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 - مدخل مفاهيمي عام -
 :مفهوم التربية. 1

 :مفهوم التربية من أكثر المفاهيم التربوية شمواًل وعمومية، وللتربية معنين رئيسين هما    
كافة تعتبر التربية عملية مجتمعية تعمل على تنمية جوانب الشخصية اإلنسانية من  :التربية كعملية . أ

 :النواحي وتتم هذه العملية من خالل وسائط معينة تنقسم إلى قسمين هما 
ويقصد بها المؤسسات التي تعمل وفق أهداف محددة و لها قواعد وأسس تحكم عملها  :وسائط نظامية *

 .وتسمى بالوسائط النظامية كالمدرسة، الجامعة، المعهد
م بنظام محدد وتسمى بالوسائط غير الرسمية هي المؤسسات التي ال تلتز  :وسائط غير نظامية* 

 .كالشارع، المسجد، األصدقاء، وسائل اإلعالم
هو العلم الذي يدرس الظواهر التربوية بشكل عام دراسة تعتمد على  :التربية كمجال معرفي منظم. ب

 الوصف والتحليل كما تعتمد على التشخيص والتجريب بقصد استخالص المبادئ والقوانين لمساعدة
 .المربين على فهم تلك الظواهر والتحكم فيها وتوجيهها لقيامهم بمهامهم في تنشئة األفراد على أحسن وجه

التربية أيضا عبارة عن طريقة يتوصل بها إلى نمو قوى اإلنسان العقلية واألدبية فينطوي تحتها جميع  -
 .الخ....صالح العادات ضروب التعليم والتهذيب التي من شأنها إنارة العقل وتقويم الطبع وا  

   :التعلم . 0
 :يعالج مفهوم التعلم من خالل ثالثة أوجه أساسية �

التعلم عملية تفكيرية تنطوي على استخدام المعرفة السابقة لدى المتعلم، واستراتيجيات  :التعلم كعملية. أ
ديدة بالمعرفة السابقة تفكيرية خاصة لفهم األفكار في الموقف التعليمي الجديد ومن ثم ربط االمعرفة الج

دماجها في البنية المعرفية للمتعلم  .وا 
هو تغير شبه دائم في األداء يحدث نتيجة تأثير ظروف الخبرة أو الممارسة أو  :التعلم كناتج. ب

 .التدريب
يعد مجال التعلم من أبرز المجاالت الدراسية المهمة، ويطلق على هذا المجال : التعلم كمجال دراسي. ج

 .س التعلم او سيكولوجية التعلم وهو أحد الفروع األساسية لعلم النفس التربويعلم نف
مفهوم فرضي يستدل عليه من خالل نتائج عملية التعليم واألداء : كما يعرف التعلم بأنه - �

 .التحصيلي للتالميذ
ه عائد أو نواتج بأنه التغير في سلوك الفرد كنتيجة لالستثارة والخبرة أي أن( Guilfordجيلفورد )عرفه  -

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 

، حيث يتعرض المتعلم "عن التدريب تغيير وتعديل في السلوك ثابت نسبيًا وناتج:" يعرف التعلم بأنه  -
سلوكه أو يتعدل بتأثير ما تعرض له، وهو ثابت نسبيًا  م إلى معلومات أو مهارات ومن ثم يتغيرفي التعل

هناك مجموعة من المعارف والمهارات تقدم للمتعلم، فيكون التعلم عن طريق  بشكل عام، فغالبًا ما يكون



وللتحقق من  تسابها،بذل ذلك المتعلم جهدًا يحاول من خالله تعلم تلك المعارف أو المهارات ومن ثم اك
االنتهاء منه، فإذا زاد هذا الفرق  معرفته لها عن طريق معرفة الفرق بين حالة االبتداء في الموقف وحالة

 .في األداء ضمن لنا ذلك حصول التعلم
  :ويصنف التعلم من حيث أشكاله وموضوعاته إلى ما يلي    

 . ني والمعلومات التي يحتاج إليها في حياته اكتساب الفرد األفكار والمعا يهدف إلى: تعلم معرفي -
ويهدف إلى تمكين الفرد من استخدام األساليب العلمية في التفكير سواء في مجال  :تعلم عقلي -

 .المشكالت أو في مجال الحكم على األشياء
وافق إكساب الفرد االتجاهات والقدرة على ضبط النفس في بعض الم ويهدف إلى: تعلم انفعالي وجداني -

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

 .أو نص قصير، أو حفظ األعداد والمعاني 
ويهدف إلى اكتساب الفرد العادات االجتماعية المقبولة في مجتمعة، وتعلم : وأخالقي تعلم اجتماعي -

 .لقية، كاحترام القانون النواحي الخ
ويطلق علية التعلم المعقد وهذا النوع من التعلم يتطلب من الفرد القيام بالجهد والفهم  :التعلم المقصود -

ومن خالل ما تقدم يمكن  والترتيب واالنتباه واستخدام بعض وسائل اإليضاح، سواء كان حركيا أو عقليًا،
 .سبي في السلوك ناتج عن الممارسةتعديل ثابت ن ل الخبرة، وهوتعريف التعلم بأنه تعديل للسلوك من خال

 :التعليم . 3
عملية مقصودة أو غير مقصودة مخططة أو غير مخططة تتم داخل المدرسة أو : يعرف التعليم بأنه -�

غير المدرسة في زمن محدد أو غير محدد ويقوم بها المعلم أو غير المعلم بقصد مساعدة الفرد على 
 .اكتساب الخبراتالتعلم و 

  المنظمة التي يمارسها المعلم بهدف نقل ما بذهنه من معلومات ومعارف إلى المتعلمين هو العملية - 
أن في ذهنه مجموعة من المعارف  الذين هم بحاجة إلى تلك المعارف، وفي التعليم نجد أن المعلم يرى

ة إليها فيمارس إيصالها لهم مباشرة من بحاج والمعلومات ويرغب في إيصالها للمتعلمين ألنه يرى أنهم
الممارسة هي التعليم، ويتحكم في درجة تحقق حصول  قبله شخصيًا وفق عملية منظمة ناتج تلك

 .المتعلمين على تلك المعارف والمعلومات المعلم وما يمتلكه من خبرات في هذا المجال
 :مفهوم التعليم اإللكتروني. 4

ريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة من حاسب وشبكاته ووسائطه التعليم اإللكتروني هو ط     
المتعددة من صوت وصورة، ورسومات، وآليات بحث، ومكتبات إلكترونية، وكذلك بوابات اإلنترنت سواء 
كان عن بعد أو في الفصل الدراسي المهم المقصود هو استخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصال 

 .متعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدةالمعلومة لل



الدراسة عن بعد هي جزء مشتق من الدراسة اإللكترونية وفي كلتا الحالتين فإن المتعلم يتلقى     
، وعندما نتحدث عن الدراسة اإللكترونية فليس (مصدر المعلومات)المعلومات من مكان بعيد عن المعلم 

، بل قد يكون التعليم اإللكتروني (online learning)المتزامن بالضرورة أن نتحدث عن التعليم الفوري 
هو أن نتعلم المفيد من مواقع بعيدة ال يحدها مكان وال زمان بواسطة : غير متزامن، فالتعليم أالفتراضي

 .اإلنترنت والتقنيات
 (: الرزم التعليمية)مفهوم الحقائب التعليمية . 5
هي عبارة عن حافظة أو حقيبة تحتوي على مواد متنوعة من هي شكل من أشكال التعليم المفرد، و  -

وكتب ونشاطات وأوراق تهيئ للمتعلم مجاالت مختلفة من الخبرة المرئية والحسية، فهي عبارة عن  وسائل
برنامج محكم التنظيم يقترح سلسلة من النشاطات التعليمية التعلمية، يتوفر فيها بدائل متنوعة تعمل على 

بوية محددة والمعلم هو من يقوم مسبقا بإعداد الحقيبة بمساعدة من المدرسة أو الكلية ، تحقيق أهداف تر 
 .وتعتبر هذه الطريقة من الطرائق المتقدمة جدا في التعليم 

 :الحقيبة التعليمية اإللكترونية. 1.5
مصممة  قت،و  وأي مكان، أي في فرد ألي وميسرة المتعلمين حول تفاعلية، متمركزة تعليمية حقيبة     

 سرعته  حسب  التعلم  متعلم لكل يتيح  بما اإللكترونية التكنولوجيات باستعمال خصائص بشكل جيد
هي أداة تقييم بديلة وأجزاء منتقاة يختارها  اإلتقان، الحقيبة االلكترونية من مستوى مقبول ليصل إلى

التفكير مليا بأبحاثه واختيار  إعطاء المتعلم خبرة من خالل تشجيعه على هدفها المتعلم من أعماله،
األفضل وبمساعدة المتعلمين على عمل ملفات الكترونية فإننا نسترعي انتباههم إلى عملية تعلمهم 
وندعوهم ونشجعهم على المشاركة في تقييمها، والحقائب االلكترونية مساندة للعملية التربوية وتهدف بشكل 

وتحسين عملية التعليم فالمتعلم شريك في وضع األهداف  أساسي إلى تحقيق عملية التعلم عند المتعلم
وتقييم األنشطة وهنا يشترك المتعلم مع المعلم في المناقشة والتقييم ويشترك المتعلم والمعلم في المناقشة 

تعلم كيفية أي  االلكترونية،  فالمتعلم تعلم كيف يقيم جميع أعماله وينتقي أفضلها ليضعها في الحقيبة
 . فسه التقييم بن

أيضا أفضل أعماله بعمل حقيبة الكترونية يضع فيها مثال أحسن خطة من خطط  يمكن أن يقدم المعلم   
دروسه وأحسن طريقة نفذها للتقييم فتكون بمثابة فكرة عامة عن أعماله يشاهدها ويرى تقدم عمله بشكل 

 .مستمر
  :مفهوم الدرس. 6

حدة في بنية محتوى المـنهج حيث يتضمن قدرا محدودا إلى أصغر و ( Lesson)يشير مفهوم الدرس      
من المعلومات والخبرات المرتبطـة بموضـوع واحد، كما يشير الدرس أيضا إلى الوقت المخصص لتـدريس 
هـذا القـدر المحدود من المعلومات والخبرات، ويعرف بالحصـة فـي نظـام التعلـيم المدرسي، ويعرف 

المنهج، والمحتـوى : الجامعي، ويـرتبط مفهـوم الدرس ارتباطا وثيقا بمفاهيم بالمحاضرة في نظام التعليم 



والكتـاب، والوحـدة فلكل منهج محتوى، وكل محتوى يشمل وحدات دراسية، وكل وحدة تشمل عددا من 
 .الدروس التي تغطي الجوانب المختلفة لموضوع واحد

 :مفهوم درس التربية البدنية والرياضية . 1.6
والكيمياء واللغة،  عموم الطبيعة: درس التربية البدنية والرياضية أحد أشكال المواد األكاديمية مثل يعتبر -

والمعلومات التي تغطي الجوانب  ولكن يختلف عن هذه المواد لكونه يمده أيضا بالكثير من المعارف
 :واأللعاب المختلفةالتمرينات تمثل  الصحية والنفسية واإلجتماعية، باإلضافة إلى المعلومات التي

محمود وآخرون،  . )الجماعية والفردية، والتي تتم تحت اإلشراف التربوي ألساتذة أعدوا لهذا الغرض 
 (99، ص2990

  : التدريس. 7
هو عملية اجتماعية يتم من خاللها نقل مادة التعلم سواء كانت معلومات أو قيمة أو حركة أو خبرة من  -

والتدريس ليس مجرد عمل أو وظيفـة بل عملية  المتعلملم المستقبل هو مرسل نطلق عليه عادة بالمع
تصميم مشروع ضخم متشعب الجوانب له مرتكزات واضحة التصاله بصـورة مباشـرة بمسـتقبل أولئك الذين 

 .تشجعهم على التعليم وتربيتهم منذ الصغر ليصبحوا شباب 
المعلم ويسهم فيها المتعلمون نظريا وعمليا ليتحقق  إن عملية التدريس سلسلة منظمة من األفعال يديرها -

 :لهم التعليم ويعنى ذلك أن المهمة األساسية للتدريس تتمثل في 
 .إيجاد الطرق لمساعدة المتعلم على التعليم والنمو  -
 .تصميم الخبرات التربوية إلكسابه المعلومات أو تنمية المهارات أو فهم الموقف  -
 .ن االستمتاع باكتساب الخبرات من خالل األنشطة التي يقومون بهاتمكين المتعلمين م -

يمكن النظر إلى عملية التدريس على أنها عملية تنسيق بين مجموعة من اإلجراءات واألفعال يقوم     
بها المعلم ويشترك فيها المتعلمين بهدف تحقيق مطالب النمو المتكامل للمتعلمين نموا يساير متطلبات 

 .مية المجتمعالعصر وتن
 :إستراتيجية التدريس .8

اإلستراتيجية هي فن استخدام اإلمكانات والوسائل المتاحة بطريقة مثلى لتحقيق األهداف المرجوة على     
أفضل وجه ممكن بمعني أنها طرق معينة لمعالجة مشكلة أو مباشرة مهمة أو أساليب عملية لتحقيق 

 . هدف معين 
 –ي خطة عامة للتدريس تشتمل على كل مكونات الموقف التدريسي من أهداف ه إستراتيجية التدريس    

 .وسائل تقويم –وسائل تعلم  –طرق تدريس 
أو  المعلم قبل سلفا من المختارة التدريس إجراءات من مجموعة مجملها في هي التدريس إستراتيجية    

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

 .المتاحة اإلمكانات ضوء وفي فاعلية ممكنه،



العملية  توجه التي العريضة الخطوط من مجموعة" هي اإلستراتيجية (0552) السايح مصطفي تعريف -
منظم  كلبش تحدث والتي التدريس أثناء المعلم عمل مسار وتوجه تحدد التي اإلرشادية واألمور التدريسية
 .سابقا المحددة التعليمية األهداف تحقيق بعرض ومتسلسل

 :مفهوم طريقة التدريس. 12
يستعمل مصطلحا الطرائق واألساليب في المراجع العربية كالمترادفين، دون تمييز في كثير من      

تعلم، وتنظيم األحوال، لكن يبدو أّن الطرائق أكثر شمولية من األساليب، إذ تتضمن عناصر التعليم وال
أي عناصر تحقيق األهداف، أما األساليب فهي ما يقوم به .... المحتوى، واستغالل الوسائل التعليمية

 ( 05، ص 2990يوندباس، .)المعلم فقط، أي أّن األسلوب هو جزء من الطريقة
 .هي المذهب والسيرة والمسلك الذي نسلكه للوصول إلى الهدف -
ه المعلم من خطوات متسلسلة متتالية ومترابطة لتحقيق هدف أو مجموعة طريقة التدريس هي ما يتبع -

 (  10، ص2991حسن، .)من أهداف تعليمية محددة
هي اإلجراءات التي يتبعها المعلم لمساعدة المتعلمين على تحقيق األهداف وقد تكون تلك اإلجراءات  -

تدعو المتعلمين إلى التساؤل أو محاولة مناقشات، أو توجيه أسئلة، أو تخطيط لمشروع أو إثارة لمشكلة 
االكتشاف أو فرض فروض أو غير ذلك من اإلجراءات، والطريقة هي حلقة الوصل بين المتعلم 

  .والمنهج
أنها جميع أوجه النشاط الموجه الذي يقوم به المعلم نحو : " يعرف عمر الشيباني طرق التدريس على -

في إحداث التغير المنشود في  المتعلمينية، وذلك بهدف مساعدة في إطار مقتضيات مادة تعليم المتعلمين
  ."سلوكهم

هي عملية عقلية منظمة هادفة تؤدي إلى بلوغ األهداف المرسومة بفعالية، وهي تمثل الرؤية الواعية  -
 .الشاملة بجميع عناصر التدريس وأبعادها، وتمثل الخطة التي يصنعها المعلم لنفسه

 : تدريسمفهوم أساليب ال. 11
يقصد به مجموعة من األنماط التدريسية الخاصة بالمعلم والمفضلة لديه ويعني ذلك انه قد نجد أسلوب  -

لدى المعلم يختلف عنه لدى معلم أخر رغم أن طريقة التدريس المتبعة واحدة، وهذا ما يدل على  التدريس
نى أخر فإذا كانت طريقة التدريس أن أسلوب التدريس يرتبط ارتباطا وثيقا بالخصائص الشخصية ، وبمع

تعني اإلجراءات العامة التي يقوم بها المعلم فان األساليب يقصد بها إجراءات خاصة ضمنية، تتضمنها 
 .اإلجراءات العامة التي تجري في الموقف التعليمي

دريس، أو هو أسلوب التدريس هو الكيفية التي تناول فيها المربي طريقة التدريس أثناء قيامه بعلية الت -
األسلوب الذي يتبعه المعلم في تنفيذ طريقة التدريس بصورة تميزه عن غيره من المعلمين الذين يستخدمون 

 نفس الطريقة، والتي ترتبط صورة أساسية بالخصائص الشخصية للمعلم
وسيلة لتعليم إجراءات يتبعها المعلم لتنظيم عملية التعلم وتوجيهها واتخاذ المعلم لطرق تدريس مختلفة ك  -

 (205محمود، ص.)  المتعلمين



 :التدريس في واألسلوب والطريقة اإلستراتيجية بين األساسية الفروق. 13
 المدى المحتوي الهدف المفهوم 
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 - التدريس -
 : مفهوم التدريس. 1
يوفرها المدرس في موقف تدريسي معين، وكافة اإلجراءات التي هو كافة الظروف واإلمكانيات التي  -

يتخذها في سبيل مساعدة المتعلمين على تحقيق األهداف المحددة لذلك الموقف، وهناك من يرى أن 
التدريس هو الجانب التكنولوجي للتربية، وتختلف النظرة إليه باختالف األهداف التربوية، وفلسفات التربية 

حاب االتجاه التقليدي يرون أن التدريس يقوم على الحفظ والتلقين أما أصحاب االتجاه واتجاهاتها فأص
 .الحديث فيرون أنه يقوم على التوجيه واإلرشاد

حسب الدكتور عادل أبو العز سالمة وزمالءه فالتدريس يعتبر نشاط تفاعلي تواصلي بين عناصر  -
و عبارة من الجهود المقصودة والمخطط لها التي يبذلها التدريس المتمثلة في المعلم والمتعلم والمنهاج وه

المعلم من أجل مساعدة الطالب على التعلم وفق قدراته واستعداداته وميوله، كما يمكن تعريف التدريس 
بأنه عملية مقصودة ومخطط لها تتم وفق تتابع معين من اإلجراءات التي يقوم بها المعلم أو تالميذه أو 

ة التالميذ على التعلم والنمو المتكامل، ويمكن تعريفه أيضا بأنه نظام من األعمال كليهما بقصد مساعد
المخطط لها يؤدي إلى نمو وتعلم الطلبة في الجوانب المختلفة، وهذا النظام يشمل على مجموعة من 

 (09، ص0555عادل وأخرون، ) .األنشطة الهادفة يقوم بها كل من المعلم والمتعلم
 :تدريس أهمية مهنة ال. 0



تعتبر مهنة التدريس من أشرف المهن التي يؤديها اإلنسان عامة والمعلم خاصة، إذ إن العاملين في     
هذا الميدان وهم المعلمون يتركون آثارا واضحة على المجتمع كله، وليس على أفراد منه فحسب، كما هو 

لحرفيين، فالمدرس عندما يدرس في الحال مع أصحاب المهن األخرى، كاألطباء والمهندسين والمحامين وا
نما يدرس لعشرات الطالب بل وللمئات خالل اليوم الواحد، والفرق  الفصل ال يدرس لطالب واحد فقط، وا 
واضح بين مهنة الطبيب على سبيل المثال الذي يخص بعالجه فردا واحدا من أفراد المجتمع، بل ويعالج 

على مريضه، كما يفعل المعلم الذي يؤثر تأثيرا كبيرا على  الجزء المعتل من بدنه، وال يترك أثرا علميا
عقول طالبه وشخصياتهم، وكيفية نموها وتفتحها على حقائق الحياة، وتعد عملية التدريس والتعلم األساس 
واألسبق بين المهن األخرى، فالطبيب والمهندس والمحامى والمحاسب والصيدلي وغيرهم البد وأن يمروا 

ألنهم من نتائج عمله وجهده وتدريبه في مراحل التعليم المختلفة، أضف إلى ما سبق أن  تحت يد المعلم،
المعلم يحاول دائما من خالل مهنة التدريس أن يجدد ويبتكر، وينير عقول التالميذ، ويهذب طباعهم، وأن 

ال يوضح الغامض، ويكشف الستار عن الخفي، ويربط بين الماضي والحاضر، ويخلق في نفوس األجي
 . الناشئة األمل واليقين، ويؤهلهم لبناء المجتمع الناجح القائم على فهم الحياة ومتطلباتها

التدريس أرحب وأوسع وأكبر مما يصبو إليه التعليم ويحاول تحقيقه، فالتدريس يصبو للتربية بمعناها     
تكتسب أو مهارات الواسع، بمعنى أن هدف من التدريس ال يقتصر على مجرد معلومات تلقى ومعارف 

نما التدريس هو  تتعلم، مثلما الحال بالنسبة للتعليم الذي يمأل العقل بشتى ألوان المعرفة والمعلومات، وا 
إعداد الفرد للحياة والتكيف والتغيير نحن األفضل، فمن خالل عملية التدريس تتحقق تربية العقل 

اية التدريس تتمثل في جعل الفرد عضًوا ، باختصار فإن غ. ...والشخصية والخلق والوجدان والضمير
عامال وكامال في مجتمعه، وتعويده على االعتماد على نفسه، واإلبداع واالبتكار والتفكير السليم، وذلك 
من خالل تنمية ملكاته العقلية والذهنية، وتقوية إرادته واالهتمام بصحته الجسمية والعقلية والنفسية، في 

كسابه مق  .ومات الخلق القويم، واالستمتاع بالحياةتكامل وتناغم، وا 
 :أسـس التدريـس. 4
 .تحديد عنوان الدرس -
 .تحديد أهداف الدرس -
 .إعداد الدرس -
 .إثارة ميل الطلبة ودافعيتهم للدرس -
 .مراعاة الفروق الفردية -
 .استخدام أكثر من حاسة في عملية التدريس -
 .لتعليميمالئمة بيئة الطلبة مع متغيرات الموقف ا -
 .أسلوب عرض الدرس -
 .خطة الدرس -
 .تقويم الدرس -



 :أهداف التدريس. 5
 :األهداف العامة. أ

هي أهداف واسعة بعيدة المدى قد تتسع لتشمل جميع النشاطات التعليمية خالل سنة دراسية أو مرحلة    
وال يمكن تحقيقها في وقت قصير دراسية كاملة، ترتبط باإلطار العام للفلسفة التربوية السائدة في المجتمع 

وعلى نحو سريع بل يحتاج تحقيقها بحكم خصائصها الى وقت طويل نسبيًا وتتصف بالعمومية وصعوبة 
 :قياسها وتتناول وصف النتائج النهائية للعملية التعليمية، ومن أمثلة هذا النوع من األهداف العامة 

 .ترسيخ الوحدة الوطنية  تنمية االعتزاز بالوطن والوالء له والعمل على -
 .تنمية القدرات والمهارات المتصلة بالتفكير العلمي للطلبة  -
 .اطالع الطلبة على الحضارات القديمة  -
والمالحظ على هذه األهداف أن القياس الدقيق لها ليس أمرًا سهاًل السيما ما يتصل بقياس األهداف    

الميول فقياس هذه األهداف أكثر صعوبة من قياس األهداف العامة المتعلقة بتنمية االتجاهات والقيم و 
ن لها أهمية بالغة ألنها تعبر عن جوهر العملية التعليمية وينبغي أن يكون لها  المتعلقة بالمادة الدراسية، وا 
صدى في محتوى المنهج الذي يشمل المادة الدراسية وطرائق وأساليب تدريسها والوسائل التعليميـة فضاًل 

نشطة المرتبطة بتدريس المواد الدراسية داخل المدرسة وخارجها، كما إنها تعد بمثابة موجهات عن األ
 .خاصة الختيار ما نستخدمه من مادة علمية وطرائق وأساليب تدريسية وأساليب التقويم 

 :األهداف السلوكية. ب
مالحظته وقياسه ويتوقع  نوع من الصياغة اللغوية تصف سلوكًا معينًا يمكن" األهداف السلوكية هي    

 " .أن يكون الطلبة قادرين على أدائه في نهاية النشاط التعليمي 
إن الهدف من التعليم هو إحداث التغير في سلوك الطلبة فالبد للمدرس من أن يحدد أهداف تدريسه    

ف العامة بدقة ووضوح في ضوء األنماط السلوكية التي يريد منهم الوصول اليها ولدى مقارنة األهدا
 :باألهداف السلوكية فإن األخيرة تتميز بالخصائص اآلتية 

هذه  يصاغ الهدف السلوكـي بصيغة الفعل المضارع فالهدف يعبر عنه بفعل يمثل أداء الطالب ومن -
 .....األفعال، يذكر، يعلل، يقارن، يفسر، يشرح، يميز، يسمي، يعدد، توضح

والمحتوى  هو الذي يتوقع من الطلبة اكتسابه بعد التعليم يتكون الهدف من سلوك ومحتوى، فالسلوك -
 .المجال الذي يستخدم فيه السلوك 

 .يتضمن فكرة واحدة كي ال يتشتت تفكير الطلبة ويجعلهم يفكرون في أمرين في آن واحد -
 .تكون متدرجة بمعنى أنه البد من مراعاة الترتيب التسلسلي لموضوعات المادة الدراسية  -
 .الهدف السلوكي قاباًل للقياس أي يمكن تحويله الى سؤال موجه الى الطلبة يكون  -
 .يمكن تحقيقها خالل مدة قصيرة نسبيًا أي خالل وقت الدرس  -
 .إنها أهداف محدودة وجزئية تتعلق بتدريس موضوع محدد  -
 .يدل الهدف على سلوك الطلبة ال على سلوك المدرس  -



 :مهارات التدريس. 6
 .التعاقد البيداغوجي والتربويمهارة  -
 ...مهارة التواصل واالتصال مع المتعلمين واإلدارة والزوار -
 .مهارات التخطيط للتدريس لألهداف والكفايات وكل اإلجراءات -
 .مهارة تحليل المحتوى وتركيب وبناؤه مع جماعة الفصل -
 .مهارة التقويم والتقييم -
 .مهارة إدارة قاعة الدرس -
 .ة إثارة دافعية الطالب نحو التعلممهار   -
 .مهارة التعامل مع المستجدات غير الوارد في الخطة -
 :ـ قواعد التدريس العامة7
 .التدرج من المحسوس إلى المجرد  -
 .التدرج من المعلوم إلى المجهول -
 .التدرج من غير المحدود إلى المحدود -
 .التدرج من البسيط إلى المركب -
 .لسهل إلى الصعبالتدرج من ا -
 .التدرج من األمثلة إلى القاعدة -
 .التدرج من العموميات إلى الجزئيات -
 :عناصر عملية التدريس. 8
 :تتكون عملية التدريس من أربعة عناصر رئيسة وهي   

شكل من أشكال التغّير المراد إحداثه بعد تعّرض المتعلم لموقف تعليمي معين، وهي بمثابة  :األهداف. أ
ة إنشائية تصف ما سيكون عليه المتعلم بعد مروره بمجموعة من الخبرات التعليمية، وهو يصف ناتج جمل

 التعليم وال 
 . يصف عملية التعليم، يشتمل على عبارات واضحة، ويمكن مالحظته، وقياسه بعد نهاية الموقف التعليمي

التي يمكن إكسابها للمتعلم،  مجموعة من الحقائق، والمعلومات، والمعارف، والخبرات :المحتوى .ب
ومجموعة االتجاهات، والقيم، والعادات، والمهارات التي يتّم تزويدها للمتعلم، بهدف وصوله إلى التنمية 

 .الشاملة، والمتكاملة، لتحقيق األهداف التي وضعها المنهج
ع النظريات، هي الطريقة التي يتم بها عرض المحتوى الدراسي، وتشمل جمي :الطريقة واألساليب. ج

 .والطرق، واألنشطة، والتمارين، واألسئلة التي يتم استخدامها أثناء الموقف التعليمي
جميع اإلجراءات التي تهدف إلى معرفة تحقق األهداف، وتكشف عن مستوى المتعلمين،  :التقويم. ه

  .وتقّدم مستواهم
 :أركان العملية التدريسية. 9



 :اسيين هماتشتمل عملية التدريس على ركنين أس
هو المؤهل تربويًا، وأكاديمّيًا، وهو القدوة أمام المتعلمين، ومثال السلوك، واالنضباط، وتعكس : المعلم. أ

 .شخصيته مدى نجاحه في عملية التعليم
ينظر التربويون إلى من يتعامل مع المتعلمين إلى معرفة إمكاناتهم، وحاجاتهم التعليمية، : المتعلم. ب

في الصفات النفسية، والعقلية، والجسمية، واالنفعالية، والعاطفية وهذا شرط أساسّي في  وأّنهم مختلفون
 .نجاح عملية التدريس

تمثل المادة الدراسية الرسالة التي ترسل للمتعلم من خالل تفاعله مع المعلم وفي  :المادة الدراسية . ج
ل، وتعتبر المادة الدراسية ركنا أساسيا في أثناء مشاركته الفعالة مع جميع مكونات المنهج بمفهومه الشام

عملية التدريس، وال يستطيع أحد أن يقلل من قيمتها أو أهميتها فبدون معلومات ال يمكن أن نتصور أن 
 .هناك معرفة 

وهنا نشير إلى العوامل المؤثرة في عملية التدريس، وتساهم في تحقيق مناخ جيد للتعلم  :بيئة التعلم. ه 
فاعل المثمر بين كل من المعلم والمتعلم والمادة الدراسية، وتسيير أداء المعلم وتزيد من يجري فيه الت

 .اعتزاز المتعلم بمدرسته والوالء لمجتمعه
  (:Stratégies d’enseignement)مفهوم استراتيجيات التدريس . 12
عسكري يعنى فن  في أصـله مصطلح  Stratégieيشير األدب التربوي إلى أن مصطلح إستراتيجية     

توظيف اإلمكانات المتاحة، واالستفادة بها إلـى أقصى حد ممكن، ثم ما لبث أن انتقل إلى ميدان التربية، 
وشاع اسـتخدامه حيث ارتبط بعمليتي التعليم والتعلم، فظهر مصطلح استراتيجيات التـدريس ومصطلح 

ريس هي نفسها استراتيجيات التعلم، وأن استراتيجيات التعلم، وقد يتصور البعض أن استراتيجيات التد
المصطلحين مترادفان، لكن أصـحاب هذا التصور مخطئون تماما، فمع أن العالقة بينهما جد وثيقـة، فـإن 

 .ثمـة فارقا بينهما يتضح بتعريف كل منهما
التحركـات أو مجموعة : " تعرف إستراتيجية التـدريس كمـا تشـير الموسوعة العالمية في التربية بأنها    

 . ، أي أن اسـتراتيجيات التـدريس تـرادف إجراءات التدريس (Teaching Actions)اإلجـراءات التدريسية 
: بأنها ( 2911)حول هذا التعريف تدور معظم تعريفات استراتيجيات التدريس فيعرفها ممدوح سليمان    
منظم ومتسلسل وتهدف إلى تحقيـق مجموعة تحركات المعلـم داخل حجرة الصف، التي تحدث بشكل " 

، ومفاد هذا التعريف أن المعلم قد يسير فى التدريس مستخدما ألسلوب "األهداف التدريسية المعدة مسبقا 
أو أكثر من أساليب التدريس وفقا لطريقة تدريسه الخاصة المتبعة ، لكنه في هذا وذاك ال يخرج عن إطار 

 .   عام يحدد إجراءاتـه التدريسية العامة
مجموعة من إجراءات التدريس المختارة سلفا مـن قبـل المعلم، : "بأنها( 2999)بينما يعرفها حسن زيتون  

أو مصمم التدريس، والتي يخطط الستخدامها أثناء تنفيذ التـدريس بما يحقق األهداف التدريسية المرجوة 
 ". بأقصى فاعلية ممكنة، وفـى ضـوء اإلمكانات المتاحة 



مجموع األساليب والتقنيات، واإلجراءات التـي : " بأنها( 0550)عرفها ماهر إسـماعيل صـبري في حين ي
يتبعهـا المعلم لتنفيذ عملية التدريس داخل حجرات الدراسـة، أو خارجهـا بشـكل يضفي عليها المتعة 

 .ممكن والتشويق ويحقق أقصى قـدر ممكـن مـن األهـداف التعليمية بأقل قدر جهد، وفى أقل وقت
فقـد عرفهــا يوسف قطامــي، ونايفة ( stratégies d’apprentissage)أمـا اسـتراتيجيات الـتعلم     

جماعيا، أم فرديـا أم )األسلوب الذي سيتم وفقه تنظيم التعلم، وتحديد نمطه : " بأنهـا( 2991)قطامي 
متغيـرات : ين من المتغيـراتوبرمجة استخدام المصادر التعليمية المتوافرة، وتشمل نوع( تعاونيا

اإلستراتيجية المصـغرة  وتتضمن تنظيم التعلم وفق عناصر محددة لمعالجة فكرة واحدة  مثل مفهوم، مبدأ، 
عالقة؛ ومتغيرات االستراتيجية الشاملة وتتضمن تنظيم عناصر محددة لجوانب التدريس التى ترتبط بأكثر 

ويوضح هذا التعريف طبيعة العالقة والتداخل بـين  تحليل نص حل مسألة،: من فكرة واحـدة مثـل
 .اسـتراتيجيات التدريس، واستراتيجيات التعلم
 - طرائق التدريس -

 :مفهوم طرق التدريس. 1
طرق التدريس بأنها سلسلة الفعاليات المنظمة التي يديرها المعلم داخل الشعبة زرياف المقداد عرف ي -

ية التي ينظم بها المعلم المواقف التعليمية واستخدامه للوسائل واألنشطة أي الكيف ،الدراسية لتحقيق أهدافه
أو هي النهج  إلكساب المتعلمين المعرفة والمهارات واالتجاهات المرغوبة ،المختلفة وفقًا لخطوات منظمة

الدراسية من معلومات ومعارف ونشاطات للمتعلم  جالذي يسلكه المعلم في توصيل ما جاء في المناه
 .ولة ويسربسه
 األهداف تحقيق على التالميذ ليساعد المدرس يختاره الذي األسلوب أو الكيفية أنها على تعرف أيضا -

 داخل المعلم بها يقوم التي العلمية واألنشطة والممارسات اإلجراءات من مجموعة وهي السلوكية، التعليمية
 هذا في المعلم ويحتاج ،للتالميذ اهيمومف وحقائق معلومات توصيل إلى يهدف معين درس بتدريس الفصل
ثارة المادة تقديم على قادراً  يكون أن الشأن  واختيار واالستماع والتوضيح والتمهيد والشرح االهتمامات وا 

 .المناسبة االستجابات
 عمل أو مهمة إنجاز عند الفرد يتبعها محددة، وخطوات إجراءات إلى يشير عام مصطلح هي الطريقة -

 وطريقة ،الطرق من ذلك إلى وما التقويم وطريقة التفكير وطريقة التعلم وطريقة التدريس ةكطريق محدد،
 نتائج على تظهر آثارها فإن ولذلك المعلم، بها يقوم التي واإلجراءات الخطوات مجوعة هي التدريس
 بشكل تحدث لتيا التعلمي، التعليمي الموقف أثناء المعلم بها يقوم التي التحركات مجموعةهي  ،المتعلمين

 يتبعه ما بأنها التدريس طرق تعرف كما مسبقا، المحددة التدريسية األهداف لتحقيق ومتسلسل منتظم
 يوجد وال محددة، تعليمية أهداف مجموعة أو هدف لتحقيق ،مترابطة متتالية متسلسلة خطوات من المعلم
 .ذاته المعلم إال التدريس طرق من ما طريقة لجودة ضمان أي
 
 



 
 :شروط ومعايير اختيار طرق التدريس .0
 .المحتوى العلمي للدرس -      .مستوى المتعلمين -       .ألهداف المنشودةلالطريقة  مالئمة -
  .اإلمكانات المادية المتاحة - .مالئمة الطريقة للزمن -  . مالئمة الطريقة للمعلم  -   .دوافع التالميذ -
 .التقويم -          .شاركة التالميذمدى م -    .التنوع في الطريقة -
 :مواصفات طرائق التدريس. 3

 : المواصفات العامة. 1.3
  أن تكون واضحة الهدف. 
  أن تتعامل مع محتوى تعليمي محدد. 
  أن تتنوع فيها النشاطات التعليمية. 
  أن تشتمل على أداة تقويمية واضحة و محدده. 
  أن تزود المتعلم بالتغذية الراجعة. 
  :المواصفات الخاصة .0.3
  لها هدف واضح و محدد و جلي أمام المتعلمين. 
  تتناول محتوى تعليميا محددا. 
  تستعمل أدوات و وسائل تعليمية متنوعة. 
  تستثير دوافع الطالب و تحثهم على التعلم. 
  تكسبهم مهارات عقلية معرفية كما تكسبهم مهارات حركية عملية. 
 لحوار والمناقشة، بطريقة موضوعية هادئة تعدهم للتفكير البناء، و ا. 
  تزودهم بالمهارات الضرورية الالزمة لهم في حياتهم المقبلة. 
  تساعدهم على االنخراط في العملية التعليمية والمساهمة في النشاطات التعليمية المختلفة. 
 م مع بعض تسهل عملية بين المعلم والطالب، والطالب والمادة الدراسية، وبين الطالب بعضه. 
  توصل المتعلمين إلى النتائج المرجوة بأقل وقت وجهد وتكلفة. 
  تناسب قدرات المتعلمين واستعداداتهم وميولهم ورغباتهم وتراعي الفروق الفردية بينهم. 
 عب ومن المألوف إلى غير المألوف تعرض عليهم المعلومات بتسلسل منطقي من السهل إلى الص 

 :س تصنيفات طرائق التدري. 4
 المعلم دور معيار المعيار، هذا ضوء وفي :والمتعلم المعلم كل من  دور أساس على التصنيف. 1.4

 :يأتي ما إلى التدريس طرائق نقسم والمتعلم،
 . العرضيكون فيها الدور الفاعل للمعلم، كطرائق المحاضرة واإللقاء و  طرائق -
 الذاتي التعلمر المعلم على التوجيه، كطرائق يكون فيها الدور الفاعل للمتعلم، ويقتصر دو  طرائق -
 .(  وغيرها، المحوسبة والبرامج ،التعليمية والحقائب، المبرمج التعليم)



 .المناقشة في الحال يه كما والمتعلم المعلم دور بين تجمع طرائق -
  :عدد الطلبة، وتصنف هنا ضمن فئتين  أساس على التصنيف .0.4
 .المحاضرة، والمناقشة، وحل المشكالت، والتعلم التعاوني طرائق التدريس الجمعي، ك -
 .الفردي، كالتعليم المبرمج، والتعليم الحاسوبي  التدريس في رائقط -

 :التفاعل بين المعلم والمتعلم، وتصنف في فئتين  طبيعة أساس على التصنيف. 3.4
 .المناقشة، والعصف الذهني طرائق يتم فيها التفاعل بين المعلم والمتعلم مباشرة، كاإللقاء و  -
طرائق يتم فيها التفاعل بين المعلم والمتعلم بصورة غير مباشرة، كالتدريس التلفزيوني عن طريق الدوائر  -

 .المغلقة أو المفتوحة
 :التصنيف على أساس النشاط الفكري، وتصنف ضمن فئتين . 4.4
 .لقاعدة إلى األمثلة كالطريقة االستنتاجّية طرائق ينتقل فيها الفكر من العام إلى الخاص، ومن ا -     

 .طرائق ينتقل فيها الفكر من الخاص إلى العام، كالطريقة االستقرائّية  -
 :الصالحية للمواد الدراسية، وتصنف الطرائق ضمن فئتين  أساس على لتصنيفا. 5.4
 .تصلح لمختلف المواد، كالمحاضرة، والمناقشة  طرائق تدريس عامة -   
طرائق تدريس خاصة تصلح لمادة بعينها، كطرائق تدريس اللغة العربية، أو طرائق تدريس  -   

 .  االجتماعّيات أو العلوم، أو غيرها من المواد
وهكذا يتم تصنيف طرائق التدريس في ضوء أسس عديدة، وسيتم تصنيفها هنا، على أساس مدى     

 : استخدام المعلمين لها إلى قسمين هما
 : يستخدمها جميع المعلمين بغض النظر عن تخصصاتهم، وأهم تلك الطرق  :يس عامة طرق تدر . أ
 .طريقة اإللقاء -
 .طريقة المناقشة -
 .طريقة هر بارت -
 .طريقة حل المشكالت -
 .طريقة العرض العملي -
 . يستخدمها معلمو كل تخصص بذاته  :طرق تدريس خاصة . ب

 (209-201، ص0559الخليفة، : )س تتمثل في كما أن هناك نماذج من طرق التدري    
 .الطريقة االستقرائية -.                           الطريقة االستنتاجية  -
 .الطريقة القصصية  -.                          طريقة حل المشكالت -
 .طريقة المناقشة -.                               الطريقة الوصفية -
 .طريقة لعب الدور -.                          قارنة والربططريقة الم -
 .الطريقة االستقصائية -.                                طريقة المشروع -
 .طريقة العصف الذهني -.                            طريقة دراسة الحالة -



 .ة التعلم التعاوني طريق -.                         طريقة األلعاب التربوية -
 .طريقة المحاضرة -.           الطريقة السقراطية -.             طريقة اإللقاء -
 :التدريس في الطريقة نجاح أسس. 5
إن نجاح طرائق التدريس يعتمد على جملة من األسس والمعايير، تتلّخص في اإلجابة عن األسئلة   

 :اآلتية 
 س ؟   هل تحّقق الطريقة أهداف الدر  -
 هل توّلد الطريقة دافعّية التعلم لدى التالميذ ؟ -
 هل تناسب الطريقة مستوى نمو التالميذ ؟ -
 هل تنسجم الطريقة مع محتوى الدرس ؟ -
  هل تشّجع الطريقة التالميذ على مواصلة التعلم في أثناء الدرس، وبعد انتهائه ؟ -
 يلها، أو تغييرها عند بعض المواقف الطارئة ؟هل تتيح الطريقة المرونة الكافية للمعّلم لتعد -
هل تتيح الطريقة المزاوجة بين األسس السيكولوجّية أو القواعد المنطقّية في عرض المعلومات، بحسب  -

 ظروف المتعلم ؟
 ؟والرغبات والميول في القدرات واالّتجاهات  المتعلمين بين ةالفرديّ  الفروق لحسبانبا هل تأخذ الطريقة -
 اطراد التقّدم ؟و ، بالنجاح فيها المتعلمون يشعر صاً فر الطريقة  رتوفّ هل  -
 هل تتيح الطريقة للمتعّلم المشاركة اإليجابّية والفاعلة في الدرس ؟ -
 ؟ السابقة خبراتهتستثير و ،  واالستفسارات األسئلة طرح على عهوتشجّ هل تنمي الطريقة تفكير المتعّلم،  -
 ةالدراسيّ  الكتب من المعلومات واستنباط، ةالمستمرّ  والدراسة التتبع ىمين علالطريقة المتعلّ  تحملهل  -

 ؟ رةالمقرّ  وغير رة،المقرّ 
 هل تناسب الطريقة الوقت المخصص للحّصة الدراسية ؟ -
 :أهمية طرق التدريس الحديثة. 6

ثر فعال في أصبح لزاما على المدرس اليوم، التعرف على طرق التدريس الحديثة، لما لها من أ    
القرن  والتعلم، ذلك أن الطرق التقليدية لم تعد قادرة على تلبية حاجيات التعليم في التعليم جودة تحسين

هدار زمن ال ، حيث عجلة التنمية أصبحت سريعة جدا، 02 تعلم من يتوجب معها عدم تضييع الوقت وا 
 .طرق أظهرت إفالسها ومحدوديتها إتباعخالل 
إن طرق التدريس الحديثة والفعالة مكنت المتعلم اليوم من اختصار وحرق المسافات في الوصول إلى     

المعلومة وفهمها وتطبيقها، من خالل محاكاة الواقع االجتماعي واالقتصادي داخل الفصول الدراسية، 
الذي ينتمي إليه المتعلم، والتدرب على مواجهة كل المواقف واالستعداد واستحضار حقيقة المجتمع 

للمواقف الجديدة والمستجدة، من خالل تمكين المتعلم من مختلف الوسائل لمواجهة الواقع الحقيقي وتطوير 
ة وذلك هو هدف العملية التعليمية التعلمية التي تسعى إلى خلق مدرس ،هذا الواقع والرقي به نحو األفضل

https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%b1%d9%87%d8%a7
https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%b1%d9%87%d8%a7
https://www.new-educ.com/?s=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86+21
https://www.new-educ.com/?s=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86+21
https://www.new-educ.com/?s=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86+21


تكون منفتحة على محيطها، من خالل استحضار المجتمع في قلب المدرسة، وخلق مدرسة مفعمة بالحياة 
 .باالنتقال من التدريس السلبي إلى التدريس الفعال، ومن التلقي إلى التعلم الذاتي إلى التعلم التعاوني

ألداة الرئيسة التي يعتمد عليها طرائق التدريس تمثل أهمية كبيرة للعملية التعليمية، فالطريقة هي ا    
كسابإلحداث التعلم ، المعلم ، المتعلم الخبرات والمهارات المختلفة، وتنمية القيم واالتجاهات المرغوبة وا 

 .فطريقة التدريس تحول المتعلم من مدخل غير قادر على األداء إلى مخرج قادر على األداء
ين المتعلم والمنهج، فهي المكون الثالث من مكونات أهمية الطريقة تأتي من كونها حلقة الوصل ب    

لذا تعد طريقة ، المنهج، ومن الصعوبة بمكان أن نفصل بين محتوى المنهج والطريقة المتبعة في تدريسه
ألن اختيار الطريقة  ،التدريس من أهم عناصر العملية التربوية، إذ يتوقف عليها نجاح العملية التربوية

جة نواحي القصور في المنهج، وتحديد صعوبات الكتاب المدرسي، والوقوف على يمكن المعلم من معال
 .نقاط الضعف والقوة

كما أنها وسيلة لتقويم المعلم، والكشف عن نقاط ضعفه في هذه الطريقة أو تلك، ويمكن تلخيص     
 :أهمية طرائق التدريس في ما يأتي 

 .تحقيق األهداف التربوية العامة -
 .اف التربوية الخاصةتحقيق األهد -
 .تمكين المعلم من رسم خططه السنوية -
 .تمكين المعلم من تنظيم الدرس على نحو مترابط ومتناسق -
 .مساعدة المعلم على استخدام الوسائل التعليمية المختلفة -
 .تحديد االختبارات والتقويم -

مية كبرى في العملية التعليمية، وذلك لما لها من أه ،كما تكمن أهمية عناية المعلم بطرائق التدريس    
 :العتبارات عدة أهمها

ألن طريقة التدريس هي همزة الوصل بين المعلم والمحتوى والتلميذ، وألجل نجاح عملية التعليم وتحقيق  -
نجاح المعلم في توفير : طريقة مناسبة وفق األبعاد التعليمية، فالتدريس الفعال هو إتباعاألهداف البد من 

وف المناسبة لتقديم خبرات ذات معنى غنية ومؤثرة ومتنوعة يمر بها الطالب بناء على خبراتهم الظر 
جعل الطالب محورا للعملية التعليمية، والتنويع في استراتيجيات : السابقة، وباالعتماد على أسس منها

  .وطرائق التدريس
معلم أن يختار الطريقة المناسبة للتدريس لضمان تحقيق األهداف التربوية من العملية التعليمية البد لل -

في كل مرة أو أنه يمزج بين أكثر من طريقة إضافة إلى اختياره االستراتيجيات واألساليب والمهارات 
 .التدريسية المناسبة، فالمعلم يعد العامل الحاسم في مدى فاعلية عملية التدريس

ألنه السبيل إلى المعرفة، والطريق إلى تربية النشء  ،العناية بطرق التدريس يجعل من التعليم فنا ومهارة -
 .واألجيال تربية قويمة، لذا كلما زادت العناية واالهتمام بطرق التدريس زادت فعالية التعليم وأينعت ثماره

 :أهداف طرائق التدريس الحديثة وعوامل نجاحه. 8



الحديثة تهدف إلى إكساب المتعلم مجموعة من األهداف والقيم  طرائق التدريس يؤكد التربويون أن    
 :لخيصها في النقاط التاليةوالخبرات والقدرات، يمكن ت

 إكساب المتعلمين الخبرات التربوية المخطط لها. 
 حل المشكالت تنمية قدرة المتعلمين على التفكير العلمي عن طريق أسلوب. 
 تنمية قدرة المتعلم على العمل الجماعي التعاوني أو العمل في مجموعات. 
 تنمية قدرة المتعلمين على االبتكار أو اإلبداع. 
 بين المتعلمين الفروق الفردية مواجهة. 
 مواجهة المشكالت الناجمة عن الزيادة الكبرى في أعداد المتعلمين. 
 إكساب المتعلمين القيم والعادات واالتجاهات المرغوبة لصالح الفرد والمجتمع. 

 
 - أساليب التدريس -

 :مفهوم أساليب التدريس. 1
قة بين قيادة المدرس وأداء التلميذ ومادة الدرس والوسائل التعليمية الالع سلوب هوألإن مفهوم ا - 

إن كل أسلوب له بنية وهذه البنية تشمل القرارات التي يجب أن تتخذ : "كما يرى موسكا، المرتبطة بالدرس
وسائل  هداف وموضوع الدراسة وأنشطة معينة،الليمية وهي قرارات تخص بنود ادائما في أي فترة لفظية تع

مجموعات تمثل تعاقب  (55)التنظيم وأشكال التغذية الراجعة للمتعلم وتنظيم بنود القرارات هذه في 
 :القرارات في أي عملية تعليم

  .ي قرارات التخطيطميذ وهالقرارات تتخذ مسبقا قبل مواجهة الت :ولىألتتضمن المجموعة ا -   
  .قرارات تتخذ أثناء أداء العمل :تتضمن المجموعة الثانية -   
داء وتقديم التغذية الراجعة المناسبة ألفتتضمن قرارات تتخذ بالنسبة لتقويم هذا ا :المجموعة الثالثة -   

  .للمتعلم
إن  ة، ن فقرات التعليم اللفظيوهذه المجموعات تكون بنية أي أسلوب تدريسي وتتخذ دائما في أي فقرة م  

من  الفك ساليب تتحدد بمن الذي يتخذ القرار،ألبنية كل أسلوب من أساليب التدريس ومكانه على سلسلة ا
، عطا اهلل ).سلوبألالمدرس والمتعلم يمكن أن يتخذ قرارات من أدنى إلى أقصى حد من البنود في بنية ا

 (02، ص0552
 : بالفرق بين الطريقة واألسلو  .0

  هناك إشكال كبير يتمثل في وجود تشابه بين الطريقة و األسلوب    
 . األسلوب دائما يتبع الطريقة ألنه مرتبط بها-

 . الطريقة مجموعة أساليب و األسلوب مجموعة قواعد و ضوابط - 
 . الطريقة أشمل من األسلوب - 

https://www.new-educ.com/%d8%b7%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3-%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9%d9%87%d8%a7
https://www.new-educ.com/%d8%b7%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3-%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9%d9%87%d8%a7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8
https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8


بين الطريقة واألسلوب حيث يختلف  هناك إشكال كبير يتمثل في وجود تشابه في الهيكل التنظيمي - 
الكثير من التربويين والباحثين عندما يتكلمون عن التدريس بين مصطلحي الطرائق واألساليب، باعتبار 
أنهما مترادفان ال يحمل أي منهما معنى خاص يميزه عن األخر، ومن خالل الكثير من الكتابات، فان 

أن " غالي  على أساس األسلوب تأتي الطريقة، ويقول حنا األسلوب يأتي تابعا للطريقة ألنه مرتبط بها
، 0551أحمد، )؛"الفن مجموعة طرائق والطريقة مجموعة أساليب، واألسلوب مجموعة قواعد وضوابط

؛ ولذا فالطريقة أشمل من األسلوب مفاد هذا الفرق أن األسلوب قد يختلف من معلم إلى آخر (95ص
يستخدم الطريقة الكلية والمعلم ( س)يقة مثال ذلك نجد أن المعلم على الرغم من استخدامهم لنفس الطر 

 .أسلوب التدريس الذي يتبعه المعلم وليس إلى الطريقة إلىيستخدم نفس الطريقة ومع ذلك تنسب ( ص)
  : أهمية أسلوب التدريس. 3

هداف، ألاالمعطيات، )ن التدريس اليوم أصبح من ضروريات العمل التربوي، فهو على جملة من إ    
 .) التعليمية، أساليب التدريس وعملية التقويم األنشطةالمحتوى، وسائل التعلم، 

  . قات الجديدة في التدريس بين المعلم والمتعلم والهدفالساليب أهميتها من تصويرها للعألتأخذ ا -
  . ذهميالأصبح أسلوب التدريس هو الذي يحدد نوع السلوك الذي يمكن أن يسلكه المعلم مع ت -
أسلوب التدريس يؤثر على شخصية المتعلم ويساهم في بنائها بشكل كبير حتى يستعد لمواجهة  -

  . المستقبل
 نشطة الرياضيةألل االميذ مهارات وكفاءات من خالتعمل التربية البدنية والرياضية على إكساب الت -

 . اجههتجعل التلميذ يبلور هذه المكتسبات في مختلف المواقف التي تو  التي
  :أهداف أساليب التدريس. 4

يسعى أستاذ التربية البدنية والرياضية من خالل معرفته بمجموع أساليب التدريس إلى تحقيق مجموعة    
 : من األهداف أهمها

  . التعرف على أساليب التدريس المباشرة وغير المباشرة -
  .اإلستخدام األنسب للوسائل التعليمية -
 .لطرائق وأساليب التدريس اإلختيار األنسب -
 . تحليل السلوك التعليمي للمتعلم أثناء الدرس -
 . التعرف على أساليب التدريس العامة والخاصة -
 . التعرف على طرق نقل المعارف إلى التالميذ -
 .. االستخدام األنسب للوسائل التعليمية وصوال الى الوفاء برغبات وحاجات التالميذ -
 .من فهم خصائص المتعلم ومراحل نموه وبالتالي مراعاة الفروق الفردية بين التالميذتمكين األستاذ  -
 . مساعدة األستاذ على تحليل السلوك التعليمي للمتعلم أثناء حدوثه -
   :أساليب التدريس في دروس التربية البدنية. 5

 التربوية التي تقدم للطالب  أساليب التدريس عمليات تنظم من خاللها المعلومات والمواقف والخبرات    



لموسكا موستن، " نظرية طيف أساليب التدريس"ويتفاعل معها لتحقيق أهداف الدرس وهي ما يعرف باسم 
 .والتي جاءت كنقد موجه بطريقة عملية ألساليب التدريس التقليدية

 :وتعتمد النظرية ببساطة على أساسين هما   
 .العالقة بين المعلم والمتعلم. أ

 .تخاذ القراراتا. ب
 :األسس التي تبنى عليها نظرية موسكا موستن*  
 .العملية التعليمية هي عبارة عن عالقة تحدث بين ثالثة عناصر أساسية -
 (.الموضوع)الهدف . 5 . المتعلم. 0                      . المعلم. 2
 .العناصر الثالث السابقة كل منها يؤثر في اآلخر سلبًا أو إيجاباً  -
 .كلما كانت العالقة إيجابية كلما كان الناتج أكثر إيجابية للعناصر الثالث -
 :تتكون العملية التعليمية من ثالث مراحل هي -
 (.ما قبل التأثير" )التخطيط"مرحلة اإلعداد . أ

 (.التأثير" )التنفيذ"مرحلة المواجهة . ب
 (.ما بعد التأثير)مرحلة التقويم . ج
 .ريس وال يستطيع إجبار الطالب على التعلمالمعلم يقوم بالتد -
 .المتعلم يقوم بالتعلم ولن يستطيع إجبار المعلم على التدريس -
العالقة المتبادلة بين المعلم والمتعلم تبنى على قرارات ذاتية لكل منهما، أي بمعنى أن المعلم هو الذي  -

 .ن يتخذ قراراته بالتعلم من عدمهيتخذ كل القرارات التي تتعلق بالتدريس، وكذلك المتعلم هو م
نسبة القرارات بين المعلم والمتعلم تتفاوت من أسلوب آلخر حيث تبدو في األسلوب األول بنسبة  -

، أما في األسلوب العاشر فتكون نسبة القرارات بيد (5)بيد المعلم، بينما تكون عند المتعلم صفر % 255
 %.255صفر، بينما تكون لدى المتعلم ( 5)المعلم 
 :القرارات يتم اتخاذها خالل مراحل العملية التعليمية على النحو التالي    
 .وفيها يتم اتخاذ ستة عشر قراراً " التخطيط"مرحلة اإلعداد  -
 .وفيها يتم اتخاذ ثالثة قرارات" التنفيذ"مرحلة المواجهة  -
 .مرحلة التقويم وفيها يتم اتخاذ ثمانية قرارات -
 :ة في نظرية موسكا موستونالعناصر األساسي* 
 .تشكل األساليب سلسلة متصلة مرتبطة ببعضها البعض  -  
 .كل أسلوب للتدريس له بنية ووظيفة ومكانة في سلسلة األساليب -  
 .كل أسلوب يؤدي إلى تحقيق أهداف معينة في مجال التربية البدنية -  
 .هارية واالجتماعية واالنفعالية والمعرفيةكل أسلوب به دور خاص في نمو الطالب من الناحية الم -  
 .كل أسلوب يحدد دور المعلم والطالب ويختلف ذلك في من أسلوب آلخر -  



 .جميع أساليب موسكا موستون متساوية في قيمتها وال يوجد أسلوب أفضل من اآلخر -  
 :بنية أساليب موسكا موستون للتدريس* 
يسية تتكون عادة من مجموعة من القرارات التي تشمل المراحل لكل أسلوب من هذه األساليب بنية رئ   

قبل تنفيذ الدروس بينما تتخذ قرارات التنفيذ ( ما قبل التأثير)الثالث للدرس بحيث تتخذ قرارات التخطيط 
ية التي تختص بتقويم األداء وتقديم التغذ( ما بعد التأثير)أثناء أداء العمل، وتكون قرارات التقويم ( التأثير)

 .الراجعة أثناء العمل وبعد االنتهاء منه
 القرارات المطلوبة لمرحلة ما قبل التأثير* 
كما أسلفنا سابقًا فإن األساليب تعتمد على فكرة اتخاذ القرارات، أي أن العملية التعليمية تعتمد على     

تي تبنى عليها العملية القرارات التي يتخذها المعلم والمتعلم، وهناك مجموعة من المعايير واألسس ال
أننا لو شرحنا أو شخصنا أي عملية تعليمية، : التعليمية، وهي التي يؤخذ بشأنها القرارات، يقول موستن

فإننا نجد أنها تتضمن مجموعة من األسس والمعايير التي تجوب في خاطر المعلم والمتعلم قبل وأثناء 
 .وبعد العملية التعليمية

قبل وأثناء وبعد )والمعايير في كل مرحلة من مراحل العملية التعليمية  سوف نستعرض هذه األسس   
 (.التأثير

 :مرحلة ما قبل التأثير. أ
ستة عشر أساسًا أو ( 22)هي مرحلة التحضير أو التخطيط أو اإلعداد للدرس، وتتضمن هذه المرحلة   

لتي تظهر لكل أساس أو معيار ليتم معيارًا، على كل معلم أن يقرر اختيار المتاح أو المناسب للخيارات ا
 :خاللها بناء الدرس وهي

 .أهداف الدرس الرئيسية واألهداف الفرعية -2
 .األسلوب المناسب للتدريس -0
 .توقع أسلوب التعلم -5
 .لمن يتم التدريس -9
 .موضوع الدرس -0
ء؛ الفواصل بين األجزاء؛ النغمة والرتم وسرعة األداوقت البدء؛  المدة والزمن؛ : ) متى يتم التدريس -2

 (.وقت التوقف؛ وقت النهاية
 .شكل وأسلوب وسائل االتصال -7
 .طريقة ومعالجة األسئلة -1
 .تنظيم االستعدادات -9

 (.مكان التدريس)أين يتم التدريس  -25
 .الحالة التي يكون عليها المتعلم -22
 .الملبس والمظهر العام للمتعلمين -20



 .ت لكل المعايير السابقةحدود ومدى القرارا -25
 .المناخ العام للعملية التعليمية -29
 .إجراءات وأدوات التقييم -20
 .مثل ترقيم المحطات، وطريقة ترتيب األدوات: أشياء أخرى -22
كل هذه األسس تدور في خلد وفكر كل معلم أثناء عملية التحضير لدرسه، واإلجابة أو التفكير في     

عة من الخيارات العديدة التي تطرأ، فمثاًل حين يفكر المعلم في األهداف فمن كل منها يعطينا مجمو 
المؤكد أنها تجوب في خاطره وفكره مجموعة كبيرة من األهداف السلوكية والنفسية والوجدانية، فأي منها 

 .يختار يعتبر قرار تم اتخاذه من المعلم، وهكذا الحال لباقي المعايير واألسس
 :رحلة التأثير أو مرحلة التنفيذالقرارات في م. ب
 :كيف سننفذ األعمال -   
 (.25 -2)قرارات التخطيط من . 2
 .وهي القرارات التي تتخذ عند وجود صعوبة في تنفيذ أحد القرارات السابقة: قرارات التعديل. 0
 ..مثل البدء بالتمرين، تحديد محطة البدء: قرارات أخرى. 5
 :بعد التأثير أو مرحلة التقييم القرارات الخاصة لمرحلة ما. ج
قبل تقديم األداء وتقديم التغذية الراجعة يجب على المعلم أن يتابع أداء الطالب حتى يتسنى له اختيار    

 .التغذية الراجعة المالئمة والتي تتراوح بين استخدام تعبيرات الوجه واستخدام الكلمات التعزيزية
قرارات البنية األساسية ألي أسلوب، والتي على ضوئها تم تصنيف تشكل تلك المجموعات الثالث من ال   

 :هذه السلسلة من األساليب لتشمل المجموعتين التاليتين
 :مجموعة األساليب المباشرة. أ

 (.األمري)أسلوب التعليم بالعرض التوضيحي  -
 (.التدريبي)أسلوب التطبيق بتوجيه المعلم  -
 (.ليالتباد)أسلوب التطبيق بتوجيه األقران  -
 .أسلوب التطبيق الذاتي -
 .أسلوب التطبيق الذاتي المتعدد المستويات -

 :مجموعة األساليب غير المباشرة. ب
 :أساليب االكتشاف* 
 .أسلوب االكتشاف الموجه -2
 (.الحر)أسلوب االكتشاف المتعدد  -0

 (:اإلبداع)أساليب * 
 (.حل المشكلة)أسلوب التفكير المتشعب  -2
 .تعلم للبرنامج الفرديأسلوب تصميم الم -0



 .أسلوب المبادرة من المتعلم -5
 .أسلوب التدريس الذاتي -9

دور المعلم والطـالب في اتخـاذ القـرارات الثالثة في بنية أساليب موستن لتدريس التربية  (:21)جدول رقم
 .البدنية

 :اختيار األسلوب المناسب لتحقيق الهدف* 
على تحديد درجة الهدف الذي نريد تحقيقه من خالل األسلوب، فإذا كان ( 50)يساعد الجدول رقم     
ذا كان الهدف اإلنتـاج فيمكن  0 -2دف يركز على استرجاع المعلومات فيمكن أن يختار المعلم من اله وا 

 .فيكون مع ذوي األكثر خبرة 25-1أما إذ كان من  7-2أن يختـار المعلم من 
قد يختار المعلم أسلوبين أو ثالثة من األساليب الموضحة في الجدول السابق في درس واحد لتعليم     
 ة مهار 

االكتشاف )و( للتمرينات( )والتطبيق الذاتي( )اإلحماء)مثاًل لجزء ( األمري)محددة كأن يختار األسلوب 
 .مع مالحظة مدى تحقق قنوات النمو في كل جزئية من الدرس( الجزء الرئيس( )الموجه أو حل المشكلة

 مجموعة القرارات الثالثة اسم األسلوب الرقم
 التقويم التنفيذ التخطيط

أسلوب التعليم بالعرض التوضيحي  2
 (األمري)

 المعلم المعلم المعلم

أسلوب التطبيق بتوجيه المعلم  0
 (التدريبي)

 المعلم الطالب المعلم

أسلوب التطبيق بتوجيه األقران  5
 (التبادلي)

الطالب  الطالب المؤدي المعلم
 المالحظ

 الطالب الطالب المعلم أسلوب التطبيق الذاتي 9
التطبيق الذاتي متعدد أسلوب  0

 المستويات
 الطالب الطالب المعلم

 الطالب -المعلم الطالب -المعلم المعلم أسلوب االكتشاف الموجه 2
حل )أسلوب التفكير المتشعب  7

 (المشكلة
 المعلم -الطالب المعلم -الطالب المعلم

أسلوب تصميم المتعلم للبرنامج  1
 الفردي

 –م المعل الطالب –المعلم  المعلم
 الطالب

 الطالب -المعلم الطالب -المعلم الطالب أسلوب المبادرة من المتعلم 9
 الطالب الطالب الطالب أسلوب التدريس الذاتي 25
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  :عوامل اختيار أسلوب التدريس. 7
 . طبيعة أهداف التدريس -
 . طبيعة محتوى الدرس -
 . عمر الطالب وخبراته السابقة ومستواه العقلي والبدني -
 . قدرات المعلم واستعداداته في تنفيذ الدروس -
 . ن المتاح واإلمكانيات المتوفرةالزم -

 : مواصفات األسلوب الناجح. 8
 . التربويون متفقون على ترك للمعلم اختيار األسلوب المناسب حسب رؤيته هو وتقديره للموقف - 
 . أن يكون األسلوب متماشيا مع نتائج بحوث التربية، و التي تؤكد على مشاركة الطالب في النشاط - 



 . وب متماشية مع أهداف التربية ومع أهداف المادةكون األسليأن  - 
  أن يضع األستاذ في اعتباره مستوى نمو التالميذ ودرجة وعيهم وأنواع الخبرات التعليمية التي مروا بها - 
 . استخدام أكثر من أسلوب خالل درس واحد نتيجة للفروق الفردية بين التالميذ - 
 . ة من الجدول الدراسي وعدد التالميذ الذين يضمهم الفصلمراعاة العنصر الزمني وموقع الحص - 

 - أنواع طرائق التدريس -
 :تصنيف طرق التدريس . 2

 ( المباشرة وغير المباشرة ) طرق التدريس . 1.1
 طرق التدريس غير المباشرة طرق التدريس المباشرة

 فييلعب فيها المعلم دورا نشطا محوريا  -
            ليمية من حيثالسيطرة على العملية التع

 (  .التخطيط ـ التنفيذ ـ التقويم) 
فهو يؤكد أفكاره موجها بذلك عمل  -

مع تبرير  ،الطالب وناقدا لسلوكه
 .الستخدامه السلطة داخل الفصل 

) طريقة اإللقاء ) أمثلة على ذلك  -
 .... ( ـ المناقشة ( المحاضرة 

مشاركا فيها يكون المعلم موجهًا ويكون المتعلم  -
 . العملية التعليمية  فيبنسبة عالية 

هذا النوع على ممارسة  في االهتمامويتركز  - 
كساب المتعلمين السلوكيات  ،عمليات التعلم المختلفة وا 

 ،والثقة بالنفس ،مثل اإلعتماد على الذات ،اإليجابية
 والتعاون فيما بينهم ،وبث روح التنافس

العصف  التعاوني،التعلم ) أمثلة على ذلك طريقة   -
 ......( . حل المشكالت ،  لعب األدوار ،الذهنى

 (:Lecture)طريقة المحاضرة أو اإللقاء  .1.1
 ،يمتلك المعرفة الذيوتقوم على أساس أن المعلم هو الشخص  ،من أقدم الطرق وأكثرها شيوعا هي -

متصل  شفهيعرض  هينى بمع ،والمستمعين ينتظرون مصغين أن يلقى عليهم ما عنده بهدف إفادتهم
 . متعلمينالمعارف واآلراء والخبرات مع مشاركة ضئيلة أو حتى دون مشاركة من ال لمجموعة من

تعتمد عموما على  يطريقة اإللقاء يتم التركيز على نقاط رئيسية مع إيضاح لأللفاظ الغامضة وه في -
  .الوصف

الحقائق والمعلومات ويسردها لطالبه ويكون  سميت هذه الطريقة بهذا االسم، ألن المعلم يعد نظريا -
ويمتاز اإللقاء الجيد، وبتأثير ، صوته المسموع فقط وسيلة التعلم، و تشمل طريقة الشرح والطريقة الوصفية

المعلم ونبرات صوته بشد وتركيز انتباه الطالب، ويلجأ المعلمون الجدد إلى هذه الطريقة ( تمثيل ) حركات
رياض األطفال واألول ) ما حضروه للدرس، وهذه الطريقة تفيد األطفال الصغار لرغبتهم في إعطاء كل 

وخاصة وأنهم ال يجيدون القراءة والكتابة، فهي تناسبهم في سرد الحكايات والقصص ( والثاني ابتدائي 
وشرح بعض األحداث في البيئة وكذلك وصف المشاهدات التي تفيدهم في تكوين األفكار حول موضوع 

 .الدرس ما في 
 :مزايا هذه الطريقة . 1.1
 .في الوقت استغاللاالقتصاد و  -



 .  االقتصاد في التجهيزات الخاّصة -
 . تدريس مجموعات كبيرة من الطالب في وقت محدود -
 .وجو من الهدوء داخل حجّرة الدراسةالنظام واالنضباط توفير  -
 .تفيد الطالب الذين يتميزون بقدرات عالية في الحفظ  -
 .تنمى مهارة اإلصغاء واالنتباه واالستماع بتركيز  -
 .تناسب األطفال الصغار الذين ال يمكنهم الكتابة أو االطالع  -
 .بالكتاب المقرر  تسمح للمعلم بالتوسع أو الحذف أو اإلضافة للمادة الموجودة -
 .وقت قصير فيبأكبر عدد ممكن من المعلومات  المتعلمينتزود  -

تحت الظروف الخاصة لكثير من البالد تناسب المعلم الذي يتمتع بشخصية قوية وغزارة وهذه الطريقة 
المعلومات والقدرة على التمثيل التربوي والقدرة على التحكم في تغيير نبرات صوته من لحظة ألخرى كي 

 يشد انتباه الحضور
 :عيوب طريقة المحاضرة. 0.1
 .شاط والفاعلية الالزمة لنمو خبراته تجعل الطالب سلبيًا، وتهمل حاجته إلى الن -
 .تؤّدي إلى شرود الطالب ذهنيًا بسبب الملل الذي تحدثه هذه الطريقة لديهم -
وتهمل المستويات األخرى، إضافة إلى ( التذكر) تركز على التعلم المعرفي، وعلى المستوى البسيط منه -

 .الوجداني المجال المهاري والمجال : إهمالها مجاالت التعلم اآلخرين
 .تركز على العرض اللفظي، وتهمل استخدام الوسائل الحسّية، كالنماذج والمجسمات -
 المادة الدراسية محور العملية التعليمية وليس الطالب  -
دون فهم لكثير من المعلومات وليس هناك فرصة للطالب كي يسأل  واالستظهاريعتمد على الحفظ  - 

  .ويستفسر
ركز على قياس مستوى التذكر فقط وهو أدنى مستويات الجانب المعرفي في التحصيل أساليب التقويم ت -

  .الدراسي
الفروق الفردية بين الطالب غير معروفة لغياب المناقشة وبالتالي عدم معرفة المعلم لمستوى طالبه  -

  .المعرفي وقدراتهم واستعداداتهم وميولهم واتجاهاتهم
 .عملية للمعلومات التطبيقات ال أسلوبال تعتمد  -
المعلومات سريعة النسيان ألنها تعتمد على السمع والرؤية وال تعتمد على التجريب واكتساب الخبرة  -

 .المباشرة 
 :  طريقة المناقشة والحوار. 0.1
هي إحدى طرق التدريس المهمة المتبعة منذ القدم، حتى أن البعض ينسبها إلى سقراط، وهذه الطريقة  -

ومما ينبغي أن يراعى في هذه  خدم األسئلة فيها أثناء إدارتها، ولكنها ليست هي األساس فيهايمكن أن تست
الطريقة، أن يبتعد فيها النقاش العلمي عن أن يكون مجرد حديث غير هادف بين مجموعة، أو هراء 



حقيق هدف عفويا، أو مجرد جدل، بل ينبغي أن يكون نقاشا هادئا هادفا، يتقدم الطالب من خالله نحو ت
أو أهداف معينة، يخطط لها المعلم سلفا، كذلك فإن المناقشة ليست مجرد مجموعة من اآلراء التي يلقيها 
نما يجب أن يسبقها القراءة والتحضير الالزمين، والذين يحبذون هذه الطريقة، يقولون  أصحابها عفويا، وا 

لم، وأن المعلم عندما يتبعها فإنما يستثير عنها إنها تبتعد بالتدريس عن أن يكون من طرف واحد، هو المع
طالبه نحو استغالل ذكائهم وقدراتهم في كسب المعرفة، أو اكتسابها، وهذا المعنى في حد ذاته يحمل في 

  .طياته ميزة أنه يكافئ صاحبه في الحال، ألنه يشعر أنه قد حقق ذاته، وأكدها بين زمالئه
  :ناقشةمإيجابيات طريقة ال. 1.0
  .لمناقشة تجعل الطالب مشاركين فعليين في الدرسإن ا -
  .بمشاركة الطالب الفعلية في المناقشة يزداد -
في التدريس يستثير قدرات الطالب العقلية، ويجعلها في أفضل حاالتها، نظرا لحالة  الطريقة ههذ -

  .التحدي العلمي الذي يعيشه الطالب في الفصل
  .خرين وتقدير مشاعرهمنمى فيهم عادة احترام آراء اآلت -
 .على تعويد الطالب على مواجهة المواقف، وعدم الخوف أو التحرج من إبداء آرائهم همساعدت -
يجعل الطالب يشعر بالفخر واالعتزاز، عندما يجد نفسه قد أضاف جديدا إلى رصيد زمالئه المعرفي  -

  .بعدا جديدا
  .يهذه الطريقة تنمى لدى الطالب روح العمل الجماع -
 .تربويا في تعويد الطالب على أال يكونوا متعصبين آلرائهم ومقترحاتهمه الطريقة فيد هذت -
 .ألنها تعوده الحديث واإلصغاء وآداب الحوار والمناقشة ، تنمي لدى المتعلم مهارات اجتماعية -
 .لتفاعل عندما يحس بأّنه قادر على المناقشة والمشاركة وا ،تنمي لدى المتعلم مفهوم الذات -
 .أي أّنها ال تحتاج إلى تجهيزات إضافّية ،يمكن استخدام هذه الطريقة في الصف التقليدي العادي -

 : سلبيات طريقة المناقشة. 0.0
 .إذا لم يحدد المدرس موضوعه جيدا، فقد تختلط عليه األمور -
 .قد يسرق عنصر الوقت المتكلمين لكثرة عددهم -
اعيا لشخصيات طالبه في الفصل، قد ينفلت منه الزمام بحيث تسيطر منهم إن المعلم الذي ال يكون و  -

  .مجموعة على الحديث
إذا لم يطلب المعلم من طالبه قراءة الموضوع مسبقا، فإن درسه سوف يتحول إلى مجموعة من  -
 .الفارغة، ألنها ستكون مناقشات بال أساسنقاشات ال
ش بين الطالب، فإن الدرس سوف يتحول إلى مكان للفوضى إذا لم يضبط المعلم دارة الحوار والنقا -

  .يتحدث فيه الجميع كما يشاء
إذا لم يهتم المعلم بتسجيل األفكار المهمة التي ترد أثناء المناقشة في الوقت المناسب، فإنها قد تضيع  -

  . وتضيع الفائدة المرجوة منها



دارة الحوار  -  .تتطلب معلمين مهرة في ضبط الصف، وا 
 .صوغ األسئلة، وطريقة توجيهها، بحيث تراعي الفروق الفردّية، وتتناول المستويات المعرفّية المختلفة  -
لتلميذ التعلم بالخبرة غالبًا ما تستبعد هذه الطريقة المواد الحسية، واألجهزة التعليمية، مما يحرم ا -

 .المباشرة
تاد المعلم تكليف التالميذ تحضير الدرس في قد تتحول هذه الطريقة إلى طريقة رتيبة مملة إذا اع -

 .البيت، لمناقشتهم بمضامينه الحقا في الصف 
 :طريقة القصة. 3.1
تعد طريقة التدريس القائمة على تقديم المعلومات والحقائق بشكل قصصي، من الطرق الفعالة التي  -

مها اإلنسان لنقل المعلومات تندرج تحت مجموعة العرض، وهذه الطريقة تعد من أقدم الطرق التي استخد
والعبر إلى األطفال، وهي من الطرق المثلى لتعليم التالميذ خاصة األطفال منهم، كونها تساعد على 

  .جذب انتباههم وتكسبهم الكثير من المعلومات والحقائق التاريخية، والخلقية، بصورة شيقة وجذابة
 :طريقة القصة  مميزات. 1.0
  .العرض الشيق -
 . برة والمثلالع -
 . بقاء اثر التعلم  -
 . تغطية جزء كبير من المنهج الدراسي  -
 . الجاذبية -
 . الدافعية للتعلم  -
 . تحفيز التالميذ  -
 . تنمية القدرات التخيلية لدي التالميذ  -
 :عيوب طريقة القصة  .0ـ0
  .سلبية التالميذ -
  .المعلم مصدر المعلومات -
  .انخفاض التحصيل -
  .عدم القدرة علي تنمية المهارات اليدوية -
 . ال تناسب إال المراحل التعليمية المتوسطة -

 :طريقة المشروعات. 4.1
 ،طريقة المشروع هذه هي إحدى طرائق التدريس التي أخذت بوادرها في الظهور مع بداية هذا القرن -

العملية واألشغال اليدوية  وقد ظلت استخدامات هذه الطريقة محدودة، حيث اقتصرت على األمور
إلى المدارس كطريقة لتدريس الطلبة، فقد قام كلباترك ( Kilpatrich) والزراعية إلى أن أدخلها كلباترك

والقائلة بوضع المناهج التربوية بطريقة ( John Dewey) بترجمة األفكار التي نادى بها جون ديوي



م هذه المناهج على صورة مشروعات غرضيه أو تطبيقي ينظ مسايرة ألغراض الطلبة إلى مفهوم عملي
 .قصدية متصلة بحياة الطلبة ومنبثقة من حاجاتهم ورغباتهم

 :مميزات طريقة المشروع. 1.4
 :يمكن إيجاز أهم مميزات طريقة المشروع كطريقة في التدريس في النقاط التالية    
كما هو الحال في المشروعات  تنمي طريقة المشروع عند الطلبة روح العمل الجماعي والتعاون -

 . الجماعية وروح التنافس الحر الموجه في المشروعات الفردية
تعد طريقة المشروع من طرائق التدريس التي تشجع على تفريد التعليم ومراعاة الفروق الفردية بين  - 

 . المتعلمين وذلك ما تنادي به التربية الحديثة
العملية التربوية بداًل من المعلم فهو الذي يختار المشروع وينفذه  يشكل المتعلم في هذه الطريقة محور -

  .تحت إشراف المعلم
تعمل هذه الطريقة على إعداد الطالب وتهيئته للحياة خارج أسوار المدرسة حيث يقوم بترجمة ما تعلمه  -

دي ألغراضه وأهدافه فالتعلم ال يكون صحيحًا وال يؤ  ،نظريًا إلى واقع ملموس وتشجعه على العمل واإلنتاج
 .ضل أنواع التعلمفوهذا هو أ ،إال إذا استطاع الطالب ربط النواحي النظرية بالنواحي العملية

كما وتشجعه على اإلبداع واالبتكار  االستطالعحب و تنمي عند الطالب الثقة بالنفس وحب العمل  -
  .وتحمل المسئولية وكل ما من شأنه مساعدته في حياته العملية

 .سواء أكان ذلك في المدرسة، أو خارجها ،عود الطلبة على البحث المنظميت -
 . اتصال المواد الدراسية مع بعضها البعض -

 :معوقات طريقة المشروع. 0.4
  .تحتاج إلى إمكانات مادية وبشرية قد ال تكون متوافرة في كثير من المدارس -
زودة باآلالت والمعدات وكافة التجهيزات تحتاج إلى أماكن مصممة بصورة خاصة لهذه الغاية وم -

 . الالزمة للدراسة والبحث
تحتاج إلى الطواقم الفنية المدربة تدريبًا خاصًا، بحيث ال يستطيع المعلم غير المدرب تطبيق هذه  -

 . الطريقة مع طلبته واالستفادة منها
 :طريقة حل المشكالت. 5.1
الحالة التي يشعر فيها التالميذ  أو الشك وعدم اليقينهي موقف محير يثير : تعريف المشكلة. 1.5   

مسألة أو موقف صعب ملتبس يتحدى بنية  أو بأنهم أمام موقف تعليمي مشكل يحتاجون لإلجابة عنه
  .المتعلم الثقافية وخبراته المتراكمة

هج من يه: المشكلة هي صعوبة يتطلب تجاوزها إعمال الفكر، وطريقة حل المشكالت في التعليم -
 علميةوفق خطوات   التفكير، والبحث عن حل تفكير الطالب بوجود مشكلة ما تستحقّ  باستثارةعلمي يبدأ 

 .، ومن خالل ممارسة عدد من النشاطات التعليمية محددة



ولكي تنجح هذه الطريقة في المواقف التعليمّية ال بّد من توافر جملة من الشروط في الموقف التعليمي 
 :المشكل، منها 

 .أن يحّقق حل المشكلة جملة من األهداف التربوية التي تنمي تفكير المتعلمين ومهاراتهم  -
 .أن تتوافر لدى المتعلم الدافعية لتحقيق األهداف، واإلصرار على تجاوز الصعوبات  -
 .أن تكون المشكلة على درجة من األهمّية للمتعلم، بحيث تستثيره للعمل على حّلها  -
أن تكون المشكلة على درجة مناسبة من الصعوبة بحيث تتحّدى قدرات المتعّلم من جهة، وال توّلد لديه  -

 .اإلحباط، أو تفقده الثقة بنفسه من جهة ثانية 
 :كما يمكن توضيح طريقة حل المشكالت في النقاط التالية    
نفسها  المعلومات وتقويمها وهي المالحظة الواعية والتجريب وجمع ىعملية حل المشكالت عل تعتمد -

  .خطوات التفكير العلمي
الكل بمعني أن حل المشكالت  ىو من الجزء إل الجزء ىيتم في حل المشكالت االنتقال من الكل إل -

  .مزيج من االستقراء واالستنباط
وصول إلى لل المشكالت طريقة تدريس وتفكير معًا حيث يستخدم الفرد المتعلم القواعد والقوانين حل -

 .الحل
يمارس المتعلم عملية اإلستقصاء في  حيث ،تتضافر عمليتي اإلستقصاء واالكتشاف وصواًل إلى الحل -

 .الحل جميع الحلول الممكنة ويكتشف العالقات بين عناصر
عنصر االستبصار  تعتمد على هدف بحيث على أساسه تخطط أنشطة التعليم وتوجه كما يتوفر فيها  -

 .عادة تنظيم الخبرات السابقةالذي يتضمن إ
 .البيئة المتعلم وحدوث التكيف والتوازن مع ىإزالة عدم االستقرار لد حل المشكالت يعني -

 : مزايا استخدام طريقة حل المشكالت. 0.5
  : تقدم طريقة حل المشكالت العديد من الفوائد التربوية للمتعلمين، تأتي في طليعتها ما يأتي    

عرض المشكلة التعليمية التي تحظى باهتمام المتعلم وتتحدى قدراته  فعند :عية للتعليمإثارة الداف -
السابقة،فتحدث لديه نوع من الخلل وعدم التوازن المعرفي مما يعني سعيد بجد للتوصل إلى حل  وخبراته

 .فضوله، وتهدأ من نفسه مما يجعله مقبال على التعليم بكل همة ونشاطتشبع  مناسب لها
إن حل المشكلة ال يتم عشوائيا وفق هوى المتعلم،  :اء عقلية علمية تمكن من حل مشكالت الحياةبن -

بل تخضع ألسس علمية دقيقة تبدأ بتحديدها، وجمع المعلومات عنها والتوصل لمجموعة من الحلول، 
 .ادفه مستقبالواختيار األنسب منها، وبالتالي تعود التلميذ على النهج العلمي لمواجهة أي مشكلة قد تص

العمل مع الفريق وتكوين اتجاهات إيجابية نحو  :العمل على إكساب المتعلم العديد من المهارات منها -
  التعاون والشورى، وكذلك مهارة جمع وتحليل وتصنيف المعلومات

 :خطوات طريقة حل المشكالت. 3.5



الغالب تتمحور حول خمس خطوات،  تتعدد الخطوات التي يمكن استخدامها في هذه الطريقة، إال أن    
  : هي كاآلتي

المالحظة العابرة، أو : ويتم الشعور بالمشكلة بطرق عدة منها  (:مقدمة المشكلة ) الشعور بالمشكلة  -
النقاش حول فكرة معينة، أو قيام المعلم بعرض موقف تعليمي يحتوي على مشكلة، وينبغي للمعلم في هذه 

 .ذه شعور االهتمام بالمشكلة ودفعهم لمتابعتها ومحاولة عالجهاالمرحلة أن ينمي لدى تالمي
جرائية،  :تحديد المشكلة - وخالل هذه المرحلة يتم تحديد المشكلة في صورة لفظية واضحة ومفهومة وا 

مع التأكد من أن التالميذ قادرين على التعبير عنها بلغتهم الخاصة مما يعني أن اإلشكالية يمكن 
  .ممعالجتها من قبله

  .إما في صورة تقريرية أو في صورة سؤال: كما يتم في هذه المرحلة صوغ المشكلة     
بعد جمع المعلومات، يتم استمطار األفكار من  (:اقتراح فروض لحل المشكلة ) صياغة الحلول  -

خالل طريقة العصف الذهني أو القصف الذهني بمعنى إتاحة الفرصة دون تردد في طرح األفكار 
 .علقة بالمشكلة، مع القيام بتدوين الحلول المقترحة من وجهة نظرهمالمت
في هذه المرحلة يقوم الطالب بجمع المعلومات عن المشكلة من خالل  :تفسير المعلومات وتنظيمها -

المصادر المتوفرة سواء داخل الفصل أو في مصادر التعلم، وتلعب خبراتهم السابقة والمعلومات التي 
المشكلة دورا رئيسا في هذه المرحلة، ويمكن للمعلم أن يوفر العديد من المصادر التي قد يمتلكونها عن 
 تخدم القضية

  :تصعوبات استخدام طريقة حل المشكال. 4.5
بالرغم من المزايا التي تقدمها طريقة حل المشكالت، إال أن هناك صعوبات قد تحد من استخدامها،     

  : ن من تفعيلها في الموقف الصفي لعل أبرزهاأو تجعلها معيقات تمنع المعلمي
الحاجة إلى قدرات عقلية عليا، مما يعني أن هناك بعض التالميذ قد يحتاجون لمزيد من الوقت ألجل  -

  التعلم بهذه الطريقة
 .الحاجة إلى توفر الكثير من مصادر التعلم -
خطيط لها وطرق التعامل مع خطواتها الحاجة لمزيد من االهتمام من قبل المعلمين في التحضير والت -

عند التنفيذ، إال أن ذلك يمكن تالفيه بتدريب المعلم، وتجزئة المشكلة لمهمات تعليمية صغيرة والتخطيط 
 . لها، وبمرور الوقت يتعود المعلم

 .الطرق الحديثة في التدريس. 0
 :الحقائب التعليمية. 1.0  

ضمنة بعض التطبيقات لهذه األنشطة، وتقوم هذه الطريقة هي عبارة عن مجموعة نشاطات مكتوبة مت    
على أساس تنظيم برامج الدراسة في صورة مجموعة من النشاطات المكتوبة تتضمن الموضوعات 
والتطبيقات التي تعتبر النشاط مركزها وترتبط بها الحقائق والمفاهيم وألوان النشاط المختلفة التي يمارسها 



لنشاطات أو بمعنى أصح التطبيقات تعرض عملي داخل الفصل ليستفيد منها التالميذ والمعلم وهذه ا
 . الطالب

وهي عبارة عن حافظة أو حقيبة تحتوي على مواد متنوعة من  ،هي شكل من أشكال التعليم المفرد -
فهي عبارة عن  ،وكتب ونشاطات وأوراق تهيئ للمتعلم مجاالت مختلفة من الخبرة المرئية والحسية وسائل

يتوفر فيها بدائل متنوعة تعمل على  ،محكم التنظيم يقترح سلسلة من النشاطات التعليمية التعلمية نامجبر 
، أهداف تربوية محددة والمعلم هو من يقوم مسبقا بإعداد الحقيبة بمساعدة من المدرسة أو الكلية تحقيق

 .الطريقة من الطرائق المتقدمة جدا في التعليم  وتعتبر هذه
 :الحقائب التعليمية وخصائصهاسمات . 0.1

  :تتميز الحقائب التعليمية عموما بِـ
 (.خصائص الفئات المستهدفة)مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين   -
  .لكل حقيبة تعليمية أهداف محددة: الهدفية -
 .ديالفر / جعل المتعلم في قلب االهتمام، بجعل األنشطة متمركزة حوله باعتماد التعلم الذاتي -
 ..(.محتوى متنوع، أساليب تعليمية متنوعة)توفير مواد تعليمية متعددة وهادفة  -
 .سهولة االستخدام سواء في المدرسة أو في البيت أو أي مكان مناسب ويوفر فرص التعلم الذاتي -
 .االهتمام بالتغذية الراجعة والتعزيز -
ووحيدا، و من الممكن أن يقسم إلى وحدات تعالج كل حقيبة تعليمة موضوعا واحدا : وحدة الموضوع -

 .جزئية
 .المرونة وقابلية التطوير والتعديل المستمر، على عكس الكتاب المقرر -
 .تعزيز ثقة المتعلمين بأنفسهم -
 .وأوقاته قويمالت تنوع أساليب -
تزيد الحقائب التعليمية من فرص وصول المتعلم إلى إتقان األنشطة التي : استهداف مستوى اإلتقان -

يعمل عليها، وذلك نظرا لتوفر البدائل واالختيارات المتنوعة، إضافة إلى نقاط قوة أخرى للحقائب التعليمية 
 …كالتقويم المستمر والتغذية الراجعة الفورية

األهداف واألنشطة والوسائط : الحقائب التعليمية كل متكامل يتكون من عناصر مترابطة وهي: ميةالنظا -
 .التعليمية والتغذية الراجعة والتقويم، ركناها األساسيان هما المتعلم والمعلم

يتوافر فيها دليل استخدام مشتمال على المحتوى العلمي ومستوى التعلم المستهدف من خاللها هو  -
 .اناإلتق
 :التعليم اإللكتروني .3.0
التعليم اإللكتروني هو طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة من حاسب وشبكاته وسائطه     

المتعددة من صوت وصورة، ورسومات، وآليات بحث، ومكتبات إلكترونية، وكذلك بوابات اإلنترنت سواء 

https://www.new-educ.com/?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85
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د هو استخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصال كان عن بعد أو في الفصل الدراسي المهم المقصو 
 .المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة

الدراسة عن بعد هي جزء مشتق من الدراسة اإللكترونية وفي كلتا الحالتين فإن المتعلم يتلقى     
ة اإللكترونية فليس ، وعندما نتحدث عن الدراس(مصدر المعلومات)المعلومات من مكان بعيد عن المعلم 

بل قد يكون التعليم اإللكتروني ، (online learning)عن التعليم الفوري المتزامن  بالضرورة أن نتحدث
هو أن نتعلم المفيد من مواقع بعيدة ال يحدها مكان وال زمان بواسطة : فالتعليم االفتراضي ،غير متزامن

 .اإلنترنت والتقنيات
 :نيفوائد التعليم اإللكترو  .0.0
الشك أن هناك مبررات لهذا النوع من التعليم يصعب حصرها ولكن يمكن القول بأن أهم مزايا     

 : ومبررات وفوائد التعليم االلكتروني مايلي
زيادة إمكانية االتصال بين المتعلمين فيما بينهم، وبين المتعلمين والمدرسة، وذلك من خالل سهولة  -

عدة اتجاهات مثل مجالس النقاش، البريد اإللكتروني، غرف الحوار،  ما بين هذه األطراف في االتصال
 . هذه األشياء تزيد وتحفز الطالب على المشاركة والتفاعل مع المواضيع المطروحة  ويرى الباحثين أن

المنتديات الفورية مثل مجالس النقاش وغرف الحوار : المساهمة في وجهات النظر المختلفة للمتعلمين -
لتبادل وجهات النظر في المواضيع المطروحة مما يزيد فرص االستفادة من اآلراء والمقترحات  تتيح فرص

المطروحة ودمجها مع اآلراء الخاصة بالمتعلم مما يساعد في تكوين أساس متين عند المتعلم وتتكون 
 . الحوار عنده معرفة وآراء قوية وسديدة وذلك من خالل ما اكتسبه من معارف ومهارات عن طريق غرف 

فرصة اإلدالء برأيه في أي وقت ودون  متعلمبما أن أدوات االتصال تتيح لكل : اإلحساس بالمساواة  -
حرج، خالفا لقاعات الدرس التقليدية التي تحرمه من هذا الميزة إما لسبب سوء تنظيم المقاعد، أو ضعف 

وع من التعليم يتيح الفرصة كاملة صوت المتعلم نفسه، أو الخجل، أو غيرها من األسباب، لكن هذا الن
للمتعلم ألنه بإمكانه إرسال رأيه وصوته من خالل أدوات االتصال المتاحة من بريد إلكتروني ومجالس 

 . النقاش وغرف الحوار
هذه الميزة تكون أكثر فائدة لدى المتعلمين الذين يشعرون بالخوف والقلق ألن هذا األسلوب في التعليم 

تمتعون بجرأة أكبر في التعبير عن أفكارهم والبحث عن الحقائق أكثر مما لو كانوا في يجعل المتعلمين ي
 . قاعات الدرس التقليدية 

 . وقد أثبتت الدراسات أن النقاش على الخط يساعد ويحث المتعلمين على المواجهة بشكل أكبر    
ي الحصول على المعلم والوصول أتاح التعليم اإللكتروني سهولة كبيرة ف: سهولة الوصول إلى المعلم -

إليه في أسرع وقت وذلك خارج أوقات العمل الرسمية، ألن المتعلم أصبح بمقدوره أن يرسل استفساراته 
للمعلم من خالل البريد اإللكتروني، وهذه الميزة مفيدة ومالئمة للمعلم أكثر بدال من أن يظل مقيدًا على 

ساعات عملهم مع الجدول الزمني للمعلم ، أو عند وجود مكتبه،  وتكون أكثر فائدة للذين تتعارض 
من الممكن تلقي المادة العلمية : إمكانية تحوير طريقة التدريس استفسار في أي وقت ال يحتمل التأجيل



بالطريقة التي تناسب المتعلم فمنهم من  تناسبه الطريقة المرئية، ومنهم تناسبه الطريقة المسموعة أو 
تتناسب معه الطريقة العملية، فالتعليم اإللكتروني ومصادره تتيح إمكانية تطبيق المقروءة، وبعضهم 

 . المصادر بطرق مختلفة وعديدة تسمح بالتحوير وفقًا للطريقة األفضل بالنسبة للمتعلم 
التعليم اإللكتروني يتيح للمتعلم أن يركز على األفكار المهمة أثناء : مالئمة مختلف أساليب التعليم -

ته وتجميعه للمحاضرة أو الدرس، وكذلك يتيح للمتعلمين الذين يعانون من صعوبة التركيز وتنظيم كتاب
المهام االستفادة من المادة وذلك ألنها تكون مرتبة ومنسقة بصورة سهلة وجيدة والعناصر المهمة فيها 

 . محددة 
تعلمون بالطريقة العملية فهؤالء هذه ميزة إضافية بالنسبة للذين ي: المساعدة اإلضافية على التكرار  -

الذين يقومون بالتعليم عن طريق التدريب، إذا أرادوا أن يعبروا عن أفكارهم فإنهم يضعوها في جمل معينة 
مما يعني أنهم أعادوا تكرار المعلومات التي تدربوا عليها  وذلك كما يفعل المتعلمون عندما يستعدون 

 . المتحان معين 
هذه الميزة ( : أيام في األسبوع 7ساعة في اليوم  09)ل اليوم وفي كل أيام األسبوع توفر المناهج طوا -

مفيدة لألشخاص المزاجيين أو الذين يرغبون التعليم في وقت معين، وذلك ألن بعضهم يفضل التعلم 
تعلم صباحًا واآلخر مساءًا، كذلك للذين يتحملون أعباء ومسئوليات شخصية، فهذه الميزة تتيح للجميع ال

هذه الميزة تجعل المتعلم في حالة : االستمرارية في الوصول إلى المناهج  - .في الزمن الذي يناسبهم
استقرار ذلك أن بإمكانه الحصول على المعلومة التي يريدها في الوقت الذي يناسبه، فال يرتبط بأوقات 

غالق المكتبة، مما يؤدي إلى راحة المتعلم وعدم إصابته بالضجر  .  فتح وا 
ال بد للمتعلم من االلتزام بجدول زمني محدد ومقيد وملزم في : عدم االعتماد على الحضور الفعلي  -

العمل الجماعي بالنسبة للتعليم التقليدي، أما اآلن فلم يعد ذلك ضروريًا ألن التقنية الحديثة وفرت طرق 
ق  ليس بتلك األهمية التي تسبب لالتصال دون الحاجة للتواجد في مكان وزمان معين لذلك أصبح التنسي

 .اإلزعاج 
وفرت أدوات التقييم الفوري على إعطاء المعلم طرق متنوعة : متعلمسهولة وتعدد طرق تقييم تطور ال -

 . لبناء وتوزيع وتصنيف المعلومات بصورة سريعة وسهلة للتقييم 
 متعلمفال للطرفين المعلم والمتعلم،إن توفير عنصر الزمن مفيد وهام جدًا : االستفادة القصوى من الزمن  -

لديه إمكانية الوصول الفوري للمعلومة في المكان والزمان المحدد وبالتالي ال توجد حاجة للذهاب من 
وهذا يؤدي إلى حفظ الزمن من الضياع، وكذلك  معلمالبيت إلى قاعات الدرس أو المكتبة أو مكتب ال

عبر خط االتصال  متعلمألن بإمكانه إرسال ما يحتاجه الالمعلم بإمكانه االحتفاظ بزمنه من الضياع 
 . الفوري 

التعليم اإللكتروني يتيح للمعلم تقليل األعباء اإلدارية التي كانت : تقليل األعباء اإلدارية بالنسبة للمعلم   -
هذه تأخذ منه وقت كبير في كل محاضرة مثل استالم الواجبات وغيرها فقد خفف التعليم اإللكتروني من 



العبء ، فقد أصبح من الممكن إرسال واستالم كل هذه األشياء عن طريق األدوات اإللكترونية مع 
 . لهذه المستندات  متعلمإمكانية معرفة استالم ال

التعليم االلكتروني وفر أدوات تقوم بتحليل الدرجات والنتائج : تقليل حجم العمل في المدرسة  -
إلي مسجل  متعلمينت عنها وبمكانها أيضا إرسال ملفات وسجالت  الواالختبارات وكذلك وضع إحصائيا

 .الكلية 
 (:التعليم المبرمج)طريقة البرامج . 3.0
هو تعليم ذاتي يسعى التعليم فيه إلى وضع ضوابط على عملية التعلم، وبذلك بالتحكم في مجاالت     

هارة ودقة بحيث يقوم الطالب عن طريقها الخبرة التعليمية وتحديدها بعناية فائقة وترتيب تتابعها في م
أخطائه وتصحيحها حتى يتم التعلم ويصل المتعلم إلى المستوى المناسب من  واكتشافبتعليم نفسه بنفسه 

 . األداء
وقبل أن يسير الطالب في هذه الخطوات فإنه يجتاز أختبار أخر بعد االنتهاء في هذا البرنامج حتى    

 . ه ألهداف الدرس ومستوى أدائه لما حققه منهايتسنى له معرفة مدى تحقيق
البدنية يعتبر أسلوب البرمجة أحد األساليب التكنولوجية الحديثة في مجال التعليم وقد اهتمت التربية    
المبرمج حيث يعتبر طريقة من طرق التدريس الفردي التي يمكن االستفادة منها في  الرياضية بالتعليمو 

شرح هذه المهارات في  أثناءة المختلفة ما يساعد على توفير وقت وجهد المدرس تعليم المهارات الحركي
الرياضية كما يساعد على تقدم التالميذ بأنفسهم دون حاجة مستمرة لمدرس التربية البدنية و دروس التربية 

 . الرياضيةالبدنية و 
مدرس بإعداده بأسلوب خاص ويتم والتعليم المبرمج نوع من أنواع التعليم الذاتي وهو برنامج يقوم ال    

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 

بته الصحيحة وعلى ذلك فإن كل إطار يتضمن فيها يستطيع أن يقوم بتصحيحها مما يعزز بالتالي استجا
 .  مثيراً  واستجابة وتعزيزاً  

 : الرياضية البدنية و التربية المهارات الحركية في حصة طرق تدريس . 5
    :الطريقة الكلية . 1.3  

ث ، حيمن خالل هذه الطريقة يتم تعليم التالميذ المهارة الحركية كل دون تقسيم الحركة إلى أجزاء     
يعتمد أصحاب هذه الطريقة على نظرية الجشتالت في التعليم والتي تعتمد على أن التعلم يتم من خالل 

يفضل إعطاء المتعلمين فكرة عامة ، إدراك العقل البشري للمواقف الحسية ككل متكامل وليس كجزئيات
   . ميذ عن تنفيذهاعن المهارة والمنافسة التي تتم فيها قبل تقديمها لتكوين تصور عام لدى التال

 :مميزات الطريقة الكلية . 1.1
  .تعتبر أكثر فائدة في المراحل األولى للتعلم  - 

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



 . تسهم في خلق أسس تذكر المهارات الحركية  - 
 . وسن المتعلم  تعتبر أفضل في التدريس كلما زادت -
 . تعتبر طريقة شيقة بالنسبة للتالميذ  -
 . تناسب كثرة عدد التالميذ في الفصل  - 
 .تناس الحركات المهارية البسيطة وغير البسيطة  -

 : عيوب الطريقة الكلية . 0.1
   .ال تقابل الفروق الفردية بين الطالب  -
 . ل هناك بعض المهارات الحركية التي يصعب تعلمها ك- 
 .ال تعطي التالميذ فرصة لمعرفة دقائق وتفاصيل الحركات -
 .األداءبصعوبة  أجزائهايصعب استخدامها مع المهارات الحركية التي يتميز بعض  -
 .التي تحدث أثناء ممارسة التمارين التعليمية األخطاءصعوبة التخلص من  -
   : الطريقة الجزئية .0.3 

طرق الهامة في تعليم المهارات الحركية وفيها تقسم الحركة إلى أجزاء ويقوم هذه الطريقة تعتبر من ال    
تعليم كل جزء قائم بذاته وعندما يتأكد المدرس من إتقان هذا الجزء ينتقل إلى جزء آخر في بالمدرس 

يعتمد ، الحركة وهكذا حتى ينتهي من كل األجزاء ويقوم بعد ذلك بجميع تلك األجزاء بعضها البعض
هذه الطريق على فكرة الطريقة االستقرائية من خالل عرض النموذج ثم تبسيطه إلى أجزاء ثم  أصحاب
 (.المهارة ككل) إلى العام ( األجزاء)ككل أي االنتقال من الخاص  األداء
 :مميزات الطريقة الجزئية .1.0
 . يفضل استخدامها عند تعليم المهارات الحركية المركبة    -
 . ن أجزاء الحركة تساعد على إتقا   -
 .تساعد على فهم كل جزء من الحركة    -
 . تستخدم إذا كان عدد التالميذ بالفصل قليالً     -
 . تراعي الفوارق الفردية بين التالميذ    -

  : الطريقة الكلية الجزئية  .3.3
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

  . ئية وكذلك يمكن تالفي العيوب في كل منها مميزات كل من الطريقة الكلية والطريقة الجز 
 : الطريقة الكلية الجزئية مميزات. 1.3
 .تتيح للمعلم خلط بين طرق التدريس لالستفادة من ايجابية كل طريق -
 .وضوح الهدف الحركي يساعد على سرعة تحقيقه من قبل الطالب -



 . مبذولمعالجة الجزء الصعب لوحده مما يساعد على تقليل الوقت ال -
 : عيوب الطريقة الكلية الجزئية. 0.3
 .الصعبة األجزاء إلىالتدرج في التعليم حيث ينتقل المعلم  مبدأ إلغاء -
 .الصعبة في المهارة الحركية بشكل مستقل األجزاءلمعالجة  أطولوقت  إلىتحتاج  -

 :الطريقة الموقفية. 4.3
، عب، والتي صممت وفق طبيعة النشاطلمواقف التعتمد هذه الطريقة على تعلم المهارات من خالل    

يقوم المعلم بشرح وتقديم نموذج مرئي وواضح للمهارة من خالل المشاهدات الفعلية لمساعدة التالميذ في 
دراك  أداءفي التجريب وفق قدراتهم واالبتكار في  االنطالق، ثم األداءتكوين تصور واضح عن  المهارة، وا 
بمتطلبات سهلة  المهاري األداءالرياضي، ومن ثم ربط  واألداءفراغ المحيط العالقات بين الجسم و ال
مة وفق طبيعة اللعبة، ودمج الجانب المعرفي للرياضة مثل القانون والخطط مومتدرجة من المواقف المص

 .المصغرة بشروط ميسرة مع تعلم المهارات من خالل المباريات
 :مميزات الطريقة الموقفية. 1.4
 ....(.سلة –قدم )الرياضية وخاصة األلعاب الجماعية  األلعابلتعليم المهارات الحركية في مناسبة  -
 (.مثل القانون)تعطي فرصة للتالميذ لتطبيق الجانب المعرفي للمهارة أثناء األداء  -
 . تناسب تدريس الخطط واالستراتيجيات في األلعاب الرياضية -

 :عيوب الطريقة الموقفية. 0.4
 .من المعلم جهد ذهني كبير في تصميم مواقف تعليمية بدنية حول المهارةيتطلب  -
 .التالميذ للمواقف التعليمية أداء أثناءتتطلب من المعلم مهارة في إعطاء التوجيهات والتغذية الراجعة  -
 .قد ال تناسب الفصول ذات األعداد الكبيرة من التالميذ -
 

 - أنواع أساليب التدريس -
 

 :مقدمة
ن لكل أسلوب واجبا معينا يستخدمه المدرس مع الطالب حسب ما يراه المدرس مناسبا إلمكانات إ   

ومستويات الطالب وتكون هذه األساليب متساوية من المضمون وال يوجد أسلوب أفضل من أسلوب أخر 
جتماعية ن إن لكل أسلوب واجبا معينا في تطوير الطالب من الناحية البدنية واالتوسوسكا موقد ذكر م

 . واالنفعالية والمعرفية
 األساليبرتب هذه  إذ( موستن)تدريسية كما ذكرها  أساليبالتدريسية من عشرة  األساليبتتألف هذه    

عن اتخاذ القرارات الدرس ونوعها وفي أي وقت تتخذ في كل  المسئولوسلسلها على ضوء تحديد من هو 
 :مجموعتين  إلىقسمت فقد  األساسوعلى هذا  األساليبمن هذه  أسلوب

  :المباشرة  األساليب:  األولىالمجموعة * 



 وأفكار أراءالتدريس الذي يتكون من  أساليبذلك النوع من  بأنهالتدريس المباشر  أسلوبيعرف     
التي  األساليبمن  األسلوبالمدرس الذاتية وهو يقوم على توجيه عمل الطالب ونقد سلوكه ويعد هذا 

 إلىيسعى  األسلوبالمدرس في هذا  أنمدرس للسلطة داخل الفصل الدراسي حيث نجد تبرر استخدام ال
مناسبة كما يقوم بتقويم مستويات تحصيله  أنهاتزويد الطالب بالخبرات والمهارات التعليمية التي يرى هو 

وهذا وفقا الختبارات محددة يستهدف منها التعرف على مدى تذكر الطالب للمعلومات التي قدمها لهم، 
 ؛التدريبي؛ مرياأل األسلوب: ) األتية وأنواعه يتالءم مع طريقة المحاضرة والمناقشة المفيدة  األسلوب
  .(والتضمين اإلدخال ؛المراجعة الذاتية ؛التبادلي

  :الغير مباشرة  األساليب: المجموعة الثانية * 
الطالب مع  وأفكار أراءامتصاص الذي يتمثل في  األسلوب بأنهالتدريس غير المباشر  أسلوبيعرف    

 أسلوبال يمكن تفضيل  بأنهوالبد التأكيد  ،تشجيع واضح من قبل المدرس بإشراكهم في العملية التعليمية
اثنين فقط واستخدامهما في جميع الحاالت  أوواحد  أسلوبكما ال يمكن اختيار  أخر أسلوبعلى 

مهارات التدريس  أنوتطبيقاته وبما  هومضمونات فهأهداله مميزاته وعيوبه وله  أسلوبوالظروف الن كل 
ن عملية التقويم ال تنحصر على أو ( التخطيط والتنفيذ والتقويم)تتألف من ثالث عناصر رئيسية هي 

نماالطالب فقط  تقويم المشرف له لطريقته  أومن خالل تقويمه لنفسه  أيضاتشمل المدرس  أنيجب  وا 
المدرس على المتعلمين من  أسلوبيمكن معرفة مدى تأثير  األساسا المستخدمة وألسلوبه المتبع على هذ
: هما  وأنواعه ،(البدنية واالجتماعية والعاطفية والمعرفية)وهي  األربعةخالل قياس تطور هذه القنوات 

  . (التدريس الذاتي؛ المبادرة ؛البرنامج الفردي ؛المتشعب ؛االكتشاف الموجه أسلوب)
 :المباشرة األساليب .2
 : األمرياألسلوب . 2.2  
األول في  مجموعة األساليب، حيث يتميز هذا األسلوب بقيام المعلم باتخاذ  األمرييعتبر األسلوب   

جميع القرارات في بنية وتركيب هذا األسلوب ، أي أن المعلم يكون منفردا في اتخاذ  القرارات في كافة 
وما على المتعلم إال االنصياع لتلك األوامر وتنفيذ ( سبعد الدر  –أثناء الدرس -قبل الدرس)مراحل الدرس

ما يطلب منه، وتكون العالقة مباشرة بين األمر واالنجاز والصفة الغالبة على هذا األسلوب ينبغي أن 
 :تيآلتكون وفق التصور ا

 .اإلنجاز الجيد، ويأتي بعد األمر -
مرار مفعول األوامر واألداء الصحيح من قبل يكون المعلم مستمرا بإعطاء اإليقاع أو الوزن لضمان است -

 .المتعلمين 
 .اغلب قرارات المعلم ال تناقش  -
 . الجانب اإلبداعي يقرره وال عالقة للمتعلم به  -

 : مريألمميزات األسلوب ا. 0.1



 األسلوب بمجموعة من الخصائص اإليجابية حسب عباس احمد ألسمرائي وعبد الكريم ألسمرائيهاذ يتميز 
 :امنه
  .الصغار مناسب مينالمتعلاستخدام هذا األسلوب مع  -2
 .يمكن استخدامه مع المبتدئين في ممارسة المهارة  -0
 .يمكن استخدامه في ممارسة المهارة الصعبة قصد السيطرة على مسار العمل -5
 .يمكن استخدامه في تصحيح األخطاء الشائعة في الفعالية واألخطاء الفردية  -9
 .النضباط والنظام داخل الحصة ويساعد على حسن سيرها يزرع ا -0
  .يستخدم لتوجيه الطاقات الزائدة عند الطفل بشكل صحيح مما يخدم نموه -2
 .مينالمتعلعندما يكون هناك أعداد كبيرة من  مينلمتعلسرعة إيصال المعلومة ل -7
 .يساعد على تحسين األداء  بسبب التكرار  -1

 : مريألعيوب األسلوب ا. 3.1
 على استقبال األوامر من المعلم وتذكره ألدائه المهاري  مالمتعلاقتصار دور  -2
 .مينالمتعلتحديد وتضيق العالقات االجتماعية بين  -0
  .في القابليات مينالمتعل ال يأخذ بعين االعتبار الفروق بين -5
 .مجال لإلبداع  مينمتعلال يعطي لل -9
 .العملية التقليديةعدم وضوح الغرض العام من  -0
  .ال يعطى الفرصة الكافية للتلميذ في المشاركة في اخذ القرار -2
   .ال يشجع على التعاون بين التالميذ للوصول إلى االنجاز الثمر -7

 :مرألدور المعلم في أسلوب التدريس با. 4.1
شمل األمور التي سنحاول أن ساليب التدريس، يأن 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 -
 .تنفيذهاتحديد نوع النشاط الرياضي أو التمارين التي يجب على المتعلم  -

 :دور المتعلم في ظل أسلوب التدريس باألمر. 5.1
سبق، يتجلى لنا بان للمتعلم دور محدود في العملية التدريسية حيث يتبين بان دوره يتمثل  من خالل ما   

أي يجب عليه القيام بمختلف  في االستجابة المباشرة أو التنفيذ المباشر لألوامر المقدمة من طرف المعلم،
 .بعا لتعليمات وتوجيهات المعلم تت المقدمة إليه وينجزها النشاطا

  :األسلوب التدريبي  .0.1



ذ يخلق هذا األسلوب إيعني تحويل وانتقال بعض القرارات المعينة أو المحددة من المعلم إلى المتعلم    
ين المتعلمين تعلم و بين المتعلم والمهارات وكذلك بمنوعا جديدا من العالقات بين كل من المعلم وال

ويعرف موستن  ،أنفسهم ومن هذا يمكن إن يحقق بعض األهداف التي تتعلق بتحسين االنجاز لدى المتعلم
هذا األسلوب بأنه األسلوب الذي يوفر للطالب الوقت الكافي للعمل االنفرادي وكذلك يوفر للمدرس الوقت 

التدريبي يعتمد على التصميم ثم الغرض الكافي إلعطاء التغذية الراجعة الفردية والخصوصية فاألسلوب 
ففي األسلوب التدريبي يتم نقل القرارات ، والممارسة ثم التغذية الراجعة وهذا يسمى بالنموذج التدريبي

جميعها والمتعلقة بمرحلة التطبيق من المدرس للطالب ألول مرة بممارسة العملية التعليمية بخط جديد ومن 
خطط للتدريس بشكل جيد انه يكون ناجحا مع عدد كبير من الطالب ومع  اذإأهم ايجابيات هذا األسلوب 

التي تراعي  ساليبمن أفضل األ ويعد خبراء طرائق التدريس أن األسلوب التدريبي هو ،عدد صغير أيضا
زيادة وقت التطبيق، تقديم المعلومات واإليضاحات وتصحيح األخطاء ويسهمان في عملية التعلم وحتى 

ي مهارة تحتاج إلى وقت معقول أ هذا األسلوب فانه من المناسب أن نذكر إن تطويرتتضح أهمية 
للتدريب عليها وكذلك اإلعادة والتكرار وتصحيح األخطاء ولذلك عد األسلوب التدريبي هو األسلوب 

 .األمثل لتقويم الحد األعلى من الوقت للتطبيق 
يؤدي إلى إيجاد عالقات جديدة بين المعلم  ملمتعلاإن انتقال عدد معين من القرارات من المعلم إلى   
أنفسهم وبما أن األساليب التدريس  مينالمتعلوالواجبات الحركية أو المهارات، و بين  مالمتعلوبين  مالمتعلو 

هي مجموعة من القرارات التي تتخذ من طرف المعلم أو المتعلم لتحقيق الهدف، فان ألسلوب التدريبي 
، يقول موسكا موستن وسارة مالمتعلمن القرارات في مراحل محددة من الدرس إلى يسمح بانتقال جملة 

أن األسلوب التدريبي يؤدي إلى إيجاد واقع جديد، فهو يوفر ظروفا جديدة في عملية التعلم، : " اشوورث 
 و يتوصل إلى مجموعة مختلفة من األهداف، حيث أن قسما من هذه األهداف له عالقة بأداء المهارات،

 ".بينما القسم األخر له عالقة باتساع نطاق دور الفرد في األسلوب 
  :خصائص الدرس في األسلوب التدريبي .1.0
 .الوضع االبتدائي الذي يبدأ فيه المتعلم التمرين والذي يشعره بالراحة(: األوضاع)الوقفة  .2
 .يختار المتعلم المكان الذي يناسبه بالملعب: المكان .0
 .الخ... كل متعلم أن يمارس العمل بمفرده أو مع الزميليمكن ل: نظام العمل .5
 .يختار المتعلم بداية العمل للنشاط المطلوب: وقت البداية لكل واجب حركي .9
يختار المتعلم سرعة وانسيابية التمرين بما يتناسب وقدراته التي تختلف عن : الحركي اإليقاع .0

 .اآلخرين
 دد المتعلم وقت التوقف واالنتهاء من األداء وحسبيح(:النشاط)وقت االنتهاء من الواجب الحركي .2

 .قدراته
 .يمكن للمتعلم أن يحدد توقيت الراحة ومدتها: الراحة .7
 .يختار المتعلم الزي المناسب المختلف عن زمالئه: الزي والمظهر .1



 .يستطيع المتعلم أن يستوضح من المدرس في أي وقت: األسئلة للتوضيح إلقاء .9
 :تدريبي مميزات األسلوب ال. 0.0
، والتي تعتبر أحسن مالمتعلمن اكبر مميزات هذا األسلوب، هو االستقاللية المحدودة التي يتمتع بها    

بإمكان المتعلمين في هذا األسلوب أن يمارسوا : " من األسلوب األمري، تقول عفاف عبد الكريم 
لهدف من هذا األسلوب هو تعليم االستقاللية في أول درجاتها، وهو يتميز بتوفير زمن كافي للتطبيق وا

المهارة في ظروف تسمح بتوفير أقصى وقت لتطبيقه، ويوضح لنا عباس احمد السامرائي مميزات 
 :األسلوب التدريبي في النقاط التالية 

 . مينالمتعليمكن استخدام هذا األسلوب مع مجموعة كبيرة من  -
 .يساعد على إظهار المهارات الفردية واإلبداع  -
 .لممارسة الفعالية  مينلمتعلعطي وقتا كافيا لي -
 .كيفية اتخاذ القرارات الصحيحة  مالمتعليعلم  -
 .من مشاهدة المعلم في الوضع الذي يختارونه  مينالمتعليمكن  -
 .العمل بصورة استقاللية وفق منظور قواعد الدرس  -

 :عيوب األسلوب التدريبي . 3.0
 .يحتاج إلى أجهزة ووسائل كثيرة -
 .مينلمتعلال يمكن من السيطرة على الحركات الدقيقة ل -
 .يأخذ وقتا طويال من الدرس كما يحتاج إلى خلفية جيدة حول تلك المهارة -

  : (التطبيق بتوجيه األقران)األسلوب التبادلي .3.1
وهذه في هذا األسلوب يمكن إعطاء الطالب دورا رئيسا في العملية التعليمية إذ تحوله قراراته أكثر    

القرارات تختص أساسا بالتقويم ليعطي تغذية راجعة مباشرة لترحيله في مرحلة تطبيق المهارات لغرض 
تصحيح المسار الحركي لألداء ولغرض بلوغ الهدف المنشود في ممارسة العمل فكلما تعلم المتعلم بسرعة 

على وفق )كل أزواج قوم المدرس بتنظيم الصف بشيف، كيف يؤدي كانت فرصته اكبر لألداء الصحيح
ن يكون احد الطالب مؤديا لكي يقوم بأداء الحركة، أويكلف كل فرد بدور خاص ب، (مقاييس الطول 

فيكون انجاز العمل من الطالب المؤدي واتخاذ ( أي الذي يشرف على أداء الزميل ) واألخر يكون مراقبا 
ما دور ال طالب المراقب فهو يراقب أداء الطالب المؤدي القرارات الممنوحة له كما في األسلوب التدريبي، وا 

ويقدم له اإليضاحات ويصحح له األخطاء مستندا إلى المعلومات التي سبق ان أعدها المعلم في ورقة 
الواجب وشرحه للصف، في الجزء التعليمي من الخطة ويعطي له تغذية راجعة مباشرة خالل العمل أو 

 .بعد االنتهاء منه 
بقدر مايتحملون من مسؤولية، واالعتماد على النفس والعمل في  المتعلمينوب يتعلم في هذا األسل     

يضاحها لزمالئهم، وهكذا بالتبادل حيث تقوى المهارات  مجموعات زوجية، واستيعاب المعلومات وا 
حياة ، وهذا األسلوب يفيد في تنمية المفاهيم البدنية واالجتماعية والعاطفية في المتعلميناالتصالية بين 



، وهذا يؤدي إلى تكوين عالقة ثالثية بين منفذ العمل والمالحظ  والمعلم، فالعالقة هنا غير المتعلمين
المراقب والذي بدوره  لمتعلمالطبق للتقنية، بحيث يقوم بتقديم التغذية الراجعة ل المتعلممباشرة بين المعلم و 

 . المنفذ المتعلمينقل تلك النصائح إلى 
 :سلوب التبادليمميزات األ .1.3
 .لتولي مهام التطبيقمتعلم  يفسح المجال أمام كل -
 .إعطاء التغذية الراجعة في الوقت المناسب -
 .ال تحتاج إلى وقت كبير للتعلم -
 .  المتعلمينممارسة القيادة لكل متعلم وزيادة المهارات االتصالية بين  -

 :عيوب األسلوب التبادلي .0.3
 .رقة الواجب الحركيصعوبة السيطرة على و  -
 .الحاجة إلى أجهزة كثيرة -
 .حول تنفيذ الواجب المتعلمينكثرة المناقشات بين  -
يقوم المدرس بتصميم ورقة المعيار لكي يستخدمها المالحظ لتقييم األداء أثناء تنفيذ : قرارات التخطيط . أ

 يم بالعرض التوضيحي الدرس باإلضافة إلى تنفيذ قرارات التخطيط التي تمت في أسلوب التعل
يعتبر المدرس المسئول عن اتخاذ جميع قرارات التخطيط ومالحظة كل من التلميذ  :قرارات التنفيذ. ب

 : المؤدي والمالحظ وأن يكون تعامله مع المالحظ فقط بحيث تتم قرارات التنفيذ وفقا لألتي 
 . إتاحة الفرصة لكل تلميذ أن يعمل مع تلميذ مالحظ  -  
العمل مع الزميل  ةممارسيوضح للتلميذ أن غرض األسلوب هو إتاحة الفرصة للتلميذ المؤدي أن  -  

 . المالحظ للحصول المباشر على التغذية الراجعة
  .أن يوضح للتلميذ أن كل فرد دوره كمؤد وكمالحظ بالتبادل - 
لميذ المالحظ إلى زميله راجعة من الت وتتم قرارات التقويم من خالل إعطاء تغذية :قرارات التقويم. ج

المؤدي سواء أثناء األداء أو بعد اإلنتهاء منه مستخدما في ذلك ورقة المعيار الخاصة باألداء الصحيح 
وقد يتصل التلميذ المالحظ بالمدرس عند الضرورة ويقوم المدرس باإلجابة على أي استفسار من المالحظ 

  .مالحظ والمؤديوفي نهاية التقويم يتم تبديل األدوار لكل من ال
 : ( المراجعة الذاتية )أسلوب فحص النفس  .4.1
في األسلوب التبادلي قد تعلم الطالب ومارس مهارة استعمال البيانات بشكل تغذية راجعة للطالب    

إن دور ، ما أسلوب فحص النفس فالطالب يستعمل ورقة البيانات ويعطي التغذية الراجعة لنفسهأ ،األخر
ن المعلم يتخذ القرارات أاألسلوب هو اتخاذ القرارات في مرحلة مقابل التدريس كلها إذ  المعلم في هذا

قوم باتخاذ القرارات الممنوحة له كما هو الحال في األسلوب يما الطالب فأ ،جميعها بشان اختيار الموضوع
ا بعد التدريس بنفسه التدريبي عندما يقوم بانجاز العمل وكذلك الطالب نفسه يقوم باتخاذ قرارات مرحلة م

ن عليه مراقبة الطالب وتعليمه كيفية استعمال ورقة المهارات وفحص ن دور المعلم يكون صعبا ألإ ،أيضا



نفسه بدقة وبناء على ذلك فال تغذية تعطى للطالب من قبل المعلم حول االنجاز ولكن هناك تغذية راجعة 
 .ل المنجز واحدة وهي كيفية فحص النفس وتقويمها أي تقويم العم

 :ةالذاتي مراجعةأهداف أسلوب ال. 1.4
 .اعتماد الطالب على نفسه في التغذية الراجعة -
 .استخدام الطالب لورقة المعيار ليحسن من أدائه -
 .يتحلى الطالب باألمانة والموضوعية عند تقييمه لنفسه -
 .يعرف حدود إمكاناته ويتقبلها -
 .خالل مقارنة ما يقوم به بورقة العمل يتعرف الطالب على أخطائه بذاته من -
 .االستمرار في العمل الفردي باتخاذ القرارات عند التنفيذ والتغذية الراجعة -

  :مميزات األسلوب. 0.4
 .زيادة خبرة التالميذ من حصيلة التعليم  - 
 .التلميذ يتعلم كيفيـــة المالحظـــة -
  .التلميذ يتعلم كيفية استخدام ورقة البيانات -
 .التلميذ يتعلم أن يكون أكثر استقالليــة -
  .التلميذ يتعلم أن يكون واثقا في نفسه -
 .التلميذ يتعلم كيفية استثمار الوقت المحدد -

 :عيوب األسلوب. 3.4
 .عدم دقة تقويم الطالب لنفسه مما يعطي صورة مشوشة للمدرس عن انجاز الطالب للواجب -
 .مستوياتاليمكن استخدامه مع جميع ال -
 .احتمال وقوع أخطاء أثناء أداء التلميذ للعمل المطلوب منه -

 .يعمل التلميذ حسب الكيفية التي تناسبه - 
 (: االحتواء ) أسلوب اإلدخال والتضمين  .5.1
يعرف أيضا بأسلوب التكيف، وهذا األسلوب ال يعطي اهتماما كبيرا للعنصر اإلدراكي، وتلك الحاجة     

يهتم بإتاحة الفرصة للمتعلم أن يدرك العالقة بين طموحه  أسلوبمعلم أو األقران، ولكنه إلى تقييم ال
في أي مستوى من  متعلمحيث يتيح الفرصة لكل  المهارة،وحقيقة أدائه، فهو يتناول عدة مستويات ألداء 

 متعلمت كل ويعني أن للمتعلم حرية كبيرة في تحديد مستوى أدائه وكذا تطويره على حسب قدرا، األداء
إن هذا األسلوب :" ، حيث يوضح عباس احمد صالح السامرائي قائال على حدة دون النظر إلى اآلخرين

يأخذ بنظر االعتبار مستويات الصف كافة، فالمتعلم يؤدي الحركة من المستوى الذي يمكن أدائه ضمن 
عمل والمستوى الذي يمكنه البدء به حول بدء ال مالمتعلالعمل الواحد، وبهذا فالقرار الرئيسي يكون من قبل 

. " 



من خالل  الحركيةمستويات الطلبة كافة في تأدية المهارات  االعتبارهو األسلوب الذي يأخذ بنظر   
لذلك يعتمد هذا األسلوب  ،تحديد واجبات أو مستويات متعددة للتمرن على المهارات من قبل المدرس

ويكون القرار الرئيسي  ،ة المهارة بحسب قدراته البدنية والمهاريةفي تأدي الطالببالدرجة األولى على مقدرة 
تقدم هذه الواجبات للطالب لينتخب منها ما يتناسب مع "  إذبالمستوى الذي يمكنه من األداء  بالبدءله 

 (57، ص0550إسماعيل، )".تحقيق متطلبات الواجب الحركي األخير إلىقدراته 
 :مميزات أسلوب االحتواء . 1.5
 :نذكر بعض مميزات أسلوب التضمين في النقاط التالية   
 . للقيام بأداء الواجب المكلفين به  مينالمتعلتوفير الفرصة لجميع  -
 .يكون األداء حسب إمكانية كل متعلم في الصف -
 .على تقويم أنفسهم أثناء العمل   مينالمتعلتشجيع  -
 .على االعتماد على النفس  مينالمتعلتشجيع  -
 .للقيام بمحاوالت أكثر ألداء الواجب  مينالمتعلالمجال أمام  فسح -

 :عيوب أسلوب االحتواء . 0.5
 :يتضمن هذا األسلوب عيوبا نذكرها فيما يلي    
 .عند أدائهم مينالمتعلال يفسح المجال أمام المعلم لمراقبة جميع  -
 .يحتاج إلى أجهزة و أدوات كثيرة و مساحات واسعة  -
 .مينالمتعل وح المنافسة بينيقلل من ر   -
                          .يشجع روح التباطؤ في العمل  -
 .المباشرةالغير  األساليب .0
 :االكتشافأسلوب . 1.0  

 هو عملية تفكير تتطلب من الفرد إعادة تنظيم المعلومات المخزونة لديه: تعريف التعلم باالكتشاف. 1.1
 .عالقات جديدة لم تكن معروفة لديه من قبلوتكييفها بشكل يمكنه من رؤية 

  : أهمية التعلم باالكتشاف. 0.1
يساعد االكتشاف المتعلم في تعلم كيفية تتبع الدالئل وتسجيل النتائج وبذا يتمكن من التعامل مع  - 

 .المشكالت الجديدة
اء االستقرائي أو يوفر للمتعلم فرصا عديدة للتوصل إلى استدالالت باستخدام التفكير المنطقي سو  -

 . االستنباطي
 . يشجع االكتشاف التفكير الناقد ويعمل على المستويات العقلية العليا كالتحليل والتركيب والتقويم -
 .يعّود المتعلم على التخلص من التسليم للغير والتبعية التقليدية -
يجابيته في اكتشاف المعلومات مما يساعده على اال -  . حتفاظ بالتعلميحقق نشاط المتعلم وا 
  .يساعد على تنمية اإلبداع واالبتكار -



ثارة يشعر بها المتعلم أثناء اكتشافه للمعلومات  - يزيد من دافعية التلميذ نحو التعلم بما يوفره من تشويق وا 
  :أنواع االكتشاف. 3.1 بنفسه
  : قدمه المعلم للتالميذ وهيهناك عدة طرق تدريسية لهذا النوع من التعلم بحسب مقدار التوجيه الذي ي   

وفيه يزّود المتعلمين بتعليمات تكفي لضمان حصولهم على خبرة قيمة، وذلك  :االكتشاف الموجه .أ
يضمن نجاحهم في استخدام قدراتهم العقلية الكتشاف المفاهيم والمبادئ العلمية، ويشترط أن يدرك 

هذا األسلوب تالميذ المرحلة التأسيسية  المتعلمون الغرض من كل خطوة من خطوات االكتشاف ويناسب
 .ويمثل أسلوبا تعليميا يسمح للتالميذ بتطوير معرفتهم من خالل خبرات عملية مباشرة

وفيه يقدم المعلم المشكلة للمتعلمين ومعها بعض التوجيهات العامة بحيث ال  :االكتشاف شبه الموجه.ب
 .يعطي المتعلمين بعض التوجيهاتيقيده وال يحرمه من فرص النشاط العملي والعقلي، و 

وهو أرقى أنواع االكتشاف، وال يجوز أن يخوض به المتعلمين إال بعد أن يكونوا قد  :االكتشاف الحر .ج
مارسوا النوعين السابقين، وفيه يواجه المتعلمون بمشكلة محددة، ثم يطلب منهم الوصول إلى حل لها 

 . ب وتنفيذهاويترك لهم حرية صياغة الفروض وتصميم التجار 
 :مميزات التعليم باالكتشاف. 4.1

وتعنى أن الفرد يتعلم وينمى عقله بالتفكير فقط فهو يؤكد أن هذا النوع من  :تنشيط الطاقة الذهنية -
 التعلم يقود 

يكتشف التناسق أو عدم  لكيالمتعلم إلى إنماء بنيته العقلية وذلك بتنظيم ما يواجهه من سلوك، ليس فقط 
 . وتنمية مهارات العقل العليا الذاتيبين األشياء وهذا يؤدى إلى التعلم االنتظام 

فإن الطالب  التقصي فيويقصد بذلك أنه باستمرار النجاح  :الدوافع الداخلية أفضل من الخارجية -
ذا أراد المعلمون لطالبهم التعلم للمتعة فيجب توجيه  أييشعر بحالة من الرضا عن إنجازه  إثابة ذاتية وا 

  .الذاتيتحقق لطالبهم الرضا  التينظمتهم التعليمية أ
يقصد بذلك أن الطريق الوحيد ليتعلم الفرد إجراءات االكتشاف هو : التنفيذية لالكتشاف النواحيتعلم  -

يكتشف خالل عملية االكتشاف يتعلم الطالب تدريجيا كيف ينظم ويواصل  لكيأن تتيح له الفرصة 
 . التقصي

يتوصل إليها الفرد بنفسه ويعمل تفكيره فيها تظل الذاكرة  التيفالمعلومات  :أثر التعلمتساعد على بقاء  -
 فييستدل عليها التلميذ بنفسه تكون أكثر بقاء  التييلقنها له اآلخرون فاألشياء  التيلمدة أطول من تلك 
    .تعطى له جاهزة التيالذاكرة عن األشياء 

  :أسلوب االكتشاف الموجه  .5.1
يعد هذا األسلوب األول الذي يعمل أو يؤدي إلى إشغال الطالب في عملية االكتشاف وجوهر هذا     

األسلوب هو العالقة الخاصة التي تنشا بين المعلم والطالب والتي من خاللها تقود األسئلة المتتالية التي 
يقوم المعلم باتخاذ  ،ه األسئلةيوجهها المعلم للتوصل إلى االستنتاجات التي يقوم بها الطالب والتي تالئم هذ



إن هذا األسلوب ، جميع القرارات المتعلقة بمرحلة ما قبل الدرس القرارات الرئيسية المتعلقة باألهداف
 .يتضمن العالقة بين الحافز والوسيط واالستجابة

تعلم من غير مباشر في التدريس يعتمد على توجيه المعلم لتالميذه الشتراكهم في عملية ال أسلوبهو    
خالل إلقاء مجموعة من التالميذ في اإلتجاه الصحيح لألداء الحركي مستخدمة في ذلك بعض العمليات 

من الفرد إعادة تنظيم المعلومات المخزونة لديه  هو عملية تفكير تتطلب، و العقلية والخبرات السابقة
 .لجديدة لم تكن معروفة لديه من قب وتكييفها بشكل يمكنه من رؤية عالقات

يجعل المتعلم يشترك في عملية التعلم، وذلك تحت  فاشأن التعلم باالكت "زيتون كمال عبد المجيد"يرى    
 .يلعب المتعلم الدور الرئيسي في تعلمه سلوباأل اراف معلمه، ففي هذشإ

 ، حيث يقوممالمتعلحيث يعتمد أسلوب االكتشاف الموجه على نوع من التفاعل الفكري بين المعلم و     
 أي   : يقابلها استجابة حركية مالمتعلالمعلم بطرح أسئلة متتالية على 

 .مالمتعل نتجابة واحدة مسا                       سؤال واحد من المعلم   -
تؤدي إلى اكتشاف  مالمتعلمجموعة استجابات حركية من               مجموعة أسئلة من المعلم   -

 .راد الوصول إليهالم "الهدف الحركي"الحركة 
بإعداد مجموعة من األسئلة بل بداية الدرس بحيث يكون هناك تسلسل في  علمن يقوم المأوهذا يستلزم  

 .إلى الهدف النهائي  مالمتعلهذه األسئلة كي تقود 
 :الموجه  فاشمميزات أسلوب التدريس باالكت. 1.5
 . 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  -
 .تخطيط وتصميم األسئلة بشكل متعاقب -
 .ينتظر المعلم استجابة المتعلم، وان يكون صبورا وال يتعجل استجابات  -
 .المتعلم في أسلوب التدريس بأسلوب االكتشاف الموجه  دور -
في هذا األسلوب ينشغل المتعلم بالبحث واالكتشاف، وألنه ال يعرف الموضوع وال الهدف، فانه يسعى   

  .إليجاد المفاهيم والعالقات معتمدا على األسئلة التي توجه إليه من قبل المعلم، وعليه تنمو معارفه وتزيد
  :(حل المشكلة)المتشعب التفكير ألسلوب ا .0.0
يحظى األسلوب المتشعب مكانة فريدة في ضمن مجموعة األساليب فأول مرة ينتقل المتعلم في     

اكتشاف وأداء عدد من الخيارات في ضمن موضوع الدرس بينما تكون وظيفة المتعلم في تطبيق الواجبات 
ما في أسلوب المتشعب يقوم المتعلم باتخاذ القرارات وأدائها أو في اكتشاف هدف معين أو محدد بين

 ،والواجبات المطلوبة في ضمن قابليته وقدراته على التشعب والبحث بما ابعد من األشياء المعروفة لدية



إن مجاالت التربة البدنية واأللعاب الرياضية تكون غنية بفرص االكتشاف والتصميم واالستنباط آذ نجد أن 
 . اء حركة أخرى أو مجموعة من الحركاتهناك إمكانية أد

يدخل هذا األسلوب ضمن األساليب التدريسية حديثة التوجه، و يتطلب البحث والتوجه والتساؤل البناء،    
وتضع المتعلم أمام قضايا شاملة ومعقدة تتماشى وواقعه، فتشجعه على البحث وتدفعه للتفكير وتكوين 

العمل الجماعي وتوفير الشروط الالزمة النجاز العمل وحل  مواقف عقلية فكرية، وذلك بعد تنظيم
 " .موقف معين يحتوي على هدف محدد يراد تحقيقه :" المشكلة، فالمشكلة هي 

على التنويع، فيؤدي هذا بدوره  مالمتعلهذا السؤال يتطلب تفسيرا أو حال، إذ أن هذا األسلوب ينمي قدرة   
 .ر عنها بحركة إلى اكتشافه لعدة بدائل يمكن التعبي

        :تتكون العملية الفكرية في أسلوب حل المشكالت من    
والذي يتم على شكل سؤال من المدرس بحيث يوجه المتعلم لكي يبحث في حل المشكلة من  :المثير -

                 .خالل استجابات عديدة ومتشعبة 
لتلميذ عن أنواع الحلول التي تساعد على حل ويشمل العمليات الفكرية التي يبحث فيها ا: الوسيط  -

 .المشكلة 
 مرحلة الوسيط يستطيع التلميذ اكتشاف مجموعة من  فيتمت  التينتيجة العمليات الفكرية : االستجابة  -

 . يمكن التعبير عنها بالحركة  التيواالستجابات  األفكار
 (:حل المشكالت)أهداف أسلوب التفكير المتشعب. 1.3
 .د الطالب على حل المشكالتتعوي -   
 .تدريب الطالب على التفكير واالستقصاء واالكتشاف -   
 .تعويد الطالب على االعتماد على النفس  -   

 (:حل المشكالت)مميزات أسلوب التفكير المتشعب . 0.3
 .تشجيع الطالب على التجريب واالستقالل - 
 .بتنمية التفكير والقدرة على اإلبداع لدى الطال - 
 .تشجيع الطالب على معرفة دقائق الحركة - 
 .المساهمة في تقديم خبرات وأنشطة للطالب - 
 .استخدام انطباعًا عامًا للمعلم عن مستويات الطالب - 

 : أسلوب الوسائط المتعددة . 3.0
يعتبر أسلوب الوسائط المتعددة نوعاً من أنواع التعليم الذاتي واحد من األساليب التكنولوجية الحديثة     

والوسائط المتعددة مصطلح يستخدم للداللة ، التي غزت مجال طرق التدريس في الكثير من المواد الدراسية
 .العديد من األسماء والمسميات في مجال التعليم ويصف ألجهزة التكنولوجيا واالختراعات الحديثة على 
 : بأسلوب الوسائط المتعددة  التدريس خطوات. 1.3
 . تحديد المهارات الحركية التي يريد تدريسها للتالميذ  -  



الكتاب المبرمج ، )سائط يتم عرضه من خالل بعض الو  عمل برنامج يتضمن تلك المهارات على أن- 
 (صور، أفالم، نماذج

 . توفير مكان مناسب يتم فيه وضع الوسائط المتعددة على مسافات مناسبة من بعضها  -
السماح بدخول التالميذ للمكان الذي تم وضع الوسائط وذلك من أجل مشاهدة برنامج المهارات الحركية  -

 . البرنامج الذي تم وضعه  على أن يتم ذلك من خالل ترتيب معين يتمشى مع
بعد مرور جميع التالميذ على كافة الوسائط التي تتضمن البرنامج تخرج التالميذ لممارسة تلك  -

بدون شرح من المدرس ولكن التالميذ تعتمد فقط على ” التعليم الذاتي“المهارات الحركية في الملعب 
 . الوسائط  التغذية الراجعة الناتجة من البرنامج الذي تم من خالل

 :مميزات الوسائط المتعددة في تعلم مهارات األنشطة الرياضية. 5.3
  .في الدرس واندماجهمتجذب انتباه المتعلمين   - 
  .تعمل على تكوين مدركات لدى المتعلم -
 .تساهم في جودة التعليم -
 .على التفكير العلمي المنظمتساعد  -
 .أثرا أبقىتعمل على جعل التعلم  -
  .تعمل على تحقيق التعلم الذاتي -
 .لدى المتعلم حاسةمن  أكثرتخاطب   -

 (: The Self – Check style)أسلوب التطبيق الذاتي . 4.0
ن يحدث في إن هذا األسلوب يمكن إن يستخدم أو يطبق في الصف أو غرفة الدرس ولكن يمكن إ    

الحاالت التي يقوم فيها الفرد بتدريس نفسه وفي مثل هذه الحاالت يقوم الفرد نفسه باتخاذ جميع القرارات 
التي كان يتخذها المعلم سابقا وكذلك الطالب إن هذا الفرد يأخذ ادوار كل من المعلم والطالب، إن هذا 

تماعي أو نظام سياسي وهو دليل على ي مكان أو محيط اجأي وقت وفي أاألسلوب يمكن إن يحدث في 
 .  القدرة البشرية على التعلم والتدريس

في هذا األسلوب يتعلم التلميذ أن يؤدي قرارات التنفيذ كما هو محدد في أسلوب التطبيق بتوجيه    
تساعد على تراكم  يوهذا األسلوب من العوامل األساسية الت ،فسهنالمدرس ثم يتخذ قرارات التقويم ل

برات واالستفادة منها حيث تعطى الفرصة للمتعلم لالعتماد على نفسه عند أداء العمل من خالل الخ
استخدام ورقة المعيار كمحك ليحسن من أدائه حيث يقارن أداءه بورقة المعيار لتصحيح األخطاء أو 

سلوك يمكن مالحظته لالحتفاظ باألداء أو االنتقال لعمل جديد كما أن بعد العمل للتفكير في األداء وهذا ال
 . ألنه يعطى صورة واضحة لما يحدث أثناء األداء 

ومن المالحظ أن هذا األسلوب ال يتمشى مع جميع المستويات وال يصلح للمبتدئين نظراً  ألنه يحتاج    
 ،رإلى مستوى معين من الكفاءة والخبرة السابقة في األداء البدني لكي يتمكن من المقارنة بين أدائه والمعيا

ومن األنشطة التي يناسبها األسلوب التي نختص بنتائج الحركة وليس الحركة نفسها مثال ذلك التصويب 



حيث يتم الحكم على مهارة ( الرمح -القرص  –الجلة )الرمي بأنواعه  –اليد  –نحو الرمي في كرة السلة 
  .الرمي بالمسافة التي يحققها الالعب 

 : العصف الذهنيأسلوب . 5.0
بقصد تنمية قدرة األفراد على حل (  A.OSBOREN ،2951)ابتكر هذا األسلوب أليكس أوزبورن    

من خالل إتاحة الفرصة لهم معا لتوليد أكبر عدد ممكن من األفكار بشكل المشكالت بشكل إبداعي 
ومن ثم غربلة األفكار واختيار الحل  ،التي يمكن بواسطتها حل المشكلة الواحدة، تلقائي وسريع وحر

  .المناسب لها
للعاملين وفيما بعد تم توظيف هذا األسلوب في تنمية التفكير أالبتكاري لطالب المدارس والجامعات و   

وأخيرا تم األخذ به كأحد  ومنها الصناعة والقانون والدعاية واإلعالم والتجارة والتعليم، في مجاالت متعددة
 .أساليب التدريب شائعة االستخدام في البرامج التدريبية بما فيها برامج إعداد المعلمين

 :تعريف أسلوب العصف الذهني. 1.6
ية التي يشجع بمقتضاه أفراد مجموعة بإشراف رئيس لها على توليد هو أحد أساليب المناقشة الجماع   

تلقائي حر وفي مناخ مفتوح غير نقدي ال يحد  ،أكبر عدد ممكن من األفكار المنوعة المبتكرة بشكل عفوي
ومن ثم غربلة هذه األفكار واختيار ، من إطالق هذه األفكار التي تخص حلوال لمشكلة معينة مختارة سلفا

) دقيقة   05ـ  20عدة جلسات تستغرق الواحدة منها أو  ،منها ويتم ذلك عادة خالل جلسة المناسب
 ( . دقيقة 55وبمتوسط 

تحفيز التفكير واإلبداع الكثيرة التي تتجاوز في أمريكا أكثر  أساليبالعصف الذهني واحدة من  أسلوب   
 . األساليب األمريكيةأسلوبا، وفي اليابان أكثر من مئة أسلوب من ضمنها  من ثالثين 

ويستخدم العصف الذهني كأسلوب للتفكير الجماعي أو الفردي في حل كثير من المشكالت العلمية 
 . والحياتية المختلفة، بقصد زيادة القدرات والعمليات الذهنية

 . استخدام العقل في التصدي النشط للمشكلة: ويعني تعبير العصف الذهني    
 :الذهنيسلبيات العصف . 0.6
 .بالموضوع المتعلقةتسجيل بعض االستجابات غير  -
 .وفقدان التركيز األفكارتت تش إلى أحياناتؤدى  -
 .ألمجموعهفرد على كل  سيطرة أحياناقد تسبب  -
تكون الحلول عاديه  بالتاليوابتكاريه  آصاله أكثرللبحث عن حلول  األفرادالحد من فاعليه  إلىيؤدى  -

 .ومتواضعة
 :الذهنيمعوقات تطبيق العصف . 3.6
 .الخوف من التغير إلى باإلضافةالخوف من النقد  -
 .الت اللسانز الخوف من  إلى باإلضافة األخرالخوف من سخرية  -
 . والثقافيةاالجتماعية  المخاوف إلى باإلضافةالخوف من التقويم على هذا األساس  -



 .والهدوء الترويالمجتمع تؤكد على أهمية  ثقافة  -
 .والدراسةحث التعليم والتفكير والب في المنطقيةعظمت من أهميه المداخل  التربية أساليب -
المدرب  أوللتوثيق، الميسر للخبير  الالزمةمن المواد  الذهنيوقد تكون عدم توفر متطلبات العصف   -

 .، تشويش الذهنيضيق الوقت، كبر حجم مجموعات العصف  الذهنيجلسات العصف  ةدار إعلى 
  .ركةللمشاقد انتهت وال مجال  المسألة أنمنعها بحجه  أو المشاركةوحجم  اإلغالق -

 

 - أمثلة تطبيقية عن طرق وأساليب التدريس -

 : األسلوب األمري. 1
  :ياألسلوب األمر  وصف طريقة تطبيق. 1.1

  :(التهيؤ)مرحلة ما قبل الدرس . أ
إن الغرض من القرارات التي تتخذ في مرحلة ما قبل الدرس هو التخطيط لعملية التفاعل بين المدرس    

 موسكا"ويذكر  (مراحل)مدرس هو اتخاذ القرارات حول الفقرات التي تتم تحديدها أن دور ال، و والتلميذ
   :على أن المدرس في مرحلة التخطيط يراعى النقاط التالية "أشوروت وسارة موستن

 :تحديد الموضوع الدرس. 2
   .تحديد مجمل أهداف الدرس، الجمل الرئيسية التي توضح أهداف الدرس واالنجاز المتوقع -
تحديد وشرح المهارات الخاصة التي سوف يقوم بأدائها التلميذ للوصول إلى الهدف : المهارة الخاصة -

  .العام للمهارة
   .يعتبر الهدف من الوحدة التدريسية السبب في اختيار المهارة المعينة: األهداف -
  .تحديد األسلوب والذي من خالله سوف يتم توصل إلى الهدف: األسلوب  -
من اجل الوصول إلى الهدف ضمن األسلوب المختار فانه يجب اتخاذ : جراءات التنظيمية واإلداريةاإل -

  :وتتمثل فيما يلي التدريس جملة من القرارات والتي تتعلق بطريقة إدارة وتنظيم وحدة
 . تنظيم التالميذ - أ

 . تنظيم األدوات -ب
 . ورقة الواجب الخاصة بالمهارة -جـ

  .تحديد الفترة الوقت الخاصة لتحقيق الهدف من المهارة: الوقت  -
  .وهى بعض المالحظات التي تظهر أثناء التنفيذ وذلك لتفاديها خالل الحصة القادمة: المالحظات  -
 (:األداء)مرحلة الدرس . ب
تعنى هذه المرحلة الوقت المخصص لألداء، إن الغرض من مجموعة القرارات التي تتخذ خالل األداء    

هو األشغال التالميذ في مشاركة فاعلة وااللتزام بالقرارات الخاصة بهذه المرحلة التي من خاللها يتم 
اليب األخرى يكون كسائر األس ياألسلوب األمر  يتحويل الهدف النظري للمهارة إلى حيز تطبق عمل وف
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من الواجب على التالميذ معرفة وفهم األشياء المتوقعة للوحدة الرئيسية التدريسية، لذلك يجب على 
، إن إعداد يالمدرس اتخاذ سلسلة من قرارات لتهيئة المشهد أو الوحدة التدريسية ضمن األسلوب األمر 

  :المشهد يتطلب العناصر التالية
 . س والتلميذتوضيح ادوار كل من المدر  -
  .شرح موضوع الدرس -
  .توضيح اإلجراءات التنظيمية واإلدارية التي تستخدم في إدارة وتنظيم الصف -
  .توضيح األدوار *
يقوم المدرس بتوضيح انه عندما يكون كل من المدرس والتلميذ وجها لوجه فانه يمكن اتخاذ القرارات   - 

  .المتخذة سواء من المدرس أو التلميذ
يمكن توزيع هذه القرارات بين كل من المدرس والتلميذ بطرق متعددة استنادا إلى الغرض العالقة في  -

  .وقت معين وفعالية معينة
إن أحد اإلجراءات أو الترتيبات هي العالقة التي يكون فيها دور المدرس هو اتخاذ جميع القرارات  -

  .وأداؤها واالستجابة لكل قرار منهاويكون دور التلميذ هو االلتزام بهذه القرارات 
هو التكيف والمالئمة االستجابة اآلتية  يإن الغرض من مثل هذه العالقة والتي تسمى األسلوب األمر  -

  .جل تعلم مهارة المطلوبة بشكل دقيق وسريعأمن قبل التلميذ من 
ات مثل تكرار األداء، إن تسهيل عملية توصيل إلى الهدف المطلوب يتم من خالل سلسلة من العملي -

   .دقة وأحكام األداء، واألداء المنسجم والمتوافق
  :شرح موضوع الدرس* 
يقوم المدرس بعرض المهارة بكاملها أو أجزاء منها والمصطلحات الخاصة بها، ثم تحديد النموذج أو  -

  .الشكل الحركي الخاص باألداء
والصور وان يكلف طالب متمكن بأداء المهارة حسب ( الفيديو)أن يتم عرض المهارة بواسطة  يمكن -

  .النموذج أو الشكل المطلوب
  .يقوم المدرس بتوضيح التفاصيل الضرورية التي تساعد فهم المهارة -
  .يمكن تغيير وقت المخصص للعرض وذلك حسب درجة صعوبة المهارة وتنفيذها  -
  :اءات اإلدارية والتنظيميةتوضيح اإلجر * 
تحديد المدرس اإلشارات الخاصة باالستعداد والتهيؤ وكذلك اإلشارات األمرية الخاصة بالوحدة التدريسية  -

  ويمكن تغيير ذلك من خالل الوحدة التدريسية لكي تنسجم أو تتالءم مع األوجه المختلفة لموضوع الدرس
تحديد اإلجراءات األخرى اعتمادا على موضوع الدرس عند هذه النقطة يكون كل من مدرس والتلميذ  -

ويقوم التلميذ بعد ذلك بالعمل بموجه ( األداء)على استعداد لبدء النشاط والذي يعتبر أساس مرحلة الدرس 
  .اإلشارات األمرية من المدرس

  :(التقويم)مرحلة ما بعد الدرس  .ج 



توفر للمتعلم أو ( التقويم)القرارات التي يتم اتخاذها من قبل المدرس في المرحلة ما بعد الدرس إن  -
التلميذ ودوره في  أداء المهارة أو الواجب الحركي وكذلك حول مستوى أداء التلميذ التغذية العكسية حول

  .االلتزام بالقرارات التي يتخذها المدرس
 :مثال لوحدة تعليمية. 0.1

 

  .األسلوب التدريبي .0

يجب أن تعكس الوحدة التدريسية في أسلوب تدريبي  :األسلوب التدريبي وصف طريقة تطبيق. 1.0
 جوهر

بدءا بتوضيح )العالقة الجديدة بين كل من المدرس والتلميذ ومن خاللها يقوم المدرس بشرح األسلوب  
ثم يقوم المدرس بعرض المهارة أو المهارات بما بالئم وما حضره وهيئته من ( كيفية انتقال القرارات التسعة

أن دور التلميذ هو اإلصغاء  إجراءات تنظيمية وكذلك يتدخل إلعطاء التغذية العكسية لجميع التالميذ
واالنتباه إلى توقعات الوحدة الرئيسية واستالم المعلومات الخاصة بالواجب الحركي، واتخاذ القرارات التسعة 

 الرابع: الصف
 (5: )رقم الدرس

 12:22/10:22مواعيد تنفيذ الدرس 
 المتوفرة األدوات والوسائل البيداغوجية

 مكان الدرس

 كرة طائرة -اإلرسال من أسفل المواجه : عنوان الدرس
 األهداف السلوكية

 أن يؤدي الطالب اإلرسال من أسفل المواجه بطريقة صحيحة الحركي
 أن يصدر الطالب حكمًا على أداء زميله من خالل ورقة المعيار المعرفي

 .أداء التمرينات البدنيةأن يتعاون الطالب مع زميله في  الوجداني

أقسام 
 التمرين

عناصر 
المواد  إجــراءات الــدرس الدرس

 التعليمية
 تقويم التعليم

دي
ـــــي

مهــ
الت

 

 التهيئة
 (األمري)تمرين إطالة    األسلوب المستخدم 

 الوثب جانباً ( وقوف) -0الجري المتعرج   ( وقوف) -2
 الجري خلفاً ( وقوف) -9الحجل أمامًا    (  وقوف) -5

 خط مستقيم
 أقماع

مراعاة الشدة 
 والتكرار 

 وفترة الراحة

ات
رين

لتم
ا

 

 (األمري)األسلوب المستخدم 
قذف الكرة ا للزميل ( مواجه الكرة خلف الرأس –وقوف الوضع أمامًا )

 )..(باليدين 
ثني الركبتين مع دحرجة الكرة على ( مواجه مسك الكرة -وقوف فتحا)

 )..(األرض للزميل 
 )..(محاولة لمس الكرة ( مواجه وضع الكرة في مفصل الركبة -وقوف نصفا)
 )..(تبادل تمرير الكرة للزميل ( مواجه مسك الكرة -وقوف نصفا)

 كرة

مراعاة الشدة 
والتكرار في فترة 

 الراحة

ـــي
ـــس

ئيـــــ
الر

 

تعليم 
 المهارة

 اإلرسال من أسفل المواجه -2
 (األقران)األسلوب المستخدم 

 معيار
 كرة طائرة

 تصحيح األخطاء

 التدريب
على 

 المهارة

 اإلرسال من أسفل المواجه -2
 (متعدد المستويات+ األقران )األسلوب المستخدم 

 كرات معيار
 أدوات
 مساندة

التشجيع على 
 الداء المتميز

تام
الخ

 

بعض طرح   رفع الذراعين عالياً ( وقوفاً )  تمارين إطالة  -تغذية راجعة   التهدئة
األسئلة عن 

 الدرس
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ي هو استخدام عامل بواألسلوب التدري يأثناء أداء المهارات ومن أوجه االختالف بين األسلوب األمر 
ن من المدرس ولكن بالنسبة إذهو أن أي إشارة ال تكون إال بوما الحظناه في األسلوب السابق ، الوقت

جل التدريب على المهارة ويعد تحديد وقف البداية لكل ألألسلوب الثاني فهناك متسع من الوقت للتلميذ من 
المهارة واإليقاع والوزن الحركي لألداء، إن عامل الوقت مهم بالنسبة لعمليتي تعلم المهارة أو اتخاذ 

التسعة خالل التدريب على المهارة وفى هذه الحالة يكون المدرس بانتقال هنا وهناك لمراقبة القرارات 
  .المحاوالت الفردية التي يقوم بها كل تلميذ وهنا يتدخل عند كل حالة تتطلب التغذية الراجعة وبشكل فردى

والتلميذ يقوم المدرس  المدرس نملية تكرار العالقة التي تحدث بيوما يستنتج في هذا األسلوب هو ع   
عطاء بعد ذلك يقوم المدرس بمراقب التلميذ بأدائها لفترة من الوقت بعرض وشرح المهارة ثم يقوم ة األداء وا 

إن هذه العملية تتضمن اتخاذ القرارات في كل من مرحلة ما قبل الدرس ومرحلة الدرس ، التغذية العكسية
 :النقاط التالية ، وهذه العالقة تبرز فيومرحلة ما بعد الدرس

 .لكل تمرين أو مهارة وضعها االبتدائي حيث يختار الطالب المكان الذي يناسبه: المكان -
كل تمرين أو مهارة لها وضعها االبتدائي، حيث يختار كل طالب الوضع الذي يشعر فيه : األوضاع -

 .بالراحة النفسية
 .إعطاء فرصة لكل طالب ليعمل بمفرده: نظام العمل -
 .الطالب هو الذي يحدد البداية حسب استجابته للتعليمات: وقت البداية للعمل -
 .يختلف كل طالب عن اآلخر في سرعة أداء التمرين أو االنسيابية في أداء المهارة: اإليقاع الحركي -
مكاناته: االنتهاء من العمل -  .الطالب هو الذي يحدد االنتهاء من العمل حسب قدراته وا 
 .عض الطالب يحتاج إلى راحة أكثر من زميله اآلخرب: الراحة -
 .يختلف الطالب في مظهره العام أثناء أداء التمرين أو المهارة عن زميله: المظهر -
ليس هناك وقت محدد للطالب في االستفسار حيث أن كل طالب يسأل المعلم : إلقاء األسئلة للتوضيح -

 .العمل في الوقت الذي يحتاج إلى توضيح عن األداء أو
  :مرحلة ما قبل الدرس. أ
 ....كرة قدم  –كرة طائرة : تحديد موضوع الدرس -
أن يؤدي الطالب اإلرسال من أسفل المواجه في كرة الطائرة بطريقة صحيحة ( مثال) –تحديد األهداف  -

 .ووفق مواصفات األداء الفني للمهارة
 .التدريب على المهارة والنشاط التطبيقي -تعليم المهارة -جزء من الدرس التمرينات تحديد -
 .األسلوب التدريبي -تحديد األسلوب -
 .تطبيق األدوات واألجهزة وتجهيز ورقة المعيار: النظام -
 .تحديد الزمن المناسب لجميع الطالب لممارسة العمل: الزمن -
  (:األداء)فترة الدرس . ب



بما أن بنية أو تركيب هذا األسلوب تضع أدوارا مختلفة أو جديدة بالنسبة للمدرس أو التلميذ فانه يجب    
روح أو جوهر األسلوب التدريبي وكذلك عملية انتقال القرارات التسعة إلى التالميذ وحسب  توضيح 

  .أن نلتزم بالنقاط التالية بالنسبة للوحدة التدريسية  يجب "موسكا موستن"
  .يهيئ المدرس المشهد عن طريق دعوة التالميذ للوقوف أو الجلوس حوله -
  .يحدد المدرس أهداف األسلوب -

  .إعطاء الوقت الالزم لكل تلميذ بالعمل بصورة فردية - أ    
  .توفير الوقت الالزم للمدرس إلعطاء تغذية الراجعة الفردية والجماعية - ب    
البداية يقوم المدرس بتسمية القرارات  يوف، وكذلك عملية اتخاذ القرارلتلميذ يوضح المدرس دور ا -

  .التسعة
  :يوضح المدرس الدور الذي يقوم به هو -

عطاء التغذية العكسية بشكل خاص أو فردى - أ   .مراقبة األداء وا 
  .يكون متواجد لإلجابة على أسئلة التالميذ - ب

  :ات كما يجب أن يكون ملما بالمحتويات التاليةيقوم المدرس بتقديم المهارة أو المهار  -
 . لكل واجب حركي مضمونا معينا لما هو المطلوب القيام به: المضمون - أ

  .يمكن عرض كل مهارة من المهارات بالصيغ المختلفة السمعية البصرية المرئية: الطريقة - ب
عن المهارة وان طريقة عرضها أو  يمتلك المدرس الخيار حول الطريقة التي يتحدث بها: التنفيذ  -ج

  .كالهما إن خيار المدرس يعتمد على نوع المهارة وطبيعة الحالة المطلوبة
هناك وسائل عديدة يمكن بواسطتها إيصال المهارة، المدرس نفسه، أو ورقة : الوسيلة أو األدوات -د

  .الخ لذا يجب اتخاذ القرار المناسب...المعلومات
  .إلى ذلك يجدد المدرس عدد مرات أداء كل مهارة من المهارات وفترة األداء المهارة وتسلسلها إضافة -
إلى هذه النقطة يصبح التلميذ على اطالع ومعرفة بطبيعة األدوار ونوع المهارات التي سوف تستخدم  -

ية واإلدارية للوحدة أو المعايير واإلجراءات التنظيم األسسأثناء الدرس وبعد ذلك يقوم المدرس بتجديد 
  .التدريسية

هل هماك أي سؤال ؟ بإمكانك البدء : بعدما تتم تهيئة كل ما هو مطلوب يطرح المدرس السؤال التالي -
  .عندما تكون مستعدا

حيث يتفرق التالميذ، ويقوم "يبدأ التالميذ في اتخاذ القرارات التي انتقلت إليهم وذلك خالل فترة الدرس  -
 كل منهم

باتخاذ القرار المناسب حول المكان الذي يقف فيه ويواصل التدريب على الواجب الحركي واتخاذ باقية 
  .القرارات

  .يقوم المدرس بمراقبة بدايات الوحدة التدريسية ثم ينتقل هنا وهناك ليبدأ عملية االتصال مع التالميذ -
  :فترة ما بعد الدرس. ج



جل القيام بذلك أرس هو إعطاء التغذية العكسية لجميع التالميذ ومن إن الغرض من فترة ما بعد الد    
يقوم المدرس بانتقال من تلميذ ألخر مراقبا مستوى أداء التلميذ وكيفيته في اتخاذ القرار وبعدا عطائه 
التغذية العكسية يمر لتلميذ آخر وعند القيام بهذه المهمة يجب على المدرس األخذ بعين االعتبار األمور 

 : التالية 
  .طاء عند أداء المهارة وفي عملية اتخاذ القرار بشكل سريعتحديد التالميذ الذين ارتكبوا األخ - أ

  .إعطاء التغذية العكسية التصحيحية للتلميذ بشكل فردى - ب
  .التقاء مع التلميذ للتأكد من األداء وبعد ذلك االنتقال إلى التلميذ الذي يليه -ج
عطائهم  -د التغذية العكسية واتخاذ القرارات االنتقال كذلك أولئك التالميذ الدين يكون أدائهم صحيح وا 

  .بالمستوى المطلوب التسعة
  .جل مالحظة كل تالميذ الصفأهناك بعض المهارات تحتاج إلى وحدتين تدريسيين أو ثالثا من  -هـ
  .إلمام المدرس بالخيارات التغذية العكسية تصحيحية، دقيقة، محايدة أو غامضة -ز
تسب تأييد كلفرد والتغذية العكسية الفردية تأهمية عملية االتصال بين المدرس والتلميذ فردا  إن -ط

وقت الكافي من الوقت واألسلوب التدريبي ضمن حدوث مثل هذه العملية حيث يتوفر ال لفترةالتربويين 
  .ميذالبعض من الوقت تبرز ضرورة التغذية العكسية الجماعية للتال لالتصال بالتلميذ وفى

يستمر لبضعة ( احتفال) وفى نهاية الدرس يتم جمع التالميذ ألداء الجزء الختامي وهو عبارة عن    
جعة األشياء التي تعلمها بصورة سريعة أو معينة الدرس ايتخذ أشكاال عديدة فمثال يمكن مر  دقائق حيث

 .القادم 
 


