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 02المحاضرة رقم

 مدخل مفاهيمي عام                       
 تمهيد: -

ويتوقف نجاح العملية التدريس الحديثة، وأساليب يعتبر األستاذ العمود الفقري في تطبيق طرق       

والتربوية على عدد من العوامل األساسية مثل حسن اختيار وبناء المناهج الدراسية بطريقة سليمة، التعليمية 

وبذلك  ،واستخدام طرق التدريس وأساليب التقويم المناسبة، واالستعانة بالوسائل التعليميـة وتكنولوجيا التعليم

برامج أعداد األساتذة قبـل أو ثنـاء التدريس الحديثة خالل وأساليب يتضح مدى تزايد أهمية معرفة طرق 

 .ممارسة مهنة التدريس لتوطيد و استمرارها وتحقيق الكفاءة

 مفهوم التربية: -1

هي تبليغ الشيء إلى كماله أو هي تنمية الوظائف النفسية بالتمرين والممارسة حتى تبليغ كماله مثل: ربيت  -

 للحياة في بيئة معينة .الولد أي نميت قدراته وهذبت سلوكه حتى يصبح صالحا 

من شروط التربة الصحيحة أن تنمي شخصية الطفل من الناحية الجسمية والعقلية والخلقية حتى يصبح  -

 قادرا على التكيف مع البيئة االجتماعية والطبيعية .

يع التربية أيضا عبارة عن طريقة يتوصل بها إلى نمو قوى اإلنسان العقلية واألدبية فينطوي تحتها جم -

 ضروب التعليم والتهذيب التي من شأنها إنارة العقل وتقويم الطبع وإصالح العادات ....الخ.

 التربية عملية مستمرة إلعادة بناء الخبرة بقصد توسيع محتواها االجتماعي وتعميقه . -

 التربية الحقة البد أن تستوعب مظاهر الثقافة السائدة في المجتمع . -

   التعلم : -2

( بأنه التغير في سلوك الفرد كنتيجة لالستثارة والخبرة أي أنه عائد أو نواتج Guilfordعرفه )جيلفورد  -

عملية التعلم وقد يكون تعلم قدرات أو مهارات وقد يحدث بقصد أو بدون قصد بهدف إحداث تغيير في 

 سلوك المتعلم سواء كان سلوكي أو معرفي أو مهاري . 

عن التدريب  "، حيث يتعرض المتعلم في  يير وتعديل في السلوك ثابت نسبياً وناتجيعرف التعلم بأنه :" تغ

سلوكه أو يتعدل بتأثير ما تعرض له، وهو ثابت نسبياً بشكل  التعلم إلى معلومات أو مهارات ومن ثم يتغير

 طريق بذل ذلكهناك مجموعة من المعارف والمهارات تقدم للمتعلم، فيكون التعلم عن  عام، فغالباً ما يكون

 وللتحقق من معرفته لها عن المتعلم جهداً يحاول من خالله تعلم تلك المعارف أو المهارات ومن ثم اكتسابها،

 إذا زاد هذا الفرق في األداء ضمناالنتهاء منه، ف طريق معرفة الفرق بين حالة االبتداء في الموقف وحالة

 .لنا ذلك حصول التعلم

  :له وموضوعاته إلى ما يليويصنف التعلم من حيث أشكا

 اكتساب الفرد األفكار والمعاني والمعلومات التي يحتاج إليها في حياته .  : يهدف إلى تعلم معرفي -

ويهدف إلى تمكين الفرد من استخدام األساليب العلمية في التفكير سواء في مجال المشكالت  : تعلم عقلي -

 أو في مجال الحكم على األشياء.

إكساب الفرد االتجاهات والقدرة على ضبط النفس في بعض الموافق  : ويهدف إلى انفعالي وجدانيتعلم  -

 . االنفعالية

الصحية لمقال معين، أو  : ويهدف إلى إكساب الفرد العادات المتعلقة بالناحية اللفظية كالقراءة تعلم لفظي -

 نص قصير، أو حفظ األعداد والمعاني .

 مجتمعة، وتعلم في المقبولة   االجتماعية : ويهدف إلى اكتساب الفرد العادات  وأخالقي تعلم اجتماعي - 

 النواحي الخلقية، كاحترام القانون .



ويطلق علية التعلم المعقد وهذا النوع من التعلم يتطلب من الفرد القيام بالجهد والفهم  : التعلم المقصود -

ومن خالل ما تقدم يمكن  اإليضاح، سواء كان حركيا أو عقلياً،والترتيب واالنتباه، واستخدام بعض وسائل 

 تعديل ثابت نسبي في السلوك ناتج عن الممارسة . تعريف التعلم بأنه تعديل للسلوك من خالل الخبرة، وهو

 التعليم : -3

الذين   نالمنظمة التي يمارسها المعلم بهدف نقل ما بذهنه من معلومات ومعارف إلى المتعلمي هو العملية - 

أن في ذهنه مجموعة من المعارف  هم بحاجة إلى تلك المعارف، وفي التعليم نجد أن المعلم يرى

بحاجة إليها فيمارس إيصالها لهم مباشرة من قبله  والمعلومات ويرغب في إيصالها للمتعلمين ألنه يرى أنهم

رجة تحقق حصول المتعلمين على الممارسة هي التعليم، ويتحكم في د شخصياً وفق عملية منظمة ناتج تلك

 المعلم وما يمتلكه من خبرات في هذا المجال. تلك المعارف والمعلومات

هو عملية تنمية معرفية للفرد ال تحتاج إلى هدف وظيفي محدد ومن خاللها يتم تنمية القدرات الفكرية  -

 والتطبيقية بشكل عام. 

  : التدريس -4

هو عملية اجتماعية يتم من خاللها نقل مادة التعلم سواء كانت معلومات أو قيمة أو حركة أو خبرة من  -

مرسل نطلق عليه عادة بالمعلم المستقبل هو التلميذ والتدريس ليس مجرد عمل أو وظيفـة بل عملية تصميم 

تقبل أولئك الذين مشروع ضخم متشعب الجوانب له مرتكزات واضحة التصاله بصـورة مباشـرة بمسـ

 .(. 79، ص أمين أنور الحولي).تشجعهم على التعليم وتربيتهم منذ الصغر ليصبحوا شباب 

تنظيم الخبرات التعليمية ، فهو وسيلة اتصـال تربـوي هادف يقوم به المدرس لتوصيل  ىيشير التدريس إل -

مخرجات تربوية من  المتعلم ، وتحقيقدف إحداث تغير في به التالميذ ىالمعلومات والقيم والمهارات إل

 .(114،ص 2008،غادة جالل عبد الحكيم.)خالل األنشطة والمهام الممارسة بين المدرس والتلميذ 

وفي تعريف أخر نجد بان " التدريس هو عبارة عن سلسلة من اإلجراءات و الترتيبات و األفعال المنظمة  -

اية تنفيذ التدريس ويساهم فيها التالميذ نظريا وعمليا حتى يمكن نه ا المعلم بدا من التخطيط حتىبه التي يقوم

 .أن يتحقق له التعليم 

إن عملية التدريس سلسلة منظمة من األفعال يديرها المعلم ويسهم فيها المتعلمون نظريا وعمليا ليتحقق لهم  -

 التعليم ويعنى ذلك أن المهمة األساسية للتدريس تتمثل في :

 لمساعدة المتعلم على التعليم والنمو .إيجاد الطرق  -

 تصميم الخبرات التربوية إلكسابه المعلومات أو تنمية المهارات أو فهم الموقف . -

 تمكين المتعلمين من االستمتاع باكتساب الخبرات من خالل األنشطة التي يقومون بها. -

من اإلجراءات واألفعال يقوم بها ويمكن النظر إلى عملية التدريس على أنها عملية تنسيق بين مجموعة 

المعلم ويشترك فيها المتعلمين بهدف تحقيق مطالب النمو المتكامل للمتعلمين نموا يساير متطلبات العصر 

 وتنمية المجتمع.

التدريس عبارة عن: " نشاط مهني يتم إنجازه من خالل ثالث عمليات رئيسة " هي التخطيط والتنفيذ  -

مساعدة المتعلمين على التعلم، وهذا النشاط قابل للتحليل والمالحظة والحكم على والتقويم، ويستهدف 

 جودته، ومن ثم تحسينه.

هي خطة عامة للتدريس تشتمل على كل مكونات الموقف التدريسي من أهداف  التدريس : إستراتيجية -5

 .وسائل تقويم –وسائل تعلم  –طرق تدريس  –

 ىعل التدريس تنفيذ علي تعينه بحيث ،مسبقا بالتدريس القائم يخططها التي التدريس إجراءات عن عبارة -

 .ممكنه فاعلية وبأقصى ، يبنيها التي التدريس لمنظومة التدريسية األهداف لتحقيق المتاحة اإلمكانات ضوء

 يتبعها التي واألساليب والطريقة (التكتيكات) والمناورات واإلجراءات الخطة أو ىالمنح هي اإلستراتيجية -

 / ذاتي أو (Cognitive) معرفي / عقلي هو ما منها محددة تعلم نواتج أو مخرجات ى إل للوصول المعلم



ى عل لحصولل مجرد أو (psycho-motor) حركي / نفسي أو (societal) اجتماعي أو نفسي

 .(Information)المعلومات

 أو المعلم قبل من سلفا المختارة التدريس إجراءات من مجموعة مجملها في هي التدريس إستراتيجية -

 المرجوة التدريسية األهداف يحقق بما التدريس، تنفيذ أثناء الستخدامها يخطط والتي التدريس، مصمم

 .المتاحة اإلمكانات ضوء وفي ممكنه، فاعلية بأقصى

 العملية توجه التي العريضة الخطوط من مجموعة" هي اإلستراتيجية ( ٢٠٠١ ) السايح مصطفي تعريف -

 منظم بشكل تحدث والتي التدريس أثناء المعلم عمل مسار وتوجه تحدد التي اإلرشادية واألمور التدريسية

 .سابقا المحددة التعليمية األهداف تحقيق بعرض ومتسلسل

 :مفهوم طريقة التدريس -6

 .""هي المذهب والسيرة والمسلك الذي نسلكه للوصول إلى الهدف لغة: -

"هي جملة الوسائل المستخدمة لتحقيق غايات تربوية ويعرفها بعض التربويين أنها األساليب  اصطالحاً: -

 ." التي يتبعها المعلم في توصيل المعلومات إلى عقول الطلبة

أو هي: "اإلجراءات التي يتبعها المعلم لمساعدة طالبه على تحقيق األهداف وقد تكون تلك اإلجراءات  -

توجيه أسئلة، أو تخطيط لمشروع أو إثارة لمشكلة تدعو المتعلمين إلى التساؤل أو محاولة مناقشات، أو 

 . االكتشاف أو فرض فروض أو غير ذلك من اإلجراءات، والطريقة هي حلقة الوصل بين المتعلم والمنهج

لمعلم نحو ويعرف عمر الشيباني طريق التدريس على: "أنها جميع أوجه النشاط الموجه الذي يقوم به ا -

وذلك بهدف مساعدة الطلبة في إحداث التغير المنشود في  ،الطلبة في إطار مقتضيات مادة تعليمية

 ." سلوكهم

وهي تمثل الرؤية الواعية  ،أو هي: "عملية عقلية منظمة هادفة تؤدي إلى بلوغ األهداف المرسومة بفعالية -

 ."التي يصنعها المعلم لنفسه وتمثل الخطة ،الشاملة بجميع عناصر التدريس و أبعادها

ا سلسلة الفعاليات المنظمة التي يديرها المعلم داخل الشعبة الدراسـية نهبأ :طريقة التدريس الحديثة -6-1

المختلفة ا المعلم المواقف التعليمية واستخدامه للوسائل واألنشـطة به لتحقيق أهدافه، أي الكيفية التي ينظم

لخطوات منظمة، إلكساب المتعلمين المعرفة والمهارات واالتجاهات المرغوبة أو هـي النهج الذي  وفقا

أفنان نظير دروزه ) .يسلكه المعلم في توصيل ما جاء في المناهج الدراسية من معلومات ومعارف ونشاطات

 . (303ص ، 2000،
 مفهوم أساليب التدريس:  -7

يقصد به مجموعة من األنماط  التدريسية الخاصة بالمعلم والمفضلة لديه ويعني ذلك انه قد نجد أسلوب  -

وهذا ما يدل على ، التدريس لدى المعلم يختلف عنه لدى معلم أخر رغم أن طريقة التدريس المتبعة واحدة 

إذا كانت طريقة التدريس أن أسلوب التدريس يرتبط ارتباطا وثيقا بالخصائص الشخصية ، وبمعنى أخر ف

تعني اإلجراءات العامة التي يقوم بها المعلم فان األساليب يقصد بها إجراءات خاصة ضمنية ، تتضمنها 

 اإلجراءات العامة التي تجري في الموقف التعليمي .

أو هو  أسلوب التدريس هو الكيفية التي تناول فيها المربي طريقة التدريس أثناء قيامه بعلية التدريس ، -

األسلوب الذي يتبعه المدرس في تنفيذ طريقة التدريس بصورة تميزه عن غيره من المدرسين الذين 

 والتي ترتبط صورة أساسية بالخصائص الشخصية للمعلم ،يستخدمون نفس الطريقة

لتعليم  إجراءات يتبعها المدرس لتنظيم عملية التعلم وتوجيهها واتخاذ المعلم لطرق تدريس مختلفة كوسيلة  -

 .(153محمود داود الربيعي،ص ). التالميذ

 : والتعلم والتدريس التعليم بين الفرق -8

 . والتدريس والتعلم كالتعليم التربوية المصطلحات بعض في والطالب المعلمين من الكثير ىعل األمر يختلط

 . التدريس مصطلح عن التعليم مصطلح وشمول عمومية يتبين والتربوية النفسية للكتابات والمالحظ



 ويقوم وقت أي في خارجها أو المدرسة داخل تتم مقصودة غير أو مقصودة عملية به يقصد التعليم فمصطلح

 . المعلم غير أو المعلم بها

 خارجها أو المدرسة داخل المعلم بها يقوم ومخططة مقصودة عملية أنه القول فيمكن التدريس مصطلح أما

 .معينة أهداف تحقيق ىعل التالميذ مساعدة بقصد إشرافها تحت

 : في يتحدد والتعليم التدريس من كل بين الفرق أن يالحظ السابقين التعريفين من كال مالحظة خالل ومن

 . حدوثه وكيفية ، تعلمه المراد السلوك  -

 . آخر مكان أي أو المدرسة داخل المتعلم بيئة في التحكم درجة -

 . والتدريس بالتعليم القائم الشخص -

 : به فيقصد التربوي النفس علم مجال في النفسية البحوث تناولته فكما التعلم مصطلح أما

 ظروف أو الطبيعي للنضج نتيجة ال للفرد الذاتي النشاط عن ينجم الخبرة أو السلوك في نسبيا ثابت تغير "

 . التعليم عملية نتائج خالل من عليه يستدل فرضي مفهوم هو أو" عارضة

 الوحيدة المهمة هي المعلومات نقل عملية تعد فلم قديما عنه سائدا كان ما تلغي للتدريس الحديثة النظرة إن -

 المعلم يقوم حيث ، الطالب لدى مرغوبة تعليمية نواتج تحقيق إلى يهدف مخطط نشاط ولكنه ، للتدريس

 التدريس لعملية الحديثة النظرة وفق جديدة أدوارا والمتعلم للمعلم أصبح وبالتالي ،النشاط هذا وإدارة بتخطيط

 المعلومات تلك حفظ على دورهم يقتصر لن والطالب ، المعلومات إلقاء على عمله يقتصر لن فالمعلم ،

 استغاللها وبالتالي والمعرفة للتعلم األفراد بدوافع العناية ضرورة الدراسات أظهرت وقد، لتسميعها استعدادا

 فالطالب المعلم دور تقليل مقابل في المتعلم دور يزداد للتدريس الحديثة النظرة وبهذه وتوجيهه التعلم لزيادة

 . والمستفيد المستهدف هو

 حرف وليس مهنه التدريس ، العلم شروط فيه وتتحقق عليه تنطبق علم أنه نجد التدريس ىإل وبالنظر -

 والطالب، والتلميذ المدرس بين تفاعل فيها يحدث عملية التدريس ، وتطبيقي نظري أكاديمي إعداد وتتطلب

 . الدراسة حجرات داخل فقط يحدث التدريس

 والمسرح الندوات قاعة وفي الرحالت في يحدث ولكن الدراسة حجرات داخل يحدث أن شرط ليس التعليم -

 .الخ ......... والمسجد

 يقرأ كأن ، التعليمية والمادة المتعلم بين التفاعل ناتج انه حيث تعليمية مادة – متعلم : وجود يشترط التعلم -

 . الخاصة أرائه ويخرج ويقيمه ما مفهوم المتعلم

  تعليمية مادة – متعلم – معلم : وجود يشترط والتعليم -

 تتطلب عملية فالتدريس، الدراسة حجرة – تعليمية مادة – متعلم – معلم : وجود فيشترط التدريس أما -

 كالمسابقات واألنشطة التدريسي األداء في تتمثل أخري وأوجه مدرسية وتجهيزات مدرس وجود

 التنفيذ، ، التخطيط ) هي رئيسية مهارات ثالث التدريس عملية وتتضمن ، الخ ..... والندوات والمعارض

 . (التقويم

 فن التدريس التدريس مهنة بحب الذاتية والقناعة الفطري االستعداد يتطلب فن أي مكتسب فن التدريس -

 التعامل يستطيع عامة عالقات مدير هو فالمدرس ، التدريسي الموقف عناصر بين اإلنسانية العالقات إدارة

 . والبيئة األمر وولي والمدير التالميذ مع

 .( مكتسب وفن ومهارة وعملية علم التدريس ) أن القول يمكننا وبالتالي  -

كثيرا ما يشجع استخدام مصطلح أسلوب  الفرق بين الطريقة والوسيلة واألسلوب في التدريس: -9

التدريس أو طريقة التدريس األمر الذي يؤدي إلى تداخل المصطلحان مع مصطلح الوسائل ولكم يالحظ أن 

هناك تباين بين هذه المصطلحات فقد يستخدم المعلم )أ( مثالً طريقة ما بأسلوب معين ويستخدم المعلم )ب( 

 .)المعلم )أنفس الطريقة لكن بأسلوب مختلف عن 



فعلى سبيل المثال إذا أردنا تعليم مهارة التمرير ألعلى في كرة الطائرة فقد يعتمد المعلم األول )أ( في      

التعليم على طريقة التدريس المباشرة ولكنه قد يستخدم أسلوب التعلم بالتلقي )األمر( ويعتمد في التعليم على 

التعلم عن طريق توجيه نظرة للمتعلمين إلى الحركات األساسية استخدام الشرائط التعليمية لتسهيل عملية 

 .ثناء عرض الشريط المسجل باستخدام جهاز التلفزيون والفيديواوأوضاع اليدين والجسم والقدمين و

في حين يستخدم المعلم الثاني )ب( نفس الطريقة المباشرة في التدريس ولكنه يعتمد على أسلوب       

ويعتمد في هذا األسلوب على بطاقة العمل المدون بها خطوات العمل والصور أو التكليف )التدريب( 

 .الرسوم التوضيحية الخاصة باألداء

ويالحظ في هذا الشأن انه على الرغم من استخدام كليهما لنفس طريقة التدريس إال أن أسلوب ذلك      

ولعل هذا يبين لنا الحدود بين هذه المصطلحات  ،االستخدام كان مختلفا كما كانت وسيلتهما مختلفة أيضا

 .وكيف أن هناك تفاعالت تجري بين الطريقة والوسيلة واألسلوب أثناء عملية التدريس

ولكي يدفع المعلم التالميذ حتى يتعلموا فالبد له أن يعمل أشياء بأساليب معينة، ليس من الكافي أن يكون      

هنه ما يريد أن يتعلمه الطالب ولكن البد أن يخطط بعناية لإلجراءات التي ملماً بمادته فقط أو أن يكون في ذ

سوف يستخدمها وكذلك األنشطة التي يجب على التالميذ ممارستها، ومهما كان قدر الجهد أو النشاط الذي 

ن المعلم البد يبذله المعلم فلن يحدث التعلم ما لم يشترك التالميذ اشتراكاً ايجابيا في خبرة التعلم وهذا يعني أ

أن يكون ملما إلماما تاما بكيفية حدوث التعلم من جانب التالميذ وكيف تؤثر الطريقة المختارة والمستخدمة 

 .على تعلم التالميذ

 :التدريس في واألسلوب والطريقة اإلستراتيجية بين األساسية الفروق -10

 المدى المحتوي الهدف المفهوم 

 اإلستراتيجية

 من ومتكاملة منظمة خطة

 تحقيق تضمن اإلجراءات،

 لقترة الموضوعة األهداف

 محددة زمنية

 خطة رسم

 وشاملة متكاملة

 التدريس لعملية

 أساليب، طرق،

 نشاطات، أهداف،

 تقويم، مهارات،

 مؤثرات ، وسائل

 -  شهرية - فصلية

 أسبوعية

 الطريقة

 المعلم يختارها التي اآللية

 وتحقيق المحتوي لتوصيل

 األهداف

 التدريس تنفيذ

 عناصره بجميع

 غرفة داخل

 الصف

 ، محتوي ، أهداف

 نشاطات، أساليب،

 تقويم
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       حصص عدة
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 األسلوب
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 التدريسية فلسفته لتنفيذ
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 طريقة تنفيذ

 التدريس

 لفظي، اتصال

 جسدي اتصال

 حركي
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 03المحاضرة رقم

 طرائق التدريس                       
 تمهيد:

خدمة تعني الطريقة السلوك أو المذهب الذي تسلكه للوصول إلى الهدف أو مجموعة من الوسائل المست      

 التي يمكن بواسطتها تنفيذ أهداف ويمكن تعريف الطريقة بأنها الوسائل العملية ،لتحقيق غايات تربوية محددة

وتتضمن الطريقة اإلجراءات  ،م لتوصيل المعلومات إلى التالميذالتي يتبعها المعل واألساليبالتعليم وغاياته 

س وتشتمل التي يستخدمها المعلم لمساعدة التالميذ على تحقيق األهداف والنتائج المطلوبة من الدر

اإلجراءات التي يتخذها المعلم على المناقشات أو توجيه األسئلة أو إثارة المشكالت ما يدعو التالميذ إلى 

وبالتالي فإن فاعلية ما يقوم به المعلم بتوقف على الطريقة التي يستخدمها في درسه  االكتشافمحاولة 

 التكاليف . وبأقلوجهد   وقتوالطريقة الناجحة هي التي تحقق األهداف المنشودة في أقل 

ال توجد طريقة واحدة نموذجية يمكن اعتمادها في كل درس لتحقيق األهداف المرجوة من  وعموما     

قف والدرس فهناك طريقة ناجحة وفعالة في موقف تعليمي معين ولكنها غير ناجحة وغير فعالة في م

 . تعليمي آخر

 مكونات الموقف التدريسي :  -1

( دور المعلم كمدير للعملية التدريسية إذ حدد الوظائف التي يمارسها أثناء Daviesوضح )ديفز المعلم : -

القيادة ومعلم التربية الرياضية يستطيع استثارة  –الضبط  –التنظيم  –تنفيذ العملية التدريسية كالتخطيط 

واستمالتها للعمل لصالح  أخالقياي من جميع النواحي جسميا وعقليا وانفعاليا وقالتال جميع القوى الكامنة في

 الفرد وخير الجماعة . 

دوافعه من خالل  ثارةإف التدريسي لذا يجب على المعلم يعتبر التلميذ محو أساسي في الموق التلميذ : -

 المواقف التدريسية الجيد ة . 

ع عمليات التدريس تعد األهداف من القاعدة التي تبني عليها عملية التدريس والتي تسعى جمي األهداف : -

إلى تحقيقها وتحديد األهداف بدقة تؤدي إلى توجيه التفاعل بين المعلم والتالميذ ومساعدة المعلم على 

 التعرف على ما تم تحقيقه من مواقف تعليمية .

هي الموضوع الذي يقدمه المعلم للتالميذ ويجب عليه تحضيرها وتنظيمها وتحديد  المادة الدراسية : -

 يذها بأسلوب جيد حتى تؤدي إلى تحقيق األهداف المحددة . خطوات تنف

البيئة الجيدة تعتبر عنصر ضروري مهم لنجاح التدريس ونجاح وجودة برامج  مكان التدريس والتعلم : -

 التربية الرياضية تتحدد بالمساحات واألماكن المتاحة بالمدارس . 

بما تمتلكه من إمكانيات متنوعة ومتغيرة من أسباب يعتبر استخدامها  الوسائط والتقنيات التدريسية : -

الوسائط والتقنيات التدريسية في  واستخدامفاعلية الموقف التدريسي باإلضافة إلى جذب وتشويق التالميذ 

التلميذ في عملية التعلم وليس مجرد متلق وبذلك تتيح المجال  دافعيةالعملية التعليمة تؤدي إلى زيادة 

 والتميز .  اإلبداعللدارسين في تحدي قدراتهم على 

تعتبر عملية التقويم من مقومات العملية التعليمية وهناك عالقة متبادلة بين  أدوات وأساليب التقويم : -

طته التحقق من مدى نجاح طريقة التدريس في المنهج وطريقة وأسلوب التدريس والتقويم الذي يمكن بواس

 . تحقيق األهداف التربوية التي تسعى إليها

  التدريس: خصائص -2

عملية شاملة ، تتولى تنظيم كافة مداخال ت العملية التربوية ، من المعلم وتالميذ ومنـهج ،وبيئـة مدرسية     

 .، لتحقيق األهداف التعليمية



 مثالية.التدريس مهنة إنسانية  -

 التدريس عملية ايجابية هادفة تتولي بناء المجتمع. -

  . التلميذ يمثل محور العملية التعليمية في التدريس-  

 يتميز التدريس بتنوع األنشطة واألساليب والخبرات التي يكتسبها التلميذ. -

 يهدف التدريس إلى تنمية القوى العقلية والجسمية والنفسية للتالميذ.  -

 تهدف إلى إشباع رغبات التالميذ وتحقيق أمالهم في المستقبل. ر عملية ايجابيةيعتب -

 .يستخدم التدريس الوسائل التعليمية والتكنولوجية، واالستفادة من الدراسات الحديثة في مجال التعليم-  

 شروط ومعايير اختيار الطريقة والوسيلة واألسلوب المناسب للتدريس :  -3

يجب اختيار المدرس لطريقة التدريس والوسيلة المستخدمة مالءمة الطريقة والوسيلة للهدف المحدد :  -

في ضوء الهدف المحدد للدرس ويجب أن تكون األهداف واضحة ومحددة حتى ال يكون المعلم عرضة 

دقيق بطريقة  للتشتت واالرتباك في اختياره للطرق والوسائل المناسبة أي يجب صياغة األهداف على نحو

 سلوكية إجرائية . 

يجب مالئمة الطريقة والوسيلة للمحتوى إذ أن المحتوى يعتبر مالئمة الطريقة والوسيلة للمحتوى :  -

ترجمة لألهداف كما أن محتوى الدرس اليومي أداة لتحقيق األهداف الموضوعة لذا يجب على المعلم 

 ب منه . التعرف على المحتوى لكي يستطيع أن يختار المناس

يجب على المعلم دراسة الخبرات السابقة للتالميذ مالئمة الطريقة والوسيلة لمستوى نضج التالميذ :  -

البدني في و حتى يستطيع اختيار الوسيلة والطريقة التي تتناسب مع اهتماماتهم ومستوى نضجهم العقلي 

ة بينهم في الرغبات والميول واالستعداد المراحل السنية المختلفة باإلضافة إلى الفروق الفردية المتباين

 وطريقة التفكير وعدم مناسبة الطريقة لمستوى النضج يؤدي إلى عدم إثارة دوافع التالميذ نحو المادة .

الخصائص الشخصية ، اإلعداد المهني ، الخبرة ، الذكاء كلها مميزات مالئمة الطريقة والوسيلة للمعلم :  -

قد ال تتوفر في غيره من المعلمين فبعض المعلمين لديهم القدرة على عرض قد ينفرد معلم ببعض منها و

المهارة بأسلوب شيق وهناك من المعلمين الذين تتوفر لديهم خلفية كافية عن المحتوى وتنعدم عند آخرين 

لقدراته فيختار  لمعلم الكفء هو الذي يكون مدركا وهكذا تتنوع قدرات المعلمين وسماتهم الشخصية وا

 .طريقة والوسيلة المالئمة لهذه القدرات حتى ال يتعرض للفشلال

في مدارسنا نجد أن المنهج ينقسم إلى وحدات دراسية موزعة على مالئمة الطريقة والوسيلة للزمن :  -

صعوبة  أسابيع وكل نشاط مخصص له عدد من الدروس في مدة زمنية محددة بغض النظر عن حجم أو

التفاوت في القدرات  ثت في استقبال واستيعاب المهارة من قبل التالميذ حيالمهارة ما ينتج عنه تفاو

واالستعدادات لذا يجب على المعلم أن يختار الطريقة المناسبة للزمن المتاح والتي تؤدي في النهاية إلى 

 تدريس فعال . 

عليه اختيار الطريقة  المعلم إلحدى طرق التدريس يجب اختيارعند مالءمة الطريقة والوسيلة لإلمكانات:  -

 التي تتناسب بما هو متاح من إمكانات في المدرسة .

المقصود بذلك هو عدم اعتماد المعلم على طريقة أو أسلوب واحد أثناء التنوع في الطريقة والوسيلة :  -

يادة التركيز ع لزينوتالميذ فالتالميذ يحتاجون دائما  إلى التتدريسه إذ إن ذلك يقلل من دافعية اإلنجاز لدى ال

 لديهم وجذب انتباههم من بداية الدرس حتى نهايته . 

يعني ذلك استخدام المعلم لطرق ووسائل يتضمن استخدامها مشاركة التلميذ للمعلم مدى مشاركة التالميذ :  -

في التنفيذ كما تتضمن اشتراك أكبر عدد من التالميذ وتحملهم مسئوليات عديدة وهذا يستهدف اكتساب 

ى التالميذ اتجاهات ومهارات متعددة باإلضافة إلى الحقائق والمعارف والمفاهيم التي يتضمنها المحتو

 الدراسي . 

 :القواعد األساسية التي تبنى عليها طرق التدريس -4



تم بالتلميذ من جميع النواحي الجسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية ته التربية عملية يجب أن      

والعاطفية ، لذا البد من االهتمام بطريقة التدريس وقواعدها لتسهيل مهمة المعلم في توصيل المعلومات 

  :ومن بين هذه القواعد مايلي وتحقيق األهـداف بأقل جهد ممكن،

ال يستطيع أن يدرك التلميذ المعلومات الجديدة إال إذا ارتبطت  التدرج من المعلوم إلى المجهول :  -4-1

 بالمعلومات القديمة السابقة ينشأ عنها حقائق متكاسكة لذا يجب على المعلم االستفادة من المعلومات السابقة

 لدى التالميذ من أجل تشويقهم وإثارة اهتمامهم عند تعليمهم كهارة جديدة . 

   .رة الرميابتعليمهم مه ة أو كرة اليد يجب أن يبدأ أوال التصويب في كرة السلمثال : 

وتبنى هذه القاعدة على أن العقل يدرك األشياء ككل أوال ثم يتبين التدرج من البسيط إلى المركب :  -4-2

 ات قبل تعلم خطوات االقتراب بلثاألجزاء والتفاصيل بعد ذلك فيبدأ المعلم في تعليم التلميذ الوثب العالي من ا

التلميذ يدرك أوال التجارب الحسية قبل االنتقال إلى التجارب  التدرج من المحسوس إلى المعقول : -4-3

ألمامية قبل شرح القاعدة الميكانيكية التي يبنى المعنوية المجردة فالمعلم يجب تعليم التلميذ أداء الدحرجة ا

عليها األداء كما يجب على المعلم االستعانة بالوسائل التعليمية الستخدام أكبر عدد مكن من الحواس حتى 

 يدركوا المعنى إدراكا ً صحيحا ً . 

ميذ إلى البحث في على المعلم أن يتخذ هذه القاعدة ليرشد التال االنتقال من العملي إلى النظري : -4-4

الحقائق للوصول غلى معنى ما يحيط بهم فيجب على المعلم تدريس األلعاب الجماعية مثل كرة السلة أو 

  . لقوانين التي تحكم اللعبة نظريا الطائرة عملياً  قبل الخوض في ا
 تصميم التدريس : -5

  : يشمل التدريس في تصميمه جملة من العمليات أهمها     

 فيها يحدد المدرس األهداف العملية، وهي المرحلة التي تسبق التدريس، :)التحضير(عملية التخطيط  -أ

يعني ذلك تخطيط المعلم للدرس والتهيئة ، و مسـتوى مادة التدريس، ويدرس خصائص الفئة التي يدرسها

 لتنفيذه ويشمل ذلك اإلجراءات التالية : 

 تحديد األهداف التعليمية العامة .    -1

 تقويم قدرات التالميذ قبل بدء التدريس .    -2

 تخطيط وتحضير األنشطة التعليمية .    -3

 تحضير األدوات واألجهزة والوسائل التعليمية المستخدمة في الدرس .    -4

 إعداد طرق وأساليب التدريس .    -5

 .  تحضير البيئة التعليمة   -6

ا المدرس بتنفيذ القرارات التي اتخـذها خـالل العمليـة فيه وهي المرحلة التي يقوم عملية التنفيذ: -ب

وتشمل جميع السلوكيات التي تستخدم في التدريس حيث تعتمد على عملية التحضير السابقة وتشمل ، السابقة

 على اإلجراءات التالية : 

 التهيئة النفسية للتالميذ للعملية التعليمة .    -1

 استخدام األنشطة التعليمة .   -2

 توجيه التالميذ نحو األداء السليم .    -3

 اإلرشاد والضبط للتالميذ أثناء األداء .   -4

 االستخدام السليم لألدوات واألجهزة .    -5

 االستفادة الكاملة من الزمن المتاح .    -6

 . م أداء التالميذ أثناء وبعد التدريس تقوي    -7

)عطاء هللا . هي القرارات التي تتخذ وتكون لها عالقة بعملية تقويم مستوى أداء التالميذ  عملية التقويم : -ت

 .(106، ص2006،أحمد



 : عوامل نجاح طرق تدريس التربية البدنية والرياضية -6

وأساليبها فان نجاح أية طريقة من هذه الطرائق  أنواعهاوعلى الرغم من تعدد طرائق التدريس واختالف     

 : في تحقيق أهدافها يتوقف على عدة أمور هي

  .لألهداف التي يسعى إليها والى تحقيقها من خالل الطريقة أن يكون المعلم مدركا -

 .ن يستوعب المعلم لخبرات طلبته ومستوياتهم وما بينهم من فروق فردية -

 . م بطبيعة المادة التي يقوم بتدريسهاعلى المعلم إن يل -

 .أن يكون مدركاً للعالقة بين الطريقة وبين ما يمكن تنفيذه من نشاط فالطريقة تحتاج إلى إمكانات ووسائل -

 .أن يفهم المعلم مختلف مصادر التعلم التي تستخدم في التعليم ليتمكن من اختيار الطريقة -

 .لعمل وتولد لديهم االهتمام لبذل الجهد وتحقيق الهدفأن تستثير الطريقة دوافع الطلبة ل -

أن تساعد الطريقة على تقويم أنفسهم بأنفسهم ودراسة النتائج التي وصلوا إليها الن معرفة المستوى تحدد  -

 . نقاط القوة والضعف لرفع مستوى التعلم

 :الحديثة التدريس طرق أهمية -7

 في فعال أثر من لها لما الحديثة، التدريس طرق على التعرف اليوم، المدرس على لزاما أصبح      

 ،21 القرن في التعليم حاجيات تلبية على قادرة تعد لم التقليدية الطرق أن ذلك والتعلم، التعليم جودة تحسين

 خالل من التعلم زمن وإهدار الوقت تضييع عدم معها يتوجب  جدا، ةسريع أصبحت التنمية عجلة حيث

 .ومحدوديتها إفالسها أظهرت طرق إتباع

 إلى الوصول في المسافات وحرق اختصار من اليوم المتعلم مكنت والفعالة الحديثة التدريس طرق إن      

 الدراسية، الفصول داخل واالقتصادي االجتماعي الواقع محاكاة خالل من وتطبيقها، وفهمها المعلومة

 للمواقف واالستعداد المواقف كل مواجهة على والتدرب المتعلم، إليه ينتمي الذي المجتمع حقيقة واستحضار

 الواقع هذا تطوير و الحقيقي الواقع لمواجهة الوسائل مختلف من المتعلم تمكين خالل من والمستجدة، الجديدة

 منفتحة تكون مدرسة خلق إلى تسعى التي التعلمية التعليمية العملية هدف هو وذلك ،األفضل نحو به والرقي

 من باالنتقال بالحياة فعمةم مدرسة وخلق المدرسة، قلب في معالمجت استحضار خالل من محيطها، على

 .التعاوني التعلم إلى الذاتي التعلم إلى التلقي ومن الفعال، التدريس إلى السلبي التدريس

 القيود كل من المتعلم تحرير تروم التي المرتكزات من مجموعة على الحديثة التدريس طرق ترتكز     

 .الخبرات وتبادل المشاركة و العطاء و اإلبداع أجل من أمامه المجال وتفتح تعلمه، تعوق التي

 :نذكر المرتكزات هذه بين ومن

 .بنفسه المعرفة إلى للوصول الخاصة قدراته إعمال نحو بالمتعلم الدفع -

 .الدراسية الفصول داخل الفارقية البيداغوجيا توظيف -

 .(…التقويم التطبيق، التركيب التحليل، )المالحظة، كلي بشكل واستخدامها للمتعلم العقلية العمليات تحرير -

 .للمتعلم العلمي والتفكير ديالنق الحس تربية -

 .تعاوني و جماعي شكل في االشتغال على المتعلم تربية -
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 04المحاضرة رقم

 ) الكلية ، الجزئية(التدريسأنواع طرائق       
 تمهيد:

طريقة التدريس أكثر عناصر المنهج تحقيقا لألهداف التربوية التعليمية حيث أنها تحدد دور كل من     

ووسائل االتصال التعليمية  إتباعهاالمعلم والمتعلم في العملية التعليمية، كما أنها تحدد األساليب الواجب 

، إن المطلوب استخدامها، واألنشطة التي يفترض القيام بها وذلك لتحقيق األهداف المنشودة من التدريس

من المعروف أنه ال توجد طريقة مثالية في ، ومن أهم أركان العملية التعليمية عد ركناتالتدريس طريقة 

لتعليمية ولكل المواد الدراسية وخاصة في حصة التربية التدريس يمكن أن تكون صالحة لكل العمليات ا

البدنية والرياضية ولهذا فاألستاذ ال يمكن أن يتقيد بطريقة واحدة بل عليه أن ينوع، فهو حر في اختيار ما 

 .يناسب أهداف حصته وفي مايلي سنذكر أهم الطرق لتدريس التربية البدنية والرياضية

  :الطريقة الكلية -1

في هذه الطريقة تعرض الحركة بصورة متكاملة غير مجزئة بحيث يدركها المتعلم كوحدة واحدة غير        

الفرد عندما  أنمجزئة أو يتعلمها دون تقسيم ، واعتمدت هذه الطريقة على) نظرية الكشتالت (حيث تفترض 

 ومن بعدها يقسمه أو يجزئه ومن شروط هذه الطريقة :  يرى شيئا يدركه متكامال

تؤدى المهارة الحركية أو التمرين بشكل يتيح للمتعلمين رؤية جميع التفاصيل و طريقة أدائها من  أنيجب  -

 . البداية إلى النهاية

 . يكون العرض أو النموذج متقنا الن التعلم يتم بطريقة المشاهدة والتقليد أنيجب  -

 .بالتمرين أو عازات الخاصةييوعز لنفسه بإل أنعند بدء المدرس بالعرض عليه  -

 . يستحسن االستعانة بنموذج من الطالب ليشعر المتعلم انه قادر على األداء  -

 : مميزات الطريقة الكلية -2

 . تعتبر أكثر فائدة في المراحل األولى للتعلم  -

 .تستخدم في تدريس المهارة الحركية التي ال يمكن تجزئتها والتي تمثل وحدة متكاملة  -

  .أسس تذكر المهارات الحركية تسهم في خلق - 

 . تعتبر أفضل في التدريس كلما زادت وسن المتعلم - 

  .تعتبر طريقة شيقة بالنسبة للتالميذ  -

  .الفصلتناسب كثرة عدد التالميذ في   -

 . الحركات المهارية البسيطة وغير البسيطة بتناس  - 

 .وضوح الهدف العام أمام المتعلمين - 

 . ارتباطات عصبية كثيرة ال تحتاج إلى - 

 . ال تأخذ وقتا طويال - 

 تتميز بعدم الشكلية - 

 : عيوب الطريقة الكلية -

 . ال تقابل الفروق الفردية بين الطالب -

  .هناك بعض المهارات الحركية التي يصعب تعلمها  -

 . ال تتماشى مع قدرات المتعلمين واختالف قدراتهم -

 . التفاصيل الدقيقة للمهارة يصعب على المتعلمين معرفة -

 . تحتاج إلى متابعة كبيرة من المدرس حيث تكثر اإلصابات نتيجة لعدم التدرج -



 . يمكن تعلمها كوحدة واحدة دون تجزئةالهناك كثير من المهارات والتمارين التي  -

 . صعوبة التخلص من الحركات الزائدة الخاطئة نتيجة التعلم الكلي -

  :الجزئية ثانياً: الطريقة

هذه الطريقة تعتبر من الطرق الهامة في تعليم المهارات الحركية وفيها تقسم الحركة إلى أجزاء ويقوم     

كل خطوة بإيجاز ويكون المتعلمين مصغين للمدرس ومتخذين وضع يمكن الجميع من  تعليموشرح بالمدرس 

وال ينتقل المدرس من جزء إلى آخر من المهارة إال بعد  ،ل جزء قائم بذاتهلك رؤية المدرس وسماع شرحه

وعندما يتأكد المدرس من إتقان هذا الجزء ينتقل إلى جزء آخر في  ،يفهم المتعلم الجزء األول ويتقنه أن

ثم ينتقل ألداء  ،الحركة وهكذا حتى ينتهي من كل األجزاء ويقوم بعد ذلك بجميع تلك األجزاء بعضها البعض

 . بصورتها المتكاملة بمزج جميع أجزائها وبالتسلسلالمهارة 

  مميزات الطريقة الجزئية : -

 . يفضل استخدامها عند تعليم المهارات الحركية المركبة -

 . تساعد على إتقان أجزاء الحركة -

 . تساعد على فهم كل جزء من الحركة -

  .كان عدد التالميذ بالفصل قليال  تستخدم إذا -

 . الفوارق الفردية بين التالميذتراعي  -

 مميزات هذه الطريقة : -

تراعي االختالف في قدرات المتعلمين وبذلك تعطي فرص متساوية للجميع للتقدم في أداء التمرين  -1

 . أو المهارة خالل الدرس

 . تساعد على فهم المتعلمين ألدق تفاصيل التمرين -2

 .إصابات خاصة في تمارين القفزتقسيم المهارة إلى أجزاء صغيرة يحول دون حدوث  -3

 .تساعد على الكشف عن الصعوبات ومعالجتها بالتمرين -4

 . التمرن على األجزاء وإتقانها يؤدي إلى سهولة الربط واألداء الصحيح -5

 عيوب هذه الطريقة :ـ ـ 
 . عدم وضوح الهدف -1

 . تعتبر مملة لبعض المتعلمين وغير مشوقة -2

 . تستغرق مدة أطول -3

 . عصبية كبيرة عند عملية الربط بين أجزاء المهارةتحتاج إلى طاقة  -4

 . قد تؤدي إلى عدم الترابط واالنسيابية في األداء -5

 . عدم التشويق والجمود -6

  : الطريقة الكلية الجزئية :ثالثا  -                     
ويتم التدريب عليها وفيها تؤدى المهارة الحركية ككل ثم تختار األجزاء الصعبة من المهارة الحركية       

وتكرارها وبعد إتقانها يقوم المتعلم بأداء الحركة ككل مرة أخرى والتدريب عليها باستمرار ويطلق على هذه 

الجزئية الكلية وباستخدام هذه الطريقة في تعليم المهارات الحركية يمكن االستفادة من  –الطريقة الكلية 

 . جزئية وكذلك يمكن تالفي العيوب في كل منهاممميزات كل من الطريقة الكلية والطريقة ال

 : طريقة المحاولة والخطأ:رابعا  -

تلك الطريقة من الطرق الهامة التي تستخدم في مجال تعليم المهارات الحركية في التربية الرياضية        

وتتلخص هذه الطريقة في أن المتعلم يقوم بأداء الحركة ويمر بمراحل الفشل والنجاح أثناء أداء تلك الحركة 

لك الحركة ومن خالل المحاوالت ومن خالل المحاوالت يحاول المتعلم عزل الحركات والنجاح أثناء أداء ت



يحاول المتعلم عزل الحركات الخاطئة أو الزائدة والبقاء على الحركات الصحيحة التي يقوم بتكرارها حتى 

 . يصل إلى أداء الحركة بصورة جيدة

 : : طريقة حل المشكالتخامسا  -

يزود  أنت والخبرات التي ينبغي تتطلب هذه الطريقة في التدريس من المدرس أن يقوم بتنظيم المعلوما      

بها تالميذه حول مشكالت تتصل بحياتهم وحاجاتهم ويطلب منهم العمل على بحث تلك المشكالت وحلها 

ويعتمد التلميذ تمام االعتماد على نفسه وعلى جهوده للتغلب على المشكالت التي يعرضها المدرس وفي 

ريب وبذلك بضرورة التغلب عليها ألنها تمسه من قنفس الوقت يشعر بمدى المشكلة التي تواجهه ويحس 

ولذا ينبغي على المدرس أن يعمل على إتاحة الفرص لتالميذه  ،هذه المشكلة نيكون في موقف ايجابي م

ويتضمن أسلوب حل المشكالت في درس التربية الرياضية  ،كلة ورسم الخطط والتفكير في حلهالتحديد المش

ق قيام مدرس التربية الرياضية بإعداد مشكلة أو مواقف في خطوات سير تعليم مهارة حركية لتحل عن طري

الدرس وتختلف  أثناءمن تلقائه إلى حلها والتفكير فيها من خالل التجربة  التلميذ الذي يجد نفسه مدفوعا

ألغراض البرنامج ومستوى ية على التالميذ تبعا لة التي يعرضها مدرس التربية الرياضدرجة تعقيد المشك

  :نضج وخبرة التالميذ السابقة

 :: طريقة البرنامجسادسا  -

يعتبر أسلوب البرمجة أحدج األساليب التكنولوجية الحديثة في مجال التعليم وقد اهتمت التربية الرياضية      

المبرمج حيث يعتبر طريقة من طرق التدريس الفردي التي يمكن االستفادة منها في تعليم المهارات  بالتعليم

شرح هذه المهارات في دروس التربية  أثناءالحركية المختلفة ما يساعد على توفير وقت ويقل جهد المدرس 

 . ية الرياضيةالرياضية كما يساعد على تقدم التالميذ بأنفسهم دون حاجة مستمرة لمدرس الترب

والتعليم المبرمج نوع من أنواع التعليم الذاتي وهو برنامج يقوم المدرس بإعداده بأسلوب خاص ويتم     

عرضه من خالل كتاب مبرمج يتألف من مجموعة من األطر ويتكون كل إطار من خطوات صغيرة تبدأ 

عرفة التلميذ لألخطاء التي يقع فيها من األعمال البسيطة السهلة وتتدرج في صعوبتها بعد ذلك ومن خالل م

ى ذلك فإن كل إطار يتضمن مثيرا يستطيع أن يقوم بتصحيحها مما يعزز بالتالي استجابته الصحيحة وعل

 .واستجابة وتعزيزا 

 أنواع طرق تدريس التربية الرياضية : 

الحركية كل دون تقسيم الحركة من خالل هذه الطريقة يتم تعليم التالميذ المهارة     أوال ً: الطريقة الكلية :

  إلى أجزاء 

  تعتبر أكثر فائدة في المراحل األولى للتعلم .   -مميزات الطريقة الكلية : 

 تستخدم في تدريس المهارة الحركية التي ال يمكن تجزئتها والتي تمثل وحدة متكاملة .       -

 تسهم في خلق أسس تذكر المهارات الحركية .          -

 تعتبر أفضل في التدريس كلما زادت وسن المتعلم .          -

 تعتبر طريقة شيقة بالنسبة للتالميذ .          -

 تناسب كثرة عدد التالميذ في ؤالفصل .          -

 تناس الحركات المهارية البسيطة وغير البسيطة .         -

   بين الطالب .ال تقابل الفروق الفردية    -عيوب الطريقة الكلية : 

 هناك بعض المهارات الحركية التي يصعب تعلمها كل .    -

هذه الطريقة تعتبر من الطرق الهامة في تعليم المهارات الحركية وفيها تقسم   أوال ً: الطريقة الجزئية :  

الجزء ينتقل الحركة إلى أجزاء ويقوم المدرس يتعليم كل جزء قائم بذاته وعندما يتأكد المدرس من إتقان هذا 

إلى جزء آخر في الحركة وهكذا حتى ينتهي من كل األجزاء ويقوم بعد ذلك بجميع تلك األجزاء بعضها 

  البعض .



 يفضل استخدامها عند تعليم المهارات الحركية المركبة .    مميزات الطريقة الجزئية :

 تساعد على إتقان أجزاء الحركة .    ¤

 لحركة .تساعد على فهم كل جزء من ا   ¤

 تستخدم إذا كان عدد التالميذ بالفصل قليال ً .    ¤

 تراعي الفوارق الفردية بين التالميذ .    ¤

وفيها تؤدى المهارة الحركية ككل ثم تختار األجزاء الصعبة من المهارة   ثالثا ً: الطريقة الكلية الجزئية : 

المتعلم بأداء الحركة ككل مرة أخرى والتدريب الحركية ويتم التدريب عليها وتكرارها وبعد إتقانها يقوم 

الجزئية الكلية وباستخدام هذه الطريقة في تعليم المهارات  –عليها باستمرار ويطلق على هذه الطريقة الكلية 

الحركية يمكن االستفادة من ممميزات كل من الطريقة الكلية والطريقة الجزئية وكذلك يمكن تالفي العيوب 

  في كل منها . 

تلك الطريقة من الطرق الهامة التي تستخدم في مجال تعليم المهارات    ابعا ً: طريقة المحاولة والخطأ: ر

الحركية في التربية الرياضية وتتلخص هذه الطريقة في أن المتعلم يقوم بأداء الحركة ويمر بمراحل الفشل 

عزل الحركات والنجاح أثناء أداء تلك  والنجاح أثناء أداء تلك الحركة ومن خالل المحاوالت يحاول المتعلم

  الحركة ومن خالل المحاوالت يحاول المتعلم عزل الحركات الخاطئة أو الزائدة والبقاء على الحركات

 الصحيحة التي يقوم بتكرارها حتى يصل إلى أداء الحركة بصورة جيدة 

درس أن يقوم بتنظيم المعهلومات تتطلب هذه الطريقة في التدريس من الم  خامسا ً: طريقة حل المشكالت :

والخبرات التي ينبغي ان يزود بها تالميذه حول مشكالت تتصل بحياتهم وحاجاتهم ويطلب منهم العمل على 

بحث تلك المشكالت وحلها ويعتمد التلميذ تمام االعتماد على نفسه وعلى جهوده للتغلب على المشكالت التي 

دى المشكلة التي تواجهه ويحس بضرورة التغلب عليها ألنها يعرضها المدرس وفي نفس الوقت يشعر بم

  تمسه من قريب وبذلك يكون في موقف ايجابي مه هذه المشكلة .

ولذا ينبغي على المدرس أن يعمل على إتاحة الفرص لتالميذه لتحديد المشكلة ورسم الخطط والتفكير في 

ضية قيام مدرس التربية الرياضية بإعداد حلها . ويتضمن أسلوب حل المشكالت في درس التربية الريا

مشكلة أو مواقف في خطوات سير تعليم مهارة حركية لتحل عن طريق التلميذ الذي يجد نفسه مدفوعا ً من 

تلقائه إلى حلها والتفكير فيها من خالل التجربة اثناء الدرس وتختلف درجة تعقيد المشكلة التي يعرضها 

 الميذ تبعا ًألغراض البرنامج ومستوى نضج وخبرة التالميذ السابقة .مدرس التربية الرياضية على الت

يعتبر أسلوب البرمجة أحدج األساليب التكنولوجية الحديثة في مجال التعليم وقد   سادسا ً: طريقة البرنامج 

اهتمت التربية الرياضية بالتعليمك المبرمج حيث يعتبر طريقة من طرق التدريس الفردي التي يمكن 

ستفادة منها في تعليم المهارات الحركية المختلفة ما يساعد على توفير وقت ىوجهد المدرس اثناء شرح اال

هذه المهارات في دروس التربية الرياضية كما يساعد على تقدم التالميذ بأنفسهم دون حاجة مستمرة لمدرس 

 التربية الرياضية . 

هو برنامج يقوم المدرس بإعداده بأسلوب خاص ويتم والتعليم المبرمج نوع من أنواع التعليم الذاتي و 

عرضه من خالل كتاب مبرمج يتألف من مجموعة من األطر ويتكون كل إطار من خطوات صغيرة تبدأ 

من األعمال البسيطة السهلة وتتدرج في صعوبتها بعد ذلك ومن خالل معرفة التلميذ لألخطاء التي يقع فيها 

عزز بالتالي استجابته الصحيحة وعلى ذلك فإن كل إطار يتضمن مثيراً  يستطيع أن يقوم بتصحيحها مما ي

 واستجابة وتعزيزا ً . 

 البرنامج التفريقي :  –البرنامج الخطي  –البرنامج القافز أنواع البرامج في التعلم المبرمج :  

 ابقة له فيها .في هذا البرنامج يقفز التلميذ من اإلطارات التي بها خبرة سالبرنامج القافز :    -1

ويراعى في هذا البرنامج التدرج من إطار إلى آخر من البسيط إلى الصعب كما   البرنامج الخطي :  -2

 يقوم التلميذ فيه باختيار االستجابة المطلوبة من بين احتماالت متعددة . 



 يحتوي على عدد كبير من اإلطارات وفيه يختار التلميذ االستجابة  البرنامج التفريقي :  -3

عند قيام المدرس بعمل برنامج تعليم كيف يمكن لمدرس التربية الرياضية وضع برنامج تعليمي مبرمج 

  مبرمج يجب عليه اتباع ما يلي : 

 تحدي األهداف التنعليمية للبرنامج .   -1

 صياغة األهداف التعليمية .    -2

 التعرف على خصائص التالميذ من حيث النضج والخبرات السابقة .    -3

تحليل المحتوى المهاري للمهارات المطلوب وضع البرنامج لها الخطوات الفنية لطريقة أداء كل مهارة    -4

 . 

ن تحديد وصياغة أهداف التعليم التي يسعى التلميذ إلى تحقيقها من خالل دراسته للبرنامج وذلك م   -5

خالل تحليل العمل لبيان العالقات الي تربط بين أهداف البنامج بالمادة التعليمة مع مراعاة خصائص التلميذ 

 وكيفية تعلمه .

 مرحلة وضع البرنامج ويتم فيها :    -6

 تنظيم المادة التعليمية من حيث : 

 التنظيم التدريجي ويتم فيه التدرج للمادة من السهولة للصعوبة .   -

 لتنظيم الدافعي ويتم فيه ترتيب المادة العلمية بطريقة تعلم على إثارة دافعية التالميذ .ا  -

 استرتيجية وضع البرنامج وتحقق من خالل : 

 األشكال التوضيحية(  –األسئلة  –الرسوم  –تحديد أنشطة قبلية إثارة دافعية التالميذ للتعلم )الصور  -

 نب المدرس . تحديد طرق تقويم المعلومات من جا  -

 تحديد شروط التعلم التي تزيد من فرصة مشاركة في الدرس .   -

 اختيار أساليب التعزيز .   -

كتابة البرنامج : ويتم ذلك عن طريق تحديد األطر الخاصة بالبرنامج المبرمج والممثلة في أطر    -7

 تمهيدية ، أطر معلومات ، أطر المراجعة ، أطر محددة ، أطر التصميم . 

مرحلة التقويم : ويتم أثناء إعداد البرنامج وذلك من أجل التأكد من أنه يعلم )أي يحقق األهداف( وذلك    -8

 بتجربة البرنامج وتعديله في ضوء النتائج . 

تتمثل أهمية التعليم المبرمج في درس التربية   ضية : اأهمية التعلم المبرمج في درس التربية الري

 الرياضية فيما يلي : 

 يساعد التالميذ على أن تعلم نفسها بنفسها وفقا ً لمستوى كل واحد .    -1

 يجعل ما يتعلمه التالميذ باقي األثر .    -2

 يعمل على توفير الوقت المخصص لشرح المهارات أثناء الدرس .    -3

 التشويق بين التالميذ .   يساعد على إثارة   -4

 يعمل على تقليل الجهد الواقع على مدرس التربية الرياضية .    -5

 يتيح للمدرس فرص للقيام بالمالحظة وتوجيه التالميذ .    -6

 يساعدعلى توفير فرص التقويم الذاتي للتالميذ .    -7

 يساعد على مواجهة تزايد التالميذ أثناء دروس التربية الرياضية .    -8

 لفوارق الفردية . يساعد على مراعاة ا   -9

 سابعا ً: أسلوب الوسائط المتعددة : 

يعتبر أسلوب الوسائط المتعددة نوعا ً من أنواع التعليم الذاتي واحد من األساليب التكنولوجية الحديثة      

التي غزت مجال طرق التدريس في الكثير من المواد الدراسية ولكن حتى اآلن لم يستخدم في تدريس 

 كمية بدروس التربية الرياضية بالمدارس المصرية المهارات الحر



والوسائط المتعددة مصطلح يستخدم للداللة على العديد من األسماء والمسميات في مجال التعليم ويصف 

 ألجهزة التكنولوجيا واالختراعات الحديثة .

ة بأسلوب الخطوات التي يجب على مدرس التربية الرياضية استخدامها في تدريس المهارات الحركي

 الوسائط المتعددة : 

 تحديد المهارات الحركية التي يريد تدريسها للتالميذ .    -1

عمل برنامج يتضمن تلك المهارات على أنيتم عرضه من خالل بعض الوسائط )الكتاب المبرمج ،     -2

 صور ، أفالم ، شراح ، نماذج(

 لى مسافات مناسبة من بعضها . توفير مكان مناسب يتم فيه وضع الوسائط المتعددة ع   -3

السماح بدخول التالميذ للمكان الذي تم وضع الوسائط وذلك من أجل مشاهدة برنامج المهارات    -4

 الحركية على أن يتم ذلك من خالل ترتيب معين يتمشى مع البرنامج الذي تم وضعه . 

مج تخرج التالميذ لممارسة تلك بعد مرور جميع التالميذ على كافة الوسائط التي تتضمن البرنا   -5

بدون شرح من المدرس ولكن التالميذ تعتمد فقط على التغذية ” التعليم الذاتي“المهارات الحركية في الملعب 

 الراجعية الناتجة من البرنامج الذي تم من خالل الوسائط . 

 خطوات إعداد برنامج باستخدام الوسائط المتعددة : 

 د تحقيقها مع صياغتها . تحديد األهداف المرا    -

 تصمي البرنامج وبناؤه ويتم من خالل :   -

 رسم الخطوط العامة للبرنامج .   -1

 جمع المادة العلمية الالزمة لبنائه .    -2

بناء البرنامج ويضع من الوسائط المتعددة التي سوف تستخدم في البرنامج على أن تتوفر فيها عناصر    -3

 ية . التشويق والدقة العلم

 .تطبيق البرنامج .   -4

 تقويم البرنامج من خالل االختبارات المتقننة .   -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 05المحاضرة رقم

 أساليب التدريس                       
 :تمهيد

تعد أساليب التدريس إحدى المحاور األساسية لعملية التدريس في مجال التربية البدنية والرياضية ، حيث    

أن التدريس ال يعتبر مجرد عمل أو وظيفة بل هو عملية تصميم مشروع ضخم متشعب الجوانب التصاله 

التدريس يعتبر من بين القواعد مباشرة بأولئك الذين نقوم بتدريسهم ، وعليه فان فهم العوامل المؤثرة في 

 األساسية التي يجب على العاملين في الميدان معرفتها وتفهم مختلف القرارات قصد بناء أساليب التدريس .

ولهذا فان إلمام المدرس بمختلف األساليب يعينه على تسير عملية بصورة فعالة ، ونظرا ألهمية الموضوع 

انطالقا من تطور هذه األساليب وأهميتها في مجال التربية البدنية  ليه بنوع من التفصيل إفقد تم التطرق 

 والرياضية بعدها التطرق إلى أساليب التدريس قيد الدراسة .

 مفهوم أساليب التدريس:  -1

يقصد به مجموعة من األنماط  التدريسية الخاصة بالمعلم والمفضلة لديه ويعني ذلك انه قد نجد أسلوب    

يختلف عنه لدى معلم أخر رغم أن طريقة التدريس المتبعة واحدة .وهذا ما يدل على أن  التدريس لدى المعلم

أسلوب التدريس يرتبط ارتباطا وثيقا بالخصائص الشخصية ، وبمعنى أخر فإذا كانت طريقة التدريس تعني 

منها اإلجراءات العامة التي يقوم بها المعلم فان األساليب يقصد بها إجراءات خاصة ضمنية ، تتض

 التي تجري في الموقف التعليمي . اإلجراءات العامة

أسلوب التدريس هو الكيفية التي يتناول بها المعلم طريقة التدريس أثناء قيامه بعملية التدريس، أو هو 

األسلوب الذي يتبعه المعلم في تنفيذ طريقة التدريس بصورة تميزه عن غيره من المعلمين الذين يستخدمون 

 ، ومن ثم يرتبط بصورة أساسية بالخصائص الشخصية للمعلم.نفي الطريقة

ومفاد هذا التعريف أن أسلوب التدريس قد يختلف من معلم إلى آخر، على الرغم من استخدامهم لنفس       

أننا نجد أن المعلم )س( يستخدم طريقة المحاضرة، وأن المعلم )ص( يستخدم أيضاً  كالطريقة، مثال ذل

ً دالة في مستويات تحصيل تالميذ كال منهم. وهذا يعني أن تلك طريقة المحاضرة و مع ذلك قد نجد فروقا

الفروق يمكن أن تنسب إلى أسلوب التدريس الذي يتبعه المعلم، وال تنسب إلى طريقة التدريس على اعتبار 

 أن طرق التدريس لها خصائصها وخطواتها المحددة والمتفق عليها.

ية التي تناول فيها المربي طريقة التدريس أثناء قيامه بعلية التدريس، أو هو أسلوب التدريس هو الكيف   

األسلوب الذي يتبعه المدرس في تنفيذ طريقة التدريس بصورة تميزه عن غيره من المدرسين الذين 

 يستخدمون نفس الطريقة . والتي ترتبط صورة أساسية بالخصائص الشخصية للمعلم.

 :طبيعة أسلوب التدريس -

سبق القول أن أسلوب التدريس يرتبط بصورة أساسية بالصفات والخصائص والسمات الشخصية للمعلم،    

أثناء قيامه بعملية  إتباعهاوهو ما يشير إلى عدم وجود قواعد محددة ألساليب التدريس ينبغي على المعلم 

شخصيته وذاتيته وبالتعبيرات ل مرهونة بالمعلم الفرد وبظالتدريس، وبالتالي فإن طبيعة أسلوب التدريس ت

اللغوية، والحركات الجسمية، وتعبيرات الوجه ، واالنفعاالت، ونغمة الصوت، ومخارج الحروف، 

واإلشارات واإليماءات، والتعبير عن القيم، وغيرها، تمثل في جوهرها الصفات الشخصية الفردية التي 

يز أسلوب التدريس الذي يستخدمه وتتحدد طبيعته يتميز بها المعلم عن غيره من المعلمين، ووفقاً لها يتم

 وأنماطه.

 



 تطور أساليب التدريس: -2

لقد أثمر تطور مختلف العلوم نتيجة لجهود الباحثين والعلماء في تطوير التدريس ن وظهرت نتيجة لذلك    

ملزما بإتباع كان في القديم بنظر إلى المدرس على انه كل شيء وكان  أساليب التدريس الحديثة بعد ما

كان في زمان يلتزم به المدرس بإتباع " ":لسمرائياعباس احمد "يقول  .خطوات مضبوطة مفروضة عليه

أساليب تدريس معينة ولكن ال يصل إلى األهداف المقصودة كانت عملية التدريس شكلية ال يمكن أن يبدع 

 . "المقترحفي تدريسه فقد كان مجبرا على تنفيذ بنود الدرس حسب شكل التسلسل 

إن المدرس يجب أن يقف فوق منصته بحيث يبقى الطلبة تحت مستوى ": "فكري حسن الريان"ويضيف   

 ليه، وان على المدرس أن ينشئهم علىإنظره ، وال يسمح ألحد منهم بعمل شيء سوى اإلنصات والنظر 

إذا ما رأوا هذا النبع يتدفق أن  الفكرة القائلة بان فم المدرس يتدفق منه سيل المعرفة ، وان واجب التالميذ

 ."يصغوا إليه حتى ال يفوتهم شيء منه

قيت عملية التدريس على حالها لمدة من الزمن ، مما عجل بدفع المهتمين بالتربية إلى التفكير والبحث بو  

 عن بدائل جديدة للتدريس حتى يحقق أهدافه .

مجموعة أساليب تدريسية حديثة ، أو ما تعرف وبدا يظهر هذا جالبا في القرن العشرين بعد اكتشاف   

التوصل لفهم عملية التدريس ،  يإلوهذا ما أدى  "سارة اشوورث"و "موسكا موستن"باألساليب الحديثة 

أن االكتشاف األصلي لمجموعة األساليب انطلق وتأثر " ":سارة اشوورث"و "موسكاموستن"حيث يقول 

ذكرهم في المراجع األصلية فضال عن المراجع الحالية ، وبخصوص بالعديد من الكتاب والباحثين الذين تم 

من الباحثين البحث في هذا المجال  ، حيث  "موسكا موستن"أهمية األساليب في فهم عملية التدريس يطلب 

أن مجموعة األساليب تعطي إمكانية جديدة للقيام بعملية البحث في مجال التربية البدنية والرياضية ، فالبحث 

تبار الفرضيات الموضوعة حول العالقة الممكنة والموجودة بين كل أسلوب من األساليب واألهداف باخ

 التربوية  ومختلف التغيرات التربوية .

 :أساليب التدريس وأنواعها -3

كما تتنوع إستراتيجيات التدريس وطرق التدريس تتنوع أيضاً أساليب التدريس، ولكن ينبغي أن نؤكد أن     

التدريس ليست محكمة الخطوات، كما أنها ال تسير وفقاً لشروط أو معايير محددة، فأسلوب التدريس أساليب 

يرتبط بصورة أساسية بشخصية المعلم وسماته وخصائصه، ومع تسليمنا بأنه ال يوجد أسلوب محدد يمكن 

ظل مرهونة، تفضيله عما سواه من األساليب، على اعتبار أن مسألة تفضيل أسلوب تدريسي عن غيره ت

بالمعلم نفسه وبما يفضله هو، إال أننا نجد أن معظم الدراسات واألبحاث التي تناولت موضوع أساليب 

التدريس قد ربطت بن هذه األساليب وأثرها على التحصيل، وذلك من زاوية أن أسلوب التدريس ال يمكن 

 ذ.الحكم عليه إال من خالل األثر الذي يظهر على التحصيل لدى التالمي

 مري:            ألاألسلوب ا -1

األول في  مجموعة األساليب ، حيث يتميز هذا األسلوب بقيام المعلم باتخاذ جميع  ألمريايعتبر األسلوب   

القرارات في بنية وتركيب هذا األسلوب ، أي أن المعلم يكون منفردا في اتخاذ  القرارات في كافة مراحل 

بعد الدرس( وما على المتعلم إال االنصياع لتلك األوامر وتنفيذ ما يطلب  –أثناء الدرس -الدرس)قبل الدرس

منه ، وتكون العالقة مباشرة بين األمر واالنجاز والصفة الغالبة على هذا األسلوب ينبغي أن تكون وفق 

 تي:آلالتصور ا

 اإلنجاز الجيد، ويأتي بعد األمر. -

الوزن لضمان استمرار مفعول األوامر واألداء الصحيح من قبل يكون المعلم مستمرا بإعطاء اإليقاع أو  -

 المتعلمين .

 .اغلب قرارات المعلم ال تناقش  -

 الجانب اإلبداعي يقرره وال عالقة للمتعلم به .  -



 مري : ألمميزات األسلوب ا -

الكريم مري بمجموعة من الخصائص اإليجابية حسب عباس احمد ألسمرائي وعبد أليتميز األسلوب ا  

 ألسمرائي منها :

 استخدام هذا األسلوب مع التالميذ الصغار مناسب  -1

 يمكن استخدامه مع المبتدئين في ممارسة المهارة . -2

 يمكن استخدامه في ممارسة المهارة الصعبة قصد السيطرة على مسار العمل. -3

 لفردية .يمكن استخدامه في تصحيح األخطاء الشائعة في الفعالية واألخطاء ا -4

 يزرع االنضباط والنظام داخل الحصة ويساعد على حسن سيرها . -5

 يستخدم لتوجيه الطاقات الزائدة عند الطفل بشكل صحيح مما يخدم نموه  -6

 سرعة إيصال المعلومة للتالميذ عندما يكون هناك أعداد كبيرة من التالميذ -7

 يساعد على تحسين األداء  بسبب التكرار . -8

 مري: ألاألسلوب ا عيوب -

 اقتصار دور التلميذ على استقبال األوامر من المعلم وتذكره ألدائه المهاري  -

 تحديد وتضيق العالقات االجتماعية بين التالميذ. -

  .ال يأخذ بعين االعتبار الفروق بين التالميذ في القابليات -

 ال يعطي للتلميذ مجال لإلبداع .-

 العملية التقليدية.عدم وضوح الغرض العام من -

 ال يشجع على التعاون بين التالميذ للوصول إلى اإلنجاز المثمر. -

 مر:ألدور المعلم في أسلوب التدريس با -

ساليب التدريس ، يشمل األمور التي سنحاول أن أن الدور األساسي الذي يمثله المعلم في هذا النوع  من إ  

 نوجزها فيما يلي :

 .تحديد أهداف الحصة -

  .اختيار األنشطة المناسبة خالل الحصة -

 تحديد كمية وكيفية ونوعية أداء الحركات الرياضية . -

 .المعلم هو الذي يقوم بالتصحيح والتقويم -

 تحديد نوع النشاط الرياضي أو التمارين التي يجب على المتعلم تنفيذها. -

 دور المتعلم في ظل أسلوب التدريس باألمر: -

سبق ، يتجلى لنا بان للمتعلم دور محدود في العملية التدريسية حيث يتبين بان دوره  خالل مامن         

يتمثل في االستجابة المباشرة أو التنفيذ المباشر لألوامر المقدمة من طرف المعلم ،أي يجب عليه القيام 

 بمختلف النشاطات المقدمة إليه وينجزها نبعا لتعليمات وتوجيهات المعلم .

 األسلوب التدريبي: -2

إن انتقال عدد معين من القرارات من المعلم إلى التلميذ يؤدي إلى إيجاد عالقات جديدة بين المعلم و التلميذ   

وبين التلميذ و الواجبات الحركية أو المهارات، و بين التالميذ أنفسهم وبما أن األساليب التدريس هي 

علم أو المتعلم لتحقيق الهدف ، فان ألسلوب التدريبي يسمح مجموعة من القرارات التي تتخذ من طرف الم

يقول موسكا موستن و سارة اشوورث  ،بانتقال جملة من القرارات في مراحل محددة من الدرس إلى التلميذ

: " أن األسلوب التدريبي يؤدي إلى إيجاد واقع جديد ، فهو يوفر ظروفا جديدة في عملية التعلم ، و يتوصل 

مختلفة من األهداف ، حيث أن قسما من هذه األهداف له عالقة بأداء المهارات ، بينما القسم  إلى مجموعة

 األخر له عالقة باتساع نطاق دور الفرد في األسلوب ".

 مميزات األسلوب التدريبي : -



ر أحسن من إن من اكبر مميزات هذا األسلوب ، هو االستقاللية المحدودة التي يتمتع بها التلميذ ، والتي تعتب

األسلوب األمري . تقول عفاف عبد الكريم : " بإمكان المتعلمين في هذا األسلوب أن يمارسوا االستقاللية 

، و هو يتميز بتوفير زمن كافي للتطبيق و الهدف من هذا األسلوب هو تعليم المهارة في ول درجاتهافي أ

د السامرائي مميزات األسلوب التدريبي ظروف تسمح بتوفير أقصى وقت لتطبيقه . و يوضح لنا عباس احم

 في النقاط التالية :

 _ يمكن استخدام هذا األسلوب مع مجموعة كبيرة من التالميذ .

 _ يساعد على إظهار المهارات الفردية و اإلبداع .

 _ يعطي وقتا كافيا للتالميذ لممارسة الفعالية .

 _ يعلم التلميذ كيفية اتخاذ القرارات الصحيحة .

 كن التالميذ من مشاهدة المعلم في الوضع الذي يختارونه ._ يم

 _ العمل بصورة استقاللية وفق منظور قواعد الدرس .

 عيوب األسلوب التدريبي : -

 يحتاج إلى أجهزة ووسائل كثيرة. -

 .ال يمكن من السيطرة على الحركات الدقيقة للتالميذ -

 حول تلك المهارة. يأخذ وقتا طويال من الدرس كما يحتاج إلى خلفية جيدة -

 األسلوب التبادلي : -3

في هذا األسلوب يتعلم التالميذ بقدر ما يتحملون من مسؤولية، واالعتماد على النفس والعمل في      

مجموعات زوجية، واستيعاب المعلومات وإيضاحها لزمالئهم، وهكذا بالتبادل حيث تقوى المهارات 

يفيد في تنمية المفاهيم البدنية واالجتماعية والعاطفية في حياة التالميذ، االتصالية بين التالميذ، وهذا األسلوب 

فالعالقة هنا غير مباشرة بين المعلم  بين منفذ العمل والمالحظ  والمعلم ،وهذا يؤدي إلى تكوين عالقة ثالثية 

ره ينقل تلك النصائح إلى والتلميذ الطبق للتقنية، بحيث يقوم بتقديم التغذية الراجعة للتلميذ المراقب والذي بدو

 التلميذ المنفذ. 

 مميزات األسلوب التبادلي: -

 يفسح المجال أمام كل تلميذ لتولي مهام التطبيق. -

 إعطاء التغذية الراجعة في الوقت المناسب. -

 ال تحتاج إلى وقت كبير للتعلم. -

 ممارسة القيادة لكل تلميذ وزيادة المهارات االتصالية بين التالميذ.   -

 عيوب األسلوب التبادلي: -

 صعوبة السيطرة على ورقة الواجب الحركي. -

 الحاجة إلى أجهزة كثيرة. -

 كثرة المناقشات بين التالميذ حول تنفيذ الواجب. -

 :(الذاتي المتعدد المستوياتالتطبيق ) أسلوب االحتواء _  تضمينال أسلوب-4

يعرف أيضا بأسلوب التكيف، وهذا األسلوب ال يعطي اهتماما كبيرا للعنصر اإلدراكي، وتلك الحاجة إلى  

يهتم بإتاحة الفرصة للمتعلم أن يدرك العالقة بين طموحه وحقيقة  أسلوبتقييم المعلم أو األقران، ولكنه 

. حيث يتيح الفرصة لكل تلميذ في أي مستوى من األداء  مهارة،الأدائه، فهو يتناول عدة مستويات ألداء 

ويعني أن للمتعلم حرية كبيرة في تحديد مستوى أدائه وكذا تطويره على حسب قدرات كل تلميذ على حدة 

حيث يوضح عباس احمد صالح السامرائي قائال :" إن هذا األسلوب يأخذ بنظر  دون النظر إلى اآلخرين.

الصف كافة ، فالتلميذ يؤدي الحركة من المستوى الذي يمكن أدائه ضمن العمل الواحد ،  االعتبار مستويات

 وبهذا فالقرارا الرئيسي يكون من قبل التلميذ حول بدء العمل و المستوى الذي يمكنه البدء به " .



 مميزات أسلوب االحتواء : -

 أسلوب التضمين في النقاط التالية: يذكر عباس احمد صالح السامرائي و عبد الكريم السامرائي مميزات

 _ توفير الفرصة لجميع التالميذ للقيام بأداء الواجب المكلفين به . 

 _ يكون األداء حسب إمكانية كل تلميذ في الصف.

 _ تشجيع التالميذ على تقويم أنفسهم أثناء العمل  .

 تشجيع التالميذ على االعتماد على النفس . -

 للقيام بمحاوالت أكثر ألداء الواجب . فسح المجال أمام التالميذ -

كما يرى الباحث أن هذا األسلوب يساعد التالميذ على حب المنافسة مع الزميل، و التشجيع على العمل 

 أكثر، وبذل الجهد اإلضافي.

 عيوب أسلوب االحتواء : -

 يتضمن هذا األسلوب عيوبا يذكرها عباس احمد صالح السامرائي فيما يلي :

 المجال أمام المعلم لمراقبة جميع التالميذ عند أدائهم._ ال يفسح 

 _ يحتاج إلى أجهزة و أدوات كثيرة و مساحات واسعة .

 _  يقلل من روح المنافسة بين التالميذ .

 _ يشجع روح التباطؤ في العمل .

و يؤثر عليه و كما أن الباحث يرى بان هذا األسلوب فرصة للتلميذ الذي يفشل في عمله بان ينهزم نفسيا ،   

ال يشجعه على العمل أكثر . و خاصة إذا الحظ تفوق أقرانه ) زمالئه ( و هو باق ال يبرح مكانه و ال 

 يستطيع بلوغ الهدف، و االنتقال إلى مرحلة أخرى أعلى و أصعب من المرحلة األولى .

 أسلوب حل المشكالت ) التفكير المتشعب ( : -5

ليب التدريسية حديثة التوجه ، و يتطلب البحث و التوجه و التساؤل البناء ويدخل هذا األسلوب ضمن األسا  

، و تضع المتعلم أمام قضايا شاملة و معقدة تتماشى و واقعه ؛ فتشجعه على البحث و تدفعه للتفكير و تكوين 

حل مواقف عقلية فكرية . و ذلك بعد تنظيم العمل الجماعي و توفير الشروط الالزمة النجاز العمل و 

 المشكلة . فالمشكلة هي :" موقف معين يحتوي على هدف محدد يراد تحقيقه " 

و هذا السؤال يتطلب تفسيرا أو حال ، إذ أن هذا األسلوب ينمي قدرة التلميذ على التنويع ، فيؤدي هذا بدوره  

 إلى اكتشافه لعدة بدائل يمكن التعبير عنها بحركة .

 مميزات أسلوب حل المشكالت : -

 يساعد التلميذ على تنشيط القدرات الفطرية ، و البحث على أنواع الحلول التي تساعد على حل المشكلة ._ 

 _ يعرف التلميذ العالقة بين اإلنتاج الفكري و األداء البدني .

 _ إتاحة الفرصة للتلميذ على إنتاج أفكار جديدة .

 أسلوب حل المشكالت : عيوب -

 ل استجابات األخرين المتشعبة ._ عدم قدرة التالميذ على تقب

 _ عدم قدرة التالميذ على إنتاج استجابات متشعبة بسؤال واحد .

 _ يحتاج إلى وقت كبير و كافي لعملية اكتشاف الحل .

_ يحتاج إلى مدرس جيد يدرك خصائص التالميذ و مستوى تفكيرهم من اجل وضع مشكال ت قابلة للحل 

 ذ .في حدود القدرات الفردية للتالمي

بين التالميذ في اكتشاف الحلول ؛ فكل تلميذ يقدم حال أو مجموعة من الحلول لمشكلة حركية واحدة و المثال 

على األلعاب شبه الرياضية : لعبة التمريرات العشر، لمس الزميل في المربع ، صياد السمك ، شد الزميل ، 

 مطاردة الدائرة ...

 



 أسلوب التدريس باالكتساب الموجه :  -6

أن التعلم باالكتساب يجعل المتعلم يشترك في عملية التعلم، وذلك  "زيتون كمال عبد المجيد"يرى        

 تحت إسراف معلمه، ففي هذه الطريقة يلعب المتعلم الدور الرئيسي في تعلمه.

حيث يعتمد أسلوب االكتشاف الموجه على نوع من التفاعل الفكري بين المعلم والتلميذ، حيث يقوم         

 المعلم بطرح أسئلة متتالية على التلميذ يقابلها استجابة حركية: أي   

 التلميذ. نتجابة واحدة مسا                       سؤال واحد من المعلم   -

مجموعة استجابات حركية من التلميذ تؤدي إلى اكتشاف الحركة               م مجموعة أسئلة من المعل  -

 المراد الوصول إليه. "الهدف الحركي"

ن يقوم المدرس بإعداد مجموعة من األسئلة بل بداية الدرس بحيث يكون هناك تسلسل في أوهذا يستلزم  

 .الهدف النهائي  هذه األسئلة كي تقود التلميذ إلى

 أسلوب التدريس باالكتساب الموجه :مميزات  -

 يجعل المتعلم مشاركا في العملية التعليمية التعليمة.  -

 .يؤكد  على التساؤل أكثر من اإلجابة  -

 يؤكد على التجريب بغية االستكشاف  واستمرارية عملية التعلم. -

 .دور المعلم في التدريس بأسلوب االكتشاف الموجه  -

 .بشكل متعاقب تخطيط وتصميم األسئلة -

 ينتظر المعلم استجابة المتعلم، وان يكون صبورا وال يتعجل استجابات . -

 دور المتعلم في أسلوب التدريس بأسلوب االكتشاف الموجه . -

في هذا األسلوب ينشغل المتعلم بالبحث واالكتشاف، وألنه ال يعرف الموضوع وال الهدف، فانه يسعى   

  معتمدا على األسئلة التي توجه إليه من قبل المعلم، وعليه تنمو معارفه وتزيد.إليجاد المفاهيم والعالقات 
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