿ اجابتو عمى سمسمة االسئمة الموجية لو مف  – 2
 قبؿ المدرس

 :الموجومعوقات االكتشاف 

 قد يواجو تطبيؽ أسموب التعمـ باالكتشاؼ الموجو مجموعة مف المعوقات، منيا:

 عدـ قدرة المعمـ عمى التخطيط السميـ والتصميـ الفعاؿ لألنشطة. -1
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 يتطمب التعمـ باالكتشاؼ الكثير مف الوسائؿ التعميمية التي توضح وتدعـ الموقؼ التعميمي. -2

 مب تنفيذه بطريقة االكتشاؼ الموجو.طوؿ مدة  النشاط الذي يتط -3

 كثرة الموضوعات والتي ال تتناسب مع ضيؽ الوقت -4

 :تطبيق أسموب التدريس باالكتشاف الموجو ويظير من خالل المراحل التالية

 التخطيط   -مرحمة :اواَل 

مـ يقـو المعمـ بتحديد الموضوع الدراسي، وبناء ا عميو يحدد مجموعة مف األسئمة توجو لممتع 
بالتدرج لكي تساعده عمى اكتشاؼ الحؿ، كما أف كؿ سؤاؿ يبنى عمى االستجابة التي يتـ تحقيقيا 

 في الخطوة السابقة

 :  مرحمة التنفيذ :ثانياَ 

أسئمة  وفييا يتـ تطبيؽ األسئمة مف قبؿ المعمـ عمى التالميذ، ويتـ مراجعة األسئمة أو إعطاء
تكميمية في حالة االبتعاد عف االستجابة المقصودة، ويجب مراعاة عدـ إعطاء اإلجابة لممتعمـ 

( إف أفضؿ سبيؿ لتعمـ أي شيء polyaبحيث يكوف اليدؼ محؿ االكتشاؼ  حيث يقوؿ بوليا ) 
ىو أف تكتشفو بنفسؾ" إذف فإف تطبيؽ ىذا األسموب في درس التربية البدنية والرياضية يعطي 

 لمتمميذ إمكانية إدراكو بنفسو لمختمؼ المركبات الحركية لمميارة المطموب تأديتيا

 مرحمة التقويم: :ثالثاَ 

 تحدث قرارات التقويـ الكمي عندما يتحقؽ الغرض المطموب ويتـ الموقؼ التعميمي،

وفيو تعطى التغذية الراجعة في كؿ خطوة مف عممية االكتشاؼ، وبالتالي فإف سرعة إعطاء 
 تغذية الراجعة يساعد عمى الفيـ وتعزيز االستجابة الصحيحةال

 خطوات التدريس باالكتشاؼ الموجو 
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ىناك مجموعة من الخطوات يجب اتباعيا عند اعداد الدرس باستخدام االكتشاف الموجو  
 نمخصيا بما يمي 

 يحدد المعمـ المعمومات العممية المراد تقديميا لمطالب  – 1

 و المبادئ العممية المرتبطة بالدرس المراد تعميمو  تجديد المفاىيـ – 2

 تحديد االدوات واالنشطة  لدرس - 3

 التمييد لمدرس - 4

 االستعانة بالمصادر والمراجع المرتبطة بالدرس  - 5

 صياغة االسئمة ذات االجابة المفتوحة التي تيدؼ الى تطبيؽ ما تعممو التالميذ - 6

 خصائص أسموب االكتشاف الموجو :

 المدرس يقود التمميذ نحو اكتشاؼ ىدؼ محدد وغير معروؼ لدى التمميذ مف قبؿ .   -1

 تصميـ األسئمة( –المدرس مسئوؿ عف جميع قرارات التخطيط األساسية )األىداؼ    -2

 التمميذ ىو محور االىتماـ في العممية التعميمة .   -3

الموجية لو مف المدرس ما يؤدي لموصوؿ ينشغؿ التمميذ في االكتشاؼ مف خالؿ األسئمة    -4
 لممفيوـ .

يجعؿ التمميذ دائـ التفكير بعمميات مختمفة يقظًا  ومنتبيا إلدراؾ  أية مالحظة أو عالقة    -5
 تعينو عمى عممية االكتشاؼ وىذا يعمؿ عمى تنمية الناحية العقمية عند التمميذ.

 مزايا التعمم باالكتشاف الموجو :

 ·فايات الفعمية لمطالب . تنمية الك   – 1

يقدـ تعزيزا مستمرا لمطالب بعد التقدـ مف خطوة إلى أخرى ، مما يؤدي إلى زياد ة الدافعية   - 2
 والرغبة في االستمرار ، مما يجعؿ التعزيز لدى الطالب داخميا وليس خارجيا .
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 يقمؿ مف ظاىرة النسياف ويجعؿ المادة قابمة لمفيـ واالستيعاب  -3

 مف الثقة لدى التمميذ ويوجيو إلى التعمـ الذاتي  يزيد -4

 يساعد الطالب عمى تعمـ كيؼ يتعمـ واستعماؿ الميارات العقمية العميا  -5

 ·ينمي لدى الطالب االستقاللية واالعتماد عمى النفس .  -6

 يحوؿ الطالب مف متمقي لممعرفة إلى صانعيا.                 -7

 :جوعيوب أسموب االكتشاف المو 

 بطيء ويستغرؽ وقتؿ طويال في التعمـ - 1

 يصعب أحيانا جعؿ التالميذ يكتشفوف بعض الحقائؽ والمعمومات - 2

 يحتاج إلى مدرس ذو كفاءة عالية - 3 

 ال يالئـ جميع التالميذ - 4
 
   :المشكالت حل أسموب -2

 :األسموب أىداؼ
 - .معنى ذات مشكالت حؿ في إشراكو خالؿ مف الطالب لدى اإليجابي التفكير عمميات تربية

 - .تعترضو التي لممشكالت سميـ حمؿ إلى التوصؿ خالؿ مف بالنفس الثقة الطالب إكساب
 دوراً  بإعطائو ذلؾ ويتـ معنى، ذات مشكالت حؿ في إشراكو خالؿ مف الطالب إيجابية تتحقؽ
 في الطالب ويتعمـ .سموكو في مرغوب تأثير ذات تربوية خبرات إلكسابو التعمـ عممية في نشطاً 
 مف كثير عمى السيطرة كيفية الحركية المشكمة لحؿ المخططة الخبرات طريؽ  عف البدنية التربية

 تؤدي معنى ذات بطرؽ المشكمة حدود في حركتو يشكؿ حيث جسمو، بيا يتحرؾ التي الحركات
 .بنفسو ثقتو وتحسيف لجسمو، الناجح االستخداـ في رغبتو إشباع إلى

 إلى الواحدة المشكمة تصميـ مف لمميارات المناسبة الحركية المشكمة تصميـ في المعمـ ويتدرج
 :يأتي كما المشكالت مف سمسمة تصميـ
 األساس وىو العممية، انطالؽ عمى يعمؿ الذي الخاص السؤاؿ تحديد :الواحدة المشكمة تصميـ

 :يأتي فيما األسموب ىذا تطبيؽ ويتمثؿ المشكمة، حؿ في
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 عدـ مف حالة إلى الطالب يوصؿ موقؼ، أو مشكمة، أو سؤاؿ، شكؿ عمى ويكوف : المثير •
 .متشعبة باستجابات المشكمة حؿ عف البحث إلى حاجتو وتظير الفكري، االنسجاـ

 .لممشكمة حموؿ عف لمبحث فكرية عممية في االنشغاؿ : الوسيط •
 .األفكار عف لمتعبير الحركية االستجابة : االستجابة •

 السؤاؿ بطرح الجمباز في األمامية الدحرجة مفيـو تعميـ في األولى الخبرة تحدث أف فيمكف
 :اآلتي

 في أو الممعب في الدحرجات بعض طالب كؿ مارس فقد وعممياً  الجسـ؟ لدحرجة االحتماالت ما
 ويحتاج سريع، تتابع في المختمفة الدحرجات الطالب بعض يؤدي أف المتوقع ومف المعب، صالة

 ما يقرر الطالب جعؿ ىو السؤاؿ في الميـ والجانب الدحرجات، ألداء أكثر وقتاً  اآلخر البعض
 الثاني المثير إلى باالستجابة ذلؾ مف أبعد إلى الطالب يتقدـ ثـ تؤدى، التي األربع الدحرجات

 .أخرى دحرجات خمس تصميـ ىو عممؾ :وىو
 تصميـ في السابقة خبراتيـ باسترجاع البدائؿ اكتشاؼ في الطالب محاوالت المعمـ ويالحظ
 المشكمة، لحؿ الفكرية العممية في المتشعب اإلنتاج في البدء ىذا ويعني وأدائيا، جديدة دحرجات

 عف لمبحث توقفيـ خالؿ مف الطالب عند الفكري االنسجاـ عدـ حالة المعمـ يالحظ كما
 .أدائيا محاولة ثـ جديدة، دحرجات
 لمشكالت الحموؿ إليجاد نظامية أكثر خطة إلى الطالب يحتاج :المشكالت مف سمسمة تصميـ
 :المشكالت ىذه تصميـ في األقؿ عمى خياراف ولممعمـ ببعضيا، متصمة
 ويمكف جانب، كؿ داخؿ مشكمة يصمـ ثـ لمنشاط المتعددة الجوانب المعمـ يحدد : األول الخيار
 ثـ خمفًا، لمدحرجة ثـ أمامًا، لمدحرجة بدائؿ اكتشاؼ عمى الدحرجة مفيـو تعميـ في التركيز
 .جانباً  لمدحرجة

 تقدـ أف ويمكف معيف، ليدؼ مصممة مشكمة تصميـ نتيجة جانب لكؿ البدائؿ اكتشاؼ ويتـ
 والمترابطة المتعاقبة األعماؿ مف كمجموعة تعمف أو األخرى، تمو واحدة الطالب إلى المشكالت
 الفكرية الشخصية بسرعتو مستعيناً  مشكمة، لكؿ البديؿ الحؿ بدوره الطالب ويتابع منطقيًا،
 .الزمف مف طويمة فترة الطالب المشكالت حؿ ويشغؿ والبدنية،
 مفيـو تعميـ في األسئمة فتتعاقب المشكالت، مف عدد مع لفظية فقرات تصميـ  :الثاني الخيار

 :التالي النحو عمى الدحرجة
 الجسـ؟ لدحرجة الالزمة اإلمكانات ما
 لمرجميف؟ المختمفة األوضاع مع أماماً  لمدحرجة اإلمكانات ما
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 عمى تركز مشكالت المعمـ يطرح المفظية، الفقرات مف لعدد العممية ىذه تستمر أف ويمكف
 الحركات مف الكثير اكتشاؼ لمطالب النتيجة وتكوف .السابؽ بالمتغير متصمة إضافية متغيرات
 .معيف دراسي موضوع داخؿ
 في تأثير درجة األساليب مف السابقتيف المجموعتيف مف مجموعة لكؿ إف بالذكر الجدير ومف

 القنوات وىي الفردية االستقاللية بدرجة الطالب بيا يتمتع تطويرية قنوات خالؿ مف تظير الطالب
 .)والمعرفية والذىنية والسموكية واالجتماعية والميارية البدنية (
 المدرس بيف العالقة تطور في إسياماتو منيا لكؿ واف ، باألىمية تتساوى األساليب ىذه جميع إف

 ، الفرد استقاللية تطور في كبير تأثير وليا ، الذكر السابقة القنوات في نموه تطور وفي والطالب
 ترتبط سوؼ ومدروسة ومرتبة منظمة أساليب وفؽ ومياراتو ألنشطتو الطالب اختيار حرية إف إال

 إذ ، المدرس أو التعميمية البيئة أو الميارة أو الطالب بو يتميز الذي وبالظرؼ أسموب كؿ بأىمية
 إف إال والمتغيرات الظروؼ كؿ يناسب واحد أسموب يوجد ال كما أخر مف أفضؿ أسموب يوجد ال

 :ىي رئيسية عناصر أربعة عمى تعتمد الرياضية التربية في التدريس أساليب
  . المتعمـ قابمية -1
  .) وزمنيا الوحدات عدد ( التعمـ وقت طوؿ -2
  . الطمبة لقابمية ومالئمتيا المختارة الميارة أو الفعالية نوع -3
 . المتوفرة اإلمكانيات -4
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 التربية الرياضية العوامل والقواعد األساسية في تدريس

 
 وغاياتو التعميم أىداف تنفيذ بواسطتيا يمكن التي العممية الوسيمة بأنيا التدريس: طريقة

 . الطالب إلى المعمومات لتوصيل المعمم يتبعيا التي واألساليب
  :منها نذكر عوامل عدة على التدريس طريقة اختيار ويتوقف

  في تسيـ طريقة فكؿ التعمـ بأىداؼ ترتبط التدريس طريقة اختيار : المنشودة األىداف 1- 
 معيف ىدؼ تحقيؽ
  مف المتعمميف بيف الفردية الفروؽ الطريقة اختيار عند تراعي أف يجب : المتعممين مستوى 2- 
 . االجتماعية وخمفياتيـ وجنسيـ أعمارىـ راعيتكما  التفكير وأساليب التعمـ حيث
 محتوى درس فمكؿ التدريس طريقة اختيار في المحتوى يؤثر : لمدرس العممي المحتوى  3-

 تنويع الضروري مف فإنو لذا متنوعة المادة كانت ولما لتدريسو خاصة أساليب وخصائص يراد
 . ومحتواىا المادة طبيعة مع لتتناسب الطرؽ

  دوافع الطريقة تستثير أف فيجب الطالب لدى التعمـ رغبات تطوير أي :التالميذ دوافع - 4
 . المرجوة األىداؼ لتحقيؽ الجيد لبذؿ االىتماـ لديو وتولد المعمـ مع لمعمؿ الطالب

  المتاحة اإلمكانات مختمؼ عمى التعرؼ المعمـ عمى ينبغي : المتاحة المادية اإلمكانات - 5
 – – – – )المراجع التعميمة الوسائؿ األجيزة الصغيرة األدوات المالعب( توفيرىا يمكف والتي

  التي النتائج سةاودر  الذاتي التقويـ عمى الطالب المستخدمة الطريقة تحفز أف : التقويم - 6
 . مستقبال منيا واالستفادة إلييا يصموف
  :التدريس طرق عليها تبنى التي األساسية القواعد

 واالجتماعية والنفسية والعقمية الجسمية النواحي جميع مف بالطالب تيتـ أف يجب عممية التربية
 توصيؿ في المعمـ ميمة لتسييؿ وقواعدىا التدريس بطريقة االىتماـ مف البد لذا والعاطفية
 التعمـ في الطالب أىداؼ تحقؽ كما وبسرعة جيد بأقؿ األىداؼ وتحقيؽ المعمومات

 . السميـ والنمو
 إذا إال الجديدة المعمومات الطالب يدرؾ أف يستطيع ال : المجيول إلى المعموم من التدرج -  1

 االستفادة المعمـ عمى يجب لذا متماسكة حقائؽ عنيا ينشأ السابقة القديمة بالمعمومات ارتبطت
  جديدة كميارة تعميميـ عند اىتماميـ واثارة تشويقيـ أجؿ مف الطالب لدى السابقة المعمومات مف
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  ككؿ األشياء يدرؾ العقؿ أف عمى القاعدة ىذه وتبنى : المركب إلى البسيط من التدرج -  2
 والتفاصيؿ األجزاء يتبيف ثـ أوال
  االنتقاؿ قبؿ الحسية التجارب أوال يدرؾ الطالب : المعقول إلى المحسوس من التدرج -  3
 أكبر الستخداـ التعميمية بالوسائؿ االستعانة المعمـ عمى يجب كما المجردة المعنوية التجارب إلى
 . صحيحا إدراكا المعنى يدركوا حتى الحواس مف مكف عدد
  إلى الطالب ليرشد القاعدة ىذه يتخذ أف المعمـ عمى : النظري إلى العممي من االنتقال -  4

 األلعاب تدريس المعمـ عمى فيجب بيـ يحيط ما معنى غمى لموصوؿ الحقائؽ في البحث
 نظريا المعبة تحكـ التي القوانيف في الخوض قبؿ عمميا الطائرة أو السمة كرة مثؿ الجماعية

 
  :للتدريس المناسب واألسلوب والوسيلة الطريقة اختيار ومعايير شروط

 

 والوسيمة التدريس لطريقة المدرس اختيار يجب : المحدد لميدف والوسيمة الطريقة مالءمة : أوال
 ال حتى ومحددة واضحة األىداؼ تكوف أف ويجب لمدرس المحدد اليدؼ ضوء في المستخدمة

 صياغة يجب أي المناسبة والوسائؿ لمطرؽ اختياره في واالرتباؾ لمتشتت عرضة المعمـ يكوف
 . إجرائية سموكية بطريقة دقيؽ نحو عمى األىداؼ

 أف إذ لممحتوى والوسيمة الطريقة مالئمة يجب : لممحتوى والوسيمة الطريقة مالئمة : ثانيا
 الموضوعة األىداؼ لتحقيؽ أداة اليومي الدرس محتوى أف كما لألىداؼ ترجمة يعتبر المحتوى

 منو المناسب يختار أف يستطيع لكي المحتوى عمى التعرؼ المعمـ عمى يجب لذا
 الخبرات دراسة المعمـ عمى يجب : الطالب نضج لمستوى والوسيمة الطريقة مالئمة : ثالثا

 ومستوى اىتماماتيـ مع تتناسب التي والطريقة الوسيمة اختيار يستطيع حتى لمطالب السابقة
 بينيـ المتباينة الفردية الفروؽ إلى باإلضافة المختمفة السنية المراحؿ في البدنيو  العقمي نضجيـ

 .والميوؿ الرغبات في
 ، الخبرة ، الميني اإلعداد ، الشخصية الخصائص : لممعمم والوسيمة الطريقة مالئمة : رابعا

 فبعض المعمميف مف غيره في تتوفر ال وقد منيا ببعض معمـ ينفرد قد مميزات كميا الذكاء
 .شيؽ بأسموب الميارة عرض عمى القدرة لدييـ المعمميف
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 وحدات إلى ينقسـ المنيج أف نجد مدارسنا في : لمزمن والوسيمة الطريقة مالئمة : خامسا
بغض  محددة زمنية مدة في الدروس مف عدد لو مخصص نشاط وكؿ أسابيع عمى موزعة راسيةد

 قبؿ مف الميارة واستيعاب استقباؿ في تفاوت عنو ينتج ما الميارة أو صعوبة حجـ عف النظر
 الطريقة يختار أف المعمـ عمى يجب لذا واالستعدادات القدرات في التفاوت حسب الطالب
 . فعاؿ تدريس إلى النياية في تؤدي والتي المتاح لمزمف المناسبة
 يجب التدريس طرؽ إلحدى المعمـ اختيار عند :لإلمكانات والوسيمة الطريقة مالءمة : سادسا
 . المدرسة في إمكانات مف متاح ىو بما تتناسب التي الطريقة اختيار عميو

 أو طريقة عمى المعمـ اعتماد عدـ ىو بذلؾ المقصود : والوسيمة الطريقة في التنوع : سابعا
 يحتاجوف فالطالب الطالب لدى اإلنجاز دافعية مف يقمؿ ذلؾ إف إذ تدريسو أثناء واحد أسموب
 . نيايتو حتى الدرس بداية مف انتباىيـ وجذب لدييـ التركيز لزيادة التنوع إلى دائما
 استخداميا يتضمف ووسائؿ لطرؽ المعمـ استخداـ ذلؾ يعني : الطالب مشاركة مدى : ثامنا

مسئوليات  وتحمميـ الطالب مف عدد أكبر اشتراؾ تتضمف كما التنفيذ في لممعمـ الطالب مشاركة
 0متعددة وميارات اتجاىات الطالب اكتساب يستيدؼ وىذا عديدة

  :التدريسي الموقف مكونات

 تنفيذ أثناء يمارسيا التي الوظائؼ حدد إذ التدريسية لمعممية كمدير المعمـ : اف دور المعمم
 جميع استثارة يستطيع الرياضية التربية ومعمـ القيادة الضبط التنظيـ كالتخطيط التدريسية العممية
 لمعمؿ واستمالتيا وأخالقيا وانفعاليا وعقميا جسميا النواحي جميع مف التالميذ في الكامنة القوى
 . الجماعة وخير الفرد لصالح
 دوافعو  تثارةسا المعمـ عمى يجب لذا التدريسي الموقؼ في أساسي محو الطالب يعتبر : الطالب

 . الجيدة التدريسية المواقؼ خالؿ مف
 عمميات جميع تسعى والتي التدريس عممية عمييا تبني التي القاعدة مف األىداؼ تعد : األىداف
 والطالب المعمـ بيف التفاعؿ توجيو إلى تؤدي بدقة األىداؼ وتحديد تحقيقيا إلى التدريس
 . تعميمية مواقؼ مف تحقيقو تـ ما عمى التعرؼ عمى المعمـ ومساعدة

 وتنظيميا  تحضيرىا عميو ويجب لمطالب المعمـ يقدمو الذي الموضوع ىي : الدراسية المادة
 . المحددة األىداؼ تحقيؽ إلى تؤدي حتى جيد بأسموب تنفيذىا خطوات وتحديد
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 :التدريس خصائص
  ومنيج وطالب معمـ مف التربوية العممية مدخالت كافة تنظيـ تتولى شاممة عممية التدريس  -1

 .التعميمية األىداؼ لتحقيؽ مدرسية وبيئة
  . مثالية إنسانية ميمة التدريس - 2 
  . المجتمع بناء تتولي ىادفة إيجابية عممية التدريس - 3 
  . التدريس في التعميمية العممية محور يمثؿ الطالب -4
  .الطالب يكتسبيا التي والخبرات واألساليب األنشطة بتنوع التدريس يتميز - 5 
 لمطالب والنفسية والجسمية العقمية القوى تنمية إلى التدريس ييدؼ  -6 
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 طرق تعليم المهارات الحركية . 

 طرؽ لتعميـ الميارات الحركية منياىناؾ عدة 

 الطريقة الكميةػ 1

 ـ الطريقة الجزئية2

 ـ طريقة الوحدات التعميمية ) الطريقة الجزئية ــ الكمية (3

 أوالً : الطريقة الكلية

تيدؼ ىذه الطريقة إلى  تعمـ الميارة الحركية باإلطار الكمي والكامؿ بعيدًا عف تقسيـ  الكؿ 
إلى أجزاء متعددة والتدريب عمييا ككؿ و تنظـ المادة المرغوب تعمميا ) الميارة الحركية 

وتعمميا بيذه الطريقة دوف  –أي كوحدة وظيفية متكاممة  –المطموب تعمميا ( كوحدة واحدة 
تيا إلى وحدات صغيرة. وينبغي عمى المدرب الرياضي مراعاة أف نوع الميارة الحركية تجزئ

 ىو الذي يحدد الطريقة التي يمكف استخداميا. 
وفي ىذه الحالة يقـو المدرب الرياضي بشرح الميارة الحركية وأداء نموذج ليا ككؿ بطريقة 

 مبسطة 

 مزايا الطريقة الكلية

 .البسيطة وغير البسيطة الميارية الحركات تناسبت - 1
 2 ػ  تعتبر أكثر فائدة في المراحؿ األولى لمتعمـ .

 3-  تستخدـ في تدريس الميارة الحركية التي ال يمكف تجزئتيا والتي تمثؿ وحدة متكاممة .

 4-  تعتبر أفضؿ في التدريس كمما زادت سف المتعمـ .

 5- تعتبر طريقة مشوقة بالنسبة لمتالميذ .

 6-  تناسب كثرة عدد التالميذ في الفصؿ .
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 عيوب الطريقة الكلية

 . ال تراعي الفروؽ الفردية بيف التالميذ -1
 . مف الصعب عمى التالميذ معرفة دقائؽ وتفاصيؿ الحركة والتمريف -2
 . ال توفر عنصري اآلمف والسالمة - 3
 . مف الصعب تطبيقيا في كؿ الحركات ، حيث أف بعض الحركات البد مف تجزئتيا -4
 .صعوبة التخمص مف العادات الخاطئة التي تتكوف أثناء ممارسة الميارة كوحدة - 5 

 تتطمب زيادة في التركيز واالنتباه مف المتعمـ - 6

 ثانياً   - الطريقة الجزئية

:تعلم المهارة الحركية كأجزاء  

الطريقة تقسـ الميارة الحركية إلى عدة أجزاء صغيرة ويقـو الفرد الرياضي بأداء  في ىذه
كؿ جزء عمى حده، ثـ ينتقؿ إلى الجزء التالي بعد إتقانو لمجزء األوؿ وىكذا حتى ينتيي مف تعمـ 

جميع أجزاء الميارة الحركية، ثـ يقوـ بأداء الميارة الحركية كميا كوحدة واحدة نتيجة لتعمـ 
ؼ األجزاء المكونة ليا والتدريب عمييا.مختم  

 مميزات الطريقة الجزئية .

 توفر عنصري اآلمف والسالمة لمتالميذ .1

 . الحركة أجزاء إتقاف عمى تساعد   - 2

 . الحركة مف جزء كؿ فيـ عمى تساعد   - 3

 . قميالً  بالفصؿ التالميذ عدد كاف إذا تستخدـ   - 4

 . التالميذ بيف الفردية الفروؽ تراعي   - 5
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 عيوب الطريقة الجزئية

تفقد بعض أجزاء الميارة الحركية االرتباط الصحيح باألجزاء األخرى مما يعمؿ عمى   - 1
تأخير إتقاف التوافؽ المنشود لمميارة الحركية وظيور بعض العادات الحركية الخاطئة كنتيجة 

 لربط األجزاء المنفصمة بعضيا بالبعض األخر. 
ىذه الطريقة مممة وغير مشوقة لمتالميذأف  - 2   

تستغرؽ فترة أطوؿ مف الطرائؽ األخرى  - 3  

ال تتمشى مع ميوؿ التالميذ ، حيث أنيـ في كثير مف األحياف يميموف إلى أداء الحركات  - 4
 . الصعبة وليست البسيطة والسيمة

 عدـ وضوح الغرض العاـ مف الميارة. - 5

 الجزئية( -يمية ) الطريقة الكلية ثالثاً :طريقة الوحدات التعل

 :تعلم المهارة الحركية بالطريقة الكلية الجزئية* 

في كثير مف األحياف يفضؿ استخداـ الطريقتيف السابقتيف معا حتى يمكف اإلفادة مف مزايا كؿ 
منيما وفي نفس الوقت تالفي عيوب كؿ طريقة. وقد دلت الخبرات عمى أف التعمـ )بالطريقة 

الجزئية( يحقؽ أحسف النتائج بالنسبة لمعظـ الميارات الحركية وعند استخداـ المدرب  –"الكمية 
 الرياضي ليذه الطريقة ينبغي عميو مراعاة  ما يمي:

 تعميـ الميارة الحركية ككؿ بصورة مبسطة في أوؿ األمر.  - 1
 الحركية.تعميـ األجزاء الصعبة بصورة منفصمة مع ارتباط ذلؾ باألداء  الكمي لمميارة   - 2
مراعاة تقسيـ أجزاء الميارة الحركية إلى وحدات متكاممة ومترابطة عند التدريب عمييا  - 3

 كأجزاء.
 :مثاؿ  : عند تعميـ كرة السمة يتـ تقسيـ المعبة إلى المواقؼ التالية

 ػػ  مسؾ الكرة1
 وضعية االستعداد –2
 التمريرات بأنواعيا – 4
 الجري بالكرة – 5
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 التنطيط  بأنواعو – 6
 التصويب والتسديد – 7
 الرميات الحرة – 8
 توزيع الفريؽ في الممعب – 9

 التكتيؾ والخطط - 11
 شرح قانوف المعبة – 11

 حيث يتـ تعميـ كؿ جزء لوحده ثـ يتـ ربط الحركات مع بعضيا حسب تسمسميا
 عيوب الطريقة الكلية الجزئية

 تستمـز ىذه الطريقة دقة متناىية في تقسيـ الميارة أو التمريف إلى أجزاء صحيحة - 1 

  2 -  تحتاج إلى إمكانيات وأدوات كثيرة
تحتاج إلى إعداد مسبؽ ودقيؽ  -  3 

 مزايا الطريقة الكلية الجزئية

عمـ تتماشى مع قدرات التالميذ الحركية وذلؾ بأف تعطي الفرصة لكؿ تمميذ ليتقدـ في ت - 1
 الميارة حسب قدراتو ومياراتو

وضوح الغرض العاـ أماـ التالميذ ليتحقؽ عنصر اإليجابية في التعميـ - 2  

سيولة تنفيذىا وتوفير عنصري اآلمف والسالمة - 3  

 .تقمؿ كثيرًا مف الوقت والجيد - 4
 
 
 


