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أولى ماسترالسنة  ن ب ر المدرسي  علوم و تقنيات النشاطات البدنية  ن ب ر التربوي 

 والرياضية 

 المقدمة
الطرائق  اللها المعلميستخدم خ غرفة الصف، ينظر إلى عملية التدريس على انها عملية تفاعلية مستمرة بين المعلم والمتعلم في الملعب أو

استخدام في لب التنويع التدريس الناجح يتطف المناسبة لتحقيق األهداف والنتاجات التربوية المرجوة، واألساليب والوسائل واالستراتيجيات

ارات ولجميع أسلوب تعلمي واحد مناسب لجميع المه األساليب والطرائق واالستراتيجيات والوسائل التعليمية، فليس هناك طريقة أو

.تعلمين بجميع األوقاتالم  

 ملخص المخاضرة:

طرائق التدريس في التربية الرياضية أنواع  

يا على المعلم مثل ، فبعض الطرائق تعتمد كلالمعلم والمتعلمتختلف طرائق التدريس في التربية الرياضية تبعا الختالف دور كل من 

ائق )المناقشة ا يعتمد على المعلم والمتعلم والتفاعل بينهما مثل طرطرائق )المحاضرة، والشرح وااللقاء أو التلقين...وغيرها(، وبعضه

.. وغيرها(.وطرح االسئلة، والحوارية... وغيرها(، واخيراً منها ما يعتمد على المتعلم كليا مثل )التعلم الذاتي، والحاسوبية، والمبرمج.  

نشوده في ضوء معلومه أو الخبره للتالميذ لتحقيق األهداف المبأنها اإلجراءات التي يتبعها المدرس لتوصيل ال طرائق التدريسوتعرف 

ختلف من حيث التي يتم من خاللها نقل المعلومة أو المهارة من المعلم إلى المتعلم، كما انها ال ت الوسيلة أو الكيفية قدراتهم وخبراتهم، فهي

في  فإنه ال يختلف مع أي معلم اخر طريقة ما استخدمن معلم ما إمضمونها وطريقة استخدامها بين جميع المدرسين، فعندما نقول 

في تسلسل تطبيقها في عملية تعليم المهارات. أو الخطوات المتبعة في التدريس  

طرائق التدريس تصنيف  

حصر:ن على تصنيف محدد لطرائق التدريس، فهناك العديد من التصنيفات لطرائق التدريس ومنها ال الولم يتفق التربوي  

على أساس مهام المعلم ومهام المتعلم أثناء التدريس. تصنيف قائم  

 تصنف قائم على أساس طبيعة المحتوى للمادة التعليمية )عملي ونظري(.

 تصنيف قائم على أساس عدد المتعلمين الممارسين.

 تصنيف قائم على أساس حجم التفاعل بين المعلم والمتعلم.

جماعية.ال الزوجية أو وفردية أالتصنيف قائم على أساس الممارسة سواء   

 تصنيف قائم على أساس طرائق تدريس تقليدية وأخرى حديثة.

.تصنيف طرائق عامة تصلح لجميع المواد الدراسية، وطرائق تدريس خاصة تناسب طبيعة التخصص   

 طرائق التدريس المستخدمة في تدريس المهارات الحركية في التربية الرياضية

,طريقة الكلية الجزئية  ،جزئيةالطريقة ال ،الطريقة الكلية  

 

 طرائق أخرى في تدريس الجانب النظري للمهارات الحركية في التربية الرياضية 

 Lecturingطريقة المحاضرة 

  Discussionطريقة المناقشة وطرح االسئلة 

  طريقة المحاضرة )االلقاء(. 1

ترتبط بدرجة كبيرة بالتدريس الجامعي، وتعتمد إذ ا في دول العالم الثالث، شيوع تعد هذة الطريقة من اقدم الطرائق التدريسية، وأكثرها

كليا على المدرس في عرضه للموضوع الدراسي وبشكل متواصل وغير متقطع، وقد يستخدم المدرس في تدريسه معززات مثل الوسائل 

المادة  تنظيموعداد وااللمام الجيد بالمادة التعليمية، التعليمية كالسبورة والصور والرسومات وغيرها.وتتطلب هذه الطريقة من المدرس اإل

تسلسل المعلومات من االقدم إلى االحدث أو ومراعاة  تنظيما منطقيا من حيث التدرج من السهل إلى الصعب ومن البسيط إلى المركب،

س الجيد يقوم بربط المحاضرة الحالية ويتم ترتيبها في ابواب أو فصول أو وحدات متسلسلة ومتدرجة. والمدر من االحدث إلى االقدم،

ما يبدأ  ةوعاد الدراسية أو الكتاب المقرر في الشرح، بشكل كبير على المادة بالسابقة مع اإلعداد للمحاضرة القادمة، والمدرس يعتمد

وفي هذه الطريقة  حتى يصل إلى االستنتاجات والتقييم. محاضرته بمقدمة عن الموضوع، ثم يعرض الموضوع، ثم يربط اجزاء المادة

 ضبط الصف والسيطرة علية.ليمتلك المدرس شخصية قوية 

 مزايا وايجابيات طريقة المحاضرة*

 سهولة اإلعداد والتحضير.



 

 توفيره.وسهولة التحكم بالوقت 

 سهولة السيطرة على ما يراد انجازه من المادة.

 شرح المصطلحات والمفاهيم الصعبة بصورة مبسطة وبشئ من التفصيل.

 مكن المتعلم من فهم محتويات المادة المقررة وفهم الصعب منها.ت

 تركز على حاسة السمع بالدرجة األولى واستغاللها لفهم الموضوع.

 تعليم عدد كبير من الطالب بنفس الوقت.

 االقتصاد في التجهيزات واالدوات حيث يمكن أن تتم داخل الصف.

  .تغطية حجم كبير من المادة التعليمية المقرره

 عيوب وسلبيات طريقة المحاضرة *

 عدم مراعاتها للفروق الفردية بين الطلبة.

 غير مشوقة في غالب االحيان.وال تراعي ميول وحاجات المتعلين، وبالتالي فهي مملة 

 استخدام مهارات التفكير المختلفة. فيال تطور قدرات المتعلين 

 ال توفر جانبا تطبيقيا وعمليا لموضوع المحاضرة.

 ركز على المجال المعرفي أكثر من المجالين الوجداني والنفس حركي.ت

 تهمل التفاعل الصفي، وتجعل من المتعلم سلبيا شارد الذهن.

 تعتمد على الحفظ واالستظهار يوم االمتحان.

 سهولة نسيان المعلومات من قبل المتعلم وبعد فترة وجيزة.

 فال ال يوجد لديهم القدرة على المتابعه والتركيز لفترات طويلة.ال تصلح في المرحلة األساسية للتعليم الن االط

 المصدر األساسي. ال تطور مهارات البحث عن المعلومة من المصادر المختلفة الن الكتاب هو

 تحتاج إلى جهد أكبر من المدرس.

ن االستغناء عنها في عملية التدريس، فالمدرس والحقيقة انه وبالرغم من وجود مثل هذه السلبيات الستخدام هذه الطريقة، اال انه ال يمك

 الذي يستخدمها بالوقت المناسب وبنفس الوقت يستطيع أن يجذب إنتباه المتعلمين له خالل عملية االلقاء. الناجح هو

  طريقة المناقشة وطرح االسئلة. 2

الطلبة إليجاد حلول واجابات للمشكلة أو للقضية في هذة الطريقة اللفظية يقوم المعلم بإدارة حوار ونقاش خالل عملية التدريس مع 

 المطروحة، وتكون المناقشة معتمدة على المعلم والمتعلم ومدى التفاعل بينهما في تحقيق الهدف المنشود.وغالبا ما تكون المناقشة جماعية

ابداء الرأي حولة.  ليتمكنوا من، حاجات وخبرات وقدرات المتعلمينلفي الصف، ويكون الموضوع المطروح للحوار والمناقشة مناسبا 

 لعملية التعليمية التعلمية، والمعلم قادر على إدارة العملية النقاشية بفاعلية وكفاءة.اوفي هذة الطريقة يكون المتعلم محور 

 

 الحوار مزايا وايجابيات طريقة المناقشة/*

 ية خارج الصف.تتناول هذه الطريقة موضوعا يتماشى مع حاجات المتعلمين وحياتهم اليوم

 يمكن أن تستخدم هذة الطريقة مع مختلف المراحل الدراسية.

 يستطيع المعلم اختيار موضوع الحوار بما يتناسب وقدرات وميول المتعلمين.

 تساعد المتعلم على تطوير مهارات الحوار والنقاش.

 المتعلمين هذه الطريقة مهارات التفكير )التحليلي، الناقد، اإلبداعي، وغيره( لدى  تطور

 تسمح لجميع المتعلمين بالمشاركة وابداء الرأي والمقترحات.

 تشجع على العمل الجماعي والتعاون بين المتعلمين.

 تكسب طريقة الحوار والمناقشة المتعلمين مهارات االتصال والتواصل )كاحترام اآلراء وحرية التعبير وحسن االصغاء(.

 يدة باستقاللية.تشجع المتعلمين على طرح األفكار الجد

 تنمي الصفات القيادية وتحمل المسؤولية عند المتعلمين.

 تطور صفات الثقة بالنفس وتقدير واحترام الذات لدى المتعلم.

 .تكسر حاجز الخجل، وتطور الصفات النفسية الخاصة بالشجاعه والمبادرة والجرأة

 عيوب وسلبيات طريقة المناقشة

 رة النقاش والحوار.تحتاج إلى مهارة من المعلم إلدا

 قد تخرج عن الموضوع قيد النقاش.

 تحتاج إلى وقت طويل لسماع المتعلمين.

 يتم التركيز على المناقشة ذاتها أكثر من األهداف المراد تحقيقها باستخدام طريقة المناقشة.

 ردود فعل عكسية تجاه نفسه وقدراته. اذا لم يكن المعلم ماهرا فان بعض الطلبة الخجولين ال يشتركون في الحوار، وهذا يؤدي إلى

 قد يسيطر على المناقشة عدد محدود من المتعلمين، بحيث ال يسمح لآلحرين بالمشاركة.

 تحتاج إلى مهارة عالية من المدرس لضبط وإدارة الصف اثناء المناقشة.

 تحضير اجابات خاصة بهم.واجابات، وذلك النشغالهم في  آراءهم من ؤيقدمه زمالما قد ال يركز بعض الطلبة على 
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علوم و تقنيات النشاطات البدنية  ن ب ر التربوي السنة أولى ماستر ن ب ر المدرسي 

 والرياضية 

 المقدمة
ولجميع الطالب  المهاراتلف في ضوء ما سبق يمكن القول بانه ال يوجد أسلوب تدريس مثالي أو طريقة مثلى لمخت

والمراحل ولجميع االوقات واالمكانات، وأن طريقة التدريس الواحدة يمكن تنفيذها بأكثر من أسلوب وذلك تبعا لخصائص 

إستراتيجية وطريقة وأسلوب في التدريس، وفي المقابل، قد وشخصية المعلم، فتحقيق هدف معين قد يتطلب استخدام أكثر من 

على  قدرة المعلمسوى أسلوب واحد أو طريقة واحدة لتحقيق الهدف المنشود، لذلك فالعملية التعليمية تعتمد على ال يكون هناك 

)الهدف، والمتعلم، والمهارة، والزمن المقرر، واالمكانات المتاحة( واستخدام ما يناسبه من  فهم مكونات الموقف التعليمي

علم الناجح هو الذي ينوع بالطرائق واألساليب واالستراتيجيات المستخدمة استراتيجيات أو طرائق أو أساليب تدريس، فالم

 للوصول بسهولة ويسر إلى تحقيق األهداف والنتاجات المرجوة.

 ملخص المخاضرة:

 التدريس في التربية الرياضية أساليبأنواع 

غير المباشرة المعتمدة على  ساليبواألهناك نوعان من أساليب التدريس هما األساليب المباشرة المعتمدة على المعلم، 

 الطالب والمعلم معا، ويندرج تحت هذين النواعين جميع أساليب التدريس المستخدمة في تدريس التربية الرياضية:

 أوالً: أساليب التدريس المباشرة

طرته وهي التي تتمحور حول المدرس واستخدام سلطته داخل الصف من خالل فرض شخصيته المطلقه وأفكاره وسي 

 على الطلبة والحصه ككل، فهو يشرح المهاره والطلبة يؤدونها ثم يقوم بتقويمهم.

 ثانياً: أساليب التدريس غير المباشرة

آراءه وأفكاره  الطالبوهي التي تتمحور حول الطالب ومشاركته في العمليه التعليميه تحت اشراف المعلم، حيث يبدي 

 ول المناسبه له.ويشارك في المشاكل التربويه ووضع الحل

  أساليب التدريس األكثر استخداما في التربية الرياضية
األساليب التدريسيه التي يستخدمها معلم التربية الرياضية في العمليه التعليميه، اال أن أكثر هذه األساليب استخداما  تعددت

 هي:

 ب المدح والنقدأسلوب التدريس القائم على الثواب والعقاب، أو ما يسمى احيانا بأسلو -1

ان االستخدام الصحيح للمدح والنقد يعد فنا من الفنون الواجب على المدرس تعلمها واتقانها النها تؤدي إلى نتائج ايجابيه 

من حيث تأثيرها على التعلم وعلى سلوك المتعلمين، وتحقيق األهداف المرجوه، كما انه الينبغي على المعلم االكثار من 



 

التعزيز في الدرس النه يفقد قيمته وتأثيره، وهذا ينطبق تماما على النقد والعقاب فاالستخدام الخاطئ أو استخدام الثواب أو 

كثرة االستخدام قد يترك اثارا عكسيه وسلبيه على عملية التعلم. وقد يستخدم المدرس عبارات تعزيزيه اثناء درس التربيه 

زميلكم، أو صفقوا له، أو زيادة عالمه، أو اعفائه من جهد غير مرغوب فيه، الرياضيه مثل جيد، أو ممتاز، أو انظروا إلى اداء 

أو انضمامه إلى فريق المدرسه، وغيرها الكثير من هذه األساليب التعزيزيه المؤثرة ايجابيا اذا ما استخدمت بالطريقة 

 الصحيحة والتوقيت الصحيح، وعكس ما سبق يدخل ضمن أساليب العقاب والنقد.

 لتدريس القائم على طرح االسئله وتنوعهاأسلوب ا -2

إن هذا األسلوب في طرح االسئله يقع ضمن مهارات تفكير عليا متنوعه لدى الطالب منها ال الحصر؛ التفكير التحليلي 

فكير. فهذا والتفكير الناقد والتفكير المنطقي والتفكير اإلبداعي والتفكير ما وراء المعرفي والتفكير التأملي وغيرها من انواع الت

األسلوب يستثير قدرات المتعلمين العقلية والعمليه، ويمكن أيضا أن يستخدم مع هذا األسلوب طريقة اإلكتشاف وحل المشكالت 

 والعصف الذهني والعمل الفردي والزوجي والجماعي التعاوني وفيها يسعى المتعلم إليجاد الحلول لالسئله المطروحة.

 التغذيه الراجعه أسلوب التدريس القائم على -3

أن هذا األسلوب يتطلب من المعلم أن يكون لديه خبره كافيه في معرفه اثر استخدام التغذيه الراجعه بانواعها ومتى 

يستخدمها، فالتغذيه الراجعه تقوم على اعالم المتعلم بنتيجه أدائه من حيث نقاط الضعف ونقاط القوه )تفكير ناقد( ليعمل على 

 ول لالداء األفضل.تصحيحها بغية الوص

 :وهناك نوعان من التغذيه الراجعه

مصدرها من داخل المتعلم، حيث يشعر أو يحس المتعلم باالداء وصحته من خالل النظر واللمس أو تغذيه راجعه داخليه: 

ال ذلك طبيعة عمل العضالت أو اجهزة الجسم مما يعطيه انطباع بأن اداءه صحيح أو أن هناك شيئا خاطئا في االداء، مث

التصويب في كرة السله فابتعاد الكرة عن الحلق يشعره بخطئه )ذاتياً( فيعدل طريقة أدائه كي يحرز هدفا أو ليصبح اقرب 

 إلى الصحيح.

 ، وغيرها.المرآهويكون مصدرها خارجيا من المعلم أو الكتاب أو الصوره أو الفيديو أو التغذيه الراجعه الخارجيه: 

: الفوريه والمؤجله، اللفظيه وغير اللفظيه، والفرديه والجماعيه، وااليجابيه والسلبيه ذيه الراجعهأخرى للتغ أنواعوهناك 

 وغيرها.

 أسلوب التدريس الحماسي للمعلم -4

أن المعلم الذي يتبع هذا األسلوب الحماسي يترك آثارا إيجابية كبيرة في تعلم الطلبة ومشاركتهم الفاعله في العمليه  الشك

 فهذا األسلوب يجعل المتعلم في حالة إنتباه وتركيز ونشاط واستثارة في اثناء التدريس. التعليميه

 أسلوب العرض والشرح -5

وقدراتهم تسهم كلها  الطلبةان تقديم الماده التعليميه وعرضها بالطريقه المناسبه، وطبيعة المهارة )المعلومه(، ومستويات 

يزيد من عملية التعلم والتعليم في الحصه، وهذا األسلوب يتيح فرصة للمتعلمين في تحقيق األهداف والنتاجات المنشودة، و

)وخاصه الضعاف منهم( للتعلم بشكل أفضل، وفي االلمام بالماده التعليميه وخاصه عند توظيف التغذيه الراجعه بشكل فاعل 

 من قبل المعلم.

 أسلوب التدريس القائم على التنافس الفردي -6

والفوز من الصفات المهمه الموجوده في شخصية كل متعلم، وان استخدامها بالشكل الصحيح في العمليه إن صفة التنافس 

 التعليميه يترك اثرا كبيرا في تعلم الطلبة للمهاره، حيث يضعه في ظروف مشابهة لظروف المنافسه الحقيقه للعبة.

 أسلوب التدريس القائم على توظيف أفكار المتعلم -7

جديده )تفكير ما وراء المعرفة أو  أفكارب يقوم المعلم بتقديم المهاره، ويفتح مجاال للمتعلم لوضع واضافة في هذا األسلو

 توالد األفكار(، إذ يستخدم عمليات تفكير عليا كالتحليل والربط والمضاهاة واالستنباط والمقارنه الضافة الجديد.

 أساليب موستن واشورت في تدريس التربية الرياضية
 رية الموحدة بالتدريسالنظ

في تدريس  العالم( من أكثر األساليب انتشارا حول Mossten & Ashworth،2002تعد أساليب موستن واشورت )

 -1600التربية الرياضية، وان كان مؤلف هذا الكتاب )الحايك( ال يميل إلى تسميتها باألساليب كما ورد عن موستن واشورت )

بطرائق التدريس وليس بأساليب التدريس في التربية الرياضية، كونها اقرب إلى الطرائق منها  (، انما يميل إلى تسميتها2002



 

إلى األساليب في طبيعتها ومضمونها وتطبيقها الذي اليختلف عليه اثنان )كما في طريقة الشرح والتوضيح والطريقة الكلية 

المعلم وصفاته وفلسفته التي تختلف من شخص  والجزئية فهي واضحة المضمون واألسس(، فاألساليب مرتبطة بشخصية

وال يختلف اثنان في عملية تطبيق اية طريقة، وهو ما  المهارةالخر، بينما الطرائق ثابتة في إجراءاتها وخطواتها في توصيل 

 حيث ال يختلف احد على كيفية تطبيق األسلوب االمري أو التبادلي أو غيره. واشورتينطبق على أساليب موستن 

( هو رائد أساليب التدريس في التربية الرياضية، إذ وضع طيفا من أساليب Moska Mosstonد موسكا موستن )يع

ً إلى أن اصبحت  وقام (،1600( في التربية الرياضية عام )Spectrum Teaching Stylesالتدريس ) بتطويرها تباعا

 Teaching Physical)حددها موستن في كتابه من عشرة أساليب مرتبة و مكونةبصورتها الحالية، وهذه األساليب 

Education) :كما يأتي 

 (The Command Styleاألسلوب االمري ) -

 (The Practice Styleاألسلوب التدريبي ) -

 (The Reciprocal Styleاألسلوب التبادلي ) -

 (The Self – check Styleأسلوب الفحص الذاتي ) -

 ( The Inclusion Styleالتضميني ) -أسلوب متعدد المستويات  -

 (The Guided Discovery Styleأسلوب اإلكتشاف الموجة ) -

 ( The Divergent Styleحل المشكالت ) –أسلوب التفكير المتشعب  -

 (The Learner-Designed Individual Programأسلوب تصميم برنامج فردي للتعلم ) -

 ( The Learners-Initiative Styleأسلوب المبادأة من المتعلم ) -

 Self- Teaching Style)أسلوب التدريس الذاتي ) -

وتقوم فكرة أساليب موستن واشورت على ترتيب هذه األساليب من األسلوب األول إلى األسلوب العاشر تبعا للقرارات 

قرارات ماقبل  العملية التعليمية ثالثة قرارات رئيسة هي تتضمنالتي يتخذها كل من المعلم والمتعلم في العملية التعليمية، إذ 

(، وقرارات مابعد الدرس )التقويم، Impact Set(، وقرارات أثناء الدرس )التنفيذ،Pre Impactالدرس )التخطيط للدرس، 

Post Impact Set.) 

  أوالً: قرارات التخطيط
 لتتضمن اآلتي:  بالدرس الخاصة العمل خطة وضعيتم 

 و العاب مضرب...الخ(تحديد الموضوع العام للدرس )كرة سلة أو كرة قدم أ -

 تحديد الموضوع الخاص بالدرس )مهارة التمرير أو التصويب...الخ(  -

 تحديد األهداف أو النتاجات المراد تحقيقها  -

 تحديد األسلوب أو األساليب التدريسية التي ستسهم في تحقيق األهداف -

 تحديد الزمن الخاص بكل جزء من اجزاء الدرس -

 بالدرس استخدامها المراد والمالعب جهزةواأل األدوات تحديد -

 دائرة...الخ( ضلع، ناقص مربع الحر، )االنتشار المستخدمة التنظيمية التشكيالت تحديد -

 باألسلوب الخاصة العمل ورقة وضع -

 التقويم طريقة تحديد -

 ثانياً: قرارات التنفيذ
 تلك بتنفيذ المتعلم أو المعلم مويقو المستخدم( ألسلوبا لطبيعة )تبعا المتعلم أو المعلم يتخذها التي القرارات وهي 

 وغيرها. والراحة الحركي وااليقاع العمل ومكان واالنتهاء البدء قرارات مثل الدرس، تطبيق اثناء القرارات

 ثالثاً: قرارات التقويم
 ذاتية راجعة تغذية أو زميله ىإل المتعلم من أو للمتعلم المدرس من راجعة تغذية إعطاء خالل من التقويم قرارات وتكون 

 المستخدم. التدريسي لألسلوب تبعا وذلك الدرس بعد أو اثناء في



 

( وفيه Command Stayleباألسلوب األمري ) تبعا لترتيب األساليب، يقع في بداية هذا الطيف األسلوب األول المسمى

مية في أجزاء الدرس الثالثة )قبل الدرس واثناءه وبعده( دون يتولى المعلم القيادة، ويتخذ جميع القرارات الخاصة بالعملية التعلي

وجود أي دور للمتعلم في اتخاذ أي من هذه القرارات، فيما يقع في نهاية هذا الطيف األسلوب العاشر والمسمى بأسلوب 

ة التعلم وفي أجزائها (، وفيه يتولى المتعلم القيادة، ويتخذ جميع القرارات الخاصة بعمليSelf Teachingالتدريس الذاتي )

الثالثة )قبل العملية واثناءها وبعدها( دون وجود أي دور للمعلم في اتخاذ أي من هذه القرارات، فالمتعلم خرج من دائرة المعلم 

 واصبح مستقال يتحمل مسؤولية نجاح عملية التعلم كاملة.

مجموعة مكونة  كلإذ تقسم إلى مجموعتين، ان سلسلة أساليب موستن واشورت من أساليب التعليم المرتبطة ببعضها، 

من خمسة أساليب، وتسمى األساليب الخمسة األولى األساليب المباشرة، واألساليب الخمسة األخرى األساليب غير المباشرة، 

يفصل بينها ما يسمى بعتبة اإلكتشاف. ففي األساليب المباشرة يكون دور المعلم محوريا من حيث شرحه للمهارة واداء 

لنموذج، واتخاذ قرارات التخطيط وتحديد ورقة العمل وورقة المعيار، وتنتقل عمليةاتخاذ القرارات الخاصة بالعملية التعليمية ا

)قبل الدرس واثناءه وبعده( تدريجيا من المعلم إلى المتعلم. اما بالنسبة لألساليب غير المباشرة فان المتعلم يكون هومحور 

المهارة من خالل استخدامه لعمليات فكرية عليا متنوعة كالتحليل والتصنيف والمقارنة والبحث  العملية التعليمية، فيتعلم

 واإلكتشاف وحل المشكلة والتجريب واالبداع واالبتكار وغيرها من العمليات الفكرية.

  Command Stayle (A)األسلوب االمري )أ(
م، ويعتمد 1600لتدريس التي وضعها موسكا موستن عام هو األسلوب األول في سلسلة طيف أساليب ا االمرياألسلوب 

 Pre-impactهذا األسلوب على المعلم في اتخاذ جميع قرارات الدرس الثالثة المتمثلة في: قرارات التخطيط )ماقبل الدرس، 

set ،( وقرارات التنفيذ )اثناء الدرسImpact Set ،( وقرارات التقويم )ما بعد الدرسPost Impact Setالمعلم هو من (. و

يصدر االوامر والتعليمات للمتعلم الذي يستجيب لهذه االوامر والتعليمات دون سؤال؟؟؟؟، كما انه يتقيد بتنفيذ نموذج المهارة 

المطلوبة لألداء كما هو وبدقه، والمتعلم يلتزم أيضا بوقت بدء العمل ونهايته، ووقت الراحة وتوقيتها، وااليقاع الحركي، ومكان 

 والتوقيت والوزن الحركي، ووضع البدء أو الوقفة الذي يفرضه المعلم. العمل، 

ويعد األسالوب االمري من األساليب المهمة جدا، التي ال يمكن الي مدرس االستغناء عنه في عملية التعليم، إذ أن 

تظام اثناء الدرس، كما أن استخدامه يساعد المدرس في الحفاظ على امن المتعلمين وسالمتهم، والمحافظة على النظام واالن

استخدام هذا األسلوب يساعد على اظهار الجمال الحركي لألداء، وخاصة في الحركات االيقاعية والمهرجانات الكبيرة التي 

تتطلب ضبط االستجابة الواحده للمتعلمين جميعهم وفي وقت واحد وبدقة متناهية، مطابقة لنموذج األداء المطلوب، كما أن هذا 

 يساعد على تكرار األداء من خالل كفاية الوقت المخصص للتدريب. األسلوب

ان استخدام هذا األسلوب يتطلب من المعلم أن يكون مراعيا ومتفهما لطبيعة المتعلم والهدف المراد تحقيقه في الدرس 

س بطريقة سليمة تضمن وطبيعة األسلوب، ومن االمور الواجب على المعلم مراعاتها عند اختيار هذا األسلوب أن يخطط للدر

( يقوم المعلم بتحديد النتاجات )األهداف( Pre-impact setوالمتعلم، ففي مرحلة ما قبل الدرس ) المعلمالتفاعل واإليجابية بين 

التي يريد تحقيقها في الدرس سواء أكانت معرفية أم انفعالية أم نفس حركية. ثم يقوم بتحديد موضوع الدرس العام )لعبة كرة 

م، كرة السلة، كرة الطائرة، جمباز، سباحة، العاب قوى وغيرها(، كما يحدد موضوع الدرس الخاص المتعلق بالمهارة التي القد

أو القفز بالزانة في العاب القوى وغيرها(، وفي مرحلة  السلةسيقوم المتعلمون بأدائها وتعلمها مثل )التمريرة الصدرية في كرة 

جراءات التنظيمية واالدراية التي تحقق النتاجات)األهداف( التعليمية بسهوله ويسر، وعملية ما قبل الدرس، يحدد المدرس اإل

تنظيم دخول الطلبة وخروجهم والتشكيالت التي سيقومون باتخاذها في اثناء الدرس )قاطرات، نصف دائره، مربع ناقص 

الدوات، المالعب وغيرها.( ووضعها في مكانها ضلع، انتشار حر وغيرها(، وتنظيم االدوات واالجهزة )الكرات، الفرشات، ا

المناسب، قبل بدء الدرس، إن مثل هذه اإلجراءات تمكن المتعلمين من التفاعل والمشاركة الفاعلة بالدرس باقصى درجاتها. 

ستجابة ومن االمثلة على استخدام هذا األسلوب )االمري( الذي يركز على اصدار االوامر والتعليمات من قبل المعلم، واال

وتنفيذ االوامر دون تردد أو مناقشة من قبل المتعلم، المهارات التي تحتاج إلى دقة في األداء مثل حركات االيروبك والجمباز 

والرقص والرقص التراثي والبالية وبعض االلعاب التي يستمتع بها االطفال مثل تقليد االشخاص والحيوانات وغيرها، وفي 

إلى التزام بعوامل االمن والسالمه مثل مهارات السباحة وبعض مهارات الجمباز وما إلى ذلك، كما حالة تعليم مهارات تحتاج 

يستخدم هذا األسلوب في ضبط الصف وااللتزام بالدور والنظام والتشكيالت المطلوبه. ومن اإلجراءات المهمة األخرى 

(، والتي لها task sheetتحضير ما يسمى بورقة العمل )الواجب على المعلم القيام بها في مرحلة ما قبل الدرس )التخطيط(، 

دور مهم في العملية التعليمية في أساليب التدريس، وتتضمن هذه الورقة التي تستخدم في أساليب موستن المباشرة، وصفا دقيقا 

وقت المخصص لكل تمرين، للنواحي الفنية لألداء المطلوب )المهارة(، وعدد مرات األداء أو الزمن أو المسافة، كما تتضمن ال

ووصف العمل وطريقة األداء الصحيحة )من الممكن أن تتضمن الورقة صورا واشكاال توضيحية(، ومن البيانات األخرى 

الواجب توفرها في ورقة العمل: اسم الطالب والصف والتاريخ والموضوع العام للدرس )كرة سلة، كرة القدم، كرة اليد، جمباز 



 

لخاص )التصويب بيد واحده، الوثب العالي وغيره( ورقم الورقة، وغيرها من المعلومات التي يراها وغيرها( والموضوع ا

 المعلم ضرورية.

 العديد من الفوائد ومنها: الخاصة بالواجب الحركي )المهاري( يساعد في تحقيق  الورقةان تصميم هذه 

الع على التعليمات المكتوبة في الورقة يساعد المتعلمين أداء نموذج حركي من قبل المدرس أو المتعلم، إضافة إلى أن اإلط -

 على تذكر تفاصيل المهارة وكيفية ادائها وتكرارها.

 تساعد المعلم على االقالل من تكرار شرح المهارة الن جميع تفاصيل األداء مكتوبة في الورقة. -

 تساعد المتعلمين على التركيز على شرح المعلم للمهارة. -

 لم خالل األداء.تدوين تقدم المتع -

يقدم المعلم هذه التعليمات للمتعلمين على شكلين: األول أن تكون مكتوبة على ورقة وتوزع على الطلبة، الثاني أن تكون 

 مكتوبة على لوحة كبيرة تعرض في الملعب، أو عن طريق جهاز العرض ليتمكن جميع الطلبة من مشاهدتها.

علم العمل بها في مرحلة التنفيذ )اثناء الدرس(، ومنها تحديد دوره ودور هناك مجموعة من القرارات الواجب على الم

االوامر والتعليمات. فالمعلم يقوم بشرح المهارة وأهميتها  بتنفيذالمتعلم، فالمعلم يصدر االوامر والتعليمات، والمتعلم يستجيب 

يا أو يقوم به أحد المتعلمين، أو يتم عرض المهارة واستخداماتها واالجزاء المراد التركيز عليها ثم يقوم بأداء النموذج شخص

بواسطة الفيديو أو الحاسوب أو الصور التوضيحية، ثم يستفسر المعلم من المتعلمين فيما اذا كان هناك أي استفسار أو من يريد 

ارات االمرية مزيدا من التوضيح، بعد ذلك يكلف المتعلمون بأداء الواجبات المحددة لهم في ورقة العمل بموجب االش

وتوجيهات المعلم. إن طبيعة هذا األسلوب والزمن الكبير المخصص لألداء والعمل يساعد المتعلم على أن يتعلم المهارة في 

فترة وجيزة من الوقت، وبالتالي يصل المتعلم بسرعة إلى مستوى األداء المطلوب، وذلك يعود إلى )بفضل( عمليات التكرار 

 طور تقدم الفرد نحو أداء متماثل للنموذج الحركي المطلوب.المستمرة للنموذج مما ي

 (Task Sheetورقة العمل )

هذه الورقة تشبه في مضمونها ورقة العمل التي يوزعها المعلم على المتعلمين في األسلوب االمري، ويوزعها المعلم بعد 

لمتعلمين، وهذه الورقة تساعد المتعلم على تذكر أن يكون قد أنهى شرح المهارة وأدى نموذجا للمهارة واجاب عن استفسارات ا

المهارة، ويسجل فيها تقدمه، فهي تتضمن الموضوع العام )كرة سلة(، والموضوع الخاص )التمريرة المرتدة(، وتوجيهات، 

جد حقل ووصف للعمل، وعدد التكرارت، أو زمن األداء، والمحاوالت، كما تتضمن بيانات عن التقدم الذي أحرزه المتعلم، ويو

مخصص للمالحظات المتعلقة بالتغذية الراجعة التي يقدمها المعلم للطالب، هذا باالضافة إلى المعلومات والبيانات المتعلقة 

باالسم والتاريخ والصف ونوع األسلوب، ومن الجدير بالذكر هنا األشارة إلى أن هذه الورقة تستخدم في األساليب االربعة 

 أشورت.األولى من أساليب موستن و

 قنوات النمو التطورية لألسلوب االمري )أ(

لفهم المقصود بقنوات النمو التطورية في أساليب موستن واشورت عامة، وفي هذا األسلوب خاصة، علينا أن نجيب عن 

السؤال الذي يطرح نفسه هنا وهو ما الذي يحدث من تطور)نمو( لدى المتعلمين عند مشاركتهم في نشاط معين باستخدام 

عن هذا السؤال يجب أوالً تحديد ما هي قنوات التطور أو النمو المراد فحصها عند المتعلمين  ولإلجابةسلوب تدريس معين؟ أ

كما حددها موستن. لقد حدد موستن أربع قنوات تطوريه نحتاج إلى فحصها في كل أسلوب من أساليبه؛ وهي قناة النموالبدني 

قناة النمو االنفعالي )العاطفي(، وقناة النمو المعرفي )الذهني(. فكل فرد يمكن أن يتحرك )المهاري(، وقناة النمو االجتماعي، و

تطوره في هذه القنوات من المستوى أو الحد االدنى إلى المستوى االقصى في كل أسلوب. وما يجب االشارة إليه هنا هو أن 

وات النمو متعددة منها؛ درجة االستقاللية، أو االبداع، أو المحك أو المحكات التي يتم الحكم من خاللها على مدى التطور في قن

النشاط الجماعي، أو أي محكات أخرى. وعندما فحص المحك )المعيار( الخاص بدرجة استقاللية المتعلم في اتخاذ القرارات، 

في هذا األسلوب؟ الحقيقة  نطرح السؤال اآلتي: هل هناك استقاللية للمتعلم ليغير في شكل الحركة أو تكرارها أو ما شابه ذلك

أن دور المتعلم في األسلوب االمري يتحدد بااللتزام باالوامر والتعليمات والنموذج، فالمتعلم ال يتخذ أي قرار له عالقة بالتطور 

وطبيعة البدني، الن المعلم هو الذي يتخذ جميع القرارات الخاصة بالمكان، والراحه، ومدة العمل، وااليقاع الحركي، والتكرار، 

العمل وغيرها، وعليه فان قناة النمو البدني تكون باتجاه الحد االدنى من االستقاللية، كون المتعلم ال يقوم باي تغيير أو تعديل 

على األداء المطلوب، )أي أنه ال يوجد أي استقاللية للمتعلم( الجملة مكررة كثيرا اقترح حذفها. وتجدر االشارة هنا إلى أن 

التطور( البدني يختلف عن مفهوم النمو في قناة النمو التي تعكس مدى االستقاللية )االستقاللية(، علما بان التطور مفهوم النمو )

البدني )مستوى اللياقة أو المهارة( في األسلوب االمري في احسن حاالته )معنى الجملة غير مفهوم(، اما قناة النمو البدني 

 نتحدث عن درجة متدنية من االستقاللية لدى المتعلم في التطور البدني.القائمه على درجة االستقاللية فاننا 



 

إن قناة النمو االجتماعي تتطلب تفاعال وحوارا وتبادال اجتماعيا، لذا نجد أن األسلوب االمري ال يوفر للمتعلم فرصا 

لغالب يقوم بأداء اوامر المعلم بحرفيتها، للتفاعل االجتماعي، أو الحوار، أو تبادل اآلراء اال في حدودها الدنيا، فالمتعلم في ا

والعمل في هذا األسلوب غالبا ما يكون فرديا. فعلى سبيل المثال حركات االيقاع والجمباز ال تتطلب أي تفاعل أو تبادل 

تي تبنى عليها اجتماعي وعليه تكون قناة النمو االجتماعي تتجه نحو االدنى. اما قناة النمو االنفعالي )العاطفي( فان المحكات ال

( في متابعة األداءات البدنية والسعي self-acceptance( أو القدرة على القبول الذاتي )self-confortهذه القناة هي الراحة )

للتعلم، ويقسم المتعلمون في هذه القناة إلى قسمبن: األول: ويتضمن المتعلمين الذين يفضلون تلقي االوامر من اآلخرين، مما 

لشعورهم بالراحة،  االقصىة كبيرة من الراحة النفسية، فيكون موقعهم على هذه القناة متجها )لألعلى( نحو يشعرهم بدرج

والثاني: ويتضمن المتعلمين الذين اليفضلون وال يتقبلون التلقين واالوامر من اآلخرين فيكون مكانهم وموقعهم على هذه القناة 

 هم بالراحة النفسية.متجها نحو االدنى )األسفل( الن ذلك ال يشعر

الرابعة والمسمى بقناة النموالمعرفي فاننا نتحدث عن محكات تتعلق بعمليات عقلية )ذهنية( مثل  القناةوعند الحديث عن 

حل المشكالت، التمايز، المضاهاة، المقارنة، االبتكار، التصنيف، وضع الفروض، وهذه المحكات تفحص من خاللها تقدم 

بما أن المتعلم في هذا األسلوب ال يشغل كثيرا في العمليات الذهنية )باستثناء عمليتي الحفظ اة. وعليه المتعلم على هذه القن

والتذكر(، فان موقعه على هذه القناة يكون باتجاه الحد األدنى، فهو ال يشترك بنشاط بدني أو مهاري يستحدم خالله معارفه 

 وخبراته أو عمليات عقلية ذهنية.

 Practice Style (B)ي )ب( األسلوب التدريب
، (b)يسمى هذا األسلوب في سلسلة أساليب موستن وأشورت بأسلوب الممارسة أو التدريب أو التطبيق أو األسلوب الثاني

وفي هذا األسلوب ينتقل عدد من القرارات التدريسية المهمة من المعلم إلى المتعلم، مما يولد عالقات جديدة بين المعلم 

المتعلم والواجبات الحركية )المهارات(، وبين المتعلمين أنفسهم. وجوهر هذا األسلوب يتمحور حول قيام المعلم  والمتعلم، وبين

بشرح المهارة، وعرض نموذج ألداء المهارة، ثم يطلب من المتعلمين التطبيق، وبعد فترة من ذلك يقوم المعلم بمراقبة األداء 

 وإعطاء التغذية الراجعة.

( Pre Impact setقرارات المتعلقة بمرحلة التخطيط )ما قبل الدرس، الوب مع األسلوب االمري في ويتفق هذا األسل

(، لكنه يختلف عن األسلوب االمري في القرارات المتعلقة Past Impactوالقرارات المتعلقة بمرحلة التقويم )ما بعد الدرس، 

 المعلم المتعلقة باتخاذ قرارات التنفيذ إلى المتعلم. ( حيث تنتقل مجموعة من صالحياتImpact Setبمرحلة التنفيذ )

 هذه القرارات تنتقل ضمن الفقرات التسع اآلتية: 

 الوقفة )األوضاع(: الوضع االبتدائي الذي يبدأ فيه المتعلم التمرين والذي يشعره بالراحة. -1

 المكان: يختار المتعلم المكان الذي يناسبه بالملعب. -2

 علم أن يمارس العمل بمفرده أو مع الزميل... الخ.نظام العمل: يمكن لكل مت -0

 وقت البداية لكل واجب حركي: يختار المتعلم بداية العمل للنشاط المطلوب. -2

 االيقاع الحركي: يختار المتعلم سرعة وانسيابية التمرين بما يتناسب وقدراته التي تختلف عن اآلخرين. -0

 المتعلم وقت التوقف واالنتهاء من األداء وحسب قدراته.وقت االنتهاء من الواجب الحركي )النشاط(: يحدد  -0

 الراحة: يمكن للمتعلم أن يحدد توقيت الراحة ومدتها. -2

 الزي والمظهر: يختار المتعلم الزي المناسب المختلف عن زمالئه. -2

 القاء األسئلة للتوضيح: يستطيع المتعلم أن يستوضح من المعلم في أي وقت. -6

التسع من المعلم إلى المتعلم تجعله مسئوال عن نتائج اتخاذه لهذه القرارات، وهي بداية العمل ان عملية انتقال القرارات 

( في أساليب موستن وأشورت، فقيام المتعلم باتخاذ القرارات بنفسه يحمله مسؤوليتها Individualizingالذي يتميز بالفردية )

نشاط والعمل، كما أنه يتعرف على مدى اقترابه من األداء الصحيح ويتعرف بالخبرة بأن اتخاذ أي قرار يجب أن يالئم طبيعة ال

المطلوب وذلك من خالل ارتباطه بالتكرار والمعلومات المتوفرة عن األداء في ورقة العمل التي توزع على 

 ماعية.المتعلمين)سنتحدث عنها الحقا( أو من خالل شرح المعلم، والتغذية الراجعة من المعلم بأشكالها الفردية والج

يتميز هذا األسلوب عن باقي أساليب موستن وأشورت بأنه يوفر الوقت الكافي للتطبيق، ويحسن المتعلم مستوى األداء 

واإلتقان. مع حرية أكثر للمتعلم في األداء من خالل القرارات التسع التي انتقلت اليه من المعلم. وعليه فان المتعلم يمارس 

ت المتعلقة بتوقيت البدء واالنتهاء ومدة األداء والتطبيق وااليقاع الحركي وبشكل ينسجم مع طبيعة االستقاللية في اتخاذ القرارا

 األداء.

تختلف أساليب موستن وأشورت فيما بينها تبعا لطبيعة المتعلم والمهارة ومدة األداء واالمكانات المتوفرة وما إلى ذلك. 

 وقربا من األسلوب التدريبي )ب(، إال أن أهم فرق بينهما هو ويعد األسلوب االمري )أ( من أكثر األساليب شبها



 

استخدام عامل الوقت، ففي األسلوب )أ( ترتبط استجابة المتعلم مع اشارة االمر التي تصدر عن المعلم، بينما في األسلوب 

تعلم يتخذ القرارات التسعة )ب( يتوفر الوقت للمتعلم للتدرب على المهارة، وحسب ما يراه مناسبا من حيث توزيع للوقت، فالم

المتعلقة بوقت البداية، والنهاية، ووقت الراحة، والمكان، وااليقاع الحركي، وغيرها. وفي اثناء أداء المتعلم، يقوم المعلم 

 بالتجول بين المتعلمين ليالحظ األداء، ويراقب المحاوالت الفردية لكل تلميذ، ثم يعطي التغذية الراجعة لهم بشكل فردي.

خذ المعلم في هذا األسلوب قرارات ما قبل الدرس)التخطيط: كما في أسلوب أ، نفس القرارات(، اما قرارات التنفيذ يت

)اثناء الدرس( فالمعلم يشرح المهارة، ويوضح مسؤوليات المتعلم في اتخاذ القرارات التسعة سابقة الذكر، ويجيب عن 

طبيق(، ثم يسلم المتعلم ورقة العمل، التي تعتبر من أهم الوسائل المساعدة له، تساؤالت المتعلم قبل البدء بالتطبيق )واثناء الت

 ويعطى وقتاً كافيا لكل متعلم ليعمل بمفرده.

( فالمعلم يتجول بين المتعلمين يراقب أداءهم وقدراتهم على اتخاذ the post impactأما مرحلة التقويم )ما بعد الدرس 

لراجعة باالنتقال من متعلم آلخر، ومراقبة المتعلم للتأكد من صحة أدائه ويعطيهم بعض القرارات التسع، ويعطي التغذية ا

الوقت، وعند مالحظة أن عددا من المتعلمين يرتكبون الخطأ نفسه فان المعلم يوقف الصف كامال أو جزء منهم ثم يعرض 

لتطبيقي يقوم المعلم بجمع المتعلمين المهارة ويشرحها مرة أخرى ويصحح األخطاء، وفي نهاية الوقت المخصص للجزء ا

 ألداء الجزء الختامي، وفيه يتم إعطاء التغذية الراجعة، أو مراجعة لبعض الحركات الخفيفة التي يرغب المعلم بالتأكيد عليها.

 قنوات النمو التطورية لألسلوب التدريبي )ب(

لحاصل في وضع المتعلم على قنوات النمو هو إن المحك أو المحكات التي يمكن من خاللها الحكم على مدى التطور ا

درجة االستقاللية أو اإلبداع، ففي هذا األسلوب يمتلك المتعلم استقاللية أكثر نسبيا في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة باألداء 

ألدنى، ألن المتعلم مقارنة باألسلوب االمري )أ(، فوضع المتعلم يتحرك على قنوات النمو التطورية ليبتعد قليالً عن الحد ا

يمارس النشاط بدون أوامر لذلك يحدث تطور قليل في النموالبدني ليرتفع قليال عن الحد األدنى، مما يعني أن هناك شيئا من 

كما يحدث تغيير قليل على  االستقاللية يكتسبها المتعلم من خالل القرارات التسعة التي انتقلت اليه من المعلم في هذا األسلوب.

النمو االجتماعي فهي أيضا ترتفع قليالً عن الحد األدنى الن المتعلم يمكنه أن يختار االماكن القريبة من الزمالء، وبالتالي قناة 

يمكن أن يحدث نوع من التواصل االجتماعي. في ضوء حدوث تطور في قناتي النمو البدني واالجتماعي، فان ذلك يخلق عند 

ة حول نفسه، مما ينعكس ايجاباً على قناة النمو االنفعالي، إذ أن وضع المتعلم على هذه القناة المتعلم نوعا من المشاعر اإليجابي

االنفعالية يرتفع قليالً عن الحد األدنى مقارنة بوضعه في األسلوباألمري )أ(، اما قناة النمو المعرفية )الذهنية( فان التغير فيها 

( فقط ويتقيد بااللتزام بالواجب memoryسلوب، فالمتعلم ينشغل في التذكر )طفيف جداً مقارنة بالقنوات السابقة في هذا األ

 الحركي كما وضعه المعلم. وبالتالي فإن التطور والنموفي هذه القناة وإن ارتفع إال أنه مازال يراوح حدوده الدنيا.

 (The Reciprocal Style, Cاألسلوب التبادلي )بتوجيه االقتران، ج( )
لوب التبادلي على توزيع المتعلمين إلى مجموعات صغيرة مكونة من اثنين أو أكثر من زمالئه، ويعد تقوم فكرة األس

التوزيع الثنائي )الزوجي( هو األكثر استخداما في هذا األسلوب. ففي هذا األسلوب تنتقل قرارات جديدة من المعلم إلى المتعلم 

في األسلوب السابق(، وخاصه فيما يتعلق بقرارات التقويم، ويلعب المتعلم )باالضافة إلى القرارات التسع التي انتقلت للمتعلم 

دور المعلم وذلك بتزويد زميله بالتغذية الراجعة المتعلقة باألداء بدالً من المعلم، إذ يسمح هذا األسلوب لكل متعلم أن يلعب دورا 

(. ويكون doerالمؤدي )دور الطالب( ) -ر المتعلم ( واالخر يلعب دوbserverخاصا به، أو يلعب دور المالحظ )دور المعلم()

دور المؤدي كما هو مقرر له في األسلوب التدريبي )ب( حيث يتخذ القرارات التسعة، اما دور المالحظ فيكون بمالحظة 

حظ الزميل المؤدي واعطائه التغذية الراجعة عن أدائه، أما المعلم فيقتصر دوره على التركيز على مراقبة كل من المال

 والمؤدي، ويكون اتصال المعلم مع الطالب المالحظ فقط.

في هذا األسلوب تتوزع األدوار بين المعلم والمتعلم على مراحل الدرس الثالث، وذلك على الشكل اآلتي: في مرحلة 

إعداد وتصميم التخطيط )ما قبل الدرس( يقوم المعلم بنفس إجراءات التحضير التي يتخذها في األسلوب )ب(، باالضافة إلى 

ضمنة في ورقة ت(، مcriteria sheet(، كما يقوم المعلم بتصميم ورقة جديدة تسمى ورقة المعيار )task sheetورقة الواجب )

 العمل أو منفصلة، ويقوم ياستخدامها المالحظ فقط.

م الجديدة سابقة الذكر، وكيفية اما مرحلة التنفيذ )اثناء الدرس( فيكون الدور األساسي للمعلم هو اخبار المتعلمين بأدواره

 استخدام ورقة الواجب، وطبيعة العالقة بين المتعلمين من جهة، والمالحظ والمعلم من جهة أخرى.

وفي مرحلة التقويم يتصل المؤدي بالمالحظ لتلقي التغذية الراجعة في ضوء المقارنة والتمييز بين أداء الطالب المؤدي 

واستنتاج ما اذا كان أداء الزميل المؤدي صحيحا ام ال. ويقوم المالحظ باالتصال بالمعلم وما هو مطلوب في ورقة الواجب، 

عند الضرورة، وبعد أن يتم المؤدي األداء يتبادل األدوار مع زميله المالحظ، ليصبح الطالب المالحظ مؤدياً، والطالب المؤدي 



 

فقط )النه ال يسمح للمؤدي االتصال مع المعلم(، كما يتقبل  مالحظاً، ويكون دور المعلم اإلجابة عن أسئلة الطالب المالحظ

 المعلم التواصل االجتماعية الذي يتم بين المالحظ والمؤدي.

وتجدر االشارة هنا إلى أن هذا األسلوب )كغيره من أساليب موستن وأشورت األخرى( قد ال يناسب المهاراتها جميعها  

أن يكون لدى المتعلم درجة من الكفاءة في تأدية العمل، وقدرة على تقويم العمل من  أو المتعلمين جميعم، ففي هذ األسلوب يجب

 خالل مشاهدة الزميل، لذلك على المعلم أن يختار المهارة المناسبة لقدرات المتعليمن عند استخدام هذا األسلوب.

قوم بتوزيع طلبة الصف إلى ازواج بعد أن يشرح المعلم المهارة ويؤدي دور النموذج، ويجيب عن استفسارات الطلبة، ي

)او مجموعات صغيرة(، ثم يوزع عليهم اوراق العمل والمعيار، لينتشر المتعلمون ويبدأون بالتطبيق. والجدير بالذكر أن ورقة 

المعيار )المحك( تتكون من اجزاء رئيسة أهمها وصف العمل المطلوب، ورسومات وصور توضيحية لألداء، ومعايير تقييم 

. كما تشتمل الورقة على تذكير بدور المالحظ والنقاط التي يركز عليها في التقييم )نقاط تعليمية أو نواحي فنية لألداء االداء

 الواجب تعلمه(.

 وهناك طرائق عديدة يمكن أن يستخدمها المعلم في توزيع المتعلمين إلى ازواج منها: 

 ل من القاطرة األولى والثاني مع من القاطرة الثانية... وهكذا.يقف المتعلمون في قاطرتين متجاورتين، يتم اختيار األو 

  :كمجموعة وهكذا بشكل  2الرقم  1وهكذا، ويختار الرقم  2، 1، 2، 1يقف المتعلمون في صف، ثم البدء في عد متسلسل

 متتالي.

 ب آخر يبدأ اسمه أيضا التوزيع حسب الحروف االبجدي )أ مع أ، ب مع ب(؛ الطالب الذي يبدأ اسمه بحرف األلف مع طال

 بحرف األلف، وإن لم يكن ينتقل إلى الحرف الذي يليه وهكذا.

 .)ان يختار كل طالب رفيقه )اختيار ذاتي 

 :ان يقوم المعلم بتوزيعهم بشكل ازواج اعتمادا على 

 التعليمي. االطوال، المتعلم الطويل مع زميله الطويل، واحيانا العكس وذلك تبعا لطبيعة المهارة أو حسب الموقف -

 االوزان، يختار االوزان المتقاربة مع بعضهم، أو العكس وذلك تبعا لطبيعة المهارة أو حسب الموقف التعليمي. -

المستوى المهاري، مستويات الطلبة المهارية المتقاربة معا، فيختاروا بعضهم بعضا وذلك تبعا لطبيعة المهارة أو  -

 حسب الموقف التعليمي.

 لذي يليه.كل طالب مع الطالب ا 

 .اي طريقة أخرى يراها المعلم أو المتعلم مناسبة 

وحتى يتحقق الهدف بشكل أفضل ويستمتع المتعلم بالعمل فان أفضل طريقة هي االختيار الذاتي ففي ذلك سرعة في بدء 

ة من الزميل، العمل )دون اضاعة وقت في التوزيع( كما توفر هذه الطريقة راحة نفسية وتقبل المالحظات والتغذية الراجع

وبالتالي تحقيق الهدف بصورة اسرع وأكثر امنا، بعيدا عن التعارض النفسي واالجتماعي بين الزمالء، هذا التعارض الذي 

 غالبا ما يؤخر نجاح العملية التعليمية، وقد يؤدي إلى تجربة سلبية عند المتعلمين وخبرة ال يرغب المتعلم في تكرارها.

ة في زيادة التفاعل االجتماعي بين المتعلمين، مما ينعكس على سلوكهم خارج الدرس، ويقود إلى لهذا األسلوب نتائج رائع

التسامح فيما بينهم، والصبر، واالحترام المتبادل، وعلى المعلم أن يتجنب توزيع المتعلمين بشكل يثير الحساسية والعداوة مثل 

ي مع االقل ذكاًء، أو الطالب المحترف مهاريا مع األقل مهارة أو أن يكون الطالب جيد المستوى مع الطالب الضعيف، أو الذك

أي شكل اخر، ال بل على المعلم أيضا خلق جو من االلفة بين المتعلمين، وتدريبهم على احترام الراي االخر، وحسن االصغاء، 

 وتبادل وجهات النظر وما إلى ذلك.

 قنوات النمو التطورية في األسلوب التبادلي )ج(:

 أخذنا مبدا االستقاللية معيارا لعالقة األسلوب بتطور قنوات النموفاننا نجد ما يأتي:اذا 

: ال تختلف كثيراً عن األسلوب التدريبي )ب(، ففي األسلوب )ب( يتدرب المتعلم في ضوء القرارت قناة النمو البدني

)ج(، اال أن التغذية الراجعة تاتي من الزميل في  التسعة التي انتقلت له من المعلم، ويتشابه هذا الوضع مع الوضع في األسلوب

 هذا األسلوب بدال من المعلم في األسلوب التدريبي وعليه يكون وضع المتعلم على قنوات النمو كما يلي:

 قناة النمو البدني مبتعدا عن الحد االدنى، كما في األسلوب السابق تقريبا. 

ا األسلوب هي األكثر تأثرا، فاإلتصال مع الزميل في مرحلة التنفيذ يؤدي إلى قناة النمو االجتماعي: تعد هذه القناة في هذ

عالقات اجتماعية جيدة، هذه العالقات تأتي من استقاللية المتعلم في عملية التفاعل االجتماعي مع زميله االخر استقالال 

 د االقصى.مناسبا، وفي ضوء ذلك يتحرك وضع المتعلم على هذه القناة التطورية باتجاه الح



 

قناة النمواالنفعالي: يقوم المتعلم في هذا األسلوب بعدد من السلوكات اإليجابية كالصبر والتعاطف مع الزميل، والتقمص 

والشعور بالرغبة في التعاون، كل هذه السلوكات عبارة عن خيارات يقوم بها المتعلم في الميدان االنفعالي أو النفسي 

 قاللية تضع المتعلم في موقع متقدم باتجاه االقصى.العاطفي، لذلك فان هذه االست

قناة النموالمعرفي )اإلنفعالي(: يتحرك المتعلم بعيدا قليال عن الحد االدنى النه بدأ ينشغل في بعض العمليات العقلية مثل 

 المقارتة والتميز االستنتاج والمضاهاة.

 The Self-Check Style (D)أسلوب التحقق الذاتي )د( 
والمعلم في هذا األسلوب، حيث حال أساليب موستن واشورت فان تغيير جديد وعالقه جديده تنشأ بين المتعلم  كما هو

تنتقل قرارات جديده من المعلم إلى المتعلم، تضاف هذه القرارات إلى القرارات السابقه التي انتقلت للمتعلم في األسلوبين الثاني 

، مما يزيد من حجم المسؤوليات التي تقع على عاتق المتعلم، وهذا يمكنه من تحقيق والثالث السابقين )التدريبي والتبادلي(

 أهداف جديدة.

ان أسلوب اتحقق الذاتي ينمي قدرتة الفرد على معرفة مستوى ادائه، وذلك من خالل زيادة الوعي الحس الحركي، 

س المحدد والموضوع مسبقا من قبل المعلم. كما انه يساعد فالمتعلم يتعلم مالحظة أدائه ثم يقيمها اعتمادا على المعيار أو المقيا

المتعلم على أن يعتمد على نفسه في التغذية الراجعة استنادا إلى المعيار، وان يحافظ على الصدق والموضوعيه في تقييم نفسه 

 بنفسه، وان يتقبل مستواه وقدراته.

سلة أساليب موستن واشورت( من خالل انتقال مجموعة وهكذا فإن هذا األسلوب يزيد من الفردية في التعلم )حسب سل

 جديدة من القرارات إلى المتعلم في مرحلتي تنفيذ الدرس والتقويم.

بعد أن تدرب المتعلم في األسلوب السابق )التبادلي، ج( على استخدام المحك في تقييم زميله، فان الخطوة التالية )في هذا 

ي تقييم نفسه، وباستخدام نفس العمليات العقلية التي استخدمت في األسلوب )ج( من األسلوب(هي استخدام المتعلم المحك ف

حيث المضاهاة والتمايز والمقارنة واالستنتاج. كما أن المتعلم استفاد من األسلوبين السابقين )ب+ج( باتخاذ القرارات التسع 

سلوب في اتخاذ القرارات الخاصة بتقييم الذات، ومن الجدير والقرارات الخاصة بتقويم الزميل لينتقل اثر هذا التعلم إلى هذا األ

بالذكر هنا انه ليس من الضرورة أن يمر المتعلم بالتجريب لالنتقال من األسلوب التدريبي إلى األسلوب التبادلي، ثم إلى أسلوب 

كن ذلك يساعد على حسن وسرعة التحقق الذاتي، حيث يمكن أن يستخدم هذا األسلوب دون المرور أوالً باألساليب السابقة، ل

 التعلم من خالل تراكم الخبرات والمهارات.

يكون دور المدرس في مرحلة التخطيط، في هذا األسلوب، كما هو الحال في األساليب الثالثة السابقه )أ + ب + ج(، 

مل والمحك. اما دوره في مرحلة حيث انه يتخذ جميع القرارات ماقبل الدرس والمتعلقة باختيار المهاراة والواجبات وورقة الع

التنفيذ )اثناءالدرس( فإنه يجمع المتعلمين ويوضح لهم الغرض من األسلوب، وطبيعة أدوارهم، والدور الذي يقوم به المعلم 

نفسه. يعرض المعلم الواجبات والمهارات )العمل المطلوب( ويشرح المهارة، ويؤدي نموذج للمهارة، ثم يوضح اإلجراءات 

ة واالدارية للدرس، ثم الطلب من المتعلمين البدء بأداء الواجبات. في مرحلة التقويم، يقوم المتعلم باألداء، ثم يقوم التنظيمي

باستخدام ورقة العمل والمحك، حيث يؤدي عمله بااليقاع والسرعة المناسبين له، وهو يقرر الوقت الوقت المناسب الستخدام 

التقويم( يقوم المعلم بمراقبة أداء المتعلمين ومالحظة مدى استخدام المتعلم لورقة الحل ورقة الحل، وفي هذه االثناء )مرحلة 

لتوجيه نفسه، كما يتصل مع المتعلم بشكل فردي ومعرفة مقدار نجاح المتعلم ودقته في مطابقة األداء مع ما هو في ورقة 

 علمين عند ادائهم والدور الذي قاموا به.المحك، وفي نهاية الدرس يقوم بإعطاء التغذية الراجعة إلى جميع المت

يقوم المعلم بتقدير)تقويم( مدى استقاللية المتعلم واعتماده على نفسه في عملية التقييم الذاتي في األداء، وهو يثق في 

 صدق المتعلم في تقييمه لذاته من خالل استخدام المحك للتقييم الذاتي ويعمل فردي ضمن قدراته وذلك لتحسين ادائه.

حتى يتمكن المتعلم من القيام بعملية التقييم الذاتي يجب امتالك مستوى معين من الكفاءة أو القدرة على األداء، فالمتعلم في 

بعض مراحل التعلم األولى قد ال يكون لديه وعي كافي بتفاصيل المهارة الجديدة ووضعية الجسم المناسبة )مثال ذلك في مهارة 

ز( مما يصعب عليه مالحظة )احساس( االخطاء اثناءاألداء، كما أن تعلم مهارة جديدة للمبتدىء الغطس والدوران في الجمبا

التمكنه من تذكر جميع االجزاء الخاصة بتلك المهارة والعالقة بين وضعية الجسم وبين اجزاءه، وبالتالي فان استخدام 

ان اختيار المهارة المناسبة، وقدرة المتعلم وخبراته امر هذااألسلوب يتطلب قدر مناسب من الكفاءة في أداءالعمل، وبالتالي ف

مهم جدا وهنا كالكثير من المهارات البدنية التي تناسب هذا األسلوب وخاصة األعمال التي يتم تحديد مستوى األداءعلى أساس 

التصويب، كذلك الحال في نتيجة الحركة وليس الحركة نفسها، فمثال تقييم دقة التصويب في كرة السلة أو سرعة التمرير أو 

مسافات الرمي في رمي الرمح ودفع الكرة الحديدة وما إلى ذلك، فهذه المهارات تعطي تغذية راجعة فورية، وبالتالي تسمح 



 

للمتعلم بمعرفة مستوى األداء، وعليه فان هذا النوع من المهارات يسهل إجراء عملية التقييم الذاتي، وبالتالي نحكم على األداء 

 الل النتائج التي نحصل عليها.من خ

وكثير من االحيان يكون المصدر الرئيسي للتغذية الراجعة هو االدوات المستخدمة في األداء نفسه، فمثال في ضرب كرة 

 القدم لمسافة قصيرة بشكل قوسي وعال، اذا لم يكن طيران الكرة كما يجب فإنهنا كشيء ما خاطىء عند ضرب الكره.

الرمح فان خروجه من يد الرامي وطيرانه بشكل متذبذب ومتأرجح في الهواء يشير إلى أن عملية كذلك الحال في رمي 

الرمي لم تكن سليمة، ويرجع المتعلم إلى ورقة المعيار التي ترشده إلى الطريقة الصحيحة لألداء. وفي هذا األسلوب يمكن 

هذا األسلوب حيث أن المعيار ثابت واألسلوب هو استخدام ورقة المعيار التي صممت في أسلوب )ج( لتستخدم أيضا في 

 المتغير.

 قنوات النمو التطورية في أسلوب التحقق الذاتي )د(

 : يكون الوضع مشابه اللذي في أسلوب )ب(.البدنيقناة النمو 

 (.: يتحرك المتعلم باتجاه الحد االدنى، فالمتعلم يقوم بالعمل بمفرده )خصوصية األسلوباالجتماعيقناة النمو 

: تتفاوت حالة االرتياح مع هذا األسلوب بالنسبة للمتعلمين فمنهم من يجد متعة آن يهب االستقاللية التي االنفعاليقناة النمو 

منحها لهم األسلوب في عملية التقييم الذاتي، ومنهم من يحتاج إلى وقت أكثر للتكييف والوصول إلى هذا المستوى من 

ون بالراحة التامة عندما يكونوا أكثر استقاللية خالل األداء فان وضعهم على القناة يتجه فالمتعلمين الذين يشعرالمتعه، 

 نحو االقصى.

مع ماهو  قناة النمو المعرفي: بنشغل المتعلم في نفس العملية العقلية التي تحدث في األسلوب )ج( وخاصة مايتعلق بالمقارنة

يم بنفسه مما يجعل وضع المتعلم بالنسبة لهذه القناة يتحرك بعيدا عن مطلوب في ورقة المعيار، ولكن يقوم المتعلم بالتق

 الحد االدنى.

 The Inclusion Style (E)أسلوب متعدد المستويات )التضميني، هـ( 
يطرح هذا األسلوب شيء جديد عن األساليب االربعة األولى التي تشترك في ما بينها أن المعلم يصمم الواجبات أو 

د لكل منها مقياس أو مستوى واحد على المتعلم أداء هذا المستوى من الواجب أو المهاره. يطرح هذا األسلوب المهارات، ويحد

قرار جديد وهو أن يختار المتعلم المستوى الذي يبدأ منه األداء، ويستخدم هذا األسلوب عندما يكون الهدف المراد تحقيقه هو 

ا يتناسب وقدرة كل متعلم، وأفضل مثال على استخدام هذا األسلوب هو تعلم تضمين أو اشراك جميع المتعلمين في النشاط بم

مهارة الوثب العالي باستخدام الحبل المائل حيث أن جميعا لمتعلمين يشاركون ويختارون المستوى الذي يرغبون البدء منه بما 

مستوأهم، فالمتعلم ينتقل من ارتفاع إلى اخر يتناسب قدرتهم وقابليتهم، كما انهم يتعلمون إنفعال العالقة بين طموحهم وواقع 

اجل تحقيق النجاح. وعليه فإن هذا األسلوب يتيح فرصة العمل الفردي بدرجة أكبر من األساليب السابقه، وذلك  منفوق الحبل 

 بتوفر الخيارات البديلة بين هذه المستويات )على الحبل المائل( في حالتي النجاح والفشل في نفس العمل.

المعلم قرارات تخطيط )ما قبل الدرس( بينما يقوم المتعلم باتخاذ قرارات مرحلة التنفيذ )أثناء الدرس( ويتضمن ذلك  يتخذ

 القرارات المتعلقة باختيار المستوى الذي يرغب في البدء منه في أداء الواجب أو النشاط "المهارة".

راراته الخاصة بتقييم أدائه وفي أي مستوى يبدأ العمل ويستمر. أما قرار التقويم )ما بعد الدرس(، فيقوم المتعلم باتخاذ ق

القرارات التي يواجهها المتعلم في مهارة الوثب من فوق الحبل المائل هي أن يقرر أوالً المستوى الذي يبدأ منه وذلك في ضوء 

امه ثالثة قرارات هي: أن يعيد تكرار قدراته، ثم يتقدم للوثب من االرتفاع الذي حدده، فإذا نجح في المحاولة فإن المتعلم أم

الوثب من نفس االرتفاع، أو أن يختار مستوى أعلى أو يختار مستوى اقل، أما إذا فشل المتعلم في المحاولة فأمامه القرارات 

ل في الغالب الثالثة السابقة )وفي الغالب ال ينتقل المتعلم إلى مستوى ارتفاع اعلى من المستوى الذي فشل فيه(، كما انه ال ينز

 إلى مستوى اقل من المستوى الذي نجح فيه، إال في حاالت قليلة وخاصة.

على المعلم أن يضع أمامه سؤاال مهما قبل البدء باستخدام هذا األسلوب، وهو كيف يمكن إشراك )تضمين( جميع 

المهارات ودرجات الصعوبة  المتعلمين كل حسب قدرته في الدرس وبنفس الوقت؟ لذلك فإن للمعلم دورا مهما في اختيار

 المناسبة وبما يتناسب مع الهدف المراد تحقيقه. 

إن هذا األسلوب يفتح المجال للمتعلم الختيار المستوى المناسب الذي يالئمه دون أن يكون للمعلم أي تأثير في اختياره 

رات المناسبة ولقدراته، وفي حال وجود خطأ المستوى إلرضاء المعلم، وإنما هدف األسلوب هو تعليم المتعلم كيفية اتخاذ القرا



 

في أداء الواجب يطلب المعلم من المتعلم الرجوع إلى شرح الواجب )ورقة المعيار( للتأكد من األداء الصحيح، ويراقب ذلك 

 المتعلم، ثم ينتقل لآلخريين.

ويب في كرة السلة، بالشكل الصحيح فإننا عندما ال يكون الهدف تعليم النواحي الفنية ألداء المهارة، مثل مهارة التص

نستطيع أن نحلل )نقيم( أمورا أخرى كالعوامل المؤثرة في درجة دقة التصويب مثل: مسافة التصويب، ارتفاع السلة، قطر 

 الحلقة، حجم الكرة، وزن الكرة، زاوية الرمي، وجود خصم سلبي، إيجابي......الخ.

 ضمين )د(قنوات النمو التطورية في األسلوب الت

 قناة النمو البدني: 

في هذا األسلوب يصبح المتعلم مستقال إلى حد كبير في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتطور البدني )المهاري(، وينتقل وضع 

 المتعلم في هذه القناة باتجاه الحد األقصى، حيث يتخذون قرارات معينة حول الخيارات أو المستويات المتوفرة.

 جتماعي:قناة النمو اال

هذا األسلوب صمم لزيادة السمة الفردية في األداء عند المتعلم فهو يختار المستوى الذي يناسبه من مجموعة خيارات في 

البرنامج أو النشاط الفردي، وعلى المتعلم عدم اتخاذ القرارات التي تؤدي إلى أن يكون اجتماعيا ومشاركا في نشاط الجماعة 

 اآلخرين، وبالتالي فإن وضع المتعلم بالنسبة لقناة النمو االجتماعي يكون باتجاه الحد األدنى.الن ذلك سيؤثر على قرارات 

 قناة النمو االنفعالي:

اتخاذ القرارات حول نجاح المتعلم في أداء الواجب "المستويات" يجلب معه اإلحساس بالثقة بالنفس وتقليل الضغط 

الناجحة يجعله يشعر بصورة أكثر إيجابية وعليه يكون موقع المتعلم لهذه القناة  النفسي والقلق، كما أن تكرار محاوالت األداء

 باتجاه الحد األقصى.

 قناة النمو المعرفي "االنفعالي":

يستخدم المتعلم معيارا داخليا أو مقياسا ذاتيا " القابلية والطموح " بدال من المعيار الخارجي "ورقة المعيار وما تحتويه"، 

عملية اتخاذ القرار تتطلب قدرا أكبر من االنشغال الذهني مما يجعل المتعلم أكثر استقاللية في المشاركة  وبالتالي فإن

 واالنشغال في هذه العملية، وعليه فإن موقع المتعلم بالنسبة لهذه القناة يكون باالتجاه األقصى قليال "في الوسط تقريبا".

 Guided Discovery Style (F)أسلوب االكتشاف الموجه )هـ( 
في األساليب الخمسة األولى، تطور أداء المتعلم تدريجياً من خالل قنوات النمو الثالثة القابلة للتطور في هذه األساليب 

وهي قناة النمو البدني وقناة النمو االجتماعي وقناة النمو االنفعالي، في حين أن حركة االنتقال أو التطور في قناة النمو الذهني 

( بقيت في حدودها الدنيا، الن المتعلم يعتمد في عمله على استخدام الذاكرة والتذكر، وال يستخدم عمليات ذهنية )المعرفية

متقدمة مثل )المقارنة، التمايز، االفتراض، التركيب، التأليف، حل مشكلة، األستنتاج، األبتكار... وغيرها( للوصول إلى الحل 

ليات اإلكتشاف التي يذهب المتعلم خاللها إلى ما هو ابعد من المعلومات المعطاة األنسب. فهذه األساليب ال تؤدي إلى عم

 والمهارة المطلوبة إلكتشاف الحلول المناسبة لها.

يعتبر أسلوب اإلكتشاف الموجه بمثابة األسلوب األول التي ينشغل فيها المتعلم في عمليات اإلكتشاف وذلك من خالل 

المعلم، ويوجهها للمتعلم للتوصل إلى االستجابات الصحيحة لها، فكل سؤال له استجابة واحدة األسئلة المتتالية التي يضعها 

 صحيحة يكتشفها المتعلم من خالل التدريب والممارسة.

تقوم فكرة هذا األسلوب على اشغال المتعلم في عمليات ذهنية تؤدي إلى اإلكتشاف من خالل الممارسة العملية، وذلك 

 -عمليات ذهنية  -ة ودقيقة بين االستجابة التي اكتشفها المتعلم والسؤال )المثير( الذي يعطيه المعلم )مثير بإيجاد عالقة صحيح

استجابة(، أي أن هذا األسلوب يعمل على تطوير قابلية المتعلم على مهارات اإلكتشاف المتعاقبة من خالل إجاباته عن األسئلة 

 اف المهارة ككل أو المفهوم ككل )مع نهاية األسئلة(. المتتالية التي تؤدي في النهاية إلى إكتش

 مرحلة ما قبل الدرس )التخطيط(

ال زال المعلم هو الذي يتخذ جميع القرارات الخاصة بعملية التحضير واإلعداد للدرس )كما في األساليب السابقة(، 

ئلة المتعاقبة التي تقود المتعلم بشكل فالمعلم يحدد الموضوع العام والخاص للدرس ثم يضع سلسلة من الخطوات أو األس

تدريجي ومضمون إلى إكتشاف النتيجة النهائية أو الجواب المطلوب أو المهارة، ولكل سؤال إجابة واحدة فقط، وفي حالة أن 

لم على هناك امكانية لحدوث أكثر من إجابة واحدة، فعلى المدرس أن يكون مستعداً إلعطاء سؤاالً أو داللة معينة تساعد المتع

اختيار إجابة واحدة فقط. إن إجابة كل سؤال من مجموع األسئلة تعتمد على االستجابة )اإلجابة( التي سبقتها، بمعنى أن الطالب 

 الذي يتمكن من اإلجابة عن السؤال الثالث يجب أن يكون قد استجاب بشكل صحيح لألسئلة التي سبقت هذا السؤال.



 

 مرحلة تنفيذ الدرس 

ألسئلة المتتالية التي صممها المعلم في مرحلة التنفيذ إلى المتعلم بشكل متتال، وال ينتقل المعلم من السؤال إلى تقدم سلسلة ا

الذي يليه اال بعد أن يتأكد أن المتعلمين قد اكتشفوا اإلجابة الصحيحة للسؤال. وفي حال فشل المتعلم في التوصل إلى االستجابة 

علم في تصميم سلسلة األسئلة. لضمان نجاح العملية التدريسية في هذا األسلوب، ويجب على فان ذلك يشير إلى عدم كفاءة الم

المعلم أن يتبع عددا من القواعد في تنفيذ هذا األسلوب، وهي اال يقوم بإعطاء الجواب للمتعلم ابداً، وان ينتظر إجابة المتعلم 

ً تغذية راجعة للمت علم، فإعطاء المعلم اإلجابة الصحيحة للمتعلم يجهض عملية بروح من الصبر والتقبل، وان يعطي دائما

اإلكتشاف، فالمعلم ال يتدخل في عملية اإلكتشاف، ينتظر اإلجابة بصبر ويتقبل أي إجابة، في ضوء إجابة المتعلم يعدل له 

بالرأس أو كلمة صح. ومما السؤال أو يوجهه ثم يعطيه التغذية الراجعة الستجابة المتعلم المكتشفة وذلك بكلمة نعم أو ايماء 

 سبق فان مرحلة التنفيذ )األداء( عبارة عن تفاعل االبعاد النفسية والذهنية بين المعلم والمتعلم.

 مرحلة ما بعد الدرس )التقويم(

تعتبر عملية إعطاء التغذية الراجعة في هذا األسلوب متميزة عن غيرها من األساليب، فالسلوك الذي يتم تعزيزه بكلمة 

أو ايماء بالرأس والذي يدل على أن المتعلم قد توصل لإلجابة الصحيحة هو عبارة عن تغذية راجعة. ومن ثم يتم التقويم صح 

الكامل بعد أن يكمل المتعلم إجاباته عن جميع األسئلة المتعاقبة، فاالستجابة الصحيحة لكل سؤال عبارة عن تقويم شخصي 

ً في نتيجة قبول المدرس لتلك االستجابة، وهذ ا له تأثير اجتماعي قوي على الفرد في الجماعة، مما يجعل المتعلم أقل خوفا

 استجاباته ويشعر باالمان.

وعلى المعلم في االوقات التي يظهر المتعلمين استجابات غير صحيحة أو منحرفة أن يقوم بالخطوات اآلتية: تكرار 

ة صحيحة يقدم المدرس السؤال التالي مرة أخرى، اذا استمرت السؤال الذي سبق االستجابة الخاطئة، فاذا كانت االستجاب

االجاية الخاطئة يقدم المعلم سؤاالً يمثل خطوة اسهل بالنسبة للمتعلم تساعده على أداء االستجابة المطلوبة، استخدام المعلم 

تلميذ صبر المعلم وتفهمه له، وهذا سلوكا لفظيا مثل "هل تمعنت في اإلجابة؟" أو"هل تود التفكير أكثر؟"، فهذا السلوك يثبت لل

 محور العالقة بينهما.

وفي أسلوب اإلكتشاف الموجه يكون المعلم راغباً ومتقبالً لعبور عتبة اإلكتشاف، وهو يستثمر الوقت في التصميم المالئم 

مم األسئلة ويتوقع االستجابة، من األسئلة والبدائل لها، فالمعلم تقع على عاتقه مسؤولية األداء التي يقوم بها المتعلم النه يص

 فالمعلم يثق بقدرة المتعلم الفكرية للتوصل لالستجابة الصحيحة، وينتظر اإلجابة منه بصبر.

 قنوات النمو التطورية في أسلوب التحقق الذاتي )هـ(

 االستقاللية هنا بمثابة المحك أو األساس في تحديد وضع المتعلم في تطور القنوات:

ي: تشير االستقاللية في هذه القناة إلى أن موقع المتعلم يكون باتجاه الحد األدني، فالمتعلم يعمل في ضوء قناة النمو البدن -

 السؤال المحدد من قبل المعلم دون زيادة.

قناة النمو االجتماعي: نظراً الن المتعلم يعمل لوحده فان درجة اتصاله أو تفاعله مع اآلخرين فان موقع المتعلم يكون كما  -

 قناة النمو البدني باتجاه الحد األدنى.في 

قناة النمو االنفعالي )العاطفي(: يكون موقع المتعلم على هذه القناة نحو الحد االقصى، وذلك الن نجاح المتعلم في االستجابة  -

 على كل سؤال أو خطوة من خطوات اإلكتشاف يخلق جواً ايجابياً بما ينجزه أو يتوصل اليه.

)اإلنفعالي(: نتيجة النشغال المتعلم بعمليات عقلية إنفعالية )ذهنية( معينة، يقوده ذلك إلى اجتياز حدود قناة النمو المعرفي  -

 عتبة اإلكتشاف مما يضع المتعلم باتجاه الحد األقصى في هذه القناة.

 The Divergent Style (G)األسلوب المتشعب )و( 
وأداء عدد من الخيارات  بإكتشافوفيه ينتقل المتعلم ألول مرة يحتل هذا األسلوب مكانة متميزة بين باقي األساليب، 

ضمن الموضوع المقرر، أي التشعب والبحث عما هو أبعد من االشياء المعروفة لدى المتعلم، فكل سؤال أو مشكلة لها أكثر من 

 إجابة واحدة )تشعب باإلجابات/خيارات(.

متبعة في األسلوب السابق )اإلكتشاف الموجه(، لكن االختالف ان بناء هذا األسلوب يتركب من خطوات مشابهة لتلك ال

 بين هذين األسلوبين هو خصوصية هذه الخطوات بهذا األسلوب إذ أنها تقود إلى إكتشاف وإيجاد الحلول البديله )أكثر من حل(.

ى شكل سؤال أو مشكلة ويقوم أسلوب التفكير المتشعب على ثالثة مراحل، األولى مرحلة المثير )الحافز( الذي يكون عل

أو حالة أو موقف، تضع المتعلم في حالة من الالنسجام الفكري، أو التشتت اإلنفعالي تخلق حاجة إلى حل المشكلة وإيجاد 

الحلول المناسبة لهذه الحالة من الالنسجام الفكري. ثم بعد مرحلة المثير )الحافز( تأتي المرحلة الثانية، وهي مرحلة ما بين 

الستجابة وتسمى بمرحلة الوسيط، وفي هذه المرحلة يبحث المتعلم عن حلول للمشكلة أو السؤال من خالل عملية الحافز وا



 

إنفعالية فكرية واحدة )موقف محدد/ المثير( ينتج عنها األفكار المتشعبة )الحلول(. فما ينتج عن تلك العملية الفكرية من حلول 

 استجابة(.  –وسيط  –المرحلة الثالثة )مثير وأفكار متعددة تسمى مرحلة االستجابة وهي 

 :يهدف هذا األسلوب الى

 .تنشيط قابلية المعلم اإلنفعالية لوضع أو تصميم األسئلة أو المشكلة في مجال موضوع الدرس 

 .تنشيط قابلية المتعلم اإلنفعالية إلكتشاف حلول متعدد )أكثر من حل واحد( ألي سؤال 

 هذا النشاط )السؤال( وإيجاد المتغيرات الممكنه. تطوير اإلنفعال واالستبصار في 

  الوصول إلى مستوى جيد من االطمئنان والقناعة بشكل يسمح للمعلم والمتعلم بالعبور إلى ما هو ابعد من االستجابات

 المتوقعة المألوفة أو االعتيادية.

 لموضوع.تطوير القابلية عند المتعلم للتأكد من الحلول وتنظيمها لالغراض الخاصه با 

 مرحلة ما قبل الدرس )التخطيط( 

يتخذ المعلم القرارات المتعلقة بالموضوع العام للدرس )سلة، طائرة، جمباز(، والموضوع الخاص بفعالية الدرس )دفع 

المتعلق بتصميم المشكلة أو األسئلة الخاصة بالدرس  القرارجله، تمريره صدرية، اإلرسال، وقوف على اليدين(، كما يتخذ 

 لتي تؤدي إلى إيجاد الحلول لها.وا

 مرحلة الدرس )التنفيذ(

في هذه المرحلة يكتشف المتعلم ما هي الحلول )البدائل( المتشعبة لكل مشكلة، ويكتشف البدائل من اإلجابات لحل المشكله 

 )أكثر من حل أو بديل واحد للمشكله الواحده(.

 مرحله ما بعد الدرس )التقويم(

التي اكتشفها، ويتخذ القرار المناسب بشانها، إذ يسأل نفسه )هل الحل الذي اكتشفته صحيحا؟( اذا كان يقدم المتعلم الحلول 

الجواب نعم، عندئذ يعلم المتعلم أن إجابته قد ساعدت في حل السؤال، وفي هذا األسلوب كلما زاد إنشغال المتعلم في عمليه 

 التقويم، زادت االمكانيه لتحقيق أهداف هذا األسلوب.

وفي هذا األسلوب يبدأ المعلم بتهيئة المتعلمين فيما يتعلق بهذا األسلوب وطبيعته، إذ يقوم المتعلمون بالبحث عن الحلول 

، مما يخلق جوا من الراحه النفسيه لدى المتعلمين. فعندما يقدم المعلم سؤاال السؤالوالبدائل التي تتناسب وطبيعة المشكلة أو 

في الملعب )وغالبا ما يكونوا منفردين(، ويبدؤون بإيجاد أو إختيار الحلول الصحيحة للسؤال أو  )مشكله(، ينتشر المتعلمون

المشكله التي عرضها المعلم. وعندما ينتشر المتعلمون يكون لدى المتعلم الوقت الكافي للبحث واالستفهام وإكتشاف وتصميم 

فالمعلم ينتظر ويراقب وينتقل بين المتعلمين، ويعطي التغذيه الراجعه  وتطوير وتقويم الحلول أو البدائل التي انتجها أو قام بها،

الجماعيه احيانا والفرديه احيانا أخرى وذلك حسب الموقف، ويجب أن تكون التغذيه الراجعه محايدة دون إعطاء أي حل من 

ي الحاالت التي يتوقف فيها المتعلم الحلول حتى يطور عند المتعلم القدره على إكتشاف وانتاج الحلول للحركه بشكل مستقل، وف

عن انتاج الحلول كونه ال يستطيع، أو كان السؤال أعلى من مستواه على المعلم أن يعيد طرح السؤال بطريقة تتناسب وقدرة 

وعليه المتعلم الن الغرض أساسا من هذه العمليه هو تطمين المتعلم بان ما يسعى اليه المعلم هو عمليه البحث وانتاج األفكار، 

يجب على المعلم مراعاه تصميم االسئله )المشكله( بما يتناسب وقدرات المتعلمين، كما يمنحهم الوقت الكافي الذي يحتاجونه في 

عمليه اإلكتشاف وبالتالي يصبر عليهم. فعلى سبيل المثال، عندما يكون السؤال المطروح عن مفهوم الدحرجه في الجمباز، يبدأ 

حلول أو الخيارات لتحديد مفهوم الدحرجه عمليا وإكتشافها: مثل الدحرجه باتجاهات مختلفه، وباوضاع المتعلم بالبحث عن ال

مختلفه، وبايقاعات مختلفه، وبمجموعات أو تركيبات أو جمل مختلفة. كذلك عندما يسأل المعلم عن كيفيه انتقال المتعلم من 

مساعده. يسعى المتعلم إلكتشاف الحلول والخيارات، وهي كثيره جدا  النقطه )أ( إلى النقطة )ب( دون استخدام ادوات أو وسائل

منها المشي بانواعه واتجاهاته المختلفة، والدحرجة بانواعها واشكالها المختلفه، والحجل بانواعه واشكاله المختلفه وغير ذلك. 

وتعلم القدرة على انتاج األفكار ومعرفه  هذا األسلوب الخبره في حل السؤال )المشكله(، منومما سبق، نجد أن المتعلم يكتسب 

 العالقه والترابط بين االنتاج الذهني )الفكري( واألداء البدني.

اما الشكل أو الجانب الثاني الذي يمكن أن يركز عليه المعلم فإنه يصمم االسئله أو المشكالت المتتاليه فهذا الشكل يستخدم 

 ر الكرة للجناح االيمن، ما تعمل؟ وهكذا.لالجابه عن سؤال ماذا بعد ذلك؟ أي بعد تمري

وهناك نوع ثان من انواع التصميم الذي يركز على االسئله أو المشكالت المتتاليه وهو ما يسمى باألسلوب المتفرع، 

فعندما يكتشف المتعلم أشكال دحرجه الجسم يقوم المعلم باختيار نوع واحد من الحلول )الدحرجات( ويقوم المعلم بوضع سؤال 

يركز على اتجاه الدحرجه مثال )لالمام أو للخلف(، ثم يطرح المعلم سؤاال يركز فيه إنتباه المتعلم إلى وضع الجسم أو الساق أو 

اليدين وهكذا، إلى أن يصل المتعلم إلى الهدف المطلوب. مثال اخر في خطط اللعب امام الالعب عدد من الخيارات وهو في 



 

يمرر الكره لالعب االيمن أو الالعب االيسر أو للخلف أو يصوبها باتجاه الهدف، وبعد أن حاله هجوم ومعه الكره، مثل أن 

 يتخذ القرار يأتي السؤال اآلتي: ما الذي ستقوم به بعد التمرير مثال؟ ثم يطرح سؤاال جديدا وهكذا.

 قنوات النمو التطورية في أسلوب االكتشاف الموجه )و(

البدنيه، فهو  باالستجاباتقصى، حيث أن المتعلم مسؤول عن اتخاذ القرارات التي تنتقل قناة النمو البدني: تكون نحو اال -

 يتمتع بالحريه واالستقالليه بدرجه عاليه )المعيار هنا درجه االستقالليه(.

النمو اإلنفعالي )المعرفي(: وهي جوهر هذا األسلوب وأساسه ويكون وضع المتعلم على هذه القناة باتجاه الحد قناه  -

أفكاره المتشعبه  االقصى، فالمتعلم مستقل في انتاج األفكار والحلول وال يوجد أسلوب يعطي المتعلم فرصه أفضل الختبار

 )البدائل( أكثر من هذا األسلوب

قناة النمو االنفعالي )العاطفي( في هذه القناه يكون وضع المتعلم باتجاه االقصى، حيث أن المتعلم يكون قادرا على التقليل  -

 من التأثيرات التي تعمل على اعاقة عملية االنتاج واالكتشاف، وعند ذلك يكون اكثر استقالليه في انتاج الحلول.

 قناة النمو االجتماعي:تأخذ هذه القناه احتمالين: -

 : يكون وضع المتعلم باتجاه االقصى اذا تمت عملية االكتشاف مع الزميل أو الزمالء االول

 باتجاه االدنى اذا تمت عملية االكتشاف بشكل فردي. لمالمتع: يكون وضع الثاني

 

 أسلوب تصميم البرنامج الفردي )ز(

The Learner-Designed Individual Program (H) 
يمثل هذا األسلوب خطوه اخرى اخرى إلى مابعد عتبة االكتشاف أو حدوده، ففي هذا األسلوب يقوم المتعلم بتصميم 

باتخاذ القرار المتعلق بموضوع الدرس العام )كرة سلة، قدم،  المعلمبإيجاد الحلول واكتشافها، يقوم  السؤال أو المشكله، ثم يقوم

جمباز( وموضوع الدرس الخاص )التمرير، التصويب،الدحرجه(، وفي ضوء هذا التحديد للموضوع العام والخاص من قبل 

لمشكله(، وكذلك إيجاد الحلول المتعدده ضمن هذا الموضوع، بعد المعلم، يقوم المتعلم باتخاذ القرار المتعلق بتصميم األسئلة )ا

ذلك يقوم المتعلم بتنظيم تلك الحلول في نقاط )بنود( وموضوعات رئيسيه ويتم تصنيفها وهذه جميعا تشكل البرنامج الفردي 

 الذي يرشد المتعلم إلى ادائه ونمائه في الموضوع الخاص.

الفرصه التي تساعده لتطوير برنامج لنفسه في ضوء قدراته البدنية والفكريه  يهدف هذا األسلوب إلى اعطاء المتعلم

ضمن الموضوع الخاص. إن المعلومات والخبرات البدنيه والمعرفيه المطلوبه من المتعلم في هذا األسلوب هي محصلة 

براته في عملية االكتشاف والحلول ز(، يجب أن يعرف المتعلم قدراته وخ –الخبرات التراكميه في كل األساليب السابقه من )أ 

 ولديه القدره االنفعاليه لتحمل وضع برنامج فردي طويل المدى واستخدامه.

 قرارات ما قبل الدرس:

لوضع برنامجه  المتعلميتخذ المعلم القرار المتعلق باختيار الموضوع العام والموضوع الخاص للدرس الذي سيستخدمه 

 الفردي.

 قرارات التنفيذ:

ما يحويه البرنامج بكامله من  عنلمتعلم باتخاذ القرار حول كيفية تصميم االسئله والحلول المتعدده، ويتخذ قرار يقوم ا

حيث المفردات والمعايير التي ستتخذ كأساس أو معيار في مرحلة ما بعد الدرس )التقويم(، وفي هذه المرحلة اثناء األداء يكون 

 سئله عن الدرس واألسلوب واألداء وغير ذلك.المعلم قريب من المتعلم ويوجه له اال

 قرارات ما بعد الدرس )التقويم(:

الترابط بينها، وتصنيفها على شكل دور المتعلم التأكد من الحلول وفحصها من حيث عالقتها باالسئله وإيجاد حاله من 

 فقرات أو مفردات )بنود(، ويستمر في تطوير البرنامج الفردي.

ذا األسلوب، فإنه يقوم بتوجيه وادارة الحوار مع المتعلم حول تقدم البرنامج ومدى مطابقته لالسس أما دور المعلم، في ه

 والمعايير )المحكات( الموضوعه، واالجابة عن أسئلة المتعلم.

ان ما يجب مراعاته في هذا األسلوب هو أن المتعلم يجب أن يكون على استعداد لهذا األسلوب، فالمشاركه فيه تتطلب 

بره والمعرفه السابقه في جميع األساليب السابقة، ولديه القابليه للعمل، مما يولد شعور باالرتياح اثناء األداء، وتحتاج عملية الخ

المشاركه في هذا األسلوب إلى الصبر والتدرج حيث يتم ذلك على شكل سلسلة من الفعاليات، فالتلميذ يحتاج إلى الوقت للتفكير 



 

، ووقت للتسجيل، كما يحتاج المعلم إلى وقت لمالحظة االنتاج واألداء الفردي واالصغاء واالستماع والتجريب، ووقت لألداء

 والتوجيه واالرشاد للمتعلمين فرديا.

ويعتبر هذا األسلوب مشوقا للمتعلمين الن فيه تحديا مستمرا لتطوير وايجاد افكار جديده وتنفيذها، وبعض المتعلمين تتسم 

كبير وتنوع باالفكار، اال انهم ال يكونوا قادرين على تحمل شدة أو مشقة االستمرار باالكتشاف والتجريب، بدايتهم بالحماس ال

لذلك يمكن أن يلجأ المعلم إلى تغيير األسلوب، وعلية أن ال يصر على مشاركة جميع المتعلمين في هذا األسلوب، النه أسلوب 

يه، كما يتميز بدرجه عاليه من الضبط والتنظيم، واختيار األفكار، وفهم طبيعة يتميز بالفرديه، ويعكس قدرا كبيرا من االستقالل

 العالقه الموجوده بين تلك المكونات، ال مكان لالفكار العشوائيه والتلقائيه.

 قنوات النمو التطورية في أسلوب تصميم البرنامج الفردي )ز(

الدراكيه باتجاه الحد االقصى في حالة أن الحل هو درجة يكون وضع المتعلم في قنوات النمو البدنيه واالنفعاليه وا

فرصه للتطور االجتماعي وعليه أن يكون  يمنحاالستقالليه ومن جهة اخرى بما أن األسلوب تصميم برنامج فردي فأنه ال 

 وضع المتعلم نحو الحد االدنى.

  The learner’s Initiated Styleأسلوب المبادرة )ح( 
ون المتعلم قد وصل إلى نقطه يكون فيها على استعداد التخاذ جميع القرارات التخطيط والتنفيذ في هذا األسلوب، يك

والتقويم، فالمتعلم يختار الموضوع العام والخاص للدرس )النشاط، المهاراة(، ثم يصمم األسئلة ويبحث عن الحلول لها، ثم يقوم 

يق من صحة الحلول، وتقويم الفعاليات، ثم يسجل الحلول بطريقه منظمه بأتخاذ قرارات التقويم )ما بعد الدرس(، بالتدق المتعلم

كعماية تقويم. وعلى الرغم من تشابه هذا األسلوب مع األسلوب السابق )تصميم البرنامج الفردي( من ناحيتي البنية والتخطيط، 

سؤولية البدء، حيث يبادر المتعلم بالتقدم إال انه يمثل تغيرا جذريا في دور المتعلم. فالمتعلم الول مره وبشكل فردي يتحمل م

نحو المعلم ليظهر له استعداده ورغبته وقدرته على المبادره وتحمل المسؤوليه للبدء بالفعاليات )اختيار الموضوع(، والتعلم 

درس )التخطيط( والتعليم، وعليه فان هذا األسلوب يعتبر أسلوبا فرديا، وهو األسلوب االول الذي تنتقل فيه قرارات ما قبل ال

 من المعلم إلى المتعلم، حيث يكون المتعلم قادر على تصميم االسئله الخاصه بالموضوع وايجاد الحلول المناسبه لها. 

ومن الجدير بالذكر، إن هذا األسلوب الفردي، ال يكون جميع افراد الصف مستعدين لألداء أو استخدام هذا األسلوب، 

يبادر باالشتراك بقول )انا اريد أن امارس هذا األسلوب وانا مستعد لتصميم مشاكلي واسئلتي  فالمتعلم المستعد لهذا األسلوب

بنفسي وايجاد الحلول لها(، وبناء عليه يتخذ المتعلم قرارات التخطيط، وقرارات التنفيذ الخاصه بعملية اكتشاف الحركات 

عة المعلم بين الفتره واالخرى للتأكد من قراراته التي اتخذها )الحلول( حسب االسئله التي قام بتصميمها. ويقوم المتعلم بمراج

 في مرحلتي التخطيط والتنفيذ.

دور المعلم في هذا األسلوب على االصغاء، ومراقبة الحلول، وتوجيه االسئله، وتنبيه المتعلم، أي أن دوره يتركز  يتركز

األداء، يقوم بتوجيه اسئله تؤدي إلى توجيهه إلى الطريق  على المساعده واالسناد، واذا الحظ المعلم أي معوقات أو خلل في

 الصحيح، لكنه ال يتدخل في عملية التقويم والحكم على ذلك.

 العمليه يمكن للمتعلم أن يؤدي البرنامج أو اجزاء منه امام المعلم واحيانا امام المشاهدين أو الزمالء. هذهوفي نهاية 

 درة )ح(قنوات النمو التطورية في أسلوب المبا

يكون وضع المتعلم في قنوات النمو البدنيه واالنفعاليه والمعرفية باتجاه الحد االقصى، في حالة أن المحك هو درجة 

االستقالليه، ومن جهة اخرى بما أن األسلوب فيه تصميم برنامج فردي، فأنه ال يمنح فرصه للتطور االجتماعي وعليه أن 

 حو الحد االدنى.يكون وضع المتعلم على هذه القناة ن

 Self-teaching styleأسلوب التدريس الذاتي )ط( 
في ضوء األساليب السابقه يتضح لنا انه بامكان المتعلم أن يتخذ جميع القرارات الخاصه بعملية التخطيط )ماقبل الدرس(، 

 تعليم نفسه.فرديه، أي أن المتعلم ينشغل في  والتنفيذ )اثناء الدرس(، والتقويم )ما بعد الدرس( بصوره

ان عملية التفاعل في هذا األسلوب ضمن نطاق الفرد نفسه وضمن تفكيره وخبرته، فالمتعلم ال يحتاج إلى مشاهدين أو 

زمالء، وهذا األسلوب يمكن أن يحدث في أي وقت واي مكان أو محيط اجتماعي أو بيئي، فهو مقدرته على أن يدرس ويتعلم 

 وينمو بنفسه. 

 ية في أسلوب التدريس الذاتي )خ(قنوات النمو التطور

المتعلم  وضعقناة النمو البدني واالنفعالي والمعرفي يكون وضع المتعلم نحو االقصى، اما قناة النمو االجتماعي فيكون 

 نحو االدنى ألن األسلوب فردي.
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 المعهد القسم السنة  التخصص

علوم و تقنيات النشاطات البدنية  ن ب ر التربوي السنة أولى ماستر ن ب ر المدرسي 

 والرياضية 

 المقدمة

ة التعلمية، وتعني كلمة أو التعليم من المصطلحات الحديثة في العملية التعليمي إستراتيجية التدريسإنَّ مصطلح 

االستراتيجية فن القيادة أو خطة عمل لتحقيق أهداف موضوعة. وفي مجال تدريس التربية الرياضية لم يعد من المناسب 

إستراتيجية التدريس كون الدرس استخدام مصطلح طريقة أو أسلوب التدريس في الدرس، والصحيح أن نستخدم مصطلح 

ر وأسلوب أو أكثر وتوزيع زمني الجزاء الدرس وتمرينات متنوعة وادوات وامكانات ومالعب يتضمن استخدام طريقة أو أكث

 إستراتيجية وليس طريقة أو أسلوب في الدرس. مختلفة وبالتالي وفي ضوء ذلك فاننا نستخدم 

ارة المناسبة، وللطلبة في التدريس هي االستراتيجية التي تستخدم في الوقت المناسب، المه فعاليةإن االستراتيجية األكثر 

 المناسبين، لذلك فإن التنويع في استخدام إستراتيجيات التدريس يساعد في تحقيق األهداف المنشودة بشكل فعال.

تتضمن  وهيمجموعة الخطوات واإلجراءات المخطط لها مسبقا من قبل المعلم، إستراتيجية التدريس بأنها وتعرف 

ليب التدريسية المناسبة وخصائص وقدرات المتعلمين، واالمكانات المتاحة، والتدريبات استخدام مجموعة من الطرائق واألسا

المقررة للمهارة، والتوزيع الزمني الجزاء الدرس لتحقيق األهداف المنشودة. ومن استراتيجيات التدريس المستخدمة في 

والتفكير الناقد، والعصف الذهني، والتفكير  إستراتيجية التعلم التعاوني، وحل المشكالت،التربية الرياضية ال الحصر، 

وهذا يعني أن المعلم يمكنه استخدام عدة طرائق وأساليب اإلبداعي، واإلكتشاف، ولعب األدوار، والتعلم الذاتي... وغيرها. 

 تدريسية في الموقف التدريسي الواحد، وغير ملزم بطريقة أو أسلوب واحد كما كان متعارف عليه سابقا.

 ستراتيجيات التدريسيةتصنيف اال
 فهناك تصنيفات مختلفة، منها: وقد اختلفت المراجع والدراسات في االتفاق على تصنيف االستراتيجيات التدريسية،



 

 : تصنيف تبعا لطبيعة االستراتيجية وهي:أوالً 

  وغيرها.: كاستراتيجيات المحاضرة وااللقاء، والعرض التوضيحي، والنموذج التدريس المباشرةاستراتيجيات 

  كاستراتيجيات التفكير )الناقد واإلبداعي واالستقصائي واالبتكاري... الخ(، التدريس غير المباشرةاستراتيجيات ،

 إستراتيجية التعلم التعاوني، والحوار والمناقشة والتعليم المبرمج وغيرها.و

 ً  : تصنيف يقوم على عدد المشاركين في العملية التعليمية وهي: ثانيا

 يجيات تدريس اإلعداد الكبيرة.إسترات 

  .إستراتيجيات تدريس اإلعداد المتوسطة 

 تدريس اإلعداد القليلة. إستراتيجيات 

 ً  : التصنيف الذي يعد أكثر شمولية وهو الذي يقوم على أساس دور ومهام كل من المعلم والمتعلم في العملية التعليمية وهي:ثالثا

 :كاستراتيجيات حل المشكالت، والعصف الذهني، والتفكير الناقد، والتفكير  استراتيجيات قائمة على عمليات التفكير

 اإلبداعي، والتفكير ما وراء المعرفي، والتفكير االستقصائي، والتفكير االستنباطي وغيرها.

 ية إستراتيجيات قائمة على العمل الجماعي: كاستراتيجيات التعلم التعاوني، واالقران، والمشروعات، والرحالت العلم

 وغيرها.

 .إستراتيجيات قائمة على العمل الذاتي: كاستراتيجية المحاكاة، والتعليم المبرمج، التعليم الذاتي وغيرها 

  إستراتيجيات قائمة على النقاش: كاستراتيجية الحوار، السيمنار، وطرح االسئلة، والمناقشة بين المعلم والمتعلم وبين

 المتعلمين مع بعضهم، الندوة... الخ.

 تراتيجيات قائمة على الشرح: كاستراتيجية المحاضرة، والعرض، سرد القصص وغيرها.إس 

 .إستراتيجيات قائمة على تقمص األدوار: كاستراتيجية التمثيل، وااللعاب، لعب األدوار وغيرها 

 سنتاول في هذا الفصل اإلستراتيجيات التدريسية األكثر استخداما في دروس التربية الرياضية ومنها:

 إستراتيجية حل المشكالتالً: أو
في التدريس عامة وتدريس التربية الرياضية خاصة،  نسبيا إستراتيجية حل المشكالت من االستراتيجيات الحديثةتعد 

إستراتيجية تعتمد على استثارة تفكير المتعلم نحوموقف أو سؤال أو مشكلة تجعله في حالة من الحيرة والشك تدفعه وهي 

 تعليمية للوصول إلى حل أو إجابة للمشكلة بهدف التخلص من حالة الشك والتردد. لممارسة أنشطة

التي طرحها  لم يتفق التربويون والمفكرون على تعريف واحد الستراتيجية حل المشكالت، فهناك الكثير من التعاريف

لقلق وعدم االتزان وهو ما يدفعه ، فمنهم من يعرفها بأنها تصور عقلي يترتب عليه شعور المتعلم باالتربويون والعلماء

لممارسة عدد من األنشطة والخطوات التعليمية للتوصل إلى حل للتخلص أو التقليل من حالة القلق وعدم االتزان الفكري، 

إستراتيجية حل المشكالت بأنها استثارة ذهنية نتيجة وضع المتعلم في موقف يحتاج فيه إلى استخدام مهارات وهناك من يرى 

كير والبحث عن الحلول وفق خطوات علمية مدروسة للتغلب على الصعوبات التي تحول دون تحقيق األهداف المنشودة. التف

وفي تعريف آخر يراها البعض بأنها قضية لم يسبق للمتعلم إن مر بها في حياته ويحتاج لحلها إلى ممارسة عملية ألنشطة 

إستراتيجية تدريس يكون فيها المتعلم في حالة استثارة ن تعريفها بأنها فكرية وعلمية للوصول إلى حل الغموض. وأخيرا يمك

فكرية تحفزه على استخدام معلوماته ومعارفه وخبراته بطريقة منظمة إلكتشاف حل للمشكلة أو للموقف التعليمي للتقليل من 

 حالة القلق والوصول إلى االتزان الفكري واالنفعالي.

عليمية في الصف من المهارات الحياتية المهمة للمتعلم، حيث ينتقل اثر تعلمها من المدرسة وتعتبر خبرة حل المشكالت الت

إلى حياته اليومية خارجها، كما انها تمنحه شعورا ايجابيا نحو الذات وزيادة في الثقة بالنفس، كما انها تنمي مهاراته ومعارفه 

ت التفكير العليا لدى المتعلمين وتساعدهم على مواجهة التحديات وخبراته، وهي من أكثر استراتيجيات التدريس اثارة لمهارا

 وعلى اإلبداع في عصر االقتصاد المعرفي.

إستراتيجية حل المشكالت تتطلب من المدرس اإلعداد الجيد للموقف التعليمي بحيث يكون مناسبا لمستوى ان استخدام 

مرتبطا بالمهارة موضوع الدرس ومتصال بالخبرة السابقة ويهيئهم المتعلمين وقدراتهم العقلية والبدنية والمهارية، ويكون 

للخبرة الالحقة، كما انه يضع المتعلمين في حالة من التفكير والتأمل للوصول إلى حلول مناسبة للموقف. فمدرس التربية 

مختبر الكمبيوتر لذلك عليه انتقاء  الرياضية الجيد يأخذ بعين االعتبار أن بعض المواقف التعليمية تحتاج إلى استخدام المكتبة أو

المشكلة بعناية لتتناسب واالمكانات المتاحة، وعليه أن يشجع المتعلمين ويحفزهم على العمل والبحث وعلى جمع المعلومات 



 

، وتصنيفها، ومالحظة العوامل ذات الصلة بالموقف التعليمي وتحليلها وإيجاد التفسير العلمي لها من خالل المحاولة والخطأ

وفي ضوء ذلك يكون المتعلم قد تدرب على األسلوب العلمي في التفكير )في الصف أو الملعب( بأساليب فردية وزوجية 

 وجماعية، وهو ما يساعده على انتقال اثر التعلم في حياته اليومية االجتماعية خارج المدرسة.

 إستراتيجية حل المشكالتخطوات التعلم باستخدام 

 مشكلة وتحديدها:: الشعور بالأوالً 

يقوم المدرس باختيار المشكلة من مادته التعليمية وذلك بوضع سؤال أو جملة تصاغ بشكل واضح ومحدد ال يختلف عليه 

الطلبة وال لبس فيه، وهذا الموقف أو السؤال يتحدى قدرات المتعلمين ويثير تفكيرهم واهتماماتهم ويتناسب مع قدراتهم 

هم ورغباتهم، فإذا حدد المدرس المشكلة بشكل جيد فان ذلك يساعد المتعلم على السير في خطوات وخبراتهم، كما يتفق مع ميول

 الحل بشكل سليم.

 ً  : فرض الفروض والحلول المقترحة:ثانيا

يضع المتعلمون عددا من الفرضيات تحت إشراف المدرس، حيث يعرض المتعلمون مجموعة من األفكار والحلول 

ء خبراتهم السابقة وممارستهم لعمليات المالحظة والتحليل والتجريب )الميداني( واستخدام المراجع المقترحة للمشكلة في ضو

 والمختبرات العلمية إذا تطلب األمر ذلك.

 اختيار الحل / الحلول األفضل:ثالثاً: 

مناسبة لطبيعة الموقف تتم المفاضلة بين الحلول المقترحة من المتعلمين الختيار الحل/ الحلول األقرب للمنطق واألكثر 

 التعليمي.

 التطبيق:رابعاً: 

 بعد أن يتم تحديد أفضل الحلول للسؤال أو الموقف التعليمي يتم تطبيق هذه الحلول وتجريبها للتأكد من صحتها عمليا.

 ً  : تقييم الحل/الحلول:خامسا

 وفيه يحكم الطلبة على كفاءة الحل وأهميته في حل المشكلة.

 إستراتيجية حل المشكالتخدام مميزات التعلم باست

 ينمي اتجاهات التفكير العلمي لدى المتعلمين 

 يطور الثقة بالنفس لدى المتعلمين 

  ينمي االعتماد على الذات في حل المشكالت التي تواجههم 

 يساعدهم على استخدام طرائق منظمة في معالجة المواقف المختلفة 

 مع الزمالء تسهم في إكساب روح العمل الجماعي والتعاوني 

 تعزيز العالقة بين المدرس والمتعلم وتزيد من الثقة المتبادلة بينهم 

 تزيد من رغبة المتعلمين وتدفعهم للبحث والتحليل وجمع البيانات وربطها وتصنيفها 

  تنمية مهارة التفكير العليا في حل المشكالت واتخاذ القرارات 

 اقد واإلبداعي والتحليلي والمنطقي والتأملي وما وراء المعرفي وغيرهااستخدام أنواع مختلفة من التفكير كالتفكير الن 

 تزيد من فهم واستيعاب المتعلمين للمعلومات والمهارات 

 تنمي مهارات المواظبة وتحمل المسؤولية لدى المتعلمين 

 تزيد من قدرة المتعلمين على توظيف الحلول في حياتهم اليومية 

 ةالتعرف على مصادر متنوعة للمعرف 

 تربط بين المهارات الفكرية والمهارات التطبيقية العملية لها 

 تساعد المتعلمين على تثبيت المعلومات من خالل التطبيق الفعلي والعملي للمهارة 

 تساعد المتعلمين على التكيف مع البيئة المحيطة ومع المجتمع المحلي 

 تمعاتهمتساعد المتعلمين على أن يكونوا أفرادا فاعلين ومؤثرين في مج 

 إستراتيجية حل المشكالتعيوب التعلم باستخدام 



 

 يحتاج إلى وقت طويل نسبيا من التدريب والتطبيق 

  قد ال يوفق المعلم في اختيار المشكلة بما يتالءم وخصائص المتعلمين وقدراتهم وميولهم 

 تتطلب من المعلم معرفة جيدة بطبيعة المادة التعليمية الختيار المشكلة المناسبة 

 تتطلب خبرة وكفاءة عالية من المعلم 

 تتطلب أحيانا إمكانات وأدوات قد ال تتوفر في المدرسة 

 قلة المراجع والمعلومات التي قد يحتاجها المتعلم لحل بعض المشكالت 

 فد ال يتوصل المتعلمون إلى حلول للمشكلة مما يؤثر سلبا على حالتهم النفسية ودافعيتهم نحو التعلم 

 المستمر للحلول الصحيحة إلى شعور المتعلمين بالثقة الزائدة والغرور وبالتالي عدم االلتزام  قد يؤدي الوصول

 بالتعليمات لشعورهم بالتفوق على مدرسيهم.

 إستراتيجية االستقصاء )التنقيبية(ثانياً: 

ية يقوم بها المتعلم للوصول إستراتيجية االستقصاء من االستراتيجيات الحديثة في العملية التعليمية، فهي عملية فكرتعد 

إلى اإلجابة، إذ يستخدم المتعلم المستقصي مجموعة من المهارات التي تساعده على توليد األفكار والفرضيات، وتنظيم 

المعلومات والبيانات واختبارها وتقويمها، ثم إصدار قرار حول تلك الفرضيات واألفكار المتوالدة )المتقصية( للوصول إلى 

 أو الموقف التعليمي أو السؤال قيد الدراسة، وبعد ذلك يتم تطبيق ما تم التوصل إليه عمليا. حل للمشكلة

فاالستقصاء طريقة تعليم تشتمل على حل المشكالت واالكتشاف والعصف الذهني، فالمتعلم المتقصي يبحث وينقب 

)المشكلة( بتنفيذ مجموعة من األنشطة  للوصول إلى مزيد من المعنى في الموضوع، فهو يبحث عن تفسير للموقف التعليمي

العملية التجريبية، فهي طريقة علمية في البحث في مصادر المعرفة واستخدام مهارات التفكير والتحليل واالستنتاج بتوجيه من 

 المدرس للوصول إلى حل المشكلة وتحقيق األهداف المنشودة.

لتفكير العليا وذلك من خالل المناقشات والحوار وطرح األسئلة يعتمد المتعلم في تحليل الموقف التعليمي على عمليات ا

وتوالد األفكار. وتعرف هذه اإلستراتيجية بأنها طريقة في التفكير لمعالجة المعلومات والبيانات لوضع فرضيات بطريقة 

 في آن واحد.تجريبية نشطة من قبل المتعلم لكشف الغموض وحل المشكلة، وعليه فاالستقصاء عملية عقلية وعملية 

يختلف االستقصاء عن االكتشاف، وإن كان الكثير من التربويين يستخدمون االستقصاء واالكتشاف للداللة على نفس 

المفهوم وانه ال فرق بينهما، فاالستقصاء عملية تفكير وعمل، بينما االكتشاف يركز على عمليات التفكير فقط وعليه فإن 

 صاء واالكتشاف، لذلك فان االستقصاء اشمل من االكتشاف.عمليات التفكير مشتركة بين االستق

 كيف يتم التعلم باالستقصاء

  قيام المعلم بطرح مشكله تحدث إرباكا وحيره لدى المتعلمين وتدفعهم للبحث والحوار والنقاش 

 قيام الطلبة بتجارب وأنشطه عمليه لجمع البيانات والمعلومات والبناء عليها من خالل توالد األفكار  

 ها وتقويمها وضع الفرضيات وتنظيمها واختبار 

 إصدار القرار حول الفرضيات األفضل واستبعاد الضعيف والخطأ منها 

  الوصول إلى تفسير وحل للمشكلة 

 إستراتيجية االستقصاءخطوات تنفيذ 

 طوات هي:إستراتيجية حل المشكالت، وهذه الختتشابه خطوات تنفيذ اإلستراتيجية االستقصائية مع خطوات 

  .أوالً: احساس الشعور بالمشكله 

 .)ثانياً: تحديد الفروض )الحلول 

  .ثالثاً:التحقيق من الفروض )الحلول( وجمع المعلومات وتحليلها 

 وتقويم الفروض في ضوء المعلومات وتحليلها.  رابعاً: اختبار 

  .خامساً: االستنتاجات والمقدمات 

 ءإستراتيجية االستقصامميزات استخدام 

 تحث المتعلم على البحث والعمل للوصول إلى المعرفة .1

 يكون المتعلم فعاال وإيجابيا وهو محور العملية التعليمية  .2

يكتسب المتعلم مهارات التحليل والتصنيف واالستنباط والمضاهاة وربط النتائج بأسبابها والتجريب وغيرها من  .0

 المهارات العقلية والفكرية 



 

 ب مهارات التفكير المنظمتساعد المتعلم على اكتسا .2

 تساعد المتعلم على التعامل مع المشكالت الجديدة بطريقه أفضل  .0

 يستثار المعلم الستخدام مهارات تفكير مهمة بالنسبة له كالتفكير الناقد واإلبداعي والتحليلي المعرفي..... وغيرها .0

 توفر عنصر التشويق واإلثارة عند المتعلم  .2

 خلص من التبعية للغير في البحث وجمع المعلومات تنمي القدرات الذاتية والت .2

 انتقال أثر التعلم من الصف والمدرسة إلى الحياة اليومية خارج المدرسة  .6

 تساعد في تطوير مفهوم الذات وتحمل المسؤولية .10

 إستراتيجية التعلم التعاونيثالثاً: 

والتعلم التعاوني؛ إذ يعتمد الطلبة على أنفسهم في التعلم  ينقسم التعلم إلى ثالثة أنواع وهي التعلم الفردي والتعلم التنافسي

الفردي، أما في التعلم التنافسي فان الطلبة يتعلمون من خالل التعاون فيما بينهم، وفي النوع الثالث وهو التعلم التعاوني فان 

 حقيق األهداف المرجوة.الطلبة يتعلمون من خالل عملهم في مجموعات تعاونيه بحيث يساعد كل واحد اآلخر للوصول ت

والتعلم التعاوني له العديد من التعاريف منها انه عبارة عن نوع من التعلم يقوم على عمل المتعلمين مع بعضهم البعض 

ويتم بينهم حوار ونقاش وتعاون ليتعلموا من بعضهم البعض لتحقيق أهداف وجدانيه ومعرفيه واجتماعيه ونفس حركيه، 

طالب( غير متجانسة من خالل  0-0استراتجيات التدريس القائمة على التعلم في مجموعات صغيره )ويعرف أيضا بأنه إحدى 

نشاط تعليمي له أهدافه المراد تحقيقها. وهو عمل جماعي تعاوني بين مجموعه من الطلبة غير المتجانسين )معرفيا ومهارياً 

ً وانفعاليا( يهدف للوصول إلى تحقيق أهداف محدده، ي مارس فيها الطلبة مسؤوليات فردية وجماعية وتنافسيه واجتماعيا

 ومهارات عقليه وعمليه إلنجاز مهام تعليمية والوصول للحد األعلى للتعلم.

 خطوات تطبيق التعلم التعاوني 

 تمر عملية تطبيق التعلم التعاوني في عدد من الخطوات والمراحل يتبادل خاللها المعلم والمتعلم األدوار وهذه الخطوات

 هي:

 مرحلة التخطيط للدرس القائم على التعلم التعاوني  المرحلة األولى:

في هذه المرحلة يقوم المعلم بوضع األهداف والنتاجات المراد تحقيقها في ضوء الموضوع العام أو الوحدة المراد 

وزيع المجموعات وطبيعة العمل وبعدها يحدد حجم وت -إذا تطلبت ذلك-تدريسها ثم يحدد األدوات واألجهزة المراد استخدامها 

الذي سيقومون به، وأخيرا توزع األدوار بين الطلبة من لتحديد القائد والمؤدي، والمالحظ، والمساعد، والمتحدث باسم 

المجموعة )ويمكن أن يكون كل دور فيه أكثر من طالب واحد، كما يمكن إضافة أدوار أخرى وذلك حسب طبيعة المجموعات 

 والهدف(.

 مرحلة تنفيذ الدرس ة الثانيه:المرحل

 .يعرض المعلم الهدف والمعلومات التي سيتعاونون على توظيفها والعمل عليها لتكوين اتجاهات وأفكار جديدة 

 .توزيع الطلبة إلى مجموعات وتسميتها وذلك تبعا لقدراتهم وخبراتهم واألهداف المراد تحقيقها 

 جب عليهم القيام به.توزيع المهام والواجبات على المجموعات وما ي 

 .توضيح طبيعة العمل بالتعلم التعاوني 

 .مراقبة الطلبة في أثناء العمل والتجول بين المجموعات للتدخل واإلجابة عن االستفسارات 

 .تشجيع الطلبة أثناء األداء وزيادة دافعيتهم للعمل وتقديم اإلرشادات والمالحظات إذا لزم األمر 

 نهاء والتقويممرحلة اإل المرحلة الثالثة:

 .تجهيز التقرير أو المالحظات التي كتبتها المجموعة في ضوء ما توصلوا إليه 

 .قيام كل مجموعه بعرض تقريرها أو كتابته على لوح أو جهاز عرض 

 .مناقشة النتائج اوالمالحظات بين المجموعات أو بين المعلم وكل مجموعه 

 ت أمام الطلبة أو الحقا.قيام المعلم بتلخيص أهم ما توصلت إليه المجموعا 

 .تقديم التعزيز للطالب أو المجموعات المتميزة التي توصلت لإلجابة الصحيحة أو التي حققت الهدف المطلوب 

 مميزات التعلم التعاوني

 .يمكن تطبيق التعلم التعاوني في مختلف الدروس والمهارات الحركية 



 

 قتصاد المعرفي والمهارات الحركية.يتماشى هذا التعلم ومتطلبات المناهج القائمة على اال 

 .يساعد الطلبة على تعلم مهارات حل المشكالت ونقلها من الصف إلى حياته اليومية 

 .يتناسب مع جميع المراحل السنية من الروضة إلى الجامعة 

 .يسهم في تحسين المستوى التعليمي للطلبة وبدرجه كبيره 

  بدرجة كبيرة.يتماشى هذا التعلم مع ميول واتجاهات الطلبة 

 .يكسب الطلبة المهارات االجتماعية والنفسية والعقلية والمهارية واالنفعالية 

 .يساعد الطلبة على التخلص من االتجاهات السلبية نحو التعلم 

 .يساعد الطلبة على التخلص من صفات الخجل واالنطواء والعزلة 

 .يعد هذا التعلم نوعا من أنواع التعلم النشط والفعال 

  الطلبة الصفات القيادية وتحمل المسؤولية.يكسب 

 .يكسب الطلبة القيم واالتجاهات التربوية المطلوبة 

 .يزيد من الدافعية للتعلم 

 

 

 

 المهارات الحياتية المكتسبة من التعلم التعاوني

ي يحتاجها الطلبة إن ممارسة ومشاركة الطلبة في التعلم التعاوني يساعدهم في اكتساب الكثير من المهارات الحياتية الت 

في حياتهم اليومية خارج غرفة الصف والمدرسة ويمكن توزيع وتصنيف المهارات الحياتية التي يمكن أن يكتسبها الطلبة كما 

 يأتي:

 مهارات حياتيه تفكيرية

 وهذه المهارات تساعد المتعلم في التعلم التعاوني على اكتساب ما يأتي:

 .مهارات التفكير الناقد 

 فكير اإلبداعي.مهارات الت 

 .مهارات التفكير التحليلي 

 .مهارات التفكير المنطقي 

 .)مهارات التفكير ما وراء المعرفي )توارد األفكار 

 .مهارات التفكير التأملي 

 .مهارات التفكير االبتكاري 

 مهارات حياتيه اجتماعيه وقيمية 

  زيادة اواصر الثقه مع الزمالء  -احترام أفكار اآلخرين 

 التعاون مع الزمالء -الجماعة  العمل بروح 

   التغاضي عن اخطاء الزمالء -تقدير االخر واحترامه 

  مساعدة الزمالء عند الحاجة -االنتماء للجماعة 

  تفهم حاجات الزمالء -تكوين صداقات 

  معاملة اآلخرين بطريقه مؤدبة -التعامل بيسر مع الزمالء 

  الزمالء ضعيفي المستوى التعاطف مع -مدح اآلخرين عند قيامهم بعمل جيد 

  تفهم انفعاالت الزمالء -االهتمام بأداء الزمالء وتقديرهم 

  التكيف مع جميع الزمالء -تحمل المسؤليه 

  االعتذار عن الخطأ -تقديم مصلحة الجماعه على المصلحة الخاصة 

  االعترف بالخطأ-االهتمام بتوجيهات الزمالء 



 

 مهارات االتصال والتواصل

 عدم مقاطعة الزميل اثناء الحديث -أي االخر االهتمام بالر 

  اظهار تقبل الرأي االخر -حسن االصغاء 

  احترام اآلراء التي التتوافق مع رأيي -اظهار ردود فعل إيجابية نحو الزمالء 

  تفهم حاالت الغضب عند الزمالء -استخدام كلمات مناسبه 

  األفكار تحفيز زمالئي على مواصلة طرح -احترام الدور في الحديث 

  اشعار الزميل بأهمية رايه بالنسبه لي -عدم تجريح الزميل 

  التصرف بطريقه الئقه امام الزميل -تقبل النقد 

  استعمال لغة الجسد -إعطاء تغذيه راجعه للزميل 

  ابراز الشخصية أمام الزمالء -التعبير عن الرأي في الموضوع 

 مهارات اتخاذ القرار

  شارك الزمالء في اتخاذ القرارا -تقديم الحلول المناسبه 

  تحمل مسؤولية القرار-اصدار احكام على االداء 

  تجنب القرارات الخاطئة-اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب 

 المهارات النفسية واالنفعالية

  إكتساب الروح الرياضية-اظهار االحترام للمدرس وللزمالء 

  ء بصدق وامانة التعامل مع الزمال-إكتساب الفضائل والقيم 

  تقبل النقد من الزمالء-بناء الثقه المتبادله مع المدرس والزميل 

  تقديم العون والمساعدة-الشعور باالرتياح عند التعامل مع الزمالء 

  عدم استخدام عبارات وكلمات جارحة-التماسك والسيطرة عند الغضب 

  تقدير اآلخرين 

 إستراتيجية العصف الذهنيرابعاً: 

مؤسسات التعليميه المتقدمه إلى استخدام استراتيجيات التدريس األكثر تأثيرا في بناء شخصية المتعلم، وأكثر تسعى ال

تطويرا لقدراته وذلك من خالل انشطه تعليمية مختارة تتمركز حول المتعلم ومشاركته الذهنيه والبدنيه الفعاله. ومن 

تثيرها عند المتعلمين هي استراتيجيات العصف الذهني، التي تعد من االستراتيجيات المهمه التي تحفز القدرات الفكريه و

االستراتيجيات الحديثة التي تطلق الطاقات الفكريه لدى المتعلمين وتشجع استخدام مهارات تفكيرية عديدة منها الناقدة 

قدر من األفكار بطريقة عملية  واإلبداعية والتحليلية وغيرها وتعرف هذه االستراتيجية بأنها تقوم على انتاج وتوالد أكبر

لمعالجة وحل مشكله يطرحها المدرس، فهي كفيلة بوضع الذهن في حالة من التأهب واإلثارة إلنتاج أفكار ابداعية وبسرعة 

 العاصفة. 

 مبادئ وخطوات العصف الذهني

  طرح المشكله أو السؤال أو الموقف التعليمي وعرضه على المتعلمين 

 النتاج األفكار، وبغض النظر عن نوعها ومستواها وعددها فالمجال مفتوح ألكبر عدد من  ترك الحريه للمتعلمين

 األفكار المتوالدة

  تسجيل جميع األفكار المطروحة من قبل المتعلمين دون نقد، وفتح المجال امامهم البداء أفكار جديده في ضوء األفكار

 المطروحه والبناء عليها بأفكار جديده 

 فكار المطروحه ثم جصرها واستثناء األفكار البعيده عن الموضوع والوصول إلى األفكار المفيده نقد وتقويم األ

 والقابله للتطبيق ثم يقوم المعلم أو رئيس الجلسه بتقديم خالصة وحل المشكله أو موضوع الحوار. 

إلبداعي في حل المشكالت وتستخدم هذه االستراتيجية كأسلوب للتفكير الفردي أو الجماعي للتدريب على التفكير ا

المطروحه بطريقه ال تخلو من التمادي أو المناقشه مع اآلخرين. واليوجد قواعد خاصه تقيد انتاج األفكار، وتتسم بالبساطه 

وفيها نوع من التسلية والحرية وتدريب الخيال، ويقوم المعلم بإثارة المتعلمين بأسئلة تتطلب استثاره فكرية، ويشجع على 

 كار كما انه يهيئ البيئة المناسبه دون صعوبات.اطالق أف



 

 

 إستراتيجية العصف الذهنيمراحل حل المشكالت في 

 إستراتيجية العصف الذهني باآلتي:وفي ضوء ما سبق يمكن تلخيص مراحل حل المشكالت في 

 .استثارة قدرات المتعلمين الذهنية اإلبداعية 

 ل الفكري.جعل المتعلمين في حالة نشاط بعيده عن الخمو 

 .كسر حاجز الخوف من عدم قبول الفكرة الن األفكار جميعها تعد مقبولة 

 .تنمية مهارات مختلفة من أنواع التفكير كاإلبداعي والناقد والبتكاري والتحليلي والتأملي 

 يسمح ألكبر عدد من الطلبة بالمشاركة 
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 اإلسم واللقب  الرتبة البريد اإللكتروني
mohamed.bougherbi@yahoo.fr MCA محمد بوغربي 



 

 الطلبة المعنيين 

 المعهد القسم السنة  التخصص

علوم و تقنيات النشاطات البدنية  ن ب ر التربوي السنة أولى ماستر ن ب ر المدرسي 

 والرياضية 

 

 تراتيجيات التدريسلماذا الحاجة إلى تنوع اس
واكب التقدم في العلوم التربوية واإلنسانية تقدم العلوم الطبيعية، وظهرت الدراسات المرتبطة ببناء اإلنسان التي أسفرت عن تصنيف 

 األهداف التربوية إلى ثالثة ميادين رئيسية:

  Psychomoteurحركية  والنفسAffective ، والوجدانية   cognitiveالمعرفية 

صت األهداف المعرفية بإنماء القدرات العقلية كما اهتمت األهداف الوجدانية بالنمو الوجداني واإلجتماعي للفرد أما األهداف وأخت

 حركية فأختصت بإكتساب المهارات الحركية. النفس

 :(لماذا الحاجة إلى تنوع استراتيجيات التدريس)
 *األهداف التعليمية أو مخرجات التعلم

 ة بين التالميذ.*الفروق القردي

 *خصائص المعلم وخبراته الشخصية و ظروف العمل.

 *تحركات المعلم 

 الغاية من التدريس 

 تذكر:
 إن الغاية من التدريس هي إحداث وتكوين وتنشيط التعلم لدى المتعلمين

 التربية : غاية والتعليم:هدف والتدريس: وسيلة

 

 خطوات عملية التدريس:
 تدريس:التخطيط للالخطوة األولى

 :التنقيذالخطوة الثانية

 :تقييم المخرجات التعليميةالخطوة الثالثة

 الخطوة األولى:التخطيط للتدريس:

 يتم في هذه الخطوة األخذ بعين اإلعتبار:

 *جاهزية الطلبة واستعداداتهم

 *مدى اهتمامهم

 *أنماط تعلمهم

 لتعليمية.*درجة انسجام الدرس الحالي مع الدروس السابقة و اختيار المواد ا

*تنظيم الخبرات التعليمية وتسلسلها وتتابعها ولتحقيق ذلك قد يستند المخطط على اختبارات تشخيصية أو اختبارات اإلستعداد أو ما شبه 

 ذلك.

 الخطوة الثانية:التنقيذ

دريسية متنوعة ومواد تعليمية يتم في هذه الخطوة تنفيذ ماُخطط له من أجل تحقيق األهداف التدريسية، فيستخدم المعلم استراتيجيات ت

 مناسبة كاأللعاب والتجارب والمواد المرئية والمسموعة ...الخ 

 الخطوة الثالثة:تقييم المخرجات التعليمية:

 يتم في هذه الخطوة تقييم المخرجات التعليمية لتحدد فيما إذا:

 وصل الطلبة لمستوى األداء المخطط له وهل حقق الطلبة األهداف المرسومة 

 تتأكد من ذلك من خالل قيام المدرس بتقويم وحدة دراسية أو حصة صفية أو تقويم فصل دراسي.و

 أنواع التقويم:

 أوالً: التقويم القبلي) المستوى(.

 ثانياً: التقويم أثناء التدريس ) التقويم التكويني  /  التقويم التشخيصي(.

 ثالثاً:التقويم الختامي )اإلجمالي أو التحصيلي(.

 تكز التقويم )التقويم أثناء التدريس( في هذه المرحلة على مراقبة ومتابعة نمو تعلم الطلبةس؟ ير

 ساءل هل توجد الحاجة إلى بعض المهمات المساعدة ليتم تقديمها للطلبة؟نتو 

 .( Remedial Workوهل هناك طلبة لديهم مشكالت تعليمية مستعصية بحاجة لعمل عالجي) 

 وعادة يسمى اإلختبار الذ(ي يفيد في متابعة تقدم الطلبة خالل عملية التدريس بالتكويني او البنائيFormative Test وهو مصمم )

عادة لقياس إلى أي درجة أتقن الطالب األهداف المتعلقة بفصل أو بوحدة من كتاب، هذه اإلختبارات شبيهة باإلختبارات القصيرة 

(Quizzes ) 



 

إلعطاء وليس لتحسين التعلم ى قياس كل األهداف المتعلقة بالوحدة وتستخدم نتائج اإلختبار وترتكز هذه اإلختبارات بصورة أكثر عل

 .تعديل التدريس وإعادة تشكيله، ومن خالله يتم درجات

 :شروط ومعايير إختيار الطريقة والوسيلة المناسبة للتدريس 
 .أوالً: مالئمة الطريقة والوسيلة للهدف المحدد 

 ة والوسيلة للمحتوى.ثانياً: مالئمة الطريق 

 .ثالثاً: مالئمة الطريقة والوسيلة لمستويات التالميذ 

 .رابعاً:مناسبة الطريقة لمستوى نضج التالميذ 

 .خامساً: مالئمة الطريقة والوسيلة للمدرس 

 .سادساً: مالئمة الطريقة والوسيلة للزمن المتاح 

 .سابعاً: مالئمة الطريقة والوسيلة لإلمكانات المادبة 

  ً  مدى مشاركة المتعلم.:ثامنا

 .تاسعاً:مدى التنوع 
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 الخطأماهية 
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 الطلبة المعنيين 

 المعهد القسم السنة  التخصص

النشاطات البدنية  علوم و تقنيات ن ب ر التربوي السنة أولى ماستر ن ب ر المدرسي 

 والرياضية 

 هو سلوك معرفي لدى التلميذ يجعله يجهل المعلومة أو الحقيقة المراد استيعابها في الفعل التعليميى التعلمي  ماهية الخطأ

 *الخطأ معرفة غير مالئمة ال تسمح بالتكيف مع الوضعيات التعليمية :خصائصه

 عائقاً للتعلم و التحصيل و يُؤدي إلى وضعية كبح أو توقف. *الخطأ تشخيصي و تكويني إذا لم يُعالج سيشكل

 *العقل الجمعي)األفكار الشائعة، المسلمات( *التصورات)المفاهيم القبلية، البناء الذاتي( *مرحلة النمو )عجز اإلستعدادات(:مصادره

 *كثافة المعرفة.

 شروط المطلوب من المؤسسة(*العقد التعليمي)النظام التربوي أو دفتر ال *الخطأ اإلبستيمولوجي

 

 مشكل الخطأ اليتمثل في الخطأنفسه بل في كيفية التعامل معه:مشكل الخطأ

 للخطأ صفتان البد من مراعاتهما:
  صفة المؤثر                                                                          صفة العائق 

 تولد                                                                                   تولد 

 مراجعة الذات                                                الشك في القدرة                  

 ادراك األسباب                                                   تجنب المحاولة                  

 انتاج طرق للنجاح                                                 نسحاب           الصمت واإل

 يؤدي                                                                                 يؤدي



 

 قدم في التعلمالت                                           عدم التقدم في التعلم                 

 و زيادة في التحصيل                                          نعطيل أو توقف التحصيل.         
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 الطلبة المعنيين 

 المعهد القسم  السنة التخصص

علوم و تقنيات النشاطات البدنية  ن ب ر التربوي السنة أولى ماستر ن ب ر المدرسي 

 والرياضية 

 مكونات عملية التدريس

 منعلم 

 خصائص نموه، دوافعه، حاجاته،

 ، قدراتهاستعداداته

 

 

 التدريس
 

 

 معلم

ه، أساليبهسماته ، كفايات  

 أهداف تعليمية

 معرفية، وجدانية، مهارية...

 محتوى دراسي

..()حقائق ، مفاهيم، نظريات، قوانين.  

 نظريات 

 نظريات تعلم 

 نظريات تدريس 

 عمليات و إجراءات

يادة، إدارة و ضبط...()تخطيط، ق  

 تقويم

 تشحيصي، تكويني، ختامي 


