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 ملخص المطبوعة:

:وصف المقياس   

حول القواعد األساسية للتخصص من خالل التوجيهات و املفاهيم ات ريف الطلبة مبعلومتع إىلهتدف هذه املادة 
ذات الصلة و اإلطالع عن مفهوم التدريس و املصطلحات املرتبطة به و التطرق اىل طرق و اساليب التدريس و  

 كل ما يتعلق هبا من التحليل و األهداف و احملتويات و التطبيقات يف جمال الرتبية البدنية و الرياضية

للطلبة : األساسيةز لنتائج التعلم جمو  وصف  

و الىت   التدريسأساليب طرق و هذه املادة يف لطلبة خالل السداسي الثالث وتتناوللتعترب هذه املادة أساسية 
مكونات املنهج األساسية ، ذلك أن األهداف التعليمية ، واحملتوى الذي خيتاره املختصون يف املناهج ، ال تعترب 

واألساليب اليت يتبعها يف تدريسه .  والطرق إال بواسطة املعلم ميكن تقوميهما  

لذلك ميكن اعتبار التدريس مبثابة مهزة الوصل بني التلميذ ومكونات املنهج . واألسلوب هبذا الشكل يتضمن      
هذه املواقف فعالة  املواقف التعليمية اليت تتم داخل الفصل واليت ينظمها املعلم ، والطريقة اليت يتبعها ، حبيث جيعل

ومثمرة يف الوقت نفسه .ان اهلدف الرئيسي للمادة هو التعرف على طرائق التدريس, وتأثرياته املختلفة على 
العملية التدريسية.من خالل استخدام أساليب تدريسية متنوعة, احلصول على معلومات هلا فائدة يف خلق أفكار 

يف التعلم والتعليم, وتوضيح العالقة بني دور املدرس والطالب ومدى جديدة وخطط فنية تدريسية ومفاهيم جتريبية 
انشغاهلم يف التعليم, ومطابقة كل طريقة و أسلوب مع االستثمار األمثل لوقت التعلم الفعلي وهذه بدورها تشكل 

 مفتاح استيعاب وظيفة كل أسلوب من خالل مالءمته يف زيادة وقت التعلم األكادميي.

 ـ:يكون ملما ب أنتطلبات املادة يفرتض بالطالب بعد اجتيازه مللمادة :مخرجات التعليم 

 المعارف و المعلومات :

يكون قادرا على أنحيث يفرتض بالطالب   

بالتدريسمعلومات متصلة  -   

بطرائق التدريسمعلومات متصلة -  
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أساليب التدريسمعلومات متصلة ب -  

 المهارات التخصصية :

 و حيسن توظيفطرائقو أساليب التدريس يف الدرس يفهمأنحيث يفرتض بالطالب  -
 يتمكن الطالب من التنويع يف استخدامطرائقو أساليب التدريس يف الدرس -

 

 

 

 

 مدخل مفاهيمي للتدريس: ولاألالفصل 

 مقدمة:

تسعى املؤسسات التعليمية إىل حتقيق األهداف املوضوعية للعملية التعليمية بدرجة عالية من الكفاءة  
واإلتقان واالهتمام بالفرد املتعلم وحاجاته وميوله، والسبيل إىل ذلك هو التطوير ىف أساليب التدريس واجلودة 

 املستخدمة هبدف الوصول باملتعلم إىل القـدرة العالية، وحتقيق األهداف املنشودة.

ليب التدريس ونظرا ملا متثله عملية التدريس من أمهية ىف املنظومة التعليمية، فقد ظهر العديد من أسا 
احلديثة واملبتكرة واملتنوعة وقد أدرك أغلب املعلمني مبختلف املراحل التعليمية أنه من الصعب استخدام أسلوب 

واحد نظراً لوجود الكثري من املتغريات املؤثرة واملؤديـة لذلك ومنها طبيعة املوقف التعليمي ونوعية النشاط املمارس 
 ملتاحة وتكنولوجيا التعليم احلديثة.واملرحلة التعليمية واإلمكانات ا

وقد أشار العديد من املربيني إىل أن سلوك التدريس يعترب من بني أهم العوامل الىت تؤثر على أداء املتعلم  
ولذلك فإن االرتقاء هبذا األداء إىل مستوى التمكن يعترب أحد األهداف العامة ىف وقتنا احلاضر وميكن أن يتحقق 

 سلوك التدريس والذي يتضمن التأثري املباشر على إذا زادت فاعلية 
أداء املتعلمني لتعديله أو حدوث التعلم، ويقرر ماذا يُعلم وكيف يقوم بتعليمه على أساس ما يعرفه وما يتميز به 

 من شخصية ومن مهارات واهتمامات
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ية وذلك العتماد اهتمت دراسات عديدة بالوقت األكادميي الفعلي املستثمر خالل درس الرتبية الرياض
التدريس املؤثر على ما حيدث للطلبة وعلى األسلوب التدريسي املستخدم الذي جيعل الطلبة منشغلني طيلة الوقت 

 وبنسبة عالية من وقت الدرس يف تعلم الفعاليات وممارسة النشاطات أثناء الدرس.

حداث هذا التغيري النوعي، بل وحنن هبذا الصدد جند أساليب التدريس احلديثة ملوسكا موستون كفيلة بأ
األبعد من ذلك أصبحت مطلبا أساسيا يف جمال الرتبية البدنية والرياضية ويف خمتلف املستويات، إذ أن تطبيق هذه 

األساليب التدريسية مهمة صعبة ومعقدة، لذا البد على املدرس اإلملام هبا والتنويع يف استخدامها حىت تكون 
ولقد اكتسبت أساليب ياضية مكثفة، شيقة، مثرية وبطريقة علمية بعيدة عن العشوائية. حصة الرتبية البدنية والر 

التدريس اجتاهات حديثة ىف العامل ملا هلا من تأثري على قدرات العقل البشرى ،فبدأت اجلهود املنظمة إىل تفريد 
سعى إىل التالزم بني طبيعة التعليم وتوظيف االسرتاتيجيات الرتبوية ىف تصميم برامج تفي حباجات املتعلم وت

لطرق و كماأناالستخدامالفعالاملواقف التعليمية وخصائص وحاجات وقدرات املتعلم .
ساليباملباشرةوغرياملباشرةويكمنفيتنوعاألساليبواختالفمضماألأساليبالتدريسيكمنفيكيفيةمعرفةمواطنالقوةوالضعففيكلمن

 وهناوحتليلها

 

 

 

 

 :  التدريــس .

  التدريس لغويا:-

هو مصدر الفعل )درس( و معناه التعليم. يقال: درس تدريسا الكتاب أو الدرس، جعله يدرسه. ويف 
 لسان العرب )إلبن منظور( جاء يف مادة )درس(: درس الكتاب درسا ودراسة.

قرآن وأصل الدراسة الرياضة و التعهد للشيء. ويف احلديث )تدارسوا القرآن(: إي إقرؤوه لئال تنسوه. و جاء يف ال 
 الكرمي الفعل )درس( يف عدة آيات، قال اهلل تعاىل: "...مبا كنتم تعلمون الكتاب ومبا كنتم تدرسون"  
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 التدريس اصطالحا:-

إن التدريس أصبح نظاما واضحا له مدخالت وخمرجات، تتمثل املدخالت يف األهداف واملناهج 
يس املتبعة أما املخرجات فتتمثل فيما حتقق من والوسائل التعليمية و تتمثل العمليات يف طرق وأساليب التدر 

 األهداف اليت رمسها املعلم أو فيما مت حتقيقه من األهداف العامة للرتبية .

 :. مفهوم التدريس

التدريس هو عملية تربوية هادفة تاخد يف اعتبارها كافة العوامل املكونة للتعليم ويتعاون خالهلا كل من املعلم 
 .يسمى باألهداف الرتبويةوالتلميذ لتحقيق ما 

والتدريس أيضا "هو عملية اجتماعية انتقائية تتفاعل فيها كافة األطراف اليت هتتم بالعملية الرتبوية ومن إداريني 
وعاملني ومعلمني وتالميذ لغرض منو املتعلمني واالستجابة لرغباهتم وخصائصهم، واختيار املعارف واملبادئ 

ناسب معهم وتنسجم يف نفس الوقت مع روح العصر ومتطلبات احلياة االجتماعية"، واألنشطة واإلجراءات اليت تت
ويعترب التدريس موقفا يتميز بالتفاعل بني الطرفني لكل منهما أدوارا ميارسها من اجل حتقيق أهداف معينة، بينما 

فهوم اإلنساين احلديث يهتم يركز " املفهوم التقليدي للتدريس على إحداث تغيري سلوكي لذي التلميذ" ، بينما "امل
مبساعدة كل تلميذ للتعرف على خصائصه وإمكانياته الذاتية الفذة، وتطويرها لديه مث هتيئة الظروف له للمشاركة 

 هبا وتوظيفها يف اجناز ما هو خري ومفيد".

 . فلسفة التدريس:

لتدريس حاليا فقد مر هذا بعدة إذا أردنا فهم فلسفة التدريس ال بد علينا التطلع على مراحل ما يسمى با   
مراحل كان يف بدايتها ال يلتزم بفكر أو منهج أو برنامج واضح وبالثاىل مل يكن معروفا بأنه مهنة مبفهوم 

ومواصفات املهنة كالوقت احلايل"وكان يعتمد على بعض الشخصيات يف اجملتمع الصغري الذين كانت تتوفر فهم 
ي هذا اجملتمع " ، ومن هذه الشروط القراءة والكتابة فقط، ومل تكن هناك شوط تلقني املعرفة أو املعلومة لذ

 اجتاهات حنو إعداد من يقوم مبهنة التعليم بل يكفى أن تتوفر فيه موهبة التلقني.

"وبظهور فلسفات عديدة وتأكيدها على الفرد باعتباره عضوا يف اجملتمع ظهرت احلاجة تدرجييا إىل من يكون قادرا 
كر الفلسفة تكون لديه املوهبة جبانب القدرة على فهم املعرفة ونقلها إىل املتعلمني"، ومن الطبيعي أن على نقل ف
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تظهر احلاجة إىل أن يكون املعلم متخصصا يف فرع حمدد من املعرفة بل كان يقوم بنقل املعرفة الشاملة املتوفرة 
 واحملدودة

العلمية يف جماالت خمتلفة وبتطور وسائل البحث تفجرت وبتقدمي احلضارة اإلنسانية وظهور االكتشافات     
املعرفة اإلنسانية تدرجييا، وأصبحت مشكلة ناقل املعرفة املتخصص تطرح نفسها بإحلاح يف كل فرع من فروع 

ضرورة زيادة  املعرفة وصاحب ذلك االجتاه اجملتمع االنساىن إىل التعلم بزيادة أعداد الراغبني يف التعليم، وبالتايل
إعداد املدارس وأصبح من الضروري توجيه اهتمام القائمني على التدريس سوءا من ناحية أمهية إعدادهم تربويا 

وأيضا علميا يف فروع املعرفة اليت يقومون بتدريسها وبتطوير العلوم املختلفة وظهور نظريات التعليم وتقدم وسائل 
تربويا وعلميا وظهرت التخصصات لكل فرع من فروع وطرق نقل املعرفة استلزم ذلك أن يكون املعلم مسايرا 

وأصبح التدريس يعتمد على نظريات الرتبية وأيضا النظريات العلمية، بل أن العلم قد انطلق من خلفية ¸املعرفة
 فكرية نظرية اتصلت بالعلم والعلم وامللتقى وأصبح التدريس هو الوسيلة الناقلة ملختلففروع املختلفة .

 :تاريخي للتدريسالتطور ال. 3.3

على الرغم  من أن التدريس سلوك قدمي مارسه اإلنسان, إال انه مل يظهر يف الغرب كمهنة رمسية معرتف هبا    
مبعناها وخصائصها احلاضرة إال مع بداية القرن الثامن عشر عندما بدأت سلطة الكنيسة تنحصر عن شؤون 

 اجملتمع الدنيوية.

س بقيت حمصورة على رجال الدين وموجهة حنو األمور الدينية حىت بداية القرن أما يف الشرق، فان مهنة التدري
احلايل,حيث أخد التدريس منعرجا آخر بوجه عام واملشرفون عليه بشكل خاص يتصفون بالتخصصية واالستقالل 

بني وتدريبهم على التدرجيي عن اإلدارة الدينية املباشرة ومهما يكن فقد اقتصر التدريس يف بداية األمر على احملار 
فنون القتال وحتصريهم جسميا هلذا الغرض، وكان ينتشر يف تلك احلقبة التارخيية لعهد االسبارطى والعهد 

األشورى، أما يف احلياة الصينية تتمثل يف التدريس يف إعداد الكتاب واملوظفني واملواطنني الصاحلني للمجتمع 
 ولإلدارة املدنية.

 عشر توجه التدريس حنو إعادة القادة كما كان األمر يف التعليم األثيين الذي متيز هبذه ومع بداية القرن السادس 

 الوظيفة وركز على حتصيلها.
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أما يف اجملتمع اهلندي واليهودي االسالمى فقد ركز التدريس بدرجة كربى يف تعليم املعتقدين والعلماء والدعاة     
 حه يف الدنيا وقبوله يف احلياة اآلخرة.لتحقيق عرضني رئيسني ومها صالح الفرد وجنا

وعندما شعر األوربيون باحلاجة لدراسة علوم األمم األخرى وحضارهتم فقد اهتم التدريس نتيجتها بتعليم األفراد 
وإعدادهم كعلماء ليكونوا قادرين على البحث واالستقصار يف اجنازات اليونانيني والعرب املسلمني وذلك 

حياة علمية جديدة وحقيقة كان هلم ذلك يف تطوير الفكر واحلياة األوروبية ومما تبلور من  لالستفادة منها وبناء
جراء هذا التدريس هو ذلك احلشد من العلماء الذين ظهروا واخذوا على عاتقهم واستنفدوا منها يف تطوير الرتبية 

 البدنية وحتسني ممارستها ونتائجها.

الوترى، وفروبل وهابرت وغريهم إال أمثلة قليلة لعملية التدريس. أما وما جون لوك، جان جاك روسو، وبست    
بداية قرن العشرين، بدا الرتكيز فيها على الطفل واهتماماته ورغباته وميوال ته ومنها ظهرت املدارس والوسائل 

ديثة سادت دون التعليمية املميزة حني قام بون دوى برتمجة أعمال روسو وبستالوتزى إىل مدارس وفلسفة تربوية ح
 مناقشة تذكر عامل الرتبية بشكل عام حىت منتصف القرن احلايل.

والتدريس الذي تطور عرب العصور اآللفة حىت وصل الصيغة احلالية هو يف نفس الوقت علم تطبيقي انتقائي اخذ 
ج عن هذا كله أن متيز من علوم شىت علم النفس الرتبوي و الفلسفة، علم االجتماع كثريا من مبادئه واجرأته، مما نت

 بطبيعة وخصائص ومدارس حديثة متنوعة.

 : . معنى نظرية التدريس4.3

إن نظرية التدريس هي إحدى أقسام علم الرتبية ونظرية التدريس تعىن بعملية التدريس بوجه عام بصرف النظر    
تلف مضمون نظرية التدريس العامة عن نوع املادة أو املرحلة النظرية )ابتدائي اعدادى، ثانوي ...اخل(، ومن مث خي

عن طرق تدريس الرتبية البدنية والرياضية أو طرق تدريس مادة اللغة العربية أو الرياضيات...اخل، وذلك الن طرق 
 التدريس تسعى بشىت الطرق السعي وراء توصيل املعلومة إىل تلميذ.

أن هناك إنفصاال بني االثنني بل توجد يف حقيقة والتفرقة بني نظرية التدريس وطرق التدريس مادة حمددة ال تعىن 
 األمر جمموعة كبرية ومتنوعة من الروابط املتبادلة بينهما.

"إن نظرية التدريس تبحث يف أهداف ووجبات ومضمون احلصة الدراسية وكذلك أسس وتنظيم وسائل وطرق     
 .تعىن بطرق تدريس مادة حمددةنظرية التدريس إذ تعىن بعملية التدريس بوجع عام وال التدريس" ، ف



7 

 

 .  أهداف نظرية التدريس:5.3

 هتدف نظرية التدريس إىل حتقيق هدفني أساسيني:   

حتقيق الوحدة بني عملية التعليم وعملية الرتبية اى أن نظرية التدريس هي يف حقيقة األمر نظرية  -1
 للتعليم والرتبية يف احلصة الدراسية بوجه عام.

حتقيق الوحدة بني املعرفة النظرية والتطبيق العملي اى بني النظرية واملمارسة  واهلدف الثاين هو -2
فاالكتفاء بتحصيل املعارف النظرية بدون إعطاء فرصة للتلميذ أو الطالب لتطبيق هذه املعرفة على 
ارض الواقع العملي جيعله منفصال على واقع حياته االجتماعية من ناحية كما تؤدى الطالب إىل 

 ه هلذه املعرفة وعدم االهتمام هبا.فقدان

 :التدريس كعلم وفن. 6.3

مل يعد التدريس مهنة يومية روتينية لسد حاجيات املادية لبعض األفراد بل أصبح فناً مثل الفنون األخرى وعلما    
ى الرتبية يف آن واحد , يرجع هذا املفهوم )التدريس كعلم وفن( إىل القرنني الثامن والتاسع عشر عندما دخلت عل

 عموما والتدريس بشكل خاص تعديالت جذرية نتيجة االعتبارين الرئيسيني :

أوهلما فلسفي انساىن يتلخص بان الطفل  خملوق ذو حقوق وقيم ال يستعمل نعه اى أسلوب إال إذا كان يهدف 
عة نفسية يقيم عملية إىل تنميته خلقيا واجتماعيا وتنمية شخصيته اإلنسانية املتكاملة، أما الثاين فهو ذو طبي

التعليم وما حيتويها من عوامل وأنشطة خمتلفة من ذاوية تأثريها النفسي على سلوك التلميذ وذاته ومالئمتها القدراته 
 وطاقاته.

 وينظر للتدريس كعلم من العلوم مثل اهلندسة والطب وذلك ال تصافه باملبادئ التالية :

نية خالقة اجتهادا أو روتينيا بل على أسس علمية تنبع يف الواقع إن املعلم ال يبدى خالل التدريس قدرات ف -1
من وفرة االطالع وغزارته من تعامل انساىن وفهمه ملا هية اإلنسان واجملتمع، وعلم النفس االجتماعي 

 وغريها.
ة أو وما نريد قوله هبذا بان قدرة املعلم الفنية يف التدريس ترجع يف أصوله لعلم أو أكثر من العلوم البح

التطبيقية أما كون هذه القدرة الفنية هادفة فتعىن بان املعلم ال يستخدمها مبعزل عن التالميذ الذين يدرس هلم 
 بل لتحقيق تغيري حمدد يف شخصياهتم فكريا أو قيما أو سلوكيا أو حركيا.
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يف أي  إن التدريس نظام قد أصبح يتكون من مداخالت وعمليات وخمرجات لكل منهما كما هو األمر  -2
 .نظام انساىن أو ميكانيكي

 

 املدخالت                                العمليات                                املخرجات           

 

 

 

 

 

 

 

 (: التدريس كنظام يتكون من مدخالت وعمليات ومخرجات.03شكل رقم ) 

 

 ات لتالميذ خالل فرتة معينة بل تعداها إىل البحث إن مهمة التدريس ال تتوقف على إعطاء املعلوم -3
 على املتغريات التعليمية املؤثرة ومن التغريات اليت جيب البحث فيها مايلى :       

متغريات البيئة التعليمية مثل مستوى التالميذ املدرسي أوعمرهم التعليمي ونوع الطبقة االجتماعية اليت  -
 غرفة ينتمون هلا وحجم القسم وخصائص ال

 متغريات اإلنتاج والتحصيل واملتمثلة يف نوع ومقدار التعلم الذي حصل من جراء عملية التدريس. -
 

ولقد انقسم املربيون يف نظرهتم حلقل التدريس "فمنهم من يعتربه فنا يقوم املعلم خالله بصقل شخصيات التالميذ 
تدريس كعلم تطبيقي يتقدم عمليا حسبه وتطوير عادات جديدة لديهم,ومنهم اآلخر من يؤيد بقوة مفهوم ال

 

 خصائص  املعلم والتالميذ

 واملنهج الدراسي وبيئته

 الصفية واملدرسيـة

 

 وسائل وطرق التدريس 

 

قدرات التالميذ املعرفية 
والسلوكية والقيمية 

ـــدة  اجلدي

ةـتغـدي  راجـعـة 
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مبادئ وقوانني ونظريات نفسية وتربوية حمددة"، وهلذا فقد قام هؤالء املربون بدراسة عوامل ومتغريات التدريس 
للتحكم فيها وكشف تأثري بعضها على البعض مما جعل التدريس نقسه حقال علميا فإضافة إىل كونه فنا من 

 الفنون.

 دريس كعلم  وعالقته بالعلوم األخرى املختلفة وذلك بالشكل التايل: وميكننا توضيح الت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالقة التدريس كعلم تطبيقي بالعلوم اإلنسانية والطبيعية .(: 04شكل رقم ) 

 

 :. المؤثرات العامة على التدريس7.3

 علم الفلسفة علم االجتماع

ملنطقعلم ا العلوم الطبيعية نظام التدريس وعملياته   

 علم النفس الرتبوي بكافة مبادئه وفروعه 
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يصعب يف كثري من األحيان إن التدريس عملية إنسانية مركبة تتدخل يف توجيهها وإنتاجها عوامل متنوعة     
حصرها أو ضبطها، وعليه فان التبسيط الزائد الذي يتبناه بعض املربيني يف معاجلتهم ملفهوم التدريس وتقيميه بعد 

يف رأيينا ظاهرة سلبية ال تعود على البيئة املدرسية إال بقرارات عشوائية غري هادفة وال منتجة من املؤثرات العامة 
 أو إجيابا يف التدريس وحتصيل أهدافه مايلى: اليت قد تتدخل سلبا
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 املرحلة التنفيذية                               املرحلة القييمية  املرحلة التحضريية            

 

 تقييم أثناء الدرس                                                                                                                   

 حتضري                                                       

 املواد والوسائل التعليمية                                                                                                                

 تقييم  

 وضبط                                                                            

 طرق التدريس                                 بعد  اختيار حتضري 

 الوسائل          التدريس 
 البيئة   

 التدريس حتفيز        توجيه                               
 التعليم       التالميذ الصفية                                                                            

 

بل التدريستقييم ق  

 حتديد

 األهداف

 السلوكية

اختيار إجراءات حتفيز التعليم وتوجيه 
 سلوك التالميذ
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 دريستتقييم أثناء ال                                                                                 

 .: رسم تخطيطي لمراحل وعمليات التدريس  (05شكل رقم ) 

 تغــذيـة راجـعـــة  
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 البيئة االجتماعية احمللية:.  مؤثرات 1.7.3

إن املؤثرات االجتماعية كالبناء االجتماعي احمللى والطبقات السائدة فيه وحالته االقتصادية والثقافية واملستوى      
االقتصاد لألسرة وخلفيتها العرقية واللغة وممارستها الدارجة يف البيت والكفايات احلياتية الوظيفية واالجتماعية اليت 

 ا أو تنشد البيئة احمللية تنميتها لدى الناشئة تتطلبه

 .  مؤثرات البيئة املدرسية:2.7.3

املعلمون و اإلداريون والعاملون يف احلقل الرتبوي وما يتصفون به من خلفية اجتماعية وفلسفة تربوية وميول     
مبسؤولياهتم اليومية واملدرسية  وأدوار ووظيفة و وأساليب تعامل، وتأهيل سابق، ومدى كفاية هؤالء العدية للقيام

وما مييزها من مكونات وخصائص عامة، والنظام االجتماعي العام باملدرسة وحجم الفصول الدراسية وعددها 
وأساليب جتمع التالميذ فيها والعالقات السائدة بني أفراد اجملتمع املدرسي وطبيعة التسلسل االدارى املعمول به 

 مح إىل حتصيلها وأنواع السلوك السائد داخل البيئة الرتبوية .واألهداف الرتبوية اليت تط

 .  حوادث الرتبية الصفية:3.7.3

وتقصد هبا عمليات التعلم والتعليم وما تتصف به من مناذج وأساليب وتفاعل واتصال وسلوك تربوميتبادل بني     
ع بعضهم البعض ومع املعلم ومدى املعلم والتلميذ، أن مرونة حركة التالميذ داخل الفصل ومدى تفاعلهم م

أساليب تعاوهنم معا، وحمتوى التدريس من معارف ومفاهيم وأنشطة ووسائل تنفيذية من مواد ووسائل وطرق 
 ومناذج الدعم والتشجيع والتعزيز املستخدمة هي أمثلة ملا حيدث بوجه عام خالل الرتبية الصفية.

 .  التالميذ:4.7.3

ه من خافية عرقية واجتماعية واقتصادية وحتصيل سابق وميول وآمال عامة وخصائص التالميذ وما ينصفون ب    
 جسمية ونفسية وسيكولوجية واجتماعية.

ومن هنا يتضح لنا أن التدريس مما يقوم به املعلم من سلوك واقع وما ميتاز به من مهارات تعليمية وفكرية وعاطفية 
أخرى رئيسية مثل املنهج أو احملتوى وغرفة الدراسة والتالميذ بينما ال تنتج وحدها عملية التدريس بل هناك عوامل 

ميثل املعلم احلجر الزاوية أو العامل الرئيسي واملقرر لنجاحها أو فشلها يشكل التدريس احلديث مع التالميذ 
 الرتبية املدرسية.واملنهج والبيئة الصفية عوامل متكاملة يؤثر كل واحد منهما سلبا أو إجيابا بنصيب واضح يف إنتاج 
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 وتكامل هذه العوامل األربع يصبوا يف حتقيق العملية التدريبية وهذا موضع يف الرسم التايل 
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 (: رسم تخطيطي للعوامل األساسية المكونة لتدريس وكيفيات تفاعلها. 06شكل رقم )

 . معامل التدريس اجليد:9.3

 التدريس اجليد هو توجيه عملية تدريس بأكملها لتكزن هلا ثاتري تربوي، وهذا يتطلب من مدرس من معامل   
 ودوام التثبيت. -الوضوح  -الفهم-النظامية –الرتبية البدنية االسرتشاد باملبادئ التالية: العلمية 

 :العلمية 
 وبعض املبدأ العلمي يف التدريس هو :     

مبا يتفق واملطالب االجتماعية وتسخري مجيع إمكانات من اجل بناء  توصيل أهداف وحمتوى املنهاج -
 شخصية املواطن الصاحل

 التعرف على املعارف ونظريات الرياضية احلديثة حبيث ميكن توظيفها يف املناسبات املختلفة -
التالميذ االرتقاء بالذاتية يف التفكري وىف العمل عند تعلم األنشطة البدنية واملهارية واحلركية وتنظم  -

 للممارسات الذاتية لرياضة البدنية
إدراك قوانني العلمية لتدريس وقوانني التعلم احلركي عند تشكيل النشاطات البدنية والتعليمية  -

 والتنظيمية.
 وكل هذه املبادئ إذا أردنا منها أن تتحقق البد من االلتزام املدرس مببدأ النظامية أثناء العملية التدريسية.

 :النظامية 
يتعرف التلميذ أثناء الدروس الرتبية البدنية والرياضية على العديد من احلقائق والقوانني وعناصر النشاط وعليه    

أن يتفقهما جيدا ويطبقها يف كل وقت وميكن لتلميذ أن حيتفظ هبذا الكم اهلائل من املعلومات إذ فهمها عن 
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ك هو املبدأ النظامية سواء أكان ذلك يف ترتيب املواد أو طريق التكرار والتمرين واألساس لتمكني التلميذ من ذل
 يف توصيل وحتصيل املعارف وتعىن النظامية يف العملية التعليمية مبايلى:

تنظيم املواد التعليمية مع مراعاة الربط واملوازنة سوءا يف اخلطة السنوية أو الشهرية آو األسبوعية حىت  -
 الرياضيةاليومية وهذا كذلك الرتبية البدنية و 

توصيل املدرس للمعلومات واملعارف مع مراعاة املوازنة والربط فيما بينها مبعىن ترتيب األنشطة وتصميم  -
 البناء الكلى لدرس

 متابعة املدرس لألداء وتقوميه بانتظام  -
 :الفهم 

ن طرف املدرس ال يعىن مبدأ الفهم أن يتعلم التلميذ بسهولة، بل يتطلب منه بدل جهدا حتت إرشاد ومتابعة م   
حىت يتحصل على املعارف واملقدرات اجلديدة كما جيب أن تكون اهلداف واإلجراءات مناسبة للتلميذ حبيث ال 

 تكون أصعب من مستواه حبيث تسبب النفور وال أسهل حىت يفتقد إىل الدافعية ويصيبه امللل.

ل عليهم أداء بعض التمارين والبعض وتؤدى االختالفات البدنية واجلسمية إىل ووجود أن بعض التالميذ يسه
األخر يضل يف تكرار التمرين حىت يستوعبه وهذه الظاهرة تتطلب االهتمام بالفروق الفردية وحتديد األهداف 

والربامج املتمايزة جملموعات التالميذ املختلفة حبيث تتيح لكل فرد منهم الشعور بالنجاح الذي يدفعه أن يكون 
 اجيابيا خالل تعلمه

 حقيق مبدأ الفهم تعلمي والتعليمي أن نراعى قاعدتني مها:ولت

جيب على املدرس جتنب درجة الصعوبة وامليل إىل األسلوب التدرجيي مع التوعية وبالصعوبات وهتيئة  -
 الظروف لتغلب عليها.

جيب أن يتدرج املدرس يف توصيل املعرفة، من سهل إىل الصعب ومن املعلوم إىل اجملهول والقريب إىل  -
 لبعيد ومن البسيط إىل املعقد.ا

 :الوضوح 
مبدأ الوضوح  يعىن مبدأ ادراكات احلسية والكلية )املنطقية( هذه الوحدة تعىن ضرورة ووجود توازن بني    

املدركات الكلية واحلسية يف علمية التعليم للتالميذ، فاملدركات احلسية واملدركات الكلية يكونان معا وحدة ذات 
 ر والعزل بينهما يعوق اكتساب املعارف وتوظيفها.عالقة تأثري وتأث
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إن اإلدراك احلسي يعىن أن املرء يصبح واعيا على الفور لشيء أو ظاهرة ما ويعىن اإلدراك احلسي هو عندما يكون 
ذلك الشيء الذي نعيه على الفور هو الشيء الذي يؤثر يف احد احلواس لدينا واإلدراك الكلى )التجريدي( هو 

 ية هتدف إىل ا استنباط واستخالص املعاين واملفاهيم والقواعد والقوانني .عملية ذهن

إن مبدأ الوضوح مهم للغاية يف الرتبية البدنية والرياضية لتعلم النشاطات وأنواع السلوك واكتساب املعلومات يف 
حيحة عن األنشطة عملية التعلم والتمرين، فال جيب أن تقتصر عملية التعلم إىل تكوين صورة حركية بصرية ص

واملهارات عن طريق منوذج حسي أو وسائل التعليمية اليت تكسب التصورات احلية ولكل حيب أن جنعل التالميذ 
يتبصرون لنشاطاهتم وخرباهتم ملعرفة جوهر الثقافة والرياضة عن طريق ربط اإلدراك احلسي باستمرار مع العمليات 

 دركة.الفكرية والتعميمات للمظاهر واحلقائق امل

 ولذلك عند حتقيق هذا املبدأ جيب مراعاة قاعدين مها:

لكي تكتسب املعرفة جيب أن نبدأ بالتصور احلسي وعن األشياء والظواهر وهذا بإعطاء الفرصة الكافية  -
 لإلدراك احلسي.

الجيب أن يقف التلميذ عن هدا التصور احلسي ولكن جيب أن يدخل العمليات الفكرية يف األشياء  -
 ر حىت يتعرف على طبيعتها ويصل إىل تعميمات الزمة.والظواه

 : دوام التثبيت 
إن تأثري تدريس الرتبية البدنية والرياضية يف تكوين شخصية الفرد ال حيدث إال عند تعمق ثابت والدائم     

ة والرياضية واالستعدادات واالجتاهات املكتسبة من التدريس، فتوجيه تدريس الرتبية البدني -واملقدرات –للمعارف 
إىل الغاية الوحدة وهى التنمية البدنية فقط سوف يؤدى إىل نقص املعارف واملقدرات والسلوك وهذا ما نالحظ 

حاليا وهذا مما أدى يتبعه إىل حدوث قصور يف حتقيق أهداف املناهج، فالتثبيت الدائم للمعارف عن طريق 
لومات وحتسني القدرات عن طريق التعمق يف التمرين وعن التكرارات وعن طريق النظامية يف توصيل املعارف واملع

طريق تطبيق الذاتية كما تعلمه يف الدروس وأثناء النشاط الداخلي واخلارجي كل هذا يشكل أساس العمل الرتبوي 
 الناجح.

من فمبدأ دوام التثبيت يهدف إىل االحتفاظ باملعارف املكتسبة يف الذاكرة إىل حتقيق ثبات كبري يف التمكن 
 املقدرات واملهارات 

 :عملية التدريس في التربية البدنية والرياضية. 10.3



18 

 

تشكل الرتبية البدنية يف اجملاالت احلكومية املختلفة فيرتبىاألطفال والشباب الرتبية البدنية بواسطة أشكال    
وىف اجلمعيات الرياضية عديدة من النشاط الرياضي، يف احمليط األسرة وىف دور احلضانة والتدريس يف املدرسة 

األندية...اخل "، ويعترب التدريس يف الرتبية البدنية من أهم أشكال فاعلية لرتبية األطفال والشباب الرتبية 
 البدنية السليمة, فاملدرسة والتدريس هلا دور فعال يف تربية النشىء الطالع تربية شاملة"،

والتعلم اهلادف باملدرسة مبا يف ذلك تدريس الرتبية فالتدريس كما ذكرنا أيضا هو عملية تشكيل للتعليم 
البدنية والرياضية جيب أن يسهم يف مجيع النواحي الشخصية من حتصيل معلومات وتكوين اقتناعات بقيم 

اجملتمع، وتنمية القدرات واملهارات وتكوين العادات والصفات اخللقية وامليول واملشاعر، ولذلك كان للتدريس 
 لعملية الرتبوية لرتبية النشىء والشباب.دورا هاما يف ا

 :عالقة بين التدريس والمدرس. 2.3

توجد هناك عالقة محيمة بني التدريس واملدرس لدرجة أننا ال نستطيع بغريها فهم احدمها أو تصوره بدون     
علم( قد جتمل اآلخر.ويسري مفهوم التدريس من الناحية العملية بان هناك فردا نسميه يف العادة باملدرس )امل

مسؤولية توصيل معلومات أو قيم أو مهارات لفرد آخر نطلق عليه يف الرتبية بالتلميذ أغرض أحداث تغيري يف 
سلوكه أو التأثري عليه وذلك حسب منهج مسطر فاملدرس هبذا هو فرد مرسل ملادة منهجية ألخر مستقبل  هو 

 حلايل التدريس.املتعلم )التلميذ( إما وسيلة االتصال فهي موضوعنا ا

فالتدريس هو وسيلة اتصال تربوية هادفة ختطط وتوجه من املدرس لتحقيق أهداف التعلم لذي التالميذ بينما     
جيسد املدرس بداية سببية أو مقدرة لتدريس فان هذا اخلري على هذا األساس هو امتداد للمدرس وتتاح مباشر 

ص وكفايات فإذا كانت هذه عالية يف نوعها ومردودها العام للتدريس ملا يتصف به من خلفيات متنوعة وخصائ
فان التدريس سيمتاز نبذا هلذا االمتياز يف املردود والعكس هبذا صحيح، فالتدريس إذا كوسيلة اتصال سخرها 
املدرس لتحقيق أهداف تربوية موضوعة حيث على أساس النتائج اجملمعة ميكن عندئذ االستنتاج مدى كفاية 

 شخصية أو الوظيفة بوحه عام وميكن توضيح العالقة بني املدرس والتدريس مبايلى:املدرس ال

 

 

 

 املدرس

 شخصيته

 وخلفيته

 وكفايته

 التدريس
عملياته 
اد املتنوعة,ومو 

 وأساليب تفاعله

ديـةـتغ  

 النتائج

 حتصيل التالميذ
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 . املـدرس:

املدرس هو املرىب األمني، الذي إليه بعهد أولياء األمور بثقة واطمئنان بفلذات بأكبادهم )التالميذ( وبآمل كبري    
ري وصالح وعلم وبقدر ما يكون هذا املرىب أهال لألمانة ويقدر ما ومرتقب يف تلقى هذا النشا الصاعد مبا فيه خ

 يبذل من علمه وفن وإخالصه يف إعداد النشأ للحياة، نضمن مستقبل البالد وتطورها وهنضتها ما بني األمم.

ويرى مكارم حلمي " إن الفلسفة احلقيقية يف إعداد املدرس هتدف إىل تربية النشء صحيا واجتماعيا وعقليا 
 نفسيا وبدنيا" . و 

ويذكر كذلك يف كتابه مشكالت منهاج الرتبية الرياضية "إن مدرس الرتبية البدنية والرياضية ينفرد بقدراته على 
إشباع العديد من حاجات التلميذ وميوله، وبالتايل فانه دائما يتذكر أن العقل واجلسم يرتبطان ارتباطا وثيقا"، ومن 

د الرتبية البدنية والرياضية يف إعداد املدرسني واملدرسات املستقبل حبيث جيعلهم هذه الفكرة أنشئت كليات ومعاه
يلموا بقواعد التدريس املناسبة نظريا وتطبيقيا والرتبية العملية ما هي إال إعداد الطالب يف أول حياته ملهنة التدريس 

لرياضية من أهم الشخصيات الرتبوية حتت إشراف األستاذ املوجه، "ويعترب املدرس يف جمال الرتبية البدنية وا
باملدرسة"، فهو لديه الفرصة لالحتكاك بالتالميذ مباشرة، ويعترب وسيطا بني السلوك املتواجد والسلوك املزمع تغيريه 

لذي التالميذ كما انه يعترب أكرب قوة دينامكية حية للتخطيط للرتبية البدنية داخل وخارج املدرسة، وبطريقته 

 راجـعــة

 (: يوضح العالقة السببية والنوعية المباشرة بين المعلم والتدريس07شكل رقم ) 
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سئولة واملتفهمة، يساعد املتعلم ليصبح مدركا، مسؤوال، موجها لتعلمه حبيث يتمكن من مالئمة، الرتبوية امل
 والتوفيق بني نفسه وبيئته واملدرسة.

 مدرس التربية البدنية والرياضية:. 1.13.3

:"إنه القائد، فهو املنظم واملبادر لوحده العمل والنشاط يف مجاعة الفصل، Boldy Rowيقول بولديرو 
و يعمل ليس فقط الكتساب التالميذ املعلومات واملعارف واملهارات وتقوميهم يف النواحي املعرفية واملهارية فه

 فحسب، بل يتضمن عمله أيضاً تنظيم مجاعة الفصل أو العمل على تنميتها تنمية اجتماعية.

ي يبتدع األنظمة : أن املدرس يعد مصمماً لبيئة التعليم،فهو الذWilliam clarkويرى ويليام كالرك 
التعليمية وحيدد أهداف الدرس ويقوم بإعداد املواقف التعليمية والرتبوية ويقرر اإلسرتاتيجية اليت يسري عليها املتعلم 
ليتم التفاعل بينه وبني معطيات هذه املواقف التعليمية لكي يتم التعلم وكذلك حيدد مستويات األداء املراد اجنازها 

إىل أن مكونات املهنة الرتبوية من خالل Bonboir ليب تقومي األداء هذا، ويشري بونبوار من قبل املتعلم، وأسا
وحدهتا وعالقتها املرتابطة وتعطي لنشاط املدرس اجتاها حمدوداً وتطبع عمليه بأسلوب املريب، لذا فاالختيار املهين 

ن قدرات وكفاءات ختصص لدور وظيفي متخصص يتطلب وجود ارتباط بني طبيعة هذا الدور ومتطلباته م
 مناسبته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـمهارت
ة ـاملادي

 العلمية

 مدرس
 مثالي 

يف علم  مهارته
النفس الرتبوي 

 جـاهـواملن

 فيتكنولوجيا  مهارته

 مـالتعلي
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 الدور القيادي 

 

 الدور التقويمي

 

 

 

 

 

. دور املدرس احلديث:    إن دور املدرس احلديث هو اإلرشاد وهذا يتطلب عدة صفات منها التخطيط 14.3
والتوجيه والتقومي بعملية التدريس، أما دور املدرس التقليدي فيظهر عليه االنضباط املطلق بينما املدرس احلديث 

اح واالنضباط األقل، فأدوار املدرس التقليدي هلا صلة بعمليات ترتكز على القيادة وادوار املدارس يتميز باالنفت
 احلديث يرتكز على عمليات التخطيط وأمهية النسبية لألدوار موضحة يف الشكل التايل:

  

 حجم الرتكيز  حجم الرتكيز

 لالدوار املدرس  لالدوار املدرس

 التقليدي   احلديث  

 

 

 

 (: يوضح مقارنة ما بين أدوار المدرس الحديث والتقليدي خالل العملية التدريسية.09شكل رقم ) 

 : تعريف أسلوب التدريس

ويقصد به جمموعة األمناط التدريسية اخلاصة باملعلم واملفضلة لديه ويعين هذا التعريف أن أسلوب 
ة، أما وسيلة التدريس فهي الوسيط الذي ميكن التدريس خيتلف من معلم إىل أخر يف تنفيذ طريقة تدريس واحد

 الدور التخطيطي

 الدور القيادي 

 

 الدور التقويمي

 

 الدور التخطيطي

لتربوية وحدتها وعالقتها (: يبين مكونات المهنة ا08شكل رقم )
 المترابطة 
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أن يستخدمه املعلم لتوصيل األفكار أو املهارات للمتعلمني فتكون إما على شكل صور أو رسومات أو أصوات 
 أو قد تكون تصفيف اليدين أو تعبريات أو تكون شريط سينمائي.

 

 

 : معنى الطريقة في التدريس

ها املعلم ملساعدة التالميذ على حتقيق األهداف وقد تكون اإلجراءات إن الطريقة هي اإلجراءات اليت يتبع
اليت يتبعها املعلم مناقشات أو توجيه األسئلة أو إثارة ملشكلة أو هتيئة موقف معني يدعو التالميذ إىل التساؤل أو 

اة مساعدة يف حماولة االكتشاف أو فرض الفروض أو غري ذلك من اإلجراءات ويف هذه احلالة تصبح الوسيلة أد
 عملية التدريس.

تعريف طريقة التدريس :يعرف البعض طريقة التدريس بأهنا إجراء منضم يف استخدام املادة العلمية واملصادر 
 التعليمية وتطبيق ذلك بشكل يؤدي إىل تعلم الطالب بأيسر السبل.

 واألاسليب وغاياته التعليم أهداف تنفيذ بواسطتها ميكن اليت العملية الوسائل بأهنا الطريقة تعريف وميكن          
 . التالميذ إىل املعلومات لتوصيل املعلم يتبعها اليت

 والنتائج األهداف حتقيق على التالميذ ملساعدة املعلم يستخدمها اليت اإلجراءات الطريقة وتتضمن           
 املشكالت إثارة أو األسئلة توجيه أو اتاملناقش على املعلم يتخذها اليت اإلجراءات وتشتمل الدرس من املطلوبة

 الطريقة على بتوقف املعلم به يقوم ما فاعلية فإن وبالتايل الفروض فض أو اإلكتشاف حماولة إىل التالميذ يدعو ما
  التكاليف وباقل وجهد  وقت أقل يف املنشودة األهداف حتقق اليت هي الناجحة والطريقة درسه يف يستخدمها اليت

 فهناك الدرس من املرجوة األهداف لتحقيق درس كل  يف اعتمادها ميكن منوذجية واحدة طريقة توجد ال  ً وعموما
 . آخر تعليمي مقف يف فعالة وغري ناجحة غري ولكنها معني تعليمي موقف يف وفعالة ناجحة طريقة

 -: الفرق بين الطريقة واألسلوب في التدريس 
 Teaching) أو طريقهالتدريس (Teaching Style) دريسكثرياً ما يشيع استخدام مصطلح أسلوب الت

Method) األمر الذي يؤدى إىل تداخل املصطلحان مع مصطلحالوسائل،ولكن يالحظ أن هناك تباين بني
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أ( مثاًل طريقه ما بأسلوب معني ويستخدم املعلم )ب( نفس الطريقة،  ) هذه املصطلحات فقد يستخدم املعلم
لم ) أ( .. فعلى سبيل املثال إذا أردنا تعليم مهارةالتمرير ألعلى يف الكره الطائرة فقد ولكنبأسلوب خيتلف عن املع

 (يعتمد املعلم األول ) أ( يف التعليمعلى طريقه التدريس املباشر ولكنه قد يستخدم أسلوب التعلم بالتلقي )األمر
عنطريق توجيه نظر املتعلمني إىل احلركات  ويعتمد يف التعليم على استخدام الشرائط التعليمية لتسهيل عمليه التعلم

 .األساسية وأوضاع اليدين واجلسموالقدمني إثناء عرض الشريط املسجل باستخدام جهاز التلفزيون والفيديو
يف حني يستخدم املعلم الثاين )ب( نفس الطريقة املباشرة يف التدريس ولكنهيعتمد على أسلوب التكليف 

سلوب على بطاقة العمالملدون هبا خطوات العمل والصور أو الرسوم التوضيحية )التدرييب( ويعتمد يف هذا األ
 .اخلاصة باألداء

ويالحظ يف هذا الشأن انه على الرغم من استخدام كليهما نفس طريقه التدريسإال أن أسلوب ذلك االستخدام  
ئط املسجلة وعرضها باستخدام إذ أن األول استخدم الشرا .. كان خمتلفاً كما أن وسيلتهما كانت خمتلفة أيضاً 

جهاز التلفزيون،واآلخر استخدم ورقه العمل املدون هبا خطوات األداء والصور والرساماتالتوضيحية اخلاصة هبا 
ولعل هذا يبني لنا احلدود بني هذه املصطلحات وكيف أهنناك تفاعالت جترى بني الطريقة والوسيلة واألسلوب 

 أثناء عمليه التدريس
التدريس فهي الوسيط الذي ميكن أن يستخدمه املعلم لتوصيل األفكارأو املهارات للمتعلمني فتكون أما إما وسيله 

على شكل صور أو رسامات أو أصوات آو قدتكون تصفيق باليدين أو تعبريات يف وجه أو تكون شريط سنيمائى 
 .... اخل منالوسائل اليت ميكن استخدامها

ري لوضوح وفهم الشيء املطلوب تعلمه،فالوسيلة كلما وفرت استخدام واستخدام أكثر من حاسة أفضل بكث
 .حواس متعددة كلما كانت أفضل

مما سبق يتبني لنل احلدود بني هذه املصطلحات وكيف أن هناك تفاعالت جترى بينالطريقة واألسلوب والوسيلة يف 
ملية بني كال منهما فهناك تفاعل أيضا مع  أثناء عمليه التدريس، وإذا كانت تلك هيطبيعة العالقة التفاعلية التكا

كلمن األهداف واحملتوى، واملقصود بذلك أن املعلم حينما خيتار طريقه معينهووسيلة تتكامل وتتفاعل مع 
األسلوب والطريقة إمنا يصدر قراراً يف هذا الشأنفي إطار نظره واعية وفاحصه ألهداف درسه وحمتواه، فليس من 

 .طريقه وأسلوب ووسيلة لتدريس درس ما وقد ال تصلح هذه الطريقة والوسيلةلتحقيق أهدافه املعقول مثاًل أنيختار
وقد يكون هناك أكثر من طريقه ووسيلة تصلح لتحقيق اهلدف وىف نفس الوقت اليكون هناك سوى طريقه 

 .ووسيلة واحدة لتحقيقه
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ساليبوالوسائل لتدريس درس ما من ولقد لوحظ أن الكثري من الطالب املعلمني يتساءل عن أفضل الطرق واأل
دروس الرتبية الرياضية ، بل أن البعض يذهب إلىحد ابعد من هذا فيؤكد أن طريقه ما هي أفضل طريقه لتدريس 
مهارة معينه وهذااحلكم القاطع خاطئ يف أساسه، فهذه الطريقة قد تصلح لتدريس هذه املهارة فيظروف ما يف 

قه لتدريس نفس املهارة يف درس آخرمع اختالف الظروف وهذا األمر يدعونا حني قد تكون هي ذاهتا أسوأ طري
 إىل حماولة حتديد الشروط واملعايرياليت جيب توافرها يف الطريقة والوسيلة املختارة لتدريس درس ما

  Movement Educationمفهوم التربية الحركية
ف الطفل مع جسمه ( وهو نظرية جديدة او اجتاه جديد الرتبية احلركية او الرتبية من خالل احلركة) تعمل علي تكي

يف الرتبية مثل التعلم عن طريق اخلربة اوالنشاط , وقد ظهرت منذ ظهور العقود األخرية بقصد إخراج التعليم 
املدرسي من صيغته التقليدية العقيمة يف مناهج طرق التعليم ايل صيغ اكثر فاعلية واجيابية يف تكوين الفرد وتنميته 

 (32:5ايل اقصي ما تؤهله له امكاناته وقدراته ومواهبه .)
وقد اشتق مفهوم الرتبية احلركية من مفهوم قدمي حتت اسم الرتبية النفسحركية لألطفال وهو مفهوم استخدم يف 
ن اوربا الغربية قدميا كرد فعل إلخطار ) فروبل , وبستالوتزى ,وجان جاك روسو( وغريهم من املفكرين الرتبويني مم
اهتموا برتبية الطفل وتطبيعه اجتماعيا وثقافيا وسرعان ما مت توجيه املفهوم من خالل أراء أفكار ألبان وزمالءه 

إلكساب األطفال اخلربات احلركية او منو العمليات االدراكية احلركية والتعلم احلس حركي وقد بدأت كمجرد أفكار 
خياطب األطفال يف مراحل ما قبل املدرسة ورياض األطفال وتوجهات إيل ان أصبحت نظام تربوي شامل متكامل 

  .والتعليم االبتدائي
م ان الرتبية احلركية أخذت تنتشر تدرجييا يف اجنلرتا وبعض دول أوربا علي 1992ويذكر قاموس علوم الرياضة عام 

  . ت السيئةاهنا تربية الفعل واألداء الرامية ألقصي تكيف إنساين ممكن للطفل مع البيئة والتغريا
ولقد اختذ مفهوم الرتبية احلركية عدة مسميات أطلقت عليه , منها الرتبية النفس حركية والرتبية االدراكية احلركية 

ان هناك مرتدافات استخدمت كوصف للرتبية احلركية مثل احلركات األساسية   Bucherوكما أوضح بوتشر
يف تفسري مفهوم الرتبية احلركية ابتداء من اولئك الذين  واالستكشاف احلركي إال أن اجملال كان واسع املدى

اعتربوها جمرد وحدة من الوحدات التعليمية ملنهج الرتبية البدنية يف التعليم االبتدائي وصوال ايل أولئك الذين 
 (159:1فسروها علي اهنا تعرب عن اجملال اإلمجايل حلركة اإلنسان . )

جديدا العلي املستويات يف الرتبية البدنية وامنا علي املستوى الرتبوي العام فهي  وميثل مفهوم الرتبية احلركية اجتاه
نظام يستهدف طفل التعليم األساسي , فالعالقة بني الرتبية ومفهوم احلركة ميكن ان يتحدد من خالل ثالثة ابعاد 



25 

 

  :وهي
  :Education Abut Movementالرتبية عن احلركة *

بحث واالهتمام الذي يناقش أسئلة مثل التأثري الذي حتدثه احلركة يف حياة اإلنسان ويقصد به الشكل العقلي لل
  .وكيف يرتبط النمو بالتحكم احلركي

  :Education Through Movementالرتبية من خالل احلركة*
ته ومفاهيمه وهي تربية تتم عن طريق احلركة البدنية , فهي تعرف الفرد ما يتصل جبسمه ومن خالله ينمي الفرد لياق

وقيمه , ال علي املستوى احلركي فحسب بل علي املستوى االنفعايل واالجتماعي وهو مفهوم اقرب ما يكون 
  .للرتبية احلركية

  :Education In Movement الرتبية يف احلركة*
 تعد من وهي تربية تتم هبدف احلركة وجوهرها ويف حد ذاهتا وهي تتشكل من القيم الداخلية او احلصائل اليت

املكونات األصلية لألنشطة احلركية مثل الوعي اجلسمي وإدراك ألذات والوعي باملفاهيم احلركية وهو اجتاه يرى أن 
 (156:4األنشطة احلركية ينبغي ان تودي كهدف يف حد ذاهتا .)

ندرج حتت ( ان الرتبية احلركية أو الرتبية منخالل احلركة ت1998وعثمان )  (Gallhue,1996)ويرى جاهليو
مفهومني فرعيني متصلني متداخلني مها: تعلم احلركة, والتعلممن خالل احلركة. ومن الصعب الفصل بني املفهومني 

حيث حيتاج الطفل من خالل احلركةوإتقاهنا, إىل زيادة معارفه وخرباته املعرفية، باإلضافة إىل اكتساب اللياقة 
 .البدنيةوالصحية

م احلركي أو تعلم احلركة, أن تكون احلركة موضوع التعلموأن تكون املهارة احلركية ويقصد باملفهوم األول التعل
 .واللياقة البدنية هدفان أساسيان من التعلم, بعبارة أخرىأن تعلم احلركة أو املهارة هو اهلدف األساسي من التعلم

لتطور احلركي وعلمالفسيولوجيا وعلم وهذا بالطبع يتطلباالستعانة بالعديد من العلوم احلركية األخرى كالتعلم وا .
 .النفس واالجتماع الرياضي وغريهم من العلوم

أما املفهوم الثاين للرتبية احلركية وهو التعلم عن طريق احلركة, وفيه تتسع دائرةالتعلم فتشمل مجيع جوانب منو الطفل 
 (8مو االجتماعي والنمو االنفعايل.)وتكون احلركة أداة لتحقيق األهداف املرجوةاملتمثلة يف النمو اجلسمي والن

  : أصول الرتبية احلركية- 
رائد الرتبية احلركية من خالل دراسته عن احلركة أثناء أقامته يف اجنلرتا من عام   Labanيعترب ر ودلف ألبان

م والذي اعلن ان جسم اإلنسان عبارة عن اداة تتم احلركة من خالهلا , وان 1958م وحىت تويف عام 1938
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النسان يتمتع بنوعية خاصة من احلركة هلا ما مييزها من حيث التنوع واملدى واالختالف يف امناطها واساليب ا
ادائها واقتنع البان بالفائدة الكربى للحركة االستكشافية وبالتلقائية الكامنة يف احلركة وكان معارضا بشدة 

 (5:2 تتميز باجلمود والبعد عن االبتكار .)للجداول املوضوعة للتمرينات البدنية بدون تصنيف حركي واليت
  :تعريف الرتبية احلركية- 
  :م الرتبية احلركية باهنا Logedon at al 1997تعرف لوجدون واخرون*
عملية تغري مستمرة مدى احلياة فهي عملية للتعلم والتنمية احلركية تبدا من امليالد وتستمر خالل سلسلة التنتهي "

 ." ياةمن التغريات مدى احل
ويعرف جودفرى وكيفارت الرتبية احلركية باهنا: " ذلك اجلانب من الرتبية االساسية الذي يتعامل مع تنمية  *

  ."وتدريب امناط احلركة الطبيعية االساسية للطفل
  : م باهنا2006تعرفها فاطمة عوض صابر *
ساسية واكتساب اللياقة البدنية واحلركية ا(" هي شكل من إشكال الرتبية البدنية لألطفال لتعليم احلركات األ)

والعقلية واالنفعالية واالجتماعية باستثارة قدراهتم املعرفية واحلركية واستخدام أسلوب االستكشاف الفردى يف 
  ."حدود إمكانياهتم وقدراهتم

  "ب(" هي التعلم باحلركة والتحرك للتعلم)
 (26:6ت النفس حركية الطبيعية املتاحة لدى الطفل )ج( هى نظام تربوي مبين بشكل أساسي علي االمكانا)

( الرتبية احلركية على أهنا: " تربية تتم عن طريق احلركة البدنية, فهي تعرف الطفل 1996بينما يعرف جاهليو ) *
ية ما يتصل بنفسه وجبسمه, ومنخالهلا ينمي لياقته ومفاهيمه وقيمه, على مجيع املستويات العقلية والبدنيةواالنفعال

 ." واحلركية, وهو مفهوم أقرب ما يكون للرتبية البدنية
( فتعرف الرتبية احلركية على أهنا "تربية األطفال عن طريق ممارسةالنشاط احلركي الذي 1985إما فريدة عثمان ) *

 ."يتناسب وقدراهتم احلركية والبدنية والعقلية, وما ينتج عنه مناكتساهبم لبعض االجتاهات السلوكية
( الرتبية احلركية على "أهنا ذلك اجلزء من الرتبية الذي يتمعن طريق النشاط البدين 1999ما يعرف الديري )بين*

 ."الذي يستخدم اجلهاز احلركي جلسم الطفل, وما ينتج عنه مناكتساب الفرد لبعض االجتاهات السلوكية
بين بشكل أساسيعلى اإلمكانات النفس ( الرتبية احلركية على "أهنا نظام تربوي م1998ويعرف اخلويل وراتب )*

 (8حركية الطبيعية املتاحة لدى الطفل". )
  : اهداف الرتبية احلركية- 
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 (اوال : اهداف خاصة باملتعلم ) الطفل
تشجيع املبادرة واالجيابية يف االطفال حبكم تعرضهم يف الرتبية احلركية ملواقف تبدا من واقعهم وقدراهتم وحفزهم - 

  .علي التعلم
تقبل الطفل لذاته ورضاه عن نفسه وثقتها فيها ومادام هو ينمو ويقوم منوه وفق قدراته وامكانياته بصرف النظر - 

  .عما يبلغه االخرون
التقليل من احتمال وقوع احلوداث واالصابات نتيجة ممارستهم النشطة الرتبية البدنية والرياضة من خالل الرتبية - 

  .احلركية
طفل كعضو يف جمموعة والتفكري السليم وحل املشكالت واحلكم علي نفسه وتقومي نشاطه تنمية قدرة ال- 

(.12:7) 
ويرى الدكتور عبد العزيز عبد الكرمي املصطفي ان اهداف الرتبية احلركية تنقسم ايل هدفني اهداف رئيسية , 

  :اهداف اجتماعية وصحية وانفعالية اوال االهداف الرئيسية وهي
ل عناصر اللياقة البدنية واللياقة الصحية اليت تؤهله للقيام مبتطلباتالعمل اليومي, وذلك من خالل إكساب الطف- .

 .االشرتاك يف النشاط احلركي من أجل الرتويح
 :احلركي لدى األطفال اليت تتلخص يف-تنمية وتطوير اإلدراك احلسي- .
 عالقتها باحلركاتاملختلفة، معرفة الطفل بأجزاء جسمه و   Body Awarenessالوعي باجلسم ·

 ، معرفة الطفل حبجم الفراغ وعالقته باألشياءاخلارجية  Spatial Awarenessالوعي املكاين
، معرفة الطفل باالجتاهات املختلفة )ميينويسار وأمام   Directional Awarenessالوعي االجتاهي

 .( وخلف
 ت، معرفة الطفل بالوق  Temporal Awarenessالوعي الزماين

 تنمية املهارات احلركية اليت تؤهل الطفل لالشرتاك يف األنشطة واأللعاب الرياضيةاجلماعية والفردية-
 .تنمية الصفات البدنية, وتقوية أجهزة اجلسم احليوية مبا يتناسب واخلصائص العمريةللطفل-

 :النوع الثاين: األهداف االجتماعية والنفسية والصحية واالنفعالية وهي
 .لطفل املهارات االجتماعية عن طريق االشرتاك يف األنشطة واأللعاب احلركيةوالرياضيةإكساب ا-
 .إكساب الطفل مفاهيم السالمة العامة واخلاصة املرتبطة باملمارسة البدنية-
 .أن يدرك الطفل املفاهيم الثقافية املرتبطة بالنشاط البدين- 
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 .قاية من األمراضأمهية ممارسة النشاط البدين من أجل الصحة والو - 
 .أمهية احملافظة على البيئة كاملالعب وكل ما يتعلق باخلدمات العامة- 
 تعريف الطفل بأمهية الغذاء اجليد من أجل الصحة- 
 .إكساب الطفل التحكم يف االنفعاالت يف حاالت التنافس مع أقرانه- 
 (8وميكن أن تضيف ما شأت من األهداف اليت تتناسب وعمر الطفل.)- 
  : انيا اهداف خاصة باملعلمث
يتعلم دورا جيدا أساسه القيام باحلفز واإلرشاد والتوجيه واألخذ والعطاء مع التالميذ بدال من الفرض واإلمالء - 

  والتسلط
جيعل ما جيري حوله علي الواقع موضوع حبث ودراسة ومصدرا للمعارف واملعلومات املتعلقة بالرتبية البنية - 

  . ن جمرد االعتماد علي ما ورد يف كتب مرتمجة او غري مرتمجة من اخلارجوالرياضة بدال م
يتعلم كيف يتعامل فرديا مع األطفال وينمي طرائق تدريسية فردية جديدة بدال من التعليم اجلماعي وذلك - 

 (14:7حبكم مايتاح له من فرص يف هذا االجتاه يف الرتبية احلركية )
 :ا الرتبية احلركيةاألسس العلمية اليت تقوم عليه

  : األساس النفس حركي1- 
مثلما أهتم الرتبويون باجملال النفسي مت االهتمامباجملال احلركي املرتبط اساساً مبراحل النمو حيث ظهر يف هذه 

الفرتة الزمنية إهتمامواضح بالتطور احلركي لإلنسان منذ مرحلة ، ما قبل الوالدة وحىت مرحلة البلوغ ، حيثتم حتليل 
  .هذه املراحل والوقوف على إمكانيات واستعدادت األطفال وقدراهتم يف كل مرحلةمن هذه املراحل

 :األساس العلم حركي2- 
يقصد باالساس العلم حركي حتليل حركات االنسان علمياً للوقوفعلى حقائق هذه احلركة والعوامل املؤثرة فيها . 

 اهلامة اليت جيب أن تعتمد عليها الرتبية احلركيةوتعترب عملية الوقوف على هذه احلقائقمن االسس 
  : األساس االجتماعي الثقايف3- 

ميثل الطفل جزءاً من االسرة وبالتايل فهو جزء منالبيئة واجملتمع الذي يعيش فيه ، لذلك كان البد للرتبية بصفة 
فتكون على بينه تامة من عامة والرتبية احلركيةبصفة خاصة أن تأخذ يف االعتبار الطفل الذي تتعامل معه 

  .مجيعاملتغريات اليت تلعب دوراً يف تكوين شخصيته
  : األساس الفلسفي4- 
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يتلخص األساس الفلسفي للرتبية احلركية يف أهنا حتتوي علىمجموعة من األنشطة املتخصصة املوجهة اهلادفة ، 
اليت ينظمها الفرد او تنظم له وبالتعاون معهفي واليت تندرج حتت مقولة احلركة )احلركة البدنية( يف اجملال الرياضي و 

 مواقف تعليمية خمتلفة داخل املدرسة او خارجها.

 

 -مفهوم القدرات البدنية من منظور المدارس األوروبية :

 أو الصفات مفهوم يف متفقة فنجدها )روسية( سوفيتية أو أملانية أو أمريكية سواء املختلفة املدارس لتلك وبالنظر
 فسيولوجية، حركية بدنية كقدرات  التنفسي، الدوري والتحمل والسرعة العضلية كالقوة  األساسية البدنية القدرات

 كما  ببعض، بعضها ارتباط خالل من إليها ينظر فالبعض والدقة، والتوازن والتوافق والرشاقة املرونة عناصر أما
  إىل ينظر ”Fleichman  ففليشمان“ دنية،ب قدرات كوهنا  إىل باإلضافة حركية توافقية كقدرات  إليها ينظرون

 بسرعة الرشاقة كارتباط  أخرى، مبكونات ارتباطهما حيث مستقلني غري كعنصرين  والتوافق الرشاقة عنصري من كل
 والتوازن السرعة من بكل مرتبط كعنصر  التوافق إىل ” م1984 األحبر عاطف ” نظر بينما االجتاه، تغيري

 ارتباط ذات حركية وكقابليات خاصة كعالقة  والرشاقة املرونة عنصري إىل ” م1979 هارا ” ينظر كما  والرشاقة،
 يف تؤثر ال أهنا نرى وقناعات خاصة رؤى ذات آراء عن تعرب املدارس يف االجتاهات تلك كل  .. بينهما كبري

 القدرات لتلك وتبويبهم تصنيفهم يف املدارس تلك بني واضحاً  االجتهاد جند بينما القدرات، تلك تصنيف
 إىل ” Klark كالرك  ” ينظر حيث منها، كل  التعريف ومفهوم معىن يف اختالف أي نرى ال أننا إال والعناصر

  احلركية اللياقة عناصر على حتتوي حيث مشولية نظرة العامة احلركية القدرة

 : تعريف الباحثني العرب للقدرات البدنية -2 

 ملقاومة طويلة لفرتة اخلاصة القدرات من الفرد به يتمتع ما زيادة ” أهنا البدنية اخلاصة القدرات وتعرف        
 “ الرياضي النشاط مزاولة أثناء التعب

 “. والنفسية والوظيفية والبنائية الصحية بالنواحي ويرتبط اجلوانب متعدد مفهوم ” ويعرفهابأهنا

 بالتعب شعوره دون عالية بكفاءة التدريب داءأ على الرياضي قدرة ” بأهنا البدنية الصفات عالوي ويعرف        
 الصفة تلك ” بأهنا نصيف ويعرف (. 80 : 1994 ، عالوي ) ” للتدريب تلزمه اليت الطاقة بعض بقاء مع

 الفعلية إمكانياته أقصى وبذل اجلسمية، قوته حدود ألقصى العمل على قادراً  الفرد جتعل اليت واملكتسبة الفطرية
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 اجلسماين تكوينه حيث من للفرد السليمة احلالة ” بأنه البدين األداء حسانني ويعرف عالية. معنوية بروح
  ” النشاط نواحي يف مبهارة جسمه استخدام من متكنه اليت والعضوي

 احلوافز على التكيف يف الوظيفية األجهزة وإمكانيات بدنية صفات جمموعة ” بأهنا البدنية الصفات تُعرف كما 
 اإلعداد أي الوظيفية، األجهزة اتزان على احملافظة بعد املستوى حسب وحتديدها دائمة دوافع بوجود تظهر اليت

 القدرات جمموعة هي أي العمل، على القدرة ” أهنا كما  ، ” النتائج أفضل لتحقيق والنفس للبدن الكامل
 بالعمل القائم بالفرد االهتمام مع العضلي اجلهد بذل تتطلب خاصة أعمال أداء اجل من املطلوبة الوظيفية
 . ” ونوعاً  كماً   املؤدى والعمل

 أو البدنية الصفات من جمموعها يف األخرى واملكونات املسميات باقي مع تشرتك فهي البدنية القدرات أما       
 ةواملقدر  احلركية البدنية والقدرات البدنية كالصفات  خمتلفة ومسميات جمموعات إىل قسمت وقد ، البدنية اللياقة
 . البدين واإلعداد احلركية واللياقة العامة احلركية

 وميكن اإلنسان جسم بداخل موجودة فطرية صفات عن عبارة هي البدنية القدرات أن سبق مما لنا ويتضح        
 وتنمية الداخلية أعضاءه كفاءة  وزيادة احلركية املهارات مجيع إتقان على قادراً  الفرد لتجعل تنميتها على العمل
 . جسمية كفاءة  ألعلى للوصول والوظيفي العضلي جهازه

 حتديد يف اخلرباء رأي على للتعرف وذلك البدنية املكونات حبصر دراسته يف (2002) ” األقرع هشام ” وقام
 . البدنية اللياقة مكونات أهم

 املرض، مقاومة : من كونتت بأهنا فاتفقا الشاملة اللياقة جوانب من جانب تعترب اليت البدنية للمكونات مسح ومت
 العضلية، القدرة التنفسي، الدوري التحمل والرشاقة، السرعة ، ”العضلي اجللد ” العضلي التحمل العضلية، القوة

 .  والدقة التوازن التوافق، املرونة،

 سرعة من تتكون البدنية اللياقة أن على فأتفقا ” Young & Mccloy  ويونج ماكلوي ” أما        
  ” وحيدد ، املرونة الرشاقة، الوزن، مقاومة انعدام االجتاه، تغيري على القدرة الديناميكية، الطاقة العضلي، باضاالنق

 التنفسي، الدوري التحمل القدرة، السرعة، العضلية، القوة يف البدنية اللياقة مكونات  Cozens كوزنس
 والتوازن. الرشاقة العضلي، التحمل
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 ، والتوافق واملرونة والقدرة، والسرعة، والتحمل، القوة، من تتكون بأهنا ” Holis  هوليس ” وحددها        
 متحركة وقوة قصوى قوة ” العضلية للقوة بالنسبة البدنية اللياقة مكونات ” Fleishmann فليشمان ” وحدد
Mc & arrowB  جي وماك بارو ” وحددها ، العضلي والتحمل والتوافق والتوازن املرونة مث ” ثابتة وقوة

Gee ” والتوافق واملرونة والتوازن والرشاقة والسرعة العضلية والقدرة العضلي والتحمل العضلية القوة بأهنا  

 الدوري والتحمل العضلي والتحمل العضلية القوة بأهنا ” Donald Cassady  دونالد كاسدي  ” وحددها
 قصوى قوة ” العضلية القوة من تتكون بأهنا عثمان ددهاوح ، والرشاقة العصيب العضلي والتوافق واملرونة التنفسي

 ” ditres Harre هارا ” وحددها ، والرشاقة واملرونة والتحمل والسرعة سرعة وحتمل ” بالسرعة مميزة وقوة
 والرشاقة واملرونة والتحمل والسرعة ” قوة وحتمل بالسرعة، مميزة وقوة قصوى، قوة ” العضلية القوة بأهنا

 من تتكون بأهنا حسانني حدها كما  ، واملرونة والرشاقة والتحمل والسرعة مبكوناهتا عضلية قوة أهناب حددت كما
 والسرعة والتوازن والرشاقة والتوافق العضلية والقدرة واملرونة العضلي اجللد التنفسي الدوري اجللد العضلية، القوة
  الفعل رد وزمن

 والتحمل العضلية القوة من تتكون العامة احلركية القدرة أهناب ” Clark  كالرك  ” عن نقالً  سالمة وحددها
 باإلضافة قدم، عني والتوافق ذراع عني والتوافق والسرعة العضلية والقدرة واملرونة التنفسي الدوري والتحمل العضلي
 .املناسبة والتغذية العضوية للسالمة

 الالزمة البدنية والصفات القدرات مكونات أهم حديدبت اهتموا والباحثني املؤلفني من العديد أن سبق مما ويتضح
 والقدرة، والتحمل، العضلية، القوة ) يف أمهها حصر إىل وتوصلوا لألفراد الرياضي باملستوى العام التقدم لتحقيق

 يف كبري دور هلا السابقة البدنية القدرات مجيع أن على يدل وهذا ( واملرونة والتوازن، والرشاقة، والتوافق، والسرعة،
  لالعبني. البدين األداء مستوى رفع

 :pédagogie La البيداغوجية مفهوم

 وتعين Péda مها: شقني، من اللغوي، االشتقاق حيث من اليوناين، األصل يف " بيداغوجيا " كلمة  تتكون
Le  البيداغوجي كان  هذا، على وبناء التوجيه. وكذا والسياقة، القيادة وتعين Agôgéو الطفل،

goguepéda بيدهم واألخذ النزهة، أو للتكوين خروجهم يف ومرافقتهم األطفال مبراقبة املكلف الشخص هو 
 القدمي. اليوناين العهد يف املهمة هبذه يقومون العبيد كان  وقد ومصاحبتهم.
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.E  دوركهامي إميل اعتربها حيث االصطالح، حيث من عدة، مبعان "بيداغوجيا" كلمة  أخذت فقد
Durkheim: أنطوان واعتربها االجتماع. وعلم النفس علم من مفاهيمها تستعري للرتبية، تطبيقية ريةنظ 

 وذهب عملي. هدف إىل يرمي جدلية، األكثر العلم السوفيايت(: الرتبوي )العامل.Makarenko A ماكرينكو
 وفق منظم ه،كل  هذا هي بل فنا، وال فلسفة وال تقنية وال علما ليست أهنا إىل ،.Hubert R أوبري روين

 منطقية. متفصالت

 مما مفهومها، ضبط وصعوبة " البيداغوجيا " تعقد على قويا دليال تقيم غريها، وكثري التعاريف، هذه أن واملالحظ
 " مفهوم حتديد يف نظر وجهات سوى األمر واقع يف ليست وغريها، التعاريف تلك أن االعتقاد إىل دائما يدفع

 ". البيداغوجيا

 من االصطالحية دالالهتا واختالف تعدد بسبب ومانعا، جامعا تعريفا " البيداغوجيا " تعريف عبالص من لذا،
 يربر ما هذا ولعل أخرى. جهة من هلا جماورة أخرى معرفية وحقول مفاهيم مع وتداخلها تشابكها وبسبب جهة،
 حياول لغوي، اموسق استعمال إىل ،.Lafon R الفون وروبري.Mialaret G مياالري غاستون من كل  سعي

 تزال ال الرتبية علوم دامت ما بغريب، ليس وهذا شديدا. تداخال بينها فيما متداخلة متعددة ميادين يغطي أن
 واستقراء القواميس استكمال انتظار يستطيعان ال واملمارسة الفعل ولكن أخرى. علوم الستقبال مفتوحة قائمتها

 بينهما فيما يتكامالن استعمالني، بني " بيداغوجيا " لفظ يف متيز اليت رنظ بوجهة نأخذ االعتبار، وهلذا املعاجم.
 ومها: كبري،  بشكل

 املطلوب واألنشطة األفعال وتوجهات غايات يف والسيكولوجي، الفلسفي التفكري قوامه معريف، حقل إهنا *
 الراشد. و الطفل على والتعليم، الرتبية وضعية يف ممارستها

 الفصل. داخل واملتعلمني املدرس من كل  ينجزها اليت واألفعال املمارسات جمموع من تكوني عملي، نشاط إهنا *

 حقلها. داخل وتطبيق ممارسة هو وما البيداغوجيا، يف نظري هو ما بني التمييز يف مفيدان االستعماالن هذان
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 :didactique La الديداكتيك مفهوم

 أصل من وي،اللغ االشتقاق حيث من ديداكتيك، كلمة  تنحدر
 درٌّس " ،Robert Petit Le الصغري روبري قاموس حسب وتعين ،didaskein أو didactikos يوناين

 ولقد بالتعليم. عالقة له ما وإىل التثقيف، إىل يهدف ما كل  اصطالحا، هبا ويقصد .enseigner " علٌّم أو
 لطرق العلمية الدراسة هي " يلي: كما  "، التعليمية العملية حتليل " كتابه  يف الديداكتيك الدريج، حممد عرف

 على سواء املنشودة، األهداف بلوغ قصد املتعلم، هلا خيضع اليت التعليم مواقف تنظيم وألشكال وتقنياته، التدريس
 اليت املسائل يف البحث تتضمن كما  املهاري. حركي احلس أو الوجداين االنفعايل أو املعريف العقلي املستوى
 )الديداكتيك الدراسية املواد بتعليم خاصة أي " خاصة تربية " تسمية تأيت هنا ومن املواد. خمتلف تعليم يطرحها
 مقابل يف واملعلمات(، املعلمني تكوين مراكز يف ")املطبقة التدريس منهجية " أو املواد( ديداكتيك أو اخلاص
 املادة كانت  مهما برمته الرتبوي وبالنظام بل بوية،الرت  القضايا مبختلف هتتم اليت العام(، )الديداكتيك العامة الرتبية
 ". امللقنة

 إىل جلئوا احلقل، هبذا املهتمني الدارسني معظم فإن صعوبات من الديداكتيك تعريف يكتنف ما ورغم
 ومها: كبري،  بشكل بينهما فيما يتكامالن أساسيني نوعني بني الديداكتيك، يف التمييز

 يتعني اليت العامة واألسس القواعد أي املواد، مجيع تدريس يف وعام مشرتك هو ما لبك يهتم العام: الديداكتيك -
 االعتبار. بعني تلك أو املادة هذه خصوصيات أخذ غري من مراعاهتا

 حيث من الدراسة، أو التكوين مواد من مادة تدريس خيص مبا يهتم :املواد ديداكتيك أو اخلاص الديداكتيك -
 هبا. اخلاصة ساليبواأل والوسائل الطرائق

 علوم يف االختصاصات كل  جهود تضافر من البد بل االختصاصني، بني ومتازج تداخل هناك لكن
 سيكولوجية، علمية، التنوع: شديدة نظرية اعتبارات إىل جترنا دراسية، مادة أي يف التأمل إن استثناء. بدون الرتبية

 اجلزئيات ببعض العناية ذاته، الوقت يف علينا تفرض كما  وغريها. فلسفية سوسيولوجية، سيكوسوسيولوجية،
 ممارستها عند مث الدروس، حتضري عند أوال فيها التفكري جيب اليت والوسائل العمليات وبعض اخلاصة، والتقنيات

  فعلينا التطبيقية. العملية واألساليب العامة النظريات بني والقطيعة االنفصال جتاوز من بد فال ذلك. بعد
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 اليت النتائج بني ما بوضوح، نتبني أن حناول بل فحسب، العملية الطرق أفضل إىل الوصول حناول أال ،كمدرسني
 جدلية. عالقة من العامة النظريات وبني الدراسي، الفصل ممارسة عند إليها نتوصل

 الديداكتيك اىل البيداغوجية من االنتقال

 أن البيداغوجيون اعتاد فلقد الديداكتيك. و لتجريبيةا البيداغوجيا بني واضحا متييزا نقيم أن الضروري من
 أو الوجداين أو العقلي بالنمو هتتم اليت النظريات خاصة و سيكولوجية، نظريات على فرضياهتم بناء يف يستندوا
 طفل ) االشتقاقية جلذورها أحباثها، معظم يف وفية، البيداغوجيا ظلت بذلك و لألطفال. احلركي - النفسي

= s(peido نفس يف حتدثنا قد كنا  إذا و سابقا. ذكرها على أتينا اليت التارخيية الشواهد حىت ذلك على تدل و 
 عن احلديث بذلك، تفكري،متحاشني لفظة استعمال على حرصنا فقد الديداكتيكي التفكري عن السياق

 كعلم  الديداكتيك
 تصور من انطلق لو و حىت داغوجي،بي  اقرتاح كل  أن ضمنية، بطريقة لو اعتبارنا،و عني يف واضعني و

 بالكل. اجلزء عالقة بالضبط هي، بينهما العالقة أن و ديداكتيكي، اقرتاح  الوقت ذات يف هو سيكولوجي،

 املعرفة، طبيعة حول اإلبستمولوجي التساؤل وهو مهم، جزء ينقصها  ديداكتيك، إذن هي التجريبية البيداغوجيا
  فقط ذلك يف معتمدين …املقررات بناء و تنظيم  يف أو التدريس يف طريقة دميتق يكفي ال إذ التعلم. حمتوى أي

 من املعرفة تعلم يفرض ماذا و " املكمل السؤال  طرح من البد لكن و " ؟ الشخص يتعلم كيف  " السؤال على
 عملية  هفي جتري الذي السوسيوثقايف السياق إىل التساؤالت امتدت لرمبا و بل   وسائل؟" و مناهج و أدوات
 . ذاهتا التعلم

 أحباثهم، يؤسسوا أن الباحثون حياول أن من  بد ال كان  للكلمة احلقيقي باملعىن علما، الديداكتيك تصبح حىت و
 معتمدة مقاربة … املطروحة  لألسئلة عقالنية مقاربة على إمنا و ، االختبارية النزعة أو التقليد على فقط ليس
 سيكولوجية و إبستمولوجية مقاربات وجيةالبيداغ الفرضيات من منت على

 -العليمي النشاط لتدبري طرائق و مناذج وضع حياول الذي العلم هذا لتأسيس كافيا،  ذلك يكون لن رمبا و
 النماذج و الطرائق صالحية إثبات و الفرضيات لفحص جترييب حس  كله،  ذلك إىل ينضاف أن البد بل التعلمي

 حدود إىل االنتظار من بد ال كان  النحو، هذا على الصورة تكتمل لكي و حة.املقرت  أو املوضوعة التقنيات و
  يتم و العلمي النضج من حمرتم مستوى إىل الديداكتيكي البحث يصل حىت العشرين، القرن من الستينات
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 ابعالط ذات العلمية لالعمال اقصاء أي القول هذا يف ليس و األكادميية، املؤسسة الناحية من به االعرتاف
 أو العشر، التاسع القرن هناية منذ lay الي و Meunann أمثال من ممهدون هبا قام اليت الديداكتيكي

 األعمال هلذه املغالية التجريبية  النزعة على هنا التأكيد من البد لكن و غريهم. و تورندايك أمثال من معاصرون
  السيكولوجية التصورات و النماذج على املختلفة الديداكتيكية الفرضيات بناء يف اقتصارها على تالها،و ما و

 األوىل بالدرجة

 هذه وتواجه تعليمية. أهداف حتقيق إىل ترمي   خطة   أنه مبعىن تعليمية إسرتاتيجية لديداكتيكا
 الشيء تعلمه, عملية تسهيل هلدف األخري هذا يف  التفكري طريق عن وذلك . املتعلم مشكالت اإلسرتاتيجية

 األدوات وحتضري لتعلمه, املناسبة الطريقة حتديد و التلميذ, حاجيات باستحضار إال يتم أن ميكن ال ذيال
 ذلك. على واملساعدة الضرورية

 و حاجاته, و الفعل هذا ,ملعرفة السيكولوجيا مثل أخرى معرفية مبصادر االستعانة يتطلب الذي الشيء 
 أهداف حتقيق إىل التعلمية,  التعليمية للعملية املنهجي التنظيم هذا ويرمي املالئمة الطرق, لتحديد البيداغوجيا

 واملواقف  العقلية, املعارف مستوى على تتجلى أن ينبغي   التعلم  نتائج أن أي اإلنساين. السلوك مشولية تراعي
 للمتعلم. حركية, -احلس املهارات و الوجدانية,

 ديداكتيك أن .حيث  املعرفية وبنيتها املواد أو املادة يف تفكر اسرتاتيجية رأينا أن سبق كما الديداكتيك أن كما
 السيكولوجيا توفره مما انطالقا اخلاصة فرضياهتا صياغة و التعليمية املادة يف تأمال تفرض الدراسية املادة

  املادة. تعليم يف البيداغوجي للفعل والتطبيقية النظرية الدراسة أيضا ,تفرض البيداغوجيا. و والسوسيولوجيا

 نماط التدريسأ
إن أمناط التدريس تعين تفضيل املعلم ألساليب تدريس بعينها ، أو سيادة بعض الصفات الشخصية دون غريها 

،أو عدد من التصرفات السلوكية دون سواها باستمرار طوال مواقف التعلم دون االهتمام بتعديلها أو مراعاة املرونة 
 . ت مواقف التعلم أثناء التدريسوفقا ملا متليه متطلبا

وترجع أسباب ذلك إيل أن املعلم أحيانا ما جيد سهولة يف استخدام أساليب تدريسه عن غريهم ومن مث فهو  
يفضلها ومييل الستخدامها عن غريها من األساليب األخرى ، كما انه قد جيد صعوبة يف تعديل بعض من صفاته 

يفوا معه وال يبذل أي جهد يف سبيل أن يكيف هو نفسه مع تالميذه ، أو الشخصية ويطلب من التالميذ أن يتك
قد جيد أن صفاته الشخصية جيدة وليست يف حاجة إيل تعديل ويشعر بالسعادة أن التالميذ يرون فيه هذه 

الصفات ، أو يرى أن السلوكيات اليت تسود تصرفاته مع التالميذ أثناء التدريس هي أفضل ما يكون من اجل 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-04-01&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-04-01&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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قيق السيطرة لذلك فهو دائم التمسك هبا ، أو العكس لديه مشكالت شخصية خاصة به يصعب هبا تعديل حت
 . هذه السلوكيات الغالبة على تصرفاته

إن أمناط التدريس تتنوع يف الواقع التعليمي ويف ضوء هذا التنوع فان هناك أكثر من تصنيف هلذه األمناط السائدة 
 : يليبني املعلمني نعرض منها ما 

 : أمناط التدريس وفقا للتفاعل السائد يف حجرة الدراسة بني املعلم والتالميذ أوال :
 : النمط اللفظي -1

وفق هذا النمط جند أن املعلم دائم استخدام اللفظ يف التدريس ، فنجده يلجا إىل استخدام أساليب التدريس  
األسئلة اإلسرتسالية اليت جييب عليها بنفسه( ، فهو إلقاء  -إلقاء التعليمات -احملاضرة -اللفظية مثل )الشرح

يوضح ويشرح ويتحدث ويلقي التعليمات والتوجيهات أكثر مما يستمع التالميذ، يعتمد على نفسه يف إحداث 
 عملية التعلم ، ال يعطي للتالميذ فرصا كثرية للتساؤل أو إلبداء وجهات نظرهم أو التعبري عما مت تعلمه يف الدرس

 : املعلمني فيما بينهم يف درجة انتمائهم هلذا النمط من التدريس ويتباين
فمنهم من يبدي تفاعل جيد مع تالميذه أثناء التدريس على الرغم من انتماءه هلذا النمط ومنهم من يبدي  

تفاعل ضعيف مع تالميذه ، ويتحدد املعلم الذي ينتمي هلذا النمط من خالل إجراء عمليات مالحظة أو 
صوتية أو فيديو ، مث إجراء عمليات حتليل وحساب الزمن املستخدم يف حديث املعلم والزمن املستغرق  تسجيالت

يف حديث التالميذ وفرتات الصمت مقارنة بنسبة الزمن الكلي للحصة ، وميكن للمعلم املبتدئ أو الطالب املعلم 
اط التدريس السائدة يف ختصصه ، أو إجراء عمليات املالحظة والتحليل حتت إشراف أساتذته للتعرف على أمن

 . على سيادة التدريس اللفظي عن غريه من أمناط التدريس األخرى
وجدير بالذكر اإلشارة إىل النمط اللفظي ال يعين بالضرورة ضعف فعالية التدريس ، فأحيانا ما جند املعلم على 

اه طوال مواقف التعليم ، ودون أن يدفعهم إيل الرغم من أن منط تدريسه لفظيا إال انه يستطيع االستحواذ على انتب
امللل أو اإلحساس بالرتابة ، وذلك نتيجة ملا يستخدمه من أمثلة وتشبيهات مشوقة أو لعرضه القصصي ملوضوع 

الدرس ، أو ألنه دائما ما يربط ما يتم تعلمه بواقع التالميذ واهتمامهم ، أو يثري روح املرح عندما يتحدث مع 
وضوع التعلم ، وعلى الرغم من هذا ميكن القول أن غلبة النمط اللفظي كنمط تدريسي يف الواقع تالميذه عن م

التعليمي أمر غري مستحب ، فالتالميذ ينتقل من حصة إيل حصة ومن مادة دراسية إىل أخرى وكأنه يركب قطار 
الدراسي فانه يشعر بامللل ، ذلك  للرحالت مل جيد تنوع كايف يف تدريس املواد الدراسية املختلفة على مدار اليوم

 . الشعور الذي يصاحب بعدم االستفادة الكافية مما يقدم يف الدرس
 : (النمط احليوي )الدينامك -2

املعلم يف هذا النمط يظهر حيوية عالية أثناء تدريسه فهو قادر على التحرك بنشاط يف إرجاء حجرة الدراسة ،  
نظرات العني( ، وهو يتفاعل مع  -اإلشارات -تعبريات الوجه -كات اجلسمماهر يف استخدام اللغة اللفظية )حر 
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مواقف التعلم بكل إحساسه وبكل حواسه ، وأحيانا يبتكر لغة ال لفظية خاصة به ليتفاعل هبا مع تالميذه ويعرف  
، ومتثل اللغة كيف يتفاعل هبا معهم ويوفر هبذا كثري من الوقت واجلهد املبذول يف التفاعل اللفظي مع التالميذ 

الاللفظية مكانة هلا وزهنا يف تدريس املعلم الذي ينتمي هلذا النمط ، وأيضا اللغة اللفظية اليت يستخدمها مبهارة 
حيث جييد استخدام نربات الصوت وطبقاته بطريقة تعين معىن ملا يتحدث عنه ، كما انه جييد استخدام فرتات 

تعرف على انتماء معلمي التخصص هلذا النمط من خالل املالحظة الصمت بفعالية أثناء التدريس ، وميكن ال
وتتبع درجات احليوية املتوفرة لدى املعلم ومهارته يف استخدامها وذلك من خالل استمارة تقييم مقننة تعد هلذا 

 .الغرض
 : النمط املفكر -3

م الذهنية ،فهو كثري ما يلجا إىل يعكس هذا النمط معلم يوجه اهتماما حنو إثارة تفكري التالميذ وتنمية قدراهت 
 -االستقصاء -االستقراء -اختاذ القرار -استخدام أساليب تدريس تدفع إيل التفكري مثل : )حل املشكالت

 .(يشجع على التفكري الناقد واملبدع -إثارة األسئلة املتعمقة واملرتفعة املستوى -املناقشات
عقلية وتدريب القدرات العليا للعقل على العمل ، وميكن التعرف على فهو يدفع التالميذ إىل زيادة بذل الطاقة ال 

ممارسة املعلم هلذا النمط من التدريس من خالل : إجراء املالحظات املقننة للمعلم ، ومتابعة املهام التعليمية اليت 
 -التالميذ أدائها )التمارين ميارسها التالميذ أثناء الدرس ، وحتليل أسئلة املعلم ، واألنشطة التعليمية اليت يطلب من

الواجبات املدرسية ......( ، واملعلم هنا ال يعتمد على اللغة اللفظية ، وإمنا يعتمد على األنشطة  -االمتحانات
الباعثة للتفكري ، وهو مستمع ومالحظ وحمكم ألداء التالميذ أكثر منه متحدث ، كما انه حيرص على توجيه 

سليمة ، ويتبع األسلوب العلمي معهم وميارس القيم العلمية من موضوعية وصدق تفكري التالميذ يف الوجهة ال
 . وغريها
 : النمط التكنولوجي -4

يعكس هذا النمط معلم يوجه اهتمام بالغ حنو التكنولوجيا واستخدامها يف حجرة الدراسة ، فهو يستعني يف  
 -يا مثل الوثائق متعددة األغراض )الكمبيوترتدريسه بوسائل تعليمية متعددة وعلى درجة عالية من التكنولوج

الشرائح امللونة...( ، واملعلم وفق هذا النمط يعتقد بقوة يف تأثري  -األفالم التعليمية -الكاسيت -الفيديو
التكنولوجيا يف حتسني عملية التعلم داخل الفصل ، ويف االستحواذ على انتباه التالميذ واهتماماهتم ، خاصة يف 

فيه التكنولوجيا متوفرة ومتاحة حول التالميذ ويف كل مكان خارج املدرسة ، مما جيعل االهتمام به عصر أصبحت 
داخل املدرسة أمر مطلوب ، وميكن التعرف على املعلم املنتمي هلذا النمط من خالل التعرف على نوع وكم 

 . كيفية استخدام املعلم هلا أثناء التدريسالوسائل التعليمية املعينة اليت يستخدمها املعلم أثناء تدريسه ، ومتابعة  
 : :أمناط التدريس وفقا لنوع املناخ التدريسي السائد يف حجرات الدراسةثانيا 

 : النمط الدميوقراطي -1
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املعلم وفقا هلذا النمط يتيح للتالميذ فرص للتعبري عن الرأي وعرض وجهات النظر املختلفة ، وهو يعتقد بأمهية  
سة احلرية أثناء التعلم ، ويقدم خربات التعلم اليت تتواءم مع اهتمامات التالميذ وميوهلم ، وهو توفري فرص ملمار 

مدرك لوجود الفروق الفردية بني تالميذه وان لكل منهم جوانب متميزة وأخرى حباجة إيل تنمية ، لذلك فهو 
ريسه يف ضوء احتياجات التالميذ يراعي االختالفات بني التالميذ ، ويتسم باملعرفة ، ويسمح بتعديل خطط تد

املعرفية ، وما يكشف عنه واقع عمليات التعلم أثناء التدريس ، ومييل الستخدام اسرتاتيجيات تدريسية مثل 
املناظرات( ، ويستمع جيدا لتالميذه ويقدم هلم قدوة جيدة يف كيف متارس  -الندوات -)املناقشات بأنواعها

 . الدميوقراطية
 : توريالنمط الديكتا -2
واملعلم وفق هذا النمط يسلك مسلكا خمالف متاما للنمط السابق فهو متسلط يعتقد يف صحة ما يقوله ال يقبل  

وجهات نظر اآلخرين ، وال يعطي للتالميذ فرص للتعبري أو عرض اآلراء ، فهو ال يبايل باهتمامات وميول 
غه مسبقا ، وال يسمح بتعديل خططه وفق ملتطلبات التالميذ ويلتزم بإتباع خططه التدريسية على النحو الذي صا

املواقف التعليمية الواقعية ، ال يسمح باألخطاء وال يتساهل معها سريع يف استخدام أساليب العقاب دون أن 
 . يعطي اهتمام حنو فهم أسباب األخطاء وكيفية معاجلتها وجتنبها

 : النمط الفوضوي -3
ضى مواقف التعلم ، فهو يفتقد القدرة يف السيطرة على التالميذ وضبط وهو منط ملعلم يسمح بان تسود الفو  

إدارة الفصل على حنو يسمح حبدوث التعلم ، يفتقد القدرة على إصدار تعليمات وتوجيهات تلزم التالميذ 
 باالستجابة ، لذا فان خططه التعليمية ال يستطيع تنفيذها على النحو الذي خطط له مسبقا ، وغالبا ما يكون

 . املعلم فاقد الثقة بالنفس ، أو لديه اجتاهات سلبية جتاه عمله املهين
 : النمط احلازم املنضبط -4
وهو منط ملعلم ملتزم يف تدريسه لديه قدرة على ضبط الفصل وإدارة مواقف التعلم على النحو الذي خطط له  

هم التعليمية للتالميذ يف صورة إجرائية يسهل مسبقا ، ولديه القدرة على توجيه تعليمات ملزمة للتالميذ ، ويقدم امل
هلم متابعتها وأدائها ، يسيطر على مواقف الفوضى ، وال يقبل هبا حني تعرتي مواقف التعلم ، يدرك تالميذه 

الفرق بني احلرية واملسئولية ، ميتثل التالميذ هلذا املعلم بسهولة ، واملعلم وفق هذا النمط يقدم لتالميذه مثال وقدوة 
 . جيدة ، ويسعى تالميذه للحصول على اهتمامه وإبداء السلوك اجليد الكتساب تقديره

 : النمط العشوائي -5
املعلم يف هذا النمط يقدم تدريس دون أن يستند يف ذلك إىل ختطيط أو إعداد مسبق ، فهو ال يعطي اهتمام  

اق النشاط والوسائل التعليمية وغريها ، ويقرتح إلعداد الدروس وجتهيز بيئة التعلم مبا يلزمها من متطلبات مثل أور 
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على تالميذه أداء مهام تبدو له فجأة أثناء التدريس وأثناء تتابع مواقف التعلم ، وحيقق أهداف غري تلك اليت عليه 
 . حتقيقها ، ويوجه تدريسه تبعا ملعطيات مواقف التعلم احلادثة أثناء التدريس

 : قة املتبادلة بني أساليب التدريس وأساليب التعلمأمناط التدريس وفقا للعال ثالثا :
 : النمط املتمركز حول املتعلم -1
املعلم وفقا هلذا النمط يقدم تدريسا يتناسب مع اهتمامات وميول التالميذ ، وهو يسعى دائما لدمج التالميذ مع  

كالت التالميذ واهتماماهتم ، ويعدل عمليات التعلم أثناء التدريس ، ويثري حمتوى مادة التعلم خبربات ترتبط مبش
 . تدريسه وفق ما تكشف عنه استجابات التالميذ أثناء التعلم

 : النمط املتمركز حول املادة الدراسية -2
املعلم وفق هذا النمط يوجه كل اهتمامه حول املادة العلمية من اجل استكمال املقرر واالطمئنان على االنتهاء  

 . مات التالميذ وميوهلم وعن ما ينبغي حتقيقه من أهداف وجدانيةمنه بصرف النظر عن اهتما
 : النمط املتمركز حول التعلم -3
يوجه املعلم وفق هذا النمط اهتمامه حنو املفاهيم وكيف ميكن تنميتها لدى التالميذ ، وحنو أهداف التدريس  

 . داف تدريسهوكيف ميكن حتقيقها ، فهو يساعد التالميذ على النمو من خالل حتقيق أه
 : النمط التعاوين املشرتك -4
يدرك املعلم وفق هذا النمط أمهية التعاون املتبادل بني التالميذ وبعضهم البعض ، وبينه وبينهم ، ويدرك أيضا أن  

طبيعة املتعلم ككائن اجتماعي عليه أن يكتسب املهارات االجتماعية من خالل تعلم حمتوى املواد الدراسية 
فهو خيطط خربات التعلم مبا يشجع على ممارسة تفاعالت تعاونية متبادلة أثناء التدريس بني التالميذ املختلفة ، 

وبعضهم البعض ، وبينه وبني التالميذ ، لذا جند جمموعات العمل ، ومراكز التعلم ، والتعلم باألقران ، والتعلم 
معلم متعاون مع زمالءه يستعني باخلرباء منهم يف التعاوين من االسرتاتيجيات اليت دائما ما يلجا إليها كما انه 

 .التدريس 
 النمط العلمي اإلجرائي -5
املعلم يف هذا النمط يقدر التفكري العلمي ويتبع خطواته عند ختطيطه وإعداده وتنفيذه ، حيث يضع خطط  

تلك اخلطط مع التقييم تدريسه يف صورة سلسله من اإلجراءات واالدعاءات املتتابعة منطقيا ، وحيرص على تنفيذ 
املستمر أثناء التدريس ، كما يقيم إدارته للتدريس بعد االنتهاء من احلصة )تقييما ذاتيا( ، ويسجل مالحظاته ، 

 . للتقييم والتقومي –وهو يف ذلك يتبع نظام صريح 
 : النمط الوجداين -6
س دائما ، يستخدم األمثلة والتشبيهات املعلم يف هذا النمط يظهر اندماج عاطفي قوي يف التدريس ، فهو متحم 

اليت تؤثر على املشاعر ، يستعني بالقصص والوقائع احلقيقية املرتبطة مبوضوع الدرس ، يعد الدرس يف صورة 
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سيناريوهات يربط فيها بني الواقع ومواقف التعلم ، وهو يعتقد أن العواطف واملشاعر اإلجيابية جتعل التالميذ 
 . التعلميقبلون حبب وشغف على 

 : العوامل اليت تؤثر على أمناط التدريس
 . ثقافة اجملتمع ومستواه احلضاري تؤثر على أمناط التدريس -1
 . مستوى إعداد املعلم وأساليب متابعته وتدريبه أثناء اخلدمة تؤثر يف أساليب إدارة التدريس -2
 . تؤثر صفات املعلم الشخصية على منط التدريس إيل حد كبري -3
 . تؤثر اجتاهات املعلم حنو املهنة ، وما يعتقده من قيم ومبادئ على منط التدريس -4
 سيادة منط من أمناط التدريس بني معلمي التخصص الواحد عامل من العوامل اليت تعزز وتدعم هذا النمط -5
لطبيعة النظرية مثل طبيعة املادة التعليمية )احملتوى املعريف للدرس( يؤثر على منط التدريس فالدروس ذات ا -6

الفنون(  -الرياضيات( ختتلف عن الدروس ذات الطبيعة العملية مثل )الرتبية الرياضية -املواد االجتماعية -)اللغات
 . (الرتبية الزراعية -االقتصاد املنزيل -عن تلك اليت جتمع بني النظرية والعملية مثل )العلوم

 :لم املبتدئ يف أمناط التدريساالعتبارات اليت ينبغي أن تراعى من قبل املع
ال يوجد منط تدريس بعينه هو األفضل و إمنا جيب التوازن بني األمناط اجليدة اليت تتالءم مع مادة التعلم  -1

 . وخصائص التلميذ واإلمكانات املتاحة
 . أمناط التدريس ليست منفصلة أو حمددة بدقة ، فهي تتداخل فيما بينها -2
 

 ت التدريسمقارباالفصل الثاني:
 :بيداغوجية األهداف أو التدريس بواسطة األهداف_ 

يقوم ختطيط الوضعيات الديداكتيكية )التعليمية التعلمية( على األهداف البيداغوجية اليت حتتل موقعا هاما داخل 
 العملية التعليمية التعلمية أو املنهاج الدراسي. وبشكل عام ، داخل كل خطاب تربوي ، سواء تعلق األمر

بالتوجهات العامة للسياسة التعليمية أو باملمارسة التعليمية العملية ... األمر الذي أدى إىل ظهور اجتاه تربوي، 
أطلق عليه، " التعليم بواسطة األهداف " ، يف إطار الديداكتيك العام، ضمن املنهاج الدراسي، والذي عرف 

 يات " .تطورا مؤخرا فيما يعرف حاليا " بالتدريس بواسطة الكفا
 L’enseignementإن " التدريس بواسطة األهداف " ، يقودنا نظريا إىل التعليم النسقي 

systématique  الذي يعتمد على نظرية األنساق، وهي نظرية، ترفض كل شيء ينتمي إىل الصدفة ، لتهتم
حنو عقلنة الفعل التعليمي، عن  بالتنظيم املنهجي والعقالين للتعليم .وقد برز هذا التيار منذ اخلمسينات ، بتوجيهه

طريق التخطيط واهليكلة والتنفيذ والتقومي ، وربط نتائجه مبفهوم املردودية واإلنتاجية ، حسب النموذج التعليمي 
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بواسطة األهداف . هذا االجتاه الرتبوي اجلديد، ميتاز عن غريه من النماذج، مبيزة أساسية ، وهي أنه، يقدم 
  يف التدريس ، كما يقدم نسقا قابال للتطبيق ، منسجما يف مجيع جزئياته ومكوناته.للمدرسني نظاما متكامال

 أ. مكونات نسق التعليم والتعلم بواسطة األهداف، يف إطار املنهاج الدراسي :
( مكونات أو عناصر اليت متكن املؤطر واملدرس، 5إن منوذج التعليم بواسطة األهداف، يشمل يف الغالب، مخس)

 وتنظيم درسه، وهي: من ختطيط
 . التقومي.5. الوسائل، 4. الطرائق، 3. احملتوى، 2. األهداف، 1

هذه العناصر وهذه املكونات، تشكل اخلطوات اليت سيقطعها املدرس، حني يهيئ أو ينجز درسه بواسطة 
عليم بواسطة األهداف .وهكذا، ميكن أن نضع للمدرسني خطوات إجرائية، ينبغي أن يقطعوها عند ممارستهم للت

 األهداف، وهي :
أحدد األهداف بالشكل التايل : أحدد األهداف العامة من الدرس، على شكل قدرات ومهارات ومواقف،  -1

سوف يكتسبها التالميذ ) معرفة، فهم ، تطبيق...( مث أحول هذه األهداف العامة إىل أهداف خاصة توحي 
، تبني األفعال و السلوكات اليت سيقوم هبا املتعلم، لكي يربهن مبحتويات معينة حمددة، مث أصيغ أهدافا إجرائية

 على بلوغ النتائج املرجوة .
 أنتقي احملتويات املالئمة لألهداف اليت حددهتا، وأنظمها وفق نسق مرتابط .  -2
 أختار الطريقة املالئمة اليت تبني يل ماذا سأفعل وسيفعل املتعلمون، وكيف سأقدم احملتوى . -3
 تار الوسائل اليت ستساعدين على حتقيق األهداف، وأحدد نوعها وكيفية توظيفها، ومن سيستعملها؟أخ -4
أضع خطة للتقومي، تتضمن اهلدف منه واألدوات اليت سأستعمل والشروط اليت سينجز فيها واملعايري اليت   -5

 ستمكنين من قياس ما يلي :
 ) يف أول الدرس (.. مدى حتكم املتعلمني يف املكتسبات السابقة 1.5
 . مدى ضبط وتكييف احملتويات والطرق والوسائل ) أثناء الدرس (.2.5
 . متحيص النتائج املتوصل إليها ) آخر الدرس ( .3.5
 . مدى مالئمة األهداف احملددة )أثناء وآخر الدرس ( .4.5

.VIIنقد التدريس بواسطة األهداف 
هداف، إىل جمموعة من االنتقادات يف الغرب، منها بشكل تعرضت نظرية األهداف أو التدريس بواسطة األ

 موجز:
 ال تتيح للمدرس احلرية يف اختيار الطريقة املناسبة، بل إهنا تفرض عليه حينما يرتمجها إىل خربات. -1
 (.Marklundليس هو الذي يبدع األهداف، بل يقوم برتمجتها إىل مواقف سلوكية) السويدي مركالن  -2
 تقيد املهارات اإلبداعية واملبادرة عند املدرسني) الواليات املتحدة (.تعمل على   -3
إن التحديد املسبق لألهداف، متنع املدرسني من االستفادة من الفرص التعليمية غري املتوقعة اليت حتدث   -4
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، يفرضها داخل الفصل الدراسي، مبعىن أن هناك مستجدات سيكولوجية وبيداغوجية، حتدث من املتعلم واملدرس 
 (. Jachsonاملوقف التعليمي وال تتناوهلا األهداف) جاكسون 

وجه البعض النقد إىل األهداف، من اجلانب الشمويل هلا، مبعىن أن بعض جوانب السلوك ال تصلح صياغتها  -5
ات يف صورة أهداف كمقياس لسلوك املتعلم، مثل املهن الدقيقة والدراسات اإلنسانية، وذلك الختالف الثقاف

 وق الفردية ونسبة الذكاء...اخل.والبيئات، وكذا الفر 
وهناك من ينتقد األهداف السلوكية على أهنا عملية روتينية بالنسبة للموقف التعليمي، مبعىن أن املادة  -6

التعليمية ثابتة، فيغلب على األهداف، بناء عليه، طابع الثبات، حبيث أن املدرس يشتق أهداف املادة التعليمية 
 ن األهداف العامة الثابتة، ويكررها كل سنة تقريبا، مما يؤدي إىل امللل.م
ومن أعنف هجوم على نظرية األهداف، تلك اليت وصفها أحد الرتبويني اإلجنليز، بأهنا : " العصا الغليظة  -7

وقعه من اليت ستعمل على إرهاب املتعلمني، وهي مطلب من مطالب التربير الرتبوي، وليست وصفا ملا ميكن ت
سلوك، وهي يف نفس الوقت، جزء من احلوار السياسي، وليس احلوار الرتبوي، كما أهنا ليست تنظيما بقدر ما 

 متثل التعبري الساخط يف وجه حتمل املسؤولية الرتبوية ".
 وهناك أصوات يف عاملنا العريب، ال تقل يف هجومها عن خصوم نظرية األهداف السلوكية يف الغرب. فقد وصفها

(، بأهنا ال تقوم بأكثر من جمرد إسهام هامشي 1، السنة 2ممدوح الصديف، )يف جملة الرتبية، جامعة األزهر، ع. 
، يف نقدهم لألهداف Dénoودينو  Jenkinsيف حتسني العملية التعليمية، واستشهد بآراء كل من جينكنز 

وال درجة حتديد هذه األهداف، يؤدي إىل  السلوكية، حيث وجد هؤالء : " أنه ال األهداف السلوكية يف ذاهتا،
 زيادة تعلم الطالب ". ويستعرض الصديف أوجه النقد، ممثلة يف :

 عدم وجود عالقة بني املعرفة والسلوك النهائي للمتعلم. -1
 ينتقد استخدام األفعال السلوكية اليت ميكن قياسها ومالحظتها يف نفس الوقت، وإمهال األفعال األخرى.  -2
 األهداف السلوكية ال تراعي الفروق الفردية، بل تصاغ كسلوك متوقع من مجيع املتعلمني على السواء.  -3
 إن الفرد، رمبا يفكر أو حيس بأمر ما، ولكنه ال يعرب عنه سلوكيا بفعل مرئي. -4

نظرية األهداف، فاجملال ال يتسع هنا لبحث مجيع اآلراء اليت تؤيد أو ختالف األهداف السلوكية، ولكننا نؤكد أن 
تلعب دورا حيويا يف تنشيط عملية تطوير املنهاج الدراسي مبفهومه الشامل، والذي يتضمن احملتوى وتنظيم اخلربات 
وطرائق التدريس والتقومي، ويف نفس الوقت، ال ميكن أن نعمم نظرية األهداف على مجيع مراحل التعليم من جهة، 

أخرى، إذ أن املرحلة االبتدائية اليت تعترب من أخطر مراحل التعليم،  وال على مجيع موضوعات الدراسة، من جهة
ال ميكن لنا حتديد أنواع السلوك اليت نتوقع من املتعلم ممارستها يف حصة دراسية أو وحدة دراسية معينة، ألن 

عية تفكري الطفل املادي، يسمح له بتوظيف حواسه كلها الكتساب جمموعة من اخلربات اللغوية واالجتما
واجلسمية واالنفعالية، ما ال ميكن حصرها يف أهداف سلوكية. ولكن ميكن تطبيق نظرية األهداف السلوكية على 

 موضوعات حمددة، كاللغة واجلغرافية والعلوم... لكن هل هذا هو هدف الرتبية؟



43 

 

 :مراحُل التدريس بواسطة األهداف
 :مراحَل رئيسة تتضمَّنتتلخَُّص مراحُل التَّدريِس بواسطة األهداف يف أربِع 

 مرحلة التصميم
يقوم املدرُِّس بتحديد األهداف اخلاصَّة بالدَّرس؛ ذلك أنَّ لكلِّ درٍس هدًفا عامًّا، وآخَر 

بويِّ  خاصًّا ميكُن جتزئُتُه إىل جمموعة من األهداف اجلزئية اإلجرائية )اختيار احملتوى الرتَّ
 ساعدة(.املالئم، حتديد املبادئ، حتديد الوسائل امل

 مرحلة التحليل

إىل عناصرها  وذلك بتحليل احملتوى التعليمي )املادة الدِّراسيِّة(، عن طريق جتزئة املادة
بويِّ، مع مراعاة مبدأ  ومكوناهتا األساسيَّة باالستناد إىل معايرَي خاصَّة بتنظيم احملتوى الرتَّ

، ومن البسيط إىل املعَ  قَّد، مراعاة معايري الطرائق املختارة التَّدرُّج من العامِّ إىل اخلاصِّ
ومدى ُمالَءَمِتهـا للهدف من الدرس والفئة املستهدفة، مثَّ مراعاة الضغوط اليت يفرُضها 

 املوقُف الرتبويُّ، واقرتاح البدائل املالئمة للتعديل والتغيري.

 مرحلة التنفيذ
ورة عملية التدريس؛ أي: مجلة اخلطوات الرئيسة ال يت يتَّبُعها املدرُِّس لنقل وتشمل َسرير

 معارفه وحتقيق أهدافه.

 مرحلة التقومي

ويُقَصُد هبا إصداُر أحكاٍم كميَّة أو نوعيَّة على قيمة  وُتسمَّى أيًضا مرحلة التعديل،
 عمٍل ما.

من خالل إجناز متارين )َتوليفيَّة( تطبيقيَّة؛ لتقومي ما اكتَسَبه املتَعلُِّم خالَل العمليِّة 
 ِليِميَّة التـََّعلُِّميَّة.التَّع

 :مثال لبعض أهداف الدراسات االجتماعية 
 :أنَّ أهداَف الدراسات االجتماعيَّة تتمثَُّل يف [4](دبور واخلطيب) ويف هذا الباب يرى

بتزويده بقدٍر من املعلومات واملهارات، واخلربات اليت ُتسِهُم يف إكساِبه بعَض  تنمية الشخصيَّة السَّويَّة للطالب -1
  .القيم واالجتاهات اإلجيابية

فهم الطالب بيئته من نواحيها املختلفة، متدرًجا من البيت إىل املدرسة، إىل القرية أو املدينة، إىل اللواء أو  -2
 .احملافظة، إىل الوطن العريب الكبري

  .ة روابط اأُلُخوَّة بني األمَّة العربيَّة واألمَّة اإلسالميَّةتقوي -3

http://www.alukah.net/social/0/9015/#_ftn4
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 .غرس روح املشاركة اإلنسانيَّة املبنيَّة على االحرتام والتقدير بني األمم والتَّعاون اإلنساينِّ يف بناء عامل أفضل -4
 .التَّدريس مبفهومه املعاصر أو ما ُيسمَّى التدريس بالكفايات -5

بويَّة التَّعليِميَّة، يدور حول التَّدريس  -خاصة يف الثَّمانِيِنيَّات  -ُث سابًقا بعدما كان احلدي يف األوساط الرتَّ
باألهداف، أصبحنا اليوَم َنسمُع احلديث حول التَّدريِس بالكفايات، وقد بدأتر تظهُر بعُض الكتابات حوَل 

وِمن هنا يأيت السؤال: ملاذا الكفايات؟ وما الدَّواِعي  املوضوع عندنا يف املغرب، لكنها ما زالتر يف بداية الطَّريق،
 إىل ذلك؟

بية والتَّعليم أنَّ ظهوَر مفهومِ  بالواليات املتحدة األمريكيَّة جاء  (الكفايات) يرى الباحثون واملهَتمُّون مبجال الرتَّ
 .َة بأمريكا يف بداية القرن العشريناألهداف، واليت واكبت النَّهضَة الصِّناعيَّ  (بيداغوجيا) نتيجًة للنَّقص احلاصل يف

اِذ املبادرة، وهذا ما دفع املهَتمِّني  هذا النقص مَتَثَّل باخلصوص يف السلوك اآليل واجلامِد الذي حَيُدُّ من اإلبداع واختِّ
تياِد آفاق احلياة املعاصرة إىل اقرتاح التَّدريِس بالِكَفايات؛ كبديٍل لتجاُوِز النَّمطيَّة يف املنظوِر السُّلوكيِّ من جهة، والر 

 .املتَّسمِة بالتَّعقيِد من جهٍة ثانية
 .هلذا املصطلح، لكنر ال بأس -حىت التخمة  -بعد جَتوُّلِنا يف بعض املراجِع الحظرَنا أنَّ هناك تعريفاٍت 

 :سرٌد لبعض التَّعريفات
 :أواًل: التحديُد اللُّغويُّ ملصطلح الكفاية

فإنَّ أهمَّ تعريٍف للِكَفاية أو الَكَفاءة هو الذي  -يف اللُّغة العربيَّة  -يف ُلغتنا  (الِكفاية) عىنوال بأَس أن ُنشرَي إىل م
(؛ حيُث ذكر قوَل حسَّان بن 269يُورُِده ابُن منظوٍر يف "لسان العرب" )دار اجليل، بريوت، اجمللد اخلامس، ص

ليس له نظرٌي وال َمثيٌل، والَكِفيُء: النظري،  -ه السَّالم علي -ثابٍت: "وُروُح الُقُدِس ليس له ِكفاء؛ أي: جربيُل 
ُء، واملصدر: الَكَفاءة، والكفاة: النظري واملساوي؛ يقول تعاىل وملَر َيُكنر َلُه ُكُفًوا  * ملَر يَِلدر وملَر يُوَلدر } :وكذلك الُكفر

َر وغريَها: إذا َكبَ 4-3اإلخالص: ] {َأَحدٌ  رَِغ ما فيها، الُكَفاة: اخلََدُم الذين يقومون [، ويقاُل: َكَفأرُت الِقدر برُتها لتُـفر
 .باخلدمة، مجع كاٍف، وَكَفى الرَُّجُل ِكَفايًة، فهو كاٍف، إذا قام باألمر

 :ثانًيا: مفهوُم الِكفاية يف جمال الثَّقافة العربيَّة
 :داللُة املفهوم عند ابِن خلدون

ُق يف ا هو حبصول َمَلَكٍة يف اإلحاطة  -التَّعليم والتَّفنُّن فيه، واالستيالُء عليه  يقوُل عبُدالرمحن بُن َخلردون: "احلَذر إمنَّ
ُق يف  مببادئه وقواعده، والوقوِف على مسائِِله، واستنباط فروعه ِمن أصوله، وما مل حَتصلر هذه امللكُة مل يكن احلَذر

َلَكةُ هي يف غري الَفهم و 
َ
َم املسألة الواحدة من الفن الواحد ذلك الفنِّ املتناول حاصاًل، وهذه امل الوعي، وألنَّا جنُد فـَهر
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َلَكة إمنا هي للعامِل أو الشَّاِدي يف الفنون 
َ
ووعَيها مشرتًكا بني َمن َشَدا يف ذلك الفنِّ وبني َمن هو ُمبرَتِدٌئ فيه، وامل

 ."دون َمن سوامها
مة أنَّ الِكَفاية عند ابِن َخلدون   .حاصلةٌ ملن له امللكة، وكان شاديًا يف ختصٍُّص ُمعنيَّ ُيالَحُظ ِمن نصِّ املقدِّ

 :مفهوُم الِكَفاية يف جمال االقتصاد
كلُّ الِكَتاباِت اأُلوىَل حوَل الِكَفايات كان َيطَغى عليها اخلطاُب املقاواليت؛ مما يَُدلُّ على أنَّ املفهوَم كان وليَد هذا 

األسباَب اليت أدَّتر إىل ظهور مفهوِم الِكَفاية فيما  (1994Philippe Carré اريفيليب ك) اجملال، ويـَُلخِّصُ 
 :يلي

قاَولة وظروِفها، وبتَطوُّر األسواق وتوقعات املستهلكني؛ ِمن حيُث احلاَجاُت  :السبب األول 
ُ
مرتبٌط بسياق امل
 .والضُّغوط املمارسة على املقاوالت

 .(التايلوري) ُث مَتَّ التَّخلي تدرجييًّا عن النِّظامُمتعلٌِّق بتطوُّر أساليب التنظيم؛ حي :السبب الثاين 
َماَرسات داخل التَّنظيماِت؛ أي: باحلركة الضَّروريَّة داخل املقاوالت :السبب الثالث 

ُ
 .مرتبٌط بامل

 .خَيُصُّ التدبرَي التَّوقُِّعي؛ أي: النظرة املستقبليَّة وما يُتوقع من تطورات :السبب الرابع 
بيةوِلَما َأحرزَ   .ه توظيُف مفهوم الكفاية يف هذا اجملال على املردوديَّة واجلودة، كان ال بُدَّ من نقلٍة إىل َميَدان الرتَّ

 :حتديُد مفهوِم الِكفاية يف جمال الرتبية
بية والتَّكوين" أنَّ الكفايةَ  يت هي اخلاصية اإلجيابيَُّة للفرد، وال compétence ُيشرُي "القاموُس املوسوعيُّ للرتَّ

َتشهُد بقدرتِه على إجناز بعِض املهام، وُيضيُف أنَّ الكفاياِت شديدُة التنوُّع، فنجد الكفاياِت 
سهلة إلجناز مهامَّ عديدة، كما جنُد الكفاياِت  compétences générales العامَّةَ 

ُ
القابلَة للتحويل، وامل

ظَُّف إال يف مهامَّ خاصٍَّة جدًّا، وهناك كفاياٌت اليت ال تـُوَ  compétences spécifiques النَّوعيََّة أو اخلاصَّة
ُر الَعالقاِت االجتماعيََّة والتَّفاُهَم بني األفراد ُل التـََّعلَُّم وحلَّ املشكالت، وأخرى تـَُيسِّ  .ُتسهِّ
فرد، بينما يف التَّصوُّر املعريفِّ وميكُن القوُل إمجااًل: إنَّ الِكَفايَة يف املنظور السُّلوكيِّ هي املهامُّ واألعماُل اليت يُنِجزُها ال

 .يُنظر إليها كإسرتاتيجيَّة لتأطري األنشطة
م َتَصوُّرًا  " CEPEC وجَتُدر اإلشارُة إىل أنَّ "مركز الدراسات البيداغوجية للتجريب واإلرشاد الفرنسي قدَّ

ٍق من املعارف املفاهيميَّة متكاماًل لالشتغال بالكفايات يف التعليم؛ حيُث َعرَّفها: "تُعَرُف الكفاية كَنسَ 
من  (املواقف) ، واليت تَنَتِظُم على شكِل خطاطات إجرائيَّة تكُمُن داخَل فئٍة من الوضعيَّات(الِعلرِميَّة)واملهاريَّة

 .[5]"مالئم(  performance) أداءوحلِّها بإجناز  -مشكلة  -التَّعرف على مهمٍة 

http://www.alukah.net/social/0/9015/#_ftn5
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وانطالًقا من هذا التَّعريف؛ فإنَّ ما ينبغي أنر يُؤخَذ بعني االعتبار حني تعريف الكفاية ليس هو السُّلوك كردِّ فعٍل 
 عضلي أو ُغَدِدي، كما يُعربِّ عنه السُّلوكيُّون بل هو التعبرُي عن املهام؛ ألنَّ الكفاية ُتشري إىل القدرة على تنفيذ

 .مهمٍَّة ُمعطاة بطريقة ُمررِضية
هو عمليٌَّة تربويٌَّة هادفٌة وشاملة، تأخذ يف  -إضافًة لكونه ِعلرًما تطبيقيًّا انتقائيًّا ُمتطوِّرًا  -إنَّ التَّدريس املعاصر 

ميذ، واإلدارِة املدرسيَّة، والُغَرِف االعتبار العوامل املكوِّنة للتَّعلُّم والتَّعليم كافًَّة، ويتعاون خالهَلا كلٌّ ِمن املعلِِّم والتال
بويَّة والتدريس، إىل جانِب ذلك عمليُة تفاعٍل  الصَّفيَّة، واألسرِة واجملتمع؛ لتحقيِق ما ُيسمَّى باألهداف الرتَّ

، َوسيلَُتها الفكُر واحلواسُّ والعاطفُة واللُّغة  .اجتماعيٍّ
من أجل حتقيق أهداٍف ُمَعيَّنة، ومعىن  لكلٍّ منهما أدواٌر مُيارُسها؛ والتَّدريُس موقف يتميـَُّز بالتَّفاُعِل بني طرفني،

إذر إنَّه يأيت إىل املدرسة  -كما الحظرَنا يف مصطلح التَّدريس التَّقليديِّ   -هذا: أنَّ التِّلميَذ مل يـَُعدر سلبيًّا يف موقفه 
إىل إجابات، فالتِّلميُذ حيتاُج إىل أنر يـََتعلََّم كيف يتعلَّم؟  ُمَزوًَّدا خبرباٍت عديدة، كما أن لديه تساؤالٍت ُمتنوِّعًة حتتاجُ 

 [6].وهو يف حاجٍة أيًضا إىل تعلُّم مهاراِت القراءة واالستماع، والنقد وإصدار األحكام
 :كالتبيداغوجيا الكفايات ووضعية حلِّ املش - 3

 .(لتحليل وضعية )مشكلة [7]اخلصائص الديداكتيكية - أ
 :وات التاليةيف اخلط [8](تربز أهمُّ اخلصائص الديداكتيكية للوضعية )املشكلة
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 (:مراحل تحليل الوضعية )المشكلة -ج 

 دور األستاذ باعتباره منشطًا املرحلة

 وضعية االنطالق

 اإلعداد املادي )حجرة الدرس، األدوات...(. - 
 طرح الوضعية )املشكلة( وتوضيحها. - 
 إشراك كل املتعلمني يف فهم الوضعية )املشكلة(. - 
 ل.حتديد زمن العم - 
 خلق جو مناسب. - 

 البحث عن احللول

  تنظيم اقرتاحات )فرضيات( املتعلمني. - 
  حث املتعلمني على التعبري بوضوح. - 
  اإلنصات إىل االقرتاحات وإعادة صياغة األفكار. - 

 طرح أسئلة للحصول على مزيد من املعلومات.

 االستثمار
 طلب توضيحات حول ما توصل إليه املتعلمون. - 
 حتليل إجابات املتعلمني ومناقشتها. -

 االستنتاج
 تذكري باإلشكالية. -
  تذكري بأهم اخلطوات اليت سلكها املتعلمون يف حبثهم عن احللول. -
 خالصة النتائج املتوصل إليها. - 

 

 ما الفرُق بني بيداغوجيا األهداف واملقاربة بالكفايات؟
، غرَي أنَّه َوصرٌف جُمانٌب للصَّواب؛ (لبيداغوجيا األهداف) لى أهنا جتاوزع (بيداغوجيا الكفايات) كثريًا ما ُتوَصفُ 

هي  (الكفايات) على أنَّ  -الدكتور/ حممد الدريج خاصة  -إذ يصر الكثري من الباحثني املهتمِّني باحلقل الرتبوي 
مريكيَّة تبدو فيه الكفاية أقرب إىل اجليُل الثاين من األهداف، كما أنَّ النَّموذَج الِكَفاِئيَّ بالواليات املتحدة األ
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؛ حيُث يـَُعرِّفُ  ا: املعرفة واملهارة أو املوقف؛ حيث ميكن  Anderson (أندرسون) اهلدف السُّلوكيِّ الكفاية بأهنَّ
 .التفوق داخل وضعية خاصة

اف، قبل أن يتمَّ يف حماولٍة أجراها للكفايات، اقرتح منوذًجا يَنطلُق من تقدمي األهد (كزافيي روجريز) كما أنَّ 
ما ُيسمِّيه اهلدف اإلدماجيَّ النهائيَّ  (روجريز) إدماُج هذه األهداف من خالل وضعيَّات، ويف هذا اإلطار يقرتح

َمترُه )بيداغوجيا الكفايات( من جديد هو ، بل إنَّ هناك َمن يَذهُب إىل أنَّ م[9]واهلدف اإلدماجيَّ الوسيط ا قدَّ
 .(وضعيَّات دالة) وإعطاؤها معىن ضمن (إدماج التعلُّمات)ما ُنسمِّيه بـ

جُمَزَّأًة وخاليًة من املعىن وغريبًة عن حميطها؛ هلذا فهو  -حسَب املقارَبِة باألهداف  -هذه التـََّعلَُّماُت اليت كانت 
 .من التَّدريِس باحملتويات إىل التَّدريس بالوضعيَّات -صون كما يصُفه املتَخصِّ   -انتقال 

ملقاربُة إذر مُتثال صحيٌح أنَّ هناك فروًقا جوهريًَّة بني املقاربتني، بـَيرَد أنَّ هذه الفروق ال تقطع بينهما؛
اليت تُركز على  (بيداغوجيا األهداف) ؛ لذا حاولتر جتاوَز نقائص(لبيداغوجيا األهداف) تواصالً وإغناءً (بالكفايات

م؟) اكتساب املعارف واملهارات ََ هنية اليت تعتمل يف ذهن املتعلِّم أثناء التَّعلُّم(ماذا نتعلَّ ما  :، وتـُهرمل العمليَّاِت الذِّ
َُوظَّفة أثناء التَّعلُّم؟

َنظِّمة لعملية ال العمليات الذِّهنية امل
ُ
تعلُّم، من وذلك باجلمع بني االهتمام باحملتوى وبالعمليَّات امل

يَتمرَُّس  (وضعيَّات دالة) إالَّ يف -َحَسَب مبادئ املقاربة بالكفايات  -خالل اهتمامها باملتعلِّم الذي ال يتعلَّم 
هذا املوقف بقوله: "تُعترب الكفايُة وسيلًة الكتساب حمتوى املادَّة؛ إذ ال   Filarsnier داخَلها بكفاياته، ويدعم

اليت تُدَمج داخل  (موضوع التَّعلُّم) الفراغ، مبعىن: أنه جيب استعمال حمتوى املادَّة من (الكفاية) ميكننا تنشيط
 ."بالنسبة إليه (دالةً ) سياق حُيدِّد وضعيَّة املهمَّة املقرتحة على املتعلِّم؛ وذلك جلعلها

 :(املعىن البيداغوجي لإلدماج )نشاط اإلدماج
بشكٍل مرتابٍط يف  (جتنيدها) خمتلَف ُمكتسباته املدرسيَّة، وتعبئتها يفيُد اإلدماُج )بيداغوجيا( توظيف التلميذ 

إطار وضعيَّة ذات داللٍة، واعتباره الفاعل األساسي يف إدماج املكتسبات، كما أنه ال ميكن إدماج إالَّ ما هو 
  .ُمكتَسب

موعًة من املكتسباِت املنفصلة؛ وظيفته األساسية َجعل التلميذ يـَُعبُِّئ جم (ديداكتيكي) نشاُط اإلدماج هو نشاط 
  .(من أجل إدماجها وإعطائها معىن )ربط املكتسبات السابقة باملكتسبات اجلديدة

هي املعارُف واملهاراُت، واملواقُف واالجتاهات، وكلُّ الوسائِل املرتبطة بالوضعيَّة وسياِقها، واليت  :(املصادر)املوارد 
 .تكوُن ضروريًَّة لبناء الكفاية

 :(فاهيم املرتبطة بالكفايةامل)

http://www.alukah.net/social/0/9015/#_ftn9
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 .اإلدماج: ربٌط بني املوارد املكَتَسبة واملنفِصَلة؛ لغاية تفعيِلها وتوظيفها؛ لتحقيِق غايٍة معينة 
 :(التعاطي مع وضعية )مشكلة

  :ثالثٌ  -َوفرَق كزافيي روجرز  -الوضعيَّة: وهي  
  .قوميديداكتيكية، وضعيَُّة إدماج، وضعيَُّة ت (مشكلة) وضعيَّةُ  
دٍة بشكل دقيق، يتَّسُم بالتناُسق والنجاعة والثبات  :Habilité املهارة  التَّمكُّن من أداء مهمة حمدَّ

 .(...حماكاة، رسم، إجناز جتربة)النسيبِّ 
 :وتتضمن (capacit) قدرة 

القدرة على التحليل ) :ها؛ مثلالتَّمكُّن، واالستعداد، واألهليَّة للفعل، يتطلُب اكتساهُبا وقًتا طوياًل، وَيصُعب قياسُ 
 .(...أو الرتكيب أو النقد

القيام مبهامٍّ يف شكل أنشطٍة أو سلوكيَّاٍت آنيٍة وحمددة، وقابلٍة  :performance األداء أو اإلجناز 
 .للمالحظة والقياس، وعلى مستوى عاٍل من الدِّقَّة والوضوح

اخل :aptitude االستعداد  ِديَّةجمموعٌة من الصفات الدَّ  .يَّة اليت جَتعُل الفرد قاباًل لالستجابة بطريقٍة ُمعيَّنٍة وَقصر
 :اهلدف النهائيُّ لإلدماج

  :يتمثَُّل اهلدُف النهائيُّ لإلدماج املعتمد يف مرجعيَّة التَّكوين فيما يلي
تخطيِط وبـَلرَورِة، وتدبرِي وتقومي عند هناية التَّكوين، ُيصبح الطالُب)ة( األستاذ)ة( قادرًا على تعبئِة خُمتلف املوارد؛ ل"

أنشطٍة تعليميٍَّة وتـََعلُِّميَّة يف خمتَلف موادِّ ومستويات املدرسة االبتدائية، وَوفرَق التَّوجيهات الرمسية والربامج واملناهج 
ملمارساتِه وهبامٍش املقرَّرة، مع أخذ خصوصيَّاِت املتعلمني الذاتية واملوضوعية بعني االعتبار، والتَّسلُّح بنظرة نقدية 

 ."من احلريَّة واإلبداع، يف أُُفِق حَترِيني هذه املمارسات وتطويرها باستمرار
 :التايل من اجلدول (بيداغوجيا اإلدماج أو املقاربة بالكفايات)و (بيداغوجيا األهداف) تنطلق يف حتديد الفروق بني

  

 (ججدول يقارن بين )بيداغوجيا األهداف( و)بيداغوجيا اإلدما 

 بيداغوجيا اإلدماج بيداغوجيا األهداف املواضيع

-  Le Boterg ساعدت أعمال -على منو   Skinner ساعدت أعمال -اخللفية 
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التعليم املربمج الذي خيتلف عن الرتبية التقليدية  النظرية
 يف:
 تقسيم السلوك إىل وحدات جزئية. -1
 التنظيم التدرجي لتلك الوحدات. -2
 املكافأة الفورية لكل استجابة. -3
 نسق التعليم مع قدرات كلِّ تلميذ. مالءمة -4

 Deketele  - Rey - Rogiers   إخل...
على تطوير املفاهيم واخلصائص املميَّزة للمقاربة 

بالكفايات اليت نشأت يف الوسط املهينِّ املؤسسي 
 قبل أن تستفاد منها املدرسة يف:

ايات إدماج مكتسبات املتعلِّم وإكسابه كف -1
 مستدمية.

 املتعلِّم هو الفاعل يشارك يف عملية تكوينه. -2
 يبين معارَفه انطالًقا من تفاعله مع أترابه. -3
 مالءمة نسق التعليم مع قدرات كلِّ تلميذ -4

 )البيداغوجيا الفارقية(.

ميرُّ حتقق املشروع وفق املقاربة باألهداف  -
 مبراحل ثالث:

 * حتليل احلاجات.
 ألنشطة الرتبوية.* برجمة ا

 * تقييم النتائج.

يعد املشروع وفق املقاربة يف الوضعيِّة فهي  -    
 املنطلق األساسي لكلِّ أنشطة التعلُّم.

* يتبني املتعلِّم من خالل ما ميارسه من أنشطة 
 جدوى التَّعلُّمات.

 * تقييم دوري للتعلُّمات.
 وهو تقييٌم تكويين أكثر منه تقييم إشهادي جزائي.

 * تُركَّز خاصًَّة على املعارف. التعلُّم
 * يهدف إىل تعلُّمات حمددة بدقة.

 * تعلُّمات جمزأة )أهداف غري مدجمة(.
 * متأثرة بالسلوكية.

 * تتطور عادة من خالل متارين نظرية.

 * تركز، خاصَّة على املهارات والقدرات.
 * هتدف إىل تعلُّمات عامة، غري جمزأة.

 )معارف، مهارات، قدرات(.* تعلُّمات مدجمة 
 * متأثرة بعلم النفس العرفاين.

 * تتطور غالًبا من خالل أنشطة تطبيقية.

* يتبني بسهولة النتيجة اليت جيب بلوغها )حمددة  املتعلِّم
 بدقة(.

* تركز على تعليمات مضبوطة، هتدف إىل أن 

ة اليت يصُل إليها * يصُعُب على املتعلِّم تبنيُّ النتيج
 )عامة(.

* تركز على تعليمات عامة تسعى إىل املبادرة 
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)مُيكن أن ختلق لدى املتعلم شعورًا بعدم الثقة يف  يشعر املتعلم بالطمأنينة.
 بداية التعلم(.

 وضعيَّات
  التعليم
 والتعلُّم

م املعلِّم وضعيِّات تعليميِّة متتالية يستثمرها  - يقدِّ
يراه متوخًِّيا طريقَة االستجواب، مثَّ يكمل ما 

مناسًبا من شروح وتوضيحات، معتمًدا طريقة 
العرض، فال ُيسهم ِمن مَثَّ املتعلُِّم إال بتكرار ما 
يُلقى عليه، وباإلجابة عن األسئلة املطروحة؛ 

ا هي وضعيَّة مصطنعة  ذلك أنَّ وضعيَّة التعلُّم إمنَّ
جمزَّأة ال حتمل معىن بالنسبة إىل املتعلِّم، فهي 

 اهتماماته.بعيدة عن مشاغله و 

ينطلق املعلِّم يف املقاربة بالكفايات من وضعيَّات  -
اندماجية حقيقيَّة ذات داللة وثيقة الصِّلة حبياة 
التلميذ، فال تقدم املعلومات واملعارف واملفاهيم 

م مرتابطة ومتكاملة، ضمن  منفصلة، بل تُقدَّ
وضعيِّات طبيعيِّة من نوع ما يعيُشه التلميذ يف 

 ة داخل املدرسة أو خارجها.حياته اليوميِّ 
التأكيد على العمل اجلماعي أثناء استثمار  -

 الوضعيَّة االندماجية.
م  - مُيكن أن تكون وضعيَّة التعلُّم استكشافيَّة تُقدَّ

يف مرحلة االستكشاف تتطلب البحث وإقامة 
املقارنة؛ لتنتهي إىل اكتشاف احللول وبناء معارف 

 جديدة.

 ة التعليم التلقيين.* أمهيَّ      التعليم
 * مقاربة حتليلية.

* التخطيط لألنشطة بالنظر إىل األهداف أواًل، 
 وما مت بالنظر إىل حمتوى املادة.

* أمهية التعليم التفاعلي )الذي يركز على أنشطة 
 التعلُّم وعلى التقييم التكويين(.

 * مقاربة إمجالية.
مث * التخطيط لألنشطة بالنظر إىل الكفايات، ومن 

 إىل حمتوى املادة.

 * تقييم سهل.     التقييم
 * مقياس موضوعي.

* التقييم بواسطة سؤال ويف بعض األحيان 
 بواسطة املشروع.

 * تقييم معياري: مقارنة بني التالميذ.

 * تقييم مشروط مبعايري.    
 * مقياس ذايت )حيمل ُحكًما معيًنا(.

 * البحث عن اإلدماج بني التعليم والتعلم والتقييم.
 * التقييم بواسطة أو نشاط اندماجي.

* تقييم دوري ومنتظم: مقارنة النتائج مبحكات 
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 * يف العادة كمي.
* تبحث عن مشروعية احملتوى )تغطي جمموع 

 حمتويات املادة(.
 * يصعب حتديُد َموثوقيَِّتها.

 خترب عن النتائج بالنظر إىل األهداف. *

 النَّجاح.
 * يف العادة نوعي.

 نتقي حمتويات بالنَّظر إىل القدرات املدجمة.* ت
 * يسهل حتديُد َموثوقيَِّتها.

* خترب عن درجة متلك املتعلِّم للكفايات وعن 
 إسرتاتيجيات التعلم.

  

حُتاوُل َتفاِدي جتزِئة  (بيداغوجيا اإلدماج) لئن كشفتر هذه املقارنُة عن تواُصٍل منطقيٍّ بني املقاربتني، فإنَّ 
ات، وتعمُل على إدماج املكتسبات، فتجديُد الربامج ال يَعيِن إًذا جمرَّد صياغة جديدة للربامج، ولكنَّه تصوٌُّر التَّعلُّم

مية، باعتباره ذاتًا فاعلًة تُعيد بناء وهيكلة معارفها، انطالقًا ممَّا  َُ َّ جديٌد ملنزلة املتعلِّم يف العمليَّة التعليمية التعّل
ِد قدراتِه وكفاياتِه داخل وضعيَّة اندماجيَّة حصل هلا من خرباٍت وجتاربَ   مدرسيَّة وغري مدرسية، تساعُده على حشر

 مفهوم املقاربة: -

املقاربة هي أسلوب تصور ودراسة موضوع أو تناول مشروع أو حل مشكل أو حتقيق غاية. وتعترب من الناحية 
تصور وبناء منهاج تعليمي. وهي منطلق لتحديد التعليمية قاعدة نظرية، تتضمن جمموعة من املبادئ، يستند إليها 

االسرتاتيجيات والطرق والتقنيات واألساليب الضرورية، واملقاربة تصور ذهين، أما اإلسرتاتيجية فتتمثل يف جمريات 
 نشاط البحث والتقصي والدراسة والتدخل.

ة تأخذ يف احلسبان كل العوامل املقاربة هي تصّور وبناء مشروع عمل قابل لإلجناز يف ضوء خّطة أو اسرتاتيجي
املتداخلة يف حتقيق األداء الفّعال واملردود املناسب من طريقة ووسائل ومكان وزمان وخصائص املتعلم والوسط 

 والنظريات البيداغوجية.

 معنى المقاربة بالكفاءات: -9
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ت منطقها األنشطة هي مقاربة أساسها أهداف معلن عنها يف صيغة كفاءات يتم اكتساهبا باعتماد حمتويا
البدنية والرياضية كدعامة ثقافية وكذا مكتسبات املراحل التعلمية السابقة، واملنهج)طرق التوصل والعمل( الذي 

 يركز على التلميذ كمحور أساسي يف عملية التعلم.

ى  كما يتضمن التعلم عملية شاملة تقتضي إدماج معلومات علمية وأخرى عملية تساعد يف التعرف أكثر عل
 كيفيات حل املشاكل املواجهة

يعترب هذا املنهج الرتبوي حديثا، إذا ما قورن بالتعليم التقليدي الذي يعتمد على حمتويات مفادها التلقني واحلفظ، 
فمسعى هذه املقاربة إذن هو توحيد رؤية تعليم/التعلم من حيث حتقيق أهداف مصاغة على شكل كفاءات 

يد املوارد املعرفية واملهارية والسلوكية لتحقيق امللمح املنتظر)الكفاءة( يف هناية مرحلة قوامها احملتويات، وتستلزم حتد
 تعلم ما. 

 لماذا المقاربة بالكفاءات؟ -9-1

مشكلة جتزئة  -كغريه من األنظمة الرتبوية يف العامل  -من اإلشكاليات اليت واجهت النظام الرتبوي يف بالدنا
ابقة، إذ تضم يف ثناياها قائمة من املفاهيم جيب على املتعلم تعلمها، وبعض املعارف اليت ميزت املناهج الس

املهارات عليه اكتساهبا يف كل مادة من املواد الدراسية، والنتيجة هي تراكم املعارف لدى املتعلم دون إقامة روابط 
علم من أجل أن يتعلم ، وليس بينها، مما حيول دون امتالكه ملنطق االجناز واالكتشاف، بعبارة أخرى، جبد نفسه يت

 لفعل شيء ما أو حتليل واقع والتكيف معه استنادا على ما تعلمه.

وكحل هلذه اإلشكالية، مت اعتماد املقاربة بالكفاءات كاختبار بيداغوجي يرمي إىل االرتقاء باملتعلم، من منطق أن 
واملهارات املنظمة واألداءات، اليت تتيح هذه املقاربة تستند إىل نظام متكامل ومندمج مع املعارف، اخلربات، 

 للمتعلم ضمن وضعية تعليمية/ تعلميه اجناز املهمة اليت تتطلبها تلك الوضعية بشكل مالئم.

إن هذه املقاربة كتصور ومنهج منظم للعملية التعليمية/ التعلمية، تستند إىل ما أقرته النظريات الرتبوية املعاصرة 
ليت تعد نظرية نفسية لتفسري التعلم وأساسا رئيسيا من األسس النفسية لبناء املنهج وخباصة النظرية البنائية ا

 املدرسي، الذي ينطلق من كون املعرفة:   

  .تبىن وال تنقل. تنتج عن نشاط. حتدث يف سياق. هلا معىن يف عقل املتعلم.عملية تفاوضية اجتماعية  
    .تتطلب نوعا من التحكم 
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يركز على بيداغوجيا اإلدماج، باعتبارها مسار مركب ميكن من تعبئته املكتسبات أو عناصر  هذا النوع من املناهج،
مرتبطة مبنظومة معينة يف وضعية دالة، قصد إعادة هيكلة تعلمات سابقة و تكييفها مع متطلبات وضعية ما 

و تأسيس روابط بني خمتلف الكتساب تعلم جديد. ومن مث، فاملنهاج املبين على هذه البيداغوجيا يقود املتعلم حن
املواد من ناحية، وربط هذه األخرية خبرباته وقيمه وكفاءاته وواقع جمتمعه من جهة أخرى. وعموما فإن املناهج ذات 

 الطبيعة اإلدماجية تعمل على جعل املتعلم:

  بوضعيات يعطي معىن للتعلمات اليت ينبغي أن تكون يف سياق ذي داللة، وفائدة بالنسبة له، وذات عالقة
 ملموسة قد يصادفها فعال.

  يتمكن من التمييز بني الشيء الثانوي واألساسي والرتكيز على هذا األخري كونه ذو فائدة يف حياته اليومية أو
 ألنه يشكل أسسا للتعلمات اليت سيقدم عليها.

 .يتدرب على توظيف معارفه يف الوضعيات املختلفة اليت يواجهها 
 معارفه والقيم اجملتمعية والعاملية، وبني غايات التعلمات، كأن يكون مثال مواطنا يركز على بناء روابط بني 

 مسؤوال، عامال كفؤا، شخصا مستقال.
  يقيم روابط بني خمتلف األفكار املكتسبة واستغالهلا يف البحث عن التصدي للتحديات الكربى جملتمعه، وما

 يضمن له التجنيد الفعلي ملعارفه وكفاءاته.
 تم اجناز النشاط بالشكل املأمول والعمل على حتقيق اهلدف منه، على املدرس أن يتيح للمتعلم:ولكي ي

االهنماك الفعال: وذلك بتوفري الوقت الكايف للمتعلم لتأمني اخنراطه يف عمل يفضله ويرغب فيه، ويشعر بأنه  -
 املختلفة. يستجيب حلاجاته، أي وضعية ميارس فيها تعلمه بكيفية نشيطة، وموظفا طاقاته

 االنغماس: من خالل توفري حميط مثل الوسائل املستهلة للقيام بالنشاط التعليمي املستهدف.  -
التملك: مبعىن جعل املتعلم يشعر بأنه صاحب النشاط التعلمي أو ما ينتج عنه، وذلك حبكم اختياره للنشاط   -

 يف شكله وحمتواه.
 علميا من املدرس للكفاءات املستهدفة.             النمذجة: مبعىن متكني املتعلم من أن يرى توضيحا -
االستجابة املشجعة: أي أن أداء املتعلم جيب أن يتبعه رد من املدرس ليشعر بأنه حمل رعاية واهتمام، وأن يكون  -

 الرد بناءا ومشجعا.
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املتعلم أمام وضعيات وهذا التعليم/ التعلم، حيتاج إىل طرائق تدريس نشيطة من بينها التدريس باملشكلة، إذ يوضع 
 تعلم باعتبارها نشاطات معقدة تطور لديه روح املالحظة، اإلبداع، الفعل، 

 ومبعىن آخر اجناز مهمات مثل )كتابة رسالة شفهية أو كتابية، حل مشكل يف الرياضيات...(. 

 وتعترب الوضعيات مبنظور بيداغوجيا اإلدماج:

  از هدف خاص لدرس أثناء تعلمات منهجية تقوده إىل صياغة وضعيات للتعلم: فيها يقرتح على املتعلم اجن
موضوع، فكرة، استنباط، تعريف، عرض قاعدة...اخل، وهذه الوضعيات تنمى من خالل نشاطات ملموسة 

 تستجيب حلاجات املتعلم.
   يطلق وضعيات لإلدماج: حبيث ختترب أثناء مهلة توقف للمتعلم خالل التعلمات املنتظمة، هذه املهلة هي ما

عليه "حلظة اإلدماج" حيث أثناءها املتعلم بتجنيد خمتلف املعارف، حسب األداء، وعلى أساس حلظة اإلدماج 
 هذه وبناءا عليها يتم تطوير املعرفة السلوكية.

   وضعيات للتقومي: ذلك أن وضعيات التقومي متاثل وضعيات اإلدماج، إذ كلما حقق املتعلم جناحا يف عملية
ما يعرب عن هذا النجاح، وأخريا فأساليب التعليم والتعلم تغريت، وبتغريها أصبح دور املدرس يرتكز اإلدماج، نال 

على مساعدة املتعلم باعتباره يف قلب منظومة التعلم، إذ يقوم بتعلماته بنفسه اعتمادا على طرائق تدريس نشيطة 
لى التفكري املنطقي، وحل املشكالت متكنه من جتاوز اكتساب الكفاءات واكتساب قيم واجتاهات والقدرة ع

وتقييم املفاهيم، والثقة بالنفس، واالستقاللية، وذلك هو اهلدف اجلوهري الذي تسعى إىل حتقيقه خمتلف األنظمة 
 الرتبوية يف العاملومنها منظومتنا.

 دواعي اختيار المقاربة بالكفاءات: -9-2

عقد من التعبري عن وجود الشبه واالختالف بني عنصرين أو عندما نطلب املتعلم القيام مبقارنة، فإن العملية أ
مفهومني بل هي تفاعل لعمليات معقدة تستخدم الذاكرة والتخيل مجيعا يف إدراك العالقات تشاهبا واختالفا مث إن 

املقارنة اليت جتري يف الصف بني حدثني تارخييني على سلم زمين مثال،  ليست هي املستهدفة بل املستهدف هو 
واجهة وضعيات حياتية واجتماعية مماثلو خارج املدرسة تستدعي امتالك آلية املقارنة اليت يصبح هبا التعلم إذا أثر م

 طيب.

 وتتلخص دواعي استعمال املقاربة بالكفاءات يف مجلة من التحديات هي:
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 ضرورة االستجابة لتزايد حجم املعلومات يف خمتلف املواد العلمية. -

لمات ذات داللة بالنسبة لكل ما يتعلمه التلميذ ويؤدي به إىل التساؤل: ملاذا يتعلم مادة معينة ضرورة تقدمي تع -
 وبطريقة حمددة؟

 ضرورة إجياد فعالية داخلية من أجل تعليم ناجح وتكافؤ الفرص للجميع. -

يضع املتعلم ضرورة االستجابة لطلب ملح يتمثل يف النوعية وحسن األداء من خالل اختيار مسعى بيداغوجي -
 يف حمور االهتمام.

اعتماد بيداغوجية يكون شغلها الشاغل تزويد املتعلم بوسائل التعلم وما يسمح له بأن يتعلم كيف يفعل وكيف -
 يكون.

 :مبادئ المقاربة بالكفاءات -9-3

 تعترب الرتبية عملية تسهل النمو، وتسمح بالتواصل والتكيف واالهتمام بالعمل.

 تعترب املدرسة امتداد للمجتمع، وال يليق الفصل بينهما. -1

 تعترب الرتبية عنصرا فعاال يف اكتساب املعرفة. -2

 تعترب الرتبية عملية  توافق بني انشغاالت التلميذ وتطلعاته لبناء جمتمعه. -3

 يعترب التعلم عنصرا يتضمن حصيلة املعارف و السلوكات واملهارات اليت تؤهله لـ: -4

 القدرة على التعرف )اجملال املعريف(. -أ

 القدرة على التصرف )اجملال النفسي حركي(. -ب

 القدرة على التكيف )اجملال الوجداين(. -ج

 يعترب التلميذ احملرك األساسي لعملية التعلم وهذا ما يستدعي: -5

 املعارف... فطرية...فطرية موهوبة أو مكتسبة، تأيت عن طريق التعلم. -أ
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 هارات........قدرات ناضجة، مقاسها: الدقة، الفعالية والتوازن.امل -ب

 القدرات العقلية.........عقلية، حركية أو نفسية. -ج

 تعترب الكفاءة قدرة اجنازيه تتسم بالتعقيد عرب صريورة عملية التعلم، قابلة للقياس واملالحظة عرب مؤشراهتا. -6

 لتحقيق امللمح العام للمتعلم.يعترب مبدأ التكامل والشمولية كوسيلة  -7

 كما أن هناك من يرى، إمكانية حتليل مناذج التكوين املتعلقة باملقاربة بالكفاءات من حتديد املبادئ اآلتية:    

 تنظيم برامج التكوين انطالقا من الكفاءات الواجب اكتساهبا. -

 تغري الكفاءات وفق السياق الذي يطبق فيه. -

 ئج واملعايري.وصف الكفاءات بالنتا -

 وصف مشاركة األوساط املعنية لربامج التكوين يف مسار إعداد هذه الربامج. -

 تقسيم الكفاءات انطالقا من النتائج واملعاير املكونة هلا. -

 اعتماد التكوين على اجلانب التطبيقي خاصة.  -

 خصائص المقاربة بالكفاءات: -9-4

مارسة التقليدية، يقوم على نظريات سلوكية تعترب التعلم عملية يعد التعلم املستند إىل مشكلة بديال للم
 تفاعلية تنطلق من واقع التلميذ وميكن تلخيص أبرز خصائصها فيما يلي:

توفر سؤال أو مشكلة توجه التعلم: مبعىن أنه عوض أن تنظم الدروس حول مبادئ أكادميية حبتة ومهارات   -1
ول أسئلة ومشكالت هامة اجتماعيا وذات مغزى شخصي للمتعلمني،  معينة، فالتعليم باملشكلة ينظم التعلم ح

كما يتناول موقف حياتية حقيقية أصلية ال ترقى اإلجابات البسيطة إىل مستواها وال تناسبها، وتتوفر هلا حلول 
 وبدائل عدة.

ية اليت العمل التفاعلي: إذ ميارس التعلم باملشكالت يف جو تفاعلي هادف، خيتلف عن األجواء التقليد -2
 تستهلك فيها معظم األوقات يف اإلصغاء والصمت، واملواقف السلبية اليت حتول دون التعلم الفاعل اجملدي.
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 توفري الظروف الكفيلة بضمان استمرارية العمل املنتظم،والسماح مبراقبته والتأكد من مدى تقدمه. -3
وج )املنجز بالضرورة بصفة فردية( دافعية اعتماد أسلوب العمل بأفواج صغرية: حبيث جيد املتعلم يف عمل الف  -4

تضمن اندماجه يف املهام املركبة، وحيسن فرص مشاركته يف البحث واالستقصاء واحلوار لتنمية تفكريه ومهاراته 
 االجتماعية.

إنتاج املنتجات ألن املتعلمني مطالبون فيه بصناعة أشياء وعرضها، كثر احللول املتوصل إليها وتصويرها، أو  -5
 عرض تارخيي. وقد يكون الناتج متنوعا كأن يكون حوارا، تقريرا، نص أدبيا، شريطا مصورا، منوذج جمسما، تقدمي

 برناجما إعالميا، أو دراسة أكادميية لظاهرة ما من الظواهر
 أسس المقاربة بالكفاءات: -5-9

 تتمثل أسس املقاربة بالكفاءات فيما يلي:

فاءات يف سياق االنتقال من منطق التعليم الذي يركز على املادة املعرفية يقع الدخل إىل التعليم عن طريق الك -
 إىل منطق التعلم، الذي يركز على املتعلم وجيعل دوره حموريا يف الفعل الرتبوي.

يتفادى هذا الطرح التجزئة احلالية اليت تقع على الفعل التعليمي/ التعلمي املهتم أساسا بنواتج التعلم، لتهتم   -
العمليات العقلية املعقدة اليت ترافق الفعل باعتباره كما ال متناهيا من السريورات املتداخلة واملرتابطة  مبتابعة

 واملنسجمة فيها بينها. 
ميكن اعتماد املقاربة بالكفاءات يف التدريس من االهتمام باخلربة الرتبوية الكتساب عادات جديدة سليمة،   -

 مع ربط البيئة مبواضيع دراسة التلميذ وحاجاته الضرورية.وتنمية املهارات املختلفة وامليول 
يؤدي بناء املناهج هبذه الكيفية إىل إعطاء مرونة أكثر، وقابلية أكرب يف االنفتاح على كل جديد يف املعرفة، وكل   -

 ما له عالقة بنمو شخصية املتعلم.
صادي والثقايف، كما تتوخى الوصول إىل تستجيب مقاربة الكفاءات للتغريات الكربى احلاصلة يف احمليط االقت  -

 مواطن ماهر يرتك التعلم فيه أثر إجيابيا، ميكنه من جماهبة ومعاجلة مشكالت حياتية.
 أهداف المقاربة بالكفاءات: -9-6

إن التعلم باملشكلة مل يصمم ملساعدة املدرس على نقل كم هائل من املعلومات إىل أذهان املتعلمني بقدر ما 
 املساعدة للمتعلمني على:صمم لتقدمي 
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 تنمية تفكريهم ومهاراهتم الفكرية وقدراهتم على حل مشكلة. -

 تعلمهم أدوار الكبار من خالل مواجهة املواقف احلقيقية واحملاكاة. -

 حتوهلم إىل متعلمني مستقلني استقالال ذاتيا. -

خص يف هدف واحد هو التعلم". ما أدى يبعضهم على القول عن أهداف التعليم باملشكالت "أهنا تكاد تتل
 وهو طبعا هدف ميكن حتليله إىل سلسلة من األهداف الفرعية املتضمنة، أمهها:

 اكتساب نتائج املتعلمني وتطوير خرباهتم ومهاراهتم بفعل املمارسة. -

 ة واكتساهبا.تغيري عالقة املتعلمني باملعرفة بعد حتويل موقفهم السليب منها إىل موقف إجيايب حيفز طلب املعرف -

 استيعاب املواد الدراسية والتحكم يف سريورة التعلم. -

 تشجيع عمل الفرد مع اجلماعة، من مثة إعداده للحياة املهنية وإدماجه يف اجملتمع. -

وهذا، فضال عن أن لكل مشكلة أهدافها اخلاصة اليت ينبغي شرحها وتوضيحها لكافة املتعلمني يف كل موقف 
 املهام اليت يفرتض منكنهم من القيام هبا بعد حصول التعلم. تعلمي، مبا يف ذلك

 :االنتقال من األهداف إلى الكفاءات -9-7

 األهداف التربوية من الجيل األول: -9-7-1

 أ/ اهلدف الرتبوي:

 هو تعبري عن النتائج املنتظرة من جراء فعل تربوي ، أو أنه تعبري عما يستطيع املتعلم أن ينجزه إلظهار ما

 لمه ، ومبعىن آخر ميكن اهلدف الرتبوي من تنظيم وضعية التعلم، انطالقا مما جيب أن يفعله املتعلم. تع

 ب/ األهداف العامة: تتميز األهداف العامة بثالث خصائص هي:

 إهنا توجيهية على املدى املتوسط. -

 تعىن بعدد من املواد التعليمية. -
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 ال تنصب على مناذج للتقومي. -

 أمثلة ذلك:

 توسيع حمصول املتعلمني من األلفاظ اللغوية. -

، صفحة 2004)طيب نايت سلمان،وأخرون ، مرجع السابق،  التحكم يف املفاهيم األساسية للمواد العملية. -
22) 

 ج/ األهداف اخلاصة:

 هي األهداف تعىن باملادة أو املوضوع مثل:

 أن يعتمد مسعى عقالين حلل مشكل حسايب. -

 ة طبوغرافية.أن يقرأ خريط -

 أن يستخلص نتائج نشاط اإلنسان يف حميطه. -

د/ األهداف اإلجرائية:                                                                                          
غريات هي أهداف ترتبط بالسلوك الذي يؤديه املتعلم يف نشاط معني، وتصاغ بعبارات دقيقة واضحة مبينة الت

 السلوكية املقصودة، ومبعىن آخر، فهي عبارات حتمل أفعاال سلوكية، ويشرتط يف األهداف اإلجرائية ما يلي:

 .سلوك املتعلم: الذي يتضمن فعال غري قابل للتأويل، بل يكون قابل للمالحظة والقياس 
 .مبدأ التطبيق: الذي يتعلق مبادة أو جمال أو غريها 
 ق شروط حمدد )الوقت، األدوات املستعملة ومعايري التقومي أو القياس(.شروط اإلجناز: اإلجناز وف 

إن بيداغوجية األهداف، تقوم على مسعى تعليمي يتمثل يف سلوك يظهر يف تعلم آيل يف شكل أهداف 
 ووحدات قصرية تتصف مبا يلي:

 هي أهداف تقوم على تعلم أكادميي يف وحدات قصرية جمزأة وعلى املدى القريب. -

عوبة الربط بني الغايات واألهداف الرتبوية بسبب التفرع الكبري عند اشتقاقها )من غايات ومرامي وأهداف ص -
 عامة إىل أهداف خاصة وأهداف إجرائية(.
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 عدم حتديد حمتويات التعلم بشكل واضح أحيانا. -

 صعوبة التحول واالندماج بسبب جتزئة العملية التعليمية وإعطاء تعلم غري متصل. -

 االهتمام باجلانب املعريف واحلسي على حساب اجلانب الوجداين. -

 غياب الدافعية لدى املتعلمني مما يؤدي هبم إىل امللل. -

 اخللط بني منطق التعلم ومنطق التقومي. -

 أهداف الجيل الثاني وتسمى بالكفاءات: -9-7-2

حسن حركية ووجدانية منظمة، يسمح تسمى أهداف اجليل الثاين بالكفاءات، وهي جمموعة قدرات معرفية و  
جتنيدها بالتعرف على إشكالية أو مشكلة، وحلها من خالل نشاط يظهر مهارات املتعلم.وقد مت تصور منهجية 

لضبط ودعم املسار التعلمي وفق املقاربة بالكفاءات، انطالقا من سلبيات املدرسة السلوكية وما كان يف اجليل 
 ثغرات، ويتضح ذلك التصور يف العناصر التالية: األول من األهداف السلوكية من

 تصور مسار تعليمي طموح واضح املعامل واألغراض على املدى البعيد. -

إجياد عالقة وطيدة بني ما هو عام وما هو خاص يف املسار التعليمي وإدماج األهداف اإلجرائية يف مشروع  -
 تعليمي ذي داللة.

 يم من خالل معامل ملموسة.ضمان االنسجام بني الغايات والق -
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 :مقارنة البرنامج القديم بالمنهاج الحالي -10

 يوضح املقارنة بني الربنامج القدمي واملناهج احلالية. – 01 -اجلدول رقم 

 املنهاج احلايل الربنامج القدمي

 .مبين على احملتويات -

أي ما هي املضامني الالزمة ملستوى معني، يف نشاط 
 معني؟

 احملتوى هو املعيار

مبين على أهداف معلن عنها يف صيغة   -
أي ما هي الكفاءات املراد  .كفاءات

 حتقيقها لدى التلميذ يف مستوى معني؟

 الكفاءة هي املعيار.

 .منطقة التعليم والتلقني -

أي ما هي كمية املعلومات يف املعارف اليت يقدمها  
 األستاذ؟ 

 .منطقة التعلم -

علمات اليت يكتسبها املتعلم أي ما مدى الت
من خالل اإلشكاليات اليت يطرحها 

 األستاذ؟

 األستاذ: يلقن، يأمر وينهي. -

 التلميذ: يستقبل املعلومات. -

األستاذ: يقرتح فهو مرشد، موجه  -
 ومساعد لتجاوز العقبات.

املتعلم: حمور العملية، ميارس جيرب،  -
 يفشل، ينجح   يكسب وحيقق.
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 البيداغوجية املعتمدة هي:الطريقة  -

طريقة التعميم: النمطية أي كل التالميذ سواسية، ويف 
 قالب واحد.

 اعتبار درجة النضج لدى التالميذ واحدة. -

 اعتماد مسلك تعليمي واحد. -

 

 الطريقة املعتمدة هي: -

بيداغوجية الفروقات أي مراعاة الفروقات 
 م.الفردية واالعتماد عليها أثناء عملية التعل

 درجة النضج متباينة لدى املتعلمني. -

 حتديد عدة مسالك تعلميه. -

 

 اعتماد التقومي املعياري املرحلي. -

 فهو تقومي حتصيلي.

 عموما درجة تذكر املعارف. -

 ال مكان لتوظيف املعارف. -

  

اعتبار التقومي عنصرا مواكبا لعملية  -
التعلم. فهو تقومي تكويين قصد الضبط 

 والتعديل.

 درجة اكتساب الكفاءة. -

 توظيف الكفاءات املكتسبة يف مواقف. -

 

من بيداغوجية األهداف إىل بيداغوجية الكفايات )أو من التدريس بواسطة األهداف إىل التدريس بواسطة 
 الكفايات(:

ة داخل ميثل التدريس بالكفايات، باعتباره اجليل الثاين من التدريس باألهداف وامتدادا له, حركة تصحيحي
بيداغوجية األهداف، نتيجة احنراف املدرسة السلوكية اليت عرفت اإلغراق يف النزعة التقنية والسلوكية 

التجزيئية، على حساب النظرة الشمولية للتدريس. وهي ختضع املتعلمني آلليات التعليم والتنميط،، وتسلبهم 
يركز فقط على وصف النتيجة النهائية واملتمثلة حرية اإلبداع واالختيار والتثقيف الذايت. فتحديد األهداف، 

يف السلوك اخلارجي الذي ينبغي إجنازه من طرف املتعلمني، غري أن هذه النتيجة ال تبني التغريات الداخلية 
اليت حيدثها النشاط يف نفسية املتعلم. كما أن صياغة األهداف وإن كانت واضحة وحمدودة ومقبولة, ال 

املواطن اليت يتحكم فيها املتعلم، كما ال ختربنا أيضا عما سيعرفه، وال عما سيكتسبه  ختربنا يف احلقيقة عن
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 من قدرات، وال عن اخلطوات اليت سيوظفها .
فإذا كان منوذج التدريس اهلادف، الذي يتبىن التصور السلوكي خيتزل مكتسبات التالميذ التعليمية التعلمية 

السلوكية اليت تقود إىل جتزيء؛ بل إىل تفتيت النشاط إىل احلد يف العمل على حتقيق سلسلة من األهداف 
الذي سيصبح املتعلم معه عاجزا على تبيان ما هو بصدده؛ ومن الصعب معرفة مغزى نشاطه، فإن التدريس 

بالكفايات ال يعترب سلوكا كانعكاس أي رد فعل كما يراه السلوكيون, بل سلوكا كنشاط ومهام. لذلك 
الكفاية بكوهنا " تعبري عن القدرة على إجناز مهمة V. De Landsheereند شري تعرف فيفيان دوال

 معينة بشكل مرض ".
( هذا املركز CEPECويف هذا السياق، نسرتشد بتعريف مركز الدراسات البيداغوجية للتجريب واإلرشاد )

ناء التكوين: حتت عنوان: ب 1994أصدر كتابا مرجعيا من تأليف مجاعي وحتت إشراف بيري جيلي سنة
أدوات للمدرسني واملكونني. هذا املرجع يقدم تصورا للكفاية بشكل مركز على النحو التايل: " تعرف 
الكفاية كنسق من املعارف املفاهيمية )الذهنية( واملهارية )العملية( واليت تنتظم على شكل خطاطات 

مهمة / مشكلة وحلها بإجناز أو أداء إجرائية، متكن داخل فئة من الوضعيات )املواقف(، من التعرف على 
 مالئم " .

: أن مفهوم الكفاية ال خيتلف كثريا عن بعض J. Leplat 1991ومن جهة أخرى، يعتقد لوبالط 
. القدرة  expertiseاخلربة savoir faire. حسن األداء .  habilitéاملفاهيم القريبة منه مثل: املهارة

capacité. 
ة ما يشرح بعضها البعض اآلخر، وعادة ما يتم استعمال الواحـدة منها مكان ويصرح أن هذه املفاهيم عاد

 béhavioristeاألخرى. كما مييز لوبالط بني ثالث تصورات خمتلفة ملفهوم الكفاية: التصور السلوكــي 
 .fonctionnalisteوالتصور الوظيفي  cognitivisteوالتصور املعريف 

اليت يقدر الفرد على إجنازها، و  tâchesفاية بواسطة األعمال واملهام فإذا كان التصور السلوكي يعرف الك
التصور املعريف على العكس, ينظر إىل الكفاية كإسرتاتيجية ونظام من املعارف، ميكن من احتواء وتأطري 

 النشاط، فإن التصور الوظيفي، يعترب الكفاية وظيفة وليست سلوكا؛ مبعىن أهنا تتشكل من عناصر متفاعلة،
فيها ما هو فطري ومكتسب ونشاط وظيفي، متكن صاحبها من التحكم يف بعض املواقف والوضعيات. 

ويتضح من هذا أن الكفاية سلوك مركب فطري، ومكتسب ووظيفي. ومييل حممد الدريج إىل هذا االجتاه يف  
وجتاوز للتصور كتابه "الكفايات يف التعليم" حيث يقول: " على أهنا ) الكفاية ( متثل مرحلة امتداد 

السلوكي املتخشب واآليل لألهداف، ألن الغاية ليست سلوكية يف حد ذاهتا ولكن سلوكيتها تستمد من 
النشاط الوظيفي واهلادف الذي يصدر عنها. فإذا كانت الكفاية تالحظ بواسطة النشاط النوعي الذي 

بشكل واع أو غري واع، عمليات عقلية  مييزها، فإنه ليس حمرما التفكري يف كون الكفاية تتضمن، داخل الفرد
 متكن من تنظيم وترتيب أنشطة، تستهدف غاية مأمولة 
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 ويستنبط لوبالط للكفاية أربع خصائص:
 ـ الكفايات غائبة: أي معارف إجرائية ووظيفية، تتجه حنو العمل ألجل التطبيق .

 مها.ـ الكفايات مكتسبة: تكتسب بالتعلم يف املدرسة أو يف مكان العمل وغري 
 ـ الكفايات منتظمة: تنتظم يف وحدات منسجمة حسب تصنيفات أو سالمل وأنساق.

 ـ الكفايات داخلية: أي ال ميكن مالحظتها إال من خالل نتائجها وجتلياهتا.
الكفاية عموما، هي القدرة على حتصيل متعلم ملادة ما أو إجنازه لعمل ما، أو إلتقانه ملهارة من املهارات 

يقها، انطالقا من عدد من املعايري واإلجراءات، الصاحلة والقابلة لتقومي إجنازاته ومستوى متكنه املرغوب حتق
 من استيعاب كنه املادة أو النشاط املطلوب .

 انطالقا مما سبق، ميكن تصنيف هذه الكفايات إىل مستويات وأقسام وأنواع:
لية: املعرفية, الوجدانية, احلس حركية )السلوكية(. أ ـ مستويات الكفايات: تتعلق عند " بلوم " باجملاالت التا

 وتنطلق من ثالث مستويات:
 كفايات التقليد: وهي متكن من إنتاج أنشطة مطابقة لألصل دون فهم.  -1
كفايات التحويل: وهي متكن، انطالقا من وضعيات معينة, من العمل أمام وضعيات مشاهبة وقياس   -2

 وضعيات جديدة بوضعيات سابقة.
كفايات التجديد: وهي تعتمد على مواجهة مشاكل ووضعيات جديدة مل تكن معروفة من قبل، وتقدمي   -3

 حلول هلا)حل املشكالت(.
 إال أن الكفايات ختتلف فيما بينها. فهناك:

 الكفايات العامة أو القابلة للتحويل: وهي اليت تيسر إجناز عدة مهام )القدرات(. -1
 ليت تعرب عن مهام معينة وحمددة بشكل دقيق )املهارات(.الكفايات اخلاصة: وهي ا -2

هذا إىل جانب الكفايات اليت تيسر التعلم وحل املشكالت اجلديدة، واليت تيسر العالقات االجتماعية 
 والتفاهم بني األفراد، وكفايات هتم املعارف، وكفايات متعددة الوظائف؛ كالقدرة على القيام بأنشطة خمتلفة.

كفايات هذه، اليت ميتلكها األفراد أو املتطلبة يف وضعية معينة، هي اليت تسمح بتحديد إن خمتلف ال
 مواصفات الكفايات املراد بناؤها.

 ب ـ أقسام الكفايات: وهي قسمان:
الكفايات الدنيا: وهي القدرة على القيام مبهمة بشكل مالئم. ومتثل الدرجة السفلى من املعارف  -1

عليها املتعلمون يف سلك دراسي معني, باعتبارها إجنازات ضرورية لتكيف املتعلمني مع  واملهارات اليت يتوفر
 حميطهم. وألنه ميكن التحكم فيها يف سلك تعليمي واحد من خالل وحدات تعليمية منظمة.

 الكفايات العليا: تلك اليت ميكن مقابلتها باألهداف الغائية وهي متثل هدفني: -2
غة بشكل دقيق على سلوكات، ألن األهداف اإلجرائية أو اكتساب سلوكات ـ أهداف التعليم : مصا
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 إجرائية، وسيلة ومرحلة من مراحل اكتساب قدرات وكفايات معينة أو بلوغ وحتقيق أهداف عامة منشودة.
ـ أهداف الوضعيات: أي أهداف مصاغة يف شكل مهام أو مشكالت، تطلب من املتعلم االكتشاف 

 والنقد. واالبتكار واملناقشة
 ج ـ أنواع الكفايات: ميكن التمييز هنا بني نوعني أساسيني من الكفايات:

الكفايات اخلاصة أو النوعية: وهي املرتبطة مبجال معريف أو مهاري أو وجداين حمدد. وهي خاصة،  -1
 ادين معينة.ألهنا ترتبط بنوع عدد من املهام اليت تندرج يف إطار مواد دراسية أو ضمن جماالت تربوية أو مي

الكفايات املمتدة: وهي اليت ميتد جمال تطبيقها وتوظيفها, وال ترتبط بأي جمال حمدد، ومتثل أيضا  -2
خطوات عقلية ومنهجية إجرائية مشرتكة، بني خمتلف املواد الدراسية اليت يستهدف حتصيلها وتوظيفها خالل 

 عملية إنشاء املعرفة واملهارات املنتظرة.
د مفهوم الكفاية يف التدريس اليوم، كاختيار بيداغوجي ديداكتيكي، ليشمل يف مدلوله لقد مت اعتما

البيداغوجي مفهومي القدرة واملهارة مبعنامها املركب، أي أنه ال حييل على أفعال جزئية معزولة، بل حييل على 
ابلة للتكيف واملالئمة قدرات ومهارات متعددة ومتصلة ومؤتلفة، يف بنية عقلية أو حس حركية أو وجدانية، ق

واالندماج مع وضعيات جديدة. كما أن مفهوم الكفاية البيداغوجية الذي ليس جمرد تطبيق ميكانيكي آيل 
للكفاية، وإمنا هو استخدام ونقل إبداعي هلا ال خيضع للقياس واملالحظة دائما. فالكفاية إذن ذات طابع 

أو ينمى لديه، ليجعله قادرا على أداء نشاط تعليمي  مشويل مركب ومندمج، وهي استعداد يكتسبه املتعلم
 ومهام معينة.

وهكذا فإن ما يربر احلديث عن اجليل الثاين من األهداف البيداغوجية، حسب حممد الدريج، " هو أن 
الكفايات أصبحت تشكل مدخال مستقال للتعليم والتكوين مقابل مدخل األهداف اإلجرائية، حىت ال 

ر السلوكي للتعليم، ويفضلون احلديث عن اإلجراءات وعن مؤشرات اليت تصلح لتقومي يبقوا سجناء التصو 
مدى حصول الكفاية وتتضمن املهارات العملية وخمتلف األداءات اليت ينجزها املتعلم لتوظيف الكفاية 

 عمليا وواقعيا ".
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 طرائق التدريسالفصل الثالث:

     : نى عليها طرق التدريسالقواعد األساسية التي تب
 لذا والعاطفية واالجتماعية والنفسية والعقلية اجلسمية النواحي مجيع من بالتلميذ هتتم أن جيب عملية الرتبية     
 بأقل األهداف وحتقيق املعلومات توصيل يف املعلم مهمة لتسهيل وقواعدها التدريس بطريقة االهتمام من البد
 . السليم والنمو التعلم يف التلميذ دافأه حتقق كما  وبسرعة جهد

 ارتبطت إذا إال اجلديدة املعلومات التلميذ يدرك أن يستطيع ال  التدرج من املعلوم إىل اجملهول :    -1
 السابقة املعلومات من االستفادة املعلم على جيب لذا متكاسكة حقائق عنها ينشأ السابقة القدمية باملعلومات

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

  الرمي مهرتة بتعليمهم  ً أوال يبدأ أن جيب اليد كرة  أو السلة كرة  يف التصويب مثال : 

 يتبني مث أوال ككل  األشياء يدرك العقل أن على القاعدة هذه وتبىن التدرج من البسيط إىل املركب :    -2
 . االقرتاب خطوات تعلم قبل الثيات من العايل الوثب التلميذ تعليم يف املعلم فيبدأ ذلك بعد والتفاصيل األجزاء
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  املعنوية التجارب إىل االنتقال قبل احلسية التجارب أوال يدرك التلميذ التدرج من احملسوس إىل املعقول :    -3
 كما  األداء عليها يبىن اليت امليكانيكية ةالقاعد شرح قبل األمامية الدحرجة أداء التلميذ تعليم جيب فاملعلم اجملردة
  ً إدراكا املعىن يدركوا حىت احلواس من مكن عدد أكرب الستخدام التعليمية بالوسائل االستعانة املعلم على جيب

 . ًَ  صحيحا

  يف البحث إىل التالميذ لريشد القاعدة هذه يتخذ أن املعلم على االنتقال من العملي إىل النظري :    -4
 الطائرة أو السلة كرة  مثل اجلماعية األلعاب تدريس املعلم على فيجب هبم حييط ما معىن غلى للوصول ائقاحلق

 . ًَ  نظريا اللعبة حتكم اليت القوانني يف اخلوض قبل  ً عمليا

 : شروط ومعايير اختيار الطريقة والوسيلة واألسلوب المناسب للتدريس 

 يف املستخدمة والوسيلة التدريس لطريقة املدرس اختيار جيب احملدد : أوالً : مالءمة الطريقة والوسيلة للهدف 
 للتشتت عرضة املعلم يكون ال حىت وحمددة واضحة األهداف تكون أن وجيب للدرس احملدد اهلدف ضوء

 . إجرائية سلوكية بطريقة دقيق حنو على األهداف صياغة جيب أي املناسبة والوسائل للطرق اختياره يف واالرتباك

  

 ترمجة يعترب احملتوى أن إذ للمحتوى والوسيلة الطريقة مالئمة جيب ثانياً : مالئمة الطريقة والوسيلة للمحتوى :
 احملتوى على التعرف املعلم على جيب لذا املوضوعة األهداف لتحقيق أداة اليومي الدرس حمتوى أن كما  لألهداف

 . منه املناسب خيتار أن يستطيع لكي

 حىت للتالميذ السابقة اخلربات دراسة املعلم على جيب ة الطريقة والوسيلة ملستوى نضج التالميذ :ثالثاً : مالئم
 السنية املراحل يف زالبدين العقلي نضجهم ومستوى اهتماماهتم مع تتناسب اليت والطريقة الوسيلة اختيار يستطيع
 مناسبة وعدم التفكري وطريقة واالستعداد وامليول تالرغبا يف بينهم املتباينة الفردية الفروق إىل باإلضافة املختلفة
 . املادة حنو التالميذ دوافع إثارة عدم إىل يؤدي النضج ملستوى الطريقة

 قد مميزات كلها  الذكاء ، اخلربة ، املهين اإلعداد ، الشخصية اخلصائص رابعاً  : مالئمة الطريقة والوسيلة للمعلم : 
 بأسلوب املهارة عرض على القدرة لديهم املعلمني فبعض املعلمني من غريه يف وفرتت ال وقد منها ببعض معلم ينفرد
 قدرات تتنوع وهكذا آخرين عند وتنعدم احملتوى عن كافية  خلفية لديهم تتوفر الذين املعلمني من وهناك شيق
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 هلذه املالئمة الوسيلةو  الطريقة فيختار لقدراته  ً مدركا يكون الذي هو الكفء واملعلم الشخصية ومساهتم املعلمني
 . للفشل يتعرض ال حىت القدرات

 على موزعة دراسية وحدات إىل ينقسم املنهج أن جند مدارسنا يف خامساً : مالئمة الطريقة والوسيلة للزمن : 
 ما املهارة أوصعوبة حجم عن النظر بغض حمددة زمنية مدة يف الدروس من عدد له خمصص نشاط وكل أسابيع

 لذا واالستعدادات القدرات يف التفاوت حيب التالميذ قبل من املهارة واستيعاب استقبال يف اوتتف عنهه ينتج
 . فعال تدريس إىل النهاية يف تؤدي واليت املتاح للزمن املناسبة الطريقة خيتار أن املعلم على جيب

 اختيار عليه جيب تدريسال طرق إلحدى املعلم إختيار عند سادساً : مالءمة الطريقة والوسيلة لإلمكانات: 
 . املدرسة يف إمكانات من متاح هو مبا تتناسب اليت الطريقة

 أثناء واحد أسلوب أو طريقة على املعلم اعتماد عدم هو بذلك املقصود سابعاً : التنوع يف الطريقة والوسيلة :
 الرتكيز لزيادة التانوع إىل  ً دائما حيتاجون فالتالميذ التالميذ لدى اإلجناز دافعية من يقلل ذلك إن إذ تدريسه
 . هنايته حىت الدرس بداية من انتباههم وجذب لديهم

 التلميذ مشاركة استخدامها يتضمن ووسائل لطرق املعلم استخدام ذلك يعين ثامناً : مدى مشاركة التالميذ : 
 اكتساب يستهدف وهذا عديدة مسئوليات وحتملهم التالميذ من عدد أكرب اشرتاك تتضمن كما  التنفيذ يف للمعلم
 . الدراسي احملتوى يتضمنها اليت واملفاهيم واملعارف احلقائق إىل باإلضافة متعددة ومهارات اجتاهات التالميذ

 : منها نذكر عوامل عدة على التدريس طريقة اختيار ويتوقف

 هدف حتقيق يف تسهم طريقة فكل التعلم بأهداف ترتبط التدريس طريقة اختيار األهداف املنشودة :   -1
 يف أو عملية مهارات تنمية يف جمدية تكون ال املعارف اكتساب يف األهداف لتحقيق املناسبة فالطريقة  معني

 . املشكالت حل طريقة مثل التفكري مهارة تطوير أجل فمن واجتاهات  ً ميوال إكساهبم

  التعلم حيث من املتعلمني بني يةالفرد الفروق الطريقة اختيار عند تراعي أن جيب مستوى املتعلمني :   -2
 . االجتماعية وخلفياهتم وجنسهم أعمارهم تراعي كما  التفكري وأساليب

  أساليب يراد وخصائص حمتوى درس فلكل التدريس طريقة اختيار يف احملتوى يؤثر احملتوى العلمي للدرس :   -3
 . وحمتواها املادة طبيعة مع لتتناسب الطرق يعتنو  الضروري من فإنه لذا متنوعة املادة كانت  وملا لتدريسه خاصة
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 مع للعمل التالميذ دوافع الطريقة تستثري أن فيجب التالميذ لدى التعلم رغبات تطوير أي دوافع التالميذ:   -4
 . املرجوة األهداف لتحقيق اجلهد لبذل االهتمام لديه وتولد  املعلم

  توفريها ميكن واليت املتاحة اإلمكانات خمتلف على التعرف علمامل على ينبغي اإلمكانات املادية املتاحة :   -5
 فهي اإلمكانات هذه ألمهية وإدراكه املراجع( – التعليمة الوسائل – األجهزة – الصغرية األدوات – )املالعب

 . املناسبة الطريقة اختيار له تيسر

 إليها يصلون اليت النتائج ودراسة الذايت التقومي على التالميذ املستخدمة الطريقة حتفز أن التقومي :   -6
 ًَ  مستقبال منها  واالستفادة

 ستصنيف طرائق التدري
تعترب طريقة التدريس أكثر عناصر املنهج حتقيقا لألهداف الرتبوية التعليمية حيث أهنا حتدد دور كل من املعلم 

ها ووسائل االتصال التعليمية املطلوب واملتعلم يف العملية التعليمية ، كما أهنا حتدد األساليب الواجب اتباع
 استخدامها ، واألنشطة اليت يفرتض القيام هبا وذلك لتحقيق األهداف املنشودة من التدريس .

 وتتعدد طرق التدريس وأساليبه ، وميكن اختصارها يف ثالث أمناط حسب دور كل من املعلم واملتعلم: 

 : م وحدهالطريقة التي يركز فيها النشاط على جهد المعل  .1

املتابعة ( ويكون دور املتعلم  هو املتلقي السليب ويتم  –التنفيذ  –ويكون للمعلم دورا حموريا فيها ) التخطيط 
الرتكيز فيها على النواتج املعرفية ) احلقائق واملفاهيم ( وترتكز على طريقة احملاضرة أو الطريقة اإللقائية التقليدية 

 وشرحها وتبسيطها وتفسريها ) وتسمى كذلك بطريقة التدريس املباشر( واليت تركز على نقل املعلومات 

 :  الطريقة التي يشارك فيها التلميذ معلمه بعض المسئولية  .2

وتقوم  على مشاركة املتعلم يف عملية التعلم مشاركة نشطة ويلعب املعلم دورا نشطا يف تيسري عملية التعلم . 
 ( ومن هذه الطرق :) و تسمى كذلك بطرق التدريس املوجهة 

 الطريقة احلوارية ) املناقشة (

 العروض العلمية
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 الطريقة االستقرائية 

 الطريقة االستنباطية ) القياسية(

 الطريقة 

 طريقة حل املشكالت 

 طريقة االكتشاف املوجهة

 : الطريقة التي يتحمل فيها التلميذ معظم المسئولية  .3

الستعداداته وقدراته وذلك من خالل أساليب التعلم الذايت  حيث يتاح للمتعلم تعليم نفسه بنفسه وفقا
 املتعددة ) وتسمى كذلك بطرق التدريس غري املباشرة ( ومن هذه الطرق :

 طريقة االكتشاف احلر ) الطريقة التنقيبية أوالكشفية (

 احلقائب التعليمية 

 التعليم الربناجمي واحلاسب اآليل 

 الطريقة التجريبية 

 يقة اليت يركز فيها النشاط على املعلم وحدهأوال : الطر 
 الطريقة اإللقائية :

ومسيت هذه الطريقة هبذا االسم ، ألن املعلم يعد نظريا احلقائق واملعلومات ويسردها لطالبه ويكون صوته املسموع 
 فقط وسيلة التعلم ، و تشمل طريقة الشرح والطريقة الوصفية .

ركات ) متثيل ( املعلم ونربات صوته بشد وتركيز انتباه الطالب ، ويلجأ املعلمون وميتاز اإللقاء اجليد ، وبتأثري ح
اجلدد إىل هذه الطريقة لرغبتهم يف إعطاء كل ما حضروه للدرس ، وهذه الطريقة تفيد األطفال الصغار ) رياض 

اسبهم يف سرد احلكايات األطفال و األول والثاين ابتدائي ( وخاصة وأهنم ال جييدون القراءة والكتابة ، فهي تن
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والقصص وشرح بعض األحداث يف البيئة وكذلك وصف املشاهدات اليت تفيدهم يف تكوين األفكار حول 
 موضوع ما يف الدرس .

 وهذه الطريقة تفيد املعلم الذي ال يتقيد حبرفية الكتاب ، فيمكنه أن يطيل أو خيتصر .

رحلة رياض األطفال واالبتدائي أهنا تسبب السأم وامللل والبعد من عيوب هذه الطريقة يف مراحل التعليم التالية مل
عن التفكري ، ألن الطالب ملزم مبتابعة معلمه فيما يقدمه من معلومات كثرية شفويا فيكون تركيزه منصب على 

 املتابعة فقط .

ون مناقشة ، وعدم ويطلق أحيانا على الطريقة اإللقائية مصطلح طريقة احملاضرة ، ويقصد هبا العرض الشفوي د
إشراك احلاضرين مع احملاضر وعليهم االستماع وتدوين املالحظات وفهم ما يقال دون السماح هلم بالسؤال أثناء 

التحاضر ولذلك تناسب الطريقة الطالب الذين يبحثون عن م عارف ومعلومات يصعب عليهم مجعها من مراجع  
 كثرية .

 (مميزات طريقة احملاضرة ) العرض الشفوي 

 تفيد املقررات الطويلة حيث يقطع املعلم كما كبريا من املعلومات ☼

 تفيد يف طرح املقدمة والنهاية لكل درس  ☼

 تفيد الطالب الذين يتميزون بقدرات عالية يف احلفظ  ☼

 توفري النظام واالنضباط أثناء احملاضرة ☼

 متتاز باستغالل الوقت استغالال كبريا  ☼

 فر الوسائل التعليمية والتقنيات الرتبوية احلديثة يف كثري من البالد الفقرية تفيد يف حالة عدم تو  ☼

وهذه الطريقة حتت الظروف اخلاصة لكثري من البالد تناسب املعلم الذي يتمتع بشخصية قوية وغزارة املعلومات 
 كي يشد انتباه احلضور والقدرة على التمثيل الرتبوي والقدرة على التحكم يف تغيري نربات صوته من حلظة ألخرى  

 عيوب طريقة احملاضرة
 جتعل الطالب سلبيا حيث أنه يكون مستمعا فقط يف املواقف التعليمية املختلفة  ☼
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 تسبب للطالب شرود الذهن ألن الطريقة تتطلب منه املتابعة املستمرة لسرد املعلومات  ☼

رية حيث تركز على املستويات األولية من اجلانب ال تأخذ يف االعتبار اجلوانب الوجدانية واالنفعالية واملها ☼
 املعريف وهو التذكر فقط 

 املادة الدراسية حمور العملية التعليمية وليس الطالب  ☼

 يعتمد على احلفظ واإلستظهار دون فهم لكثري من املعلومات وليس هناك فرصة للطالب كي يسأل ويستفسر  ☼

 لتذكر فقط وهو أدىن مستويات اجلانب املعريف يف التحصيل الدراسي أساليب التقومي تركز على قياس مستوى ا ☼

الفروق الفردية بني الطالب غري معروفة لغياب املناقشة وبالتايل عدم معرفة املعلم ملستوى طالبه املعريف وقدراهتم  ☼
 واستعداداهتم وميوهلم واجتاهاهتم 

 ال تعتمد اسلوب التطبيقات العملية للمعلومات  ☼

 علومات سريعة النسيان ألهنا تعتمد على السمع والرؤية وال تعتمد على التجريب واكتساب اخلربة املباشرة امل ☼

 اقرتاحات لتحسني طريقة احملاضرة 

أن يبذل املعلم ) احملاضر ( غاية جهده لكي يكون حماضرا ناجحا فيصل مبحاضرته إىل أقصى درجة ممكنة من  ☼
 الفاعلية 

 لفاظ واضحا وأن يتأكد من أن كل طالب يف الفصل يسمعه أن يكون نطقه لأل ☼

أن يشيع صوته الثقة بني طالبه والسيطرة عليهم وأال يتكلم على وترية واحدة بل يغري من نربات صوته ، يعلى  ☼
 فيه وخيفض ليؤكد النقاط اهلامة 

 يفرق بني ما هو مهم وما هو أهم  ☼

 ض املبادئ اهلامة يف مواقف متعددة ومتنوعة إبراز النقاط األساسية يف املوضوع ويعر  ☼

 ال ينتقل من مبدئ إىل آخر إال بعد أن يكون قد مهد هلذا اإلنتقال متهيدا كافيا  ☼
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االستعانة بالسبورة وبيان تسلسل العرض والتسجيل املنظم للمفاهيم األساسية للموضوع على أن يراه املستمع   ☼
مة باأللفاظ والتعبريات العلمية اجلديدة إىل غري ذلك من املعينات على كامال ، وكذلك الرسوم التوضيحية وقائ

 الفهم واإليضاح 

أال يرتدد املعلم ) احملاضر ( يف التوقف عن متابعة احملاضرة إذا رأى مالمح احلرية أو عدم الفهم على أوجه  ☼
 املستمعني فيتوقف ليسأل ويناقش ويوضح إىل انتزول الصعوبة ويتضح الغموض 

استخدام الوسائل السمعية والبصرية يف احملاضرات يساعد على تعويض بعض نواحي القصور يف اللغة كوسيلة  ☼
لتكوين املدركات ) احملسوسات ( والصور الذهنية ولذلك فللمصورات والشفافيات والعروض العملية والنماذج 

 واجملسمات وغريها من الوسائل التعليمية أمهيتها اثناء احملاضرة 

توفري جو اإلرتياح يف احملاضرة يشيع البهجة يف نفوس املستمعني وجيعلهم أكثر تقبال وجيعل املواقف التعليمية  ☼
 أجود توصيال للتعليم والتعلم 

يف دولة الكويت ال تفي طريقة احملاضرة باهداف تدريس العلوم حيث تؤكد األهداف على اإلهتمام باجلانب 
بقى منو جانب النفس حركي مع جوانب النمو األخرى املطلوبة يف املتعلم وتؤكد  العملي يف تدريس العلوم حىت ي

 كذلك باإلهتمام باإلختبارات العملية ومتابعة مهارات التداول والتعرف مبكرا من مراحل التعليم األوىل .
 ثانيا : الطريقة اليت يشارك فيها التلميذ معلمه بعض املسئولية

 كأحد طرائق التدريس :طريقة املناقشة ) احلوار (  

تعد طريقة املناقشة وسيلة اإلتصال الفكري بني املعلم والطلبة ، واملناشة متثل حوارا تعليميا ن وتنقل املنافسة 
بالطلبة من املوقف السليب إىل املوقف اإلجيايب يف املوقف التعليمي وبعبارة أخرى فإن الطريق إىل املناقشة هو يف 

حل املشكالت بطريقة املشاركة اجلماعية حيث تتفاعل خربات كل فرد يف اجلماعة من أجل واقع األمر الطريق إىل 
 الوصول إىل حل للمشكلة اليت تواجههم ، وسوف نتناول يف هذه الطريقة األساسيات العامة هلذه الطريقة :

 اخلطوات الصحيحة لنجاح اسلوب املناقشة   .1

 خواص اسئلة املناقشة  .2

 قشة مميزات طريقة املنا  .3
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 عيوب طريقة املناقشة   .4

 مقرتحات لتحسني طريقة املناقشة   .5

 االعتبارات الواجب مراعاهتا عند استخدام طريقة املناقشة   .6

 واقع اخلربة امليدانية   .7

 أوال:اخلطوات الصحيحة لنجاح اسلوب املناقشة :

 التعرف على اخلربات املعرفية السابقة للطالب كاساس للمناقشة   .1

 اهتمام الطلبة مبوضوع الدرس اثارة   .2

 التوجيه للبحث عن مشكلة وتفسري البيانات والنتائج وذلك بطرح األسئلة التفسريية ومناقشتها   .3

 وقوف املعلم على مدى تتبع الطالب لنقاط الدرس وذلك بطرح األسئلة للتأكد   .4

 ثانيا : خواص اسئلة املناقشة :

 جيب أن تدور األسئلة حول ما يلي :

 ائق سبق للطالب تعلمها حق  .1

 حول مشكالت حنو حلها   .2

 تتحدى تفكري الطالب شريطة أن تكون يف مستواهم العقلي  .3

 تتضمن اسئلة للرأي احلر   .4

 مميزات طريقة املناقشة :

 الطالب حمور العملية التعليمية   .1

 كأساس للتعلم     Feed backمفيدة للعلم  بـ   .2
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 لدرس اثارة اهتمام الطلبة مبوضوع ا  .3

 تعتمد اسلوب الفهم وليس احلفظ واالستظهار  .4

 تقيس مستويات عقلية اعلى مستوى التذكر   .5

 تقر الفروق الفردية إلعتمادها اجلوانب النفس حركية واملعرفية والوجدانية   .6

 يعتمد اسلوب التطبيق العملي لزيادة فهم الطالب   .7

 عيوب طريقة املناقشة : 

 قد تسبب الفوضى   .1

عطي للمدرس الفرصة إلجراء بعض التطبيقات العملية لضيق الوقت وانشغال املدرس بالرد على اإلجابة ال ت  .2
 على أسئلة الطالب 

 مناقشات فرعية خترج املعلم والطالب عن موضوع الدرس   .3

 قد يوزع املعلم أسئلته دون ختطيط ويوزع األسئلة توزيع غري عادل   .4

 :مقرتحات لتحسني طريقة املناقشة 

 حتديد وقت معني لسئلة الطالب وتقدمي اجابات خمتصرة منوذجية   .1

 يدرك املعلم كيف ومىت يسأل الطالب   .2

 ضبط املعلم سلوكيات الطالب   .3

 طرح أسئلة متنوعة تناسب مستوياهتم التعليمية   .4

 املشكالت العلمية مناسبة ملستوى قدرات الطالب   .5

 تعتمد على الناحية اللفظية فقط يصاحبها وسائل إليضاح وجتارب حىت ال   .6

 االعتبارات الواجب مراعاهتا عند استخدام طريقة املناقشة :
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 توجيه السؤال جلميع الطالب دون طالب واالهتمام جبميع الطالب   .1

 االهتمام بالصياغة الدقيقة لألسئلة ال حتتمل أكثر من إجابة   .2

 عدم االستهزاء باإلجابات اخلاطئة للطالب   .3

 تعانة بالوسائل التعليمية اخلاصة مبوضوع الدرس لزيادة فهم الطالب وخاصة التجارب العملية االس  .4

يفضل استخدام األسئلة اليت حتتاج إىل اجابة مفتوحة و تشجع الطالب على التفكري وربط املفاهيم املتعلقة   .5
 باملوضوع 

 واقع اخلربة امليدانية :

أن للمناقشة دور يف تدريس العلوم والواقع أن هذا تصور حمدود  عزيزي املعلم يندهش البعض عندما يسمع
 فاملناقشة يف تدريس العلوم ميكن أن تتناول مواقف علمية يطلب فيها من الطالب اقرتاح خطة

لتجربة أو طريقة لضبط أحد العوامل يف جتربة أو استنتاج عالقات أو تكوين فروض أو غريها من العمليات اليت 
 املناقشة أن يزداد فهم الطالب هلاميكن من خالل 

 واليك عزيزي املعلم خصائص السؤال اجليد :

 يتناسب مع اهلدف الذي وضع ألجله   .1

 متعلقا مبوضوع الدرس   .2

 صياغة لغوية واضحة مفهومة وخمتصرة   .3

 متطلبات السؤال حمدودة   .4

 يركز حول مشكلة واحدة   .5

 لسابقة يتناسب مع قدرات الطالب ومراعاة خرباهتم ا  .6

 نربة السؤال واضحة تبني االهتمام وتوحي بالثقة   .7
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 يتحدى تفكري الطالب شريطة أن يكون يف مستواهم الفكري واملعريف   .8

 . العروض العملية كأحد طرق التدريس 2

العلم عملية عقلية وجهد إنساين دائم من أجل التطور والتقدم من خالل طرق خمطط هلا تعتمد دائما على 
ظة والتجريب واملوضوعية والعروض العملية نشاط تعليمي له امكانيات متعددة وفعالة يف جمال تدريس املالح

العلوم يقوم فيه املعلم بالنشاط أمام الطالب ولكن هذا ال مينع من قيام الطالب بأنواع معينة من النشاط أمام 
 س .زمالئهم واملشاركة يف جوانب معينة مع توجيه واشراف من جانب املدر 

 أنواع العروض العملية :

 والعروض العملية تنقسم إىل ثالثة أنواع : 

 عروض عملية يقوم هبا املعلم وحده   .1

 عروض عملية يقوم هبا طالب أو اكثر   .2

 عروض عملية يشارك هبا عدد من الطالب مع املعلم   .3

 لب .وختتلف العروض العملية عن املناقشة يف أهنا تتطلب املشاهدة من جانب الطا

 اهلدف من العروض العملية :

توضيح بعض الظواهر واحلقائق العلمية مثل التجارب الكيميائية اليت تتطلب استخدام الكواشف للتعرف   .1
 على املواد اجملهولة 

 تعلم مهارات معينة أو عمليات معينة مثل تشريح حيوان أو عمل قطاعات نباتية ..إخل  .2

ل معها حيث يقوم املعلم بتشغيلها أمام الطالب مثل جهاز قولتامرت هوفمان التعريف باألجهزة وكيفية التعام  .3
 ومكثف ليبج ....إخل

 اخلطوات االزمة إلجناح العروض العملية :

 اإلعداد اجليد   .1
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 هتيئة اجلو املالئم للعروض   .2

 األداء اجليد   .3

 الزمن املناسب للعرض  .4

 ا أمام الطالب ينبغي اجراء العروض التوضيحية مسبقا قبل عرضه  .5

 ينبغي أن تكون العروض " مفاجأة " للطالب مل يسبق هلم رؤيتها   .6

 ينبغي أن يكون الغرض من العروض العملية واضحا   .7

 مزايا العروض العملية :

 توفر جمال كبري لنقل اخلربات جلميع طالب الفصل   .1

 توفر اقتصاد يف التكلفة خاصة لالجهزة غالية الثمن  .2

راء التجارب اليت يتم استخدام مواد خطرة فيها مثل تفاعل الصوديوم مع املاء او استخدام تقيد يف اج  .3
 اجهزة اجلهد الكهربائي مثل )فاندو جراف( 

 متكن املعلم من تدريس اكرب قدر من املادة الدراسية بطريفة منظمة يف وقت اقل   .4

يفية و تنمية التفكري العلمي ومهارات و تسهم يف حتقيق بعض االهداف مثل تدريس املعلومات بطريقة وظ  .5
 اجتاهات حل املشكالت  و تنمية امليول العلمية 

 حل املشكالت ازدحام العقول و عدم كفاية االمكانات يف املدارس الالزمة  للدراسة  العلمية كمجموعات   .6

 جماالت استخدام العروض العملية :

 يدة مثال :االستخدام كاسلوب لتقدمي موضوعات او دروس جد  .1

درس الكشف عن حماليل االمحاض والقلويات و االمالح و استخدام الكواشف مثل حملول فينول فيثالني و 
يشاهد الطالب تلون حملول هيدروكسيد الصوديوم باللون الوردي  و من خالل املناقشات تثري مثل هذه 
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 العروض اهتمام الطالب حنو اسلوب حل املشكالت 

 اهر و عالقات مثال:توضيح افكار و ظو   .2

اختالف متدد االجسام الصلبة باحلرارة مثل جتربة أداء ) الكرة واحللقة ( أو توضيح متدد السوائل أو 
 اختالف درجة غليان السائل باختالف الضغط الواقع على سطحه 

 حل بعض املشكالت اليت تنشأ الدرس وميكن للمدرس أن يوضحها عمليا مبساعدة الطالب يف التوصل  .3
 للحل مثال :

 حتليل املاء كهربائيا وملاذا نضيف قليال من احلمض للماء 

 وضع مدفأة يف األيام الرطبة خاصا عند إجراء جتارب الدلك للكشف عن الكهرباء الساكنة 

وتوصيل احملاليل للتيار الكهربائي مثل احملاليل اإللكرتوليتية وغري اإللكرتوليتية أي الفرق ما بني حملول امللح 
 وحملول السكر يف امكانية توصيل الكهرباء 

 مقررات العلوم مليئة بالقواعد والقوانني اليت ميكن توضيحها عن طريق نشاط العروض العملية مثال :  .4

 تعيني قانون االنعكاس ..اخل      -تعيني كثافة جسم صلب غري منتظم الشكل      -قوانني الطفو   

 ية باستخدام مناذج صناعية مثال :التطبيق العملي للنظريات العمل  .5

القضيب احلراري املزدوج  ، ميكن للمدرس أن يقوم   -درس التمدد الطويل لألجسام الصلبة املعدنية   
بتوضيحات عملية لفكرة استخدام الصفائح املزدوجة يف عمل منذر احلريق ومنظم احلرارة وكذلك عمل 

 الدينامو 

للمراجعة بعد اإلنتهاء من تدريس موضوع معني أفضل من اسلوب استخدام العروض العملية كاسلوب   .6
 الشرح اللفظي فقط وأكثر فعالية

 أبرز نواحي اخللل يف العروض العملية :

عدم ضمان توفر املشاهدة الواضحة جلميع الطالب اليت تعرض أمامهم مما يلزم املعلم أن يقوم باستخدام    .1
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 شاهدة جلميع الطالب كل الوسائل واإلمكانيات لتحقيق وضوح امل

عدم ادراك الطالب لطبيعة تركيب األجهزة أي ان هناك كثري األشياء واخلربات يصعب على الطالب   .2
ادراكها وتعلمها عن طريق املشاهدة وحدها أو السمع مثل الرائحة ، امللمس ، التذوق .. لوجود خربات 

 تستخدمها 

 

هده الطالب ن عروض يف الدرس خاصة أن بعض املدرسني قد تؤدي إىل فهم غري كامل أو صحيح ملا يشا  .3
ال يسألون الطالب أو يناقشوهم فيما يعرض من نشاط أو قد خيجل بعض الطالب يف توجيه أسئلة 

 للمدرس 

من احملتمل يف العروض العملية أن يستأثر باألسئلة واملناقشة بعض الطالب تبعد املعلم عن الدرس   .4
 يضيع مبدأ تكافؤ الفرص والفروق الفردية األساسي ملوضوعات بعيدة و 

غياب اجلانب احلسي وامللموس من جانب الطالب إذا ما قام املعلم باجراء التجربة أو استخدام اجلهاز   .5
 مبفرده مما يؤدي إىل تشتيت انتباه الطالب وشرود الذهن 

 التخطيط اجليد للمعلم للعروض العملية

ر اهلامة اليت ميكن أن يقوم عليها التخطيط اجليد لطرق وأساليب استخدام سوف نوضح فيما يلي عددا من العناص
 العروض العملية يف تدريس العلوم 

 أول : اعتبارات أولية :

 إن أول ما يفكر فيه املعلم عند التخطيط الستخدام العروض العملية يف درس معني ما يلي :

ية إىل الطلبة وتوفري خربات التعلم املناسبة وهل يثري هل العروض العملية ختدم فعال يف توصيل املادة العلم  .1
 نشاط العروض العملية اهتمام الطلبة ؟

هل تتوفر يف املدرسة األدوات واملواد والوسائل واألجهزة التعليمية املختلفة اليت حتتاج إليها العروض العملية   .2
ها عن طريق أدوات وأجهزة مبسطة ، ويف حالة عدم توفر بعضها هل ميكن للمدرسة أو للمعلم نفسه تدبري 
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 بديلة من إعداده أو تدبريها من املدارس أو من مصادر أخرى خارج املدرسة ؟

هل األدوات واألجهزة والوسائل التعليمية املستخدمة يف العروض العملية مناسبة احلجم حبيث متكن مجيع   .3
 الطلبة من مشاهدة ومتابعة نشاط هذه العروض ؟

دام العروض العملية يف حتقيق العملية يف حتقيق فهم وظيفي للمادة أو املعرفة العلمية املراد هل يساعد استخ  .4
تعلمها ؟ وهل يساعد هذا االستخدام يف حتقيق مهارات واجتاهات أو سلوك حل املشكالت وغري ذلك 

 من األهداف السلوكية اليت يهدف غليها تدريس العلوم 

 ثانيا : وضوح املشاهدة :

ستخدام أدوات وأشياء وأجهزة مناسبة احلجم حبيث يسهل على مجيع الطالب مشاهدهتا مثل األجهزة يفضل ا
امليكروسكوبية كما ميكن تكبري الصور والرسوم التوضيحية باستخدام أجهزة التكبري املناسبة مثل جهاز عرض املواد 

الذي يوجد خلف األدوات واألجهزة  املعتمة أو جهاز عرض فوق رأسي ومن ناحية أخرى فإن اخللفية أو الوسط
اليت قد يستخدمها املعلم يف عروضه العملية هلا أمهيتها يف تامني املشاهدة الواضحة ففي بعض احلاالت قد تؤثر 

 سرتة املعلم على وضوح إدراك على وضوح إدراك مواد معينة يعرضها يف أنابيب االختبار أو يف أواين زجاجية معينة 

 تباه الطلبة للعرض العلمي :ثالثا : تركيز ان

من األساليب اليت تفيد يف جذب إنتباه الطلبة التوجيه املسبق للطلبة ملشاهدة أشياء أو عمليات معينة سوف يقوم 
املعلم بعرضها ومناقشتهم بعد ذلك فيما شاهدو كأن يستخدم منوذجا شغاال ملضخة احلريق أو عرضا شغاال لعمل 

 ناء إىل آخر أو حتول حملول تباع الشمس الزرق إىل اللون األمحر .املمص يف نقل ماء ملون من إ

 رابعا : استخدام أنواع متعددة من النشاط والوسائل التعليمية :

جيب أن يراعي املعلم عند التخطيط للعروض العملية احتمال إجراء تعديالت بسيطة يف اخلطة وأنواع النشاط اليت 
على توافر هذه األدوات واألجهزة فيصعب عليه مواجهة مثل هذه املواقف سبق أن أعدها وما مل يعمل املعلم 

 بعروض عملية مباشرة .

 خامسا : اإلستعداد السابق للعروض العملية و اختبار املواد واألدوات واألجهزة املستخدمة :
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دوات واملواد فمثال ميكن أن نالحظ على مدرس معني من عالمات اإلرتباك والقلق عندما يعمل على اعداد األ
واألجهزة اليت قد حيتاج إليها يف الدقائق القليلة اليت تسبق بدء الدرس ويف حاالت أخرى يدخل املعلم احلصة ومل 

حيضر هذه األشياء أو مل يستكملها ويضطر إىل إخراج بعض الطلبة أكثر من مرة اثناء الدرس إلحضارها من 
الدرس هلذا الغرض ومثل هذا اإلسلوب غري مقبول من املعلم حجرة التحضري أو أن خيرج املعلم بنفسه ويرتك 

 بطبيعة احلال ألنه فضال عما يهدره من وقت كان من األجدى ان يستثمر يف التعلم .

 سادسا : وضوح الغرض أو األغراض من العروض العملية يف أذهان الطلبة :

لفعالة يف التوصل اىل نتائج او حلول معينة و ذلك يساعد الطالب يف متابعة نشاط العرض و املشاركة الذهنية ا
ففي حاالت عرض عملي عن التحليل الكهربائي للماء مثال و استخدام جهاز الفولتامرت الكهريب ميكن ان يعرب 

 املعلم عن العرض من هذا النشاط العملي يف صورة االسئلة التالية :

ا يتيح املعلم لطلبته الفرصة للتفكري و املشاركة ما العناصر اليت يرتكب منها املاء باي نسبة حجمية ؟ وهكذ .1
معه يف العرض العملي للتوصل اىل االجابات الصحيحة و مثل هذا االسلوب يسهم يف حتقيق غايات هلا 

 امهيتها يف جمال تعلم الطلبة للعلوم 
 سابعا: التدرج يف العرض العملي و إشراك الطلبة فيه :

اال يسرع مدرس العلوم يف إجراء هذا النوع من النشاط  و كذلك اال يسرع يف  من القواعد العامة للعروض العملية
الشرح بدرجة ال متكن الطلبة من الفهم السليم للعمليات او االفكار او املفاهيم االساسية اليت توضحها العروض 

املشاركة الذهنية و  العملية و على مدرس العلوم ان يدرك ان اشراك الطالب يف العروض العملية  فضال عن حتقيق
اجلسمية يف الدرس فاهنا وال شك تتيح للطلبة الفرص الكتساب بعض مهارات األداء و العمل و التفكري اليت ال 

 غىن عنها يف جمال تعلم العلوم 

 ثامنا: التقومي و التحقق من الفهم السليم :

تخطيط تقوميا لتعلم الطلبة و التحقق و من العناصر االساسية عند التخطيط للعروض العملية ان يتضمن هذا ال
من الفهم السليم فيستطيع املعلم مثال ان يطلب من احد الطلبة ان يصف ما يشاهده يف العرض العملي و من 

طالب آخر ان يذكر الغرض من اجراء جتربة معينة و من طالب ثالث ان يشرح طريقة أو خطوات العمل او تفسري 
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ميكن للمدرس ان يبني مدى ما حققه الطلبة من تعلم كما اهنا متكنه يف نفس  النتائج ومن خالل نشاط الطلبة
 الوقت من تقومي تعلم الطالب للجوانب معينة من ميول الطلبة واهتماماهتم العلمية . 

 

 

 

 

 

 

 

 أساليب التدريسالفصل الرابع: 

 مفهوم أساليب التدريس :

:"إن مصطلح أسلوب التدريس كان قد ( أمنوسكا موسنت يقول1998كما يرى "حمسن حممد محص )
اختري قبل عشرين سنة، وذلك للتمييز بني مواصفات التدريس، وبني املصطلحات املتداولة يف ذلك الوقت،  

 كالسياقات والنماذج واجملاالت" 

(، وكان رائدها 1966وتضيف عفاف عبد الكرمي: " لقد ظهرت أساليب التدريس احلديثة سنة )
وقد طبقت هذه األساليب يف جمال الرتبية البدنية والرياضية، ومنذ ذلك (Muska Moston) موسكا موسنت 

 الوقت يعمل هبا املدرسون بنجاح" وكان ينظر للتدريس قبل ذلك على أنه نشاط يتسم باخلصوصية.

وهناك من يعرف األساليب بأهنا عناصر املنهج اليت تتفاعل مع عناصره األخرى لتحقيق ما وضع له من 
ف، يقول ذياب هندي و هشام عامر عليات: " األساليب هي اإلجراءات اليت يتخذها املعلم يف تنفيذ أهدا

طريقة من طرق التدريس، من أجل حتقيق األهداف احملددة للمادة التعليمية، مستعينا بوسيلة من الوسائل التعليمية 
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وب الشرح وأداء النموذج ال حيقق ذاتية ( أن أسل2000ويف هذا الصدد يذكر "عبد السالم مصطفى" )املناسبة"، 
 املتعلم وال يتيح له فرصة االشرتاك اإلجيايب املتبادل وفقاً ملا تنادي به االجتاهات الرتبوية احلديثة.

( حيث أشار إىل أن املتعلمني ليسوا كلهم يف مستوى واحد 1999ويتفق يف ذلك "حسني كامل" )
امل مع العناصر املختلفة للمتعلمني ألن لكل إنسان صفاته اخلاصة اليت وجيب أن نضع يف أذهاننا أن التعليم يتع

 ختتلف من شخص آلخر. 

 :  أساليب حديثة في تدريس التربية البدنية والرياضية

إن فكرة التدريس اجليد احتلت مساحة واسعة يف حقل الرتبية والتعليم و اهتم العاملون يف هذا احملور 
ف القرن احلايل حماولني وضع مسارات عالجية إلرساء قواعد مقبولة ملهارات التقدم و احليوي اهتماما جيدا يف نص

التطور للعملية التدريسية و تناول الباحثون والدارسون هذه املشكالت بالدراسة والتحليل و الصيانة، أما الفكرة 
لقرارات قد تكون حول األهداف الثانية فهي تصنيف القرارات اليت ينبغي أن تتخذ يف أي عملية تدريسية و هذه ا

 و الفعاليات واملواضيع و عمليات التنظيم و نوع التغذية الراجعة للمتعلم وغريها .

 أما تصنيف القرارات فقد نظمت بثالث مراحل توضع تتابع القرارات يف أي عملية تدريبية وهي:

رات اليت ينبغي أن تتخذ قبل مواجهة * املرحلة األوىل: مرحلة ما قبل التدريس تلك املرحلة اليت تتضمن قرا
 املتعلمني وجها لوجه.

 * املرحلة الثانية: مرحلة التدريس تلم املرحلة اليت تتضمن القرارات اليت ينبغي أن تتخذ خالل العمل واالجناز.

الجناز والتغذية * املرحلة الثالثة: مرحلة ما بعد التدريس وتتضمن القرارات اليت ينبغي أن تتخذ بعني االعتبار تقومي ا
الراجعة، وطريقة التدريس والتنظيم خالل الدرس كله وقد مت انتقاء مخسة أساليب مما جاء به "موسنت" ألهنا تتالءم 

واحتياجات املعلم إذ ميكنه االستعانة هبا لتطبيق دروسه بصورة ناجحة وفق العمل واألهداف املرسومة ومستوى 
 التالميذ و البيئة الرتبوية.

 : التنوع في طرق و أساليب التدريس. 2-2-
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ال بد للمعلم أن يكون لديه أكثر من طريقة أو أسلوب يف فن التدريس حيث يقوم باستخدام الطريقة 
املناسبة للنشاط احلركي املراد تعلمه ومن مث املناسبة لطبيعة وأداء التالميذ وظروف اجلو احمليطة والبيئة التعليمية على 

 ة يف إبعاد امللل والرتابة أثناء أداء التالميذ لألنشطة . أن تساعد هذه الطريق

وقد ركزتتوصيات عدةمؤمتراتدوليةأيضاًعلى األخذ 
بعيناالعتباراالختالفاتبيناملتعلمني،وأنالتالميذيتعلمونبطرقمختلفة،وأهنمنالضروريتنويعاملناهجوطرقالتدريسبحيثيتمكنجمي

 .نهمأقصىدرجاتالنجاحواإلجنازفيإطارإمكاناهتوقدراتهعاملتعلمينمنتعليميتواءممعخصائصهمأنيحققلكلم
وعلىمستوىالعاملالعربيسادشعوربتدهورحادفيمستوىالتعليموالتعلم؛ففيمؤمترمتابعةتوصياتالرتبيةللجميعالذيعقدفيالقاهرةعام

 .(ظهربوضوحهذاالقلقالعامعلىمستوىالتعليمفيمعظمالدواللعربية2000)
-1993امتبهمنظمتياليونسكوواليونسيففيتسعدولعربيةبني )وأشارتنتائجمشروعمتابعةالتعليمالذيق

(أمنستوىكفاياتتالميذالصفالرابعاالبتدائيأقلمناملستوياتاملعياريةالتيأقرتحهامؤمترجومتيان،وكانتنسبتحقيقهذهالكفا1999
(فياملهاراتاحلياتية،  %25( فيالرياضيات، و)1 %0(فياللغةالعربية،و)12 %ياتفيالدواللعربية )

ضاًأننسبةالتالميذالذينيعيدونسنواتالدراسةوالذينيتسربومنناملدرسةفيتزايدمستمرممايطلقإنذاراًلضرورةالتصديلهذهالظاوتبينأي
 .هرة

 كما تشري كوثر حسني كوجك وأخرون " أن تنويعالتدريسيعين
جراءبعضالتعديالت،ترتاومحنالتعديالتالبسيطةإلىالتعديالتاجلوهريةيف إ

ّنالتالميذمنالتعلممناملنهجاملقررملرحلتهمالعمريةمع أقراهنمفيفصلدراسيواحد. إن املواقفالتعليمية؛حبيثُتمك
أفضلطريقةلتلبيةاحتياجاتاملتعلمينعلىاختالفاهتا،هيأنيقدممحتوىاملنهجبصورةمتنوعة،فالتنويعهوالقاطرةالتييصلمنخالهلااملتع

تطلبمشاركةإجيابيةمنقباللتالميذفيعملياتالتخطيط،واختاملونإلىاملعلوماتواملهاراتواملفاهيماملطلوبتعلمها؛حيثإنتنويعالتدريسي
ذالقراراتوعملياتالتقييم"، كما أن 

 ...تنويعالتدريسيعنيابتكارطرقمتعددةتوفرللتالميذعلىاختالفقدراهتموميوهلمواهتماماهتمواحتياجاهتمالتعليمية
 .فرصاًمتكافئةلفهمواستيعاباملفاهيمواستخدامهافيمواقفاحلياةاليومية

 .للتالميذبتحملمسؤوليةتعلمهممنخاللتعليموتعلماألقرانوالتعلمالتعاوينكماتسمح

 أساليب حديثة يف تدريس الرتبية البدنية والرياضية : 



88 

 

إن فكرة التدريس اجليد احتلت مساحة واسعة يف حقل الرتبية والتعليم و اهتم العاملون يف هذا احملور 
ني وضع مسارات عالجية إلرساء قواعد مقبولة ملهارات التقدم و احليوي اهتماما جيدا يف نصف القرن احلايل حماول

التطور للعملية التدريسية و تناول الباحثون والدارسون هذه املشكالت بالدراسة والتحليل و الصيانة، أما الفكرة 
األهداف الثانية فهي تصنيف القرارات اليت ينبغي أن تتخذ يف أي عملية تدريسية و هذه القرارات قد تكون حول 

 و الفعاليات واملواضيع و عمليات التنظيم و نوع التغذية الراجعة للمتعلم وغريها .

 أما تصنيف القرارات فقد نظمت بثالث مراحل توضع تتابع القرارات يف أي عملية تدريبية وهي:

خذ قبل مواجهة * املرحلة األوىل: مرحلة ما قبل التدريس تلك املرحلة اليت تتضمن قرارات اليت ينبغي أن تت
 املتعلمني وجها لوجه.

 * املرحلة الثانية: مرحلة التدريس تلم املرحلة اليت تتضمن القرارات اليت ينبغي أن تتخذ خالل العمل واالجناز.

* املرحلة الثالثة: مرحلة ما بعد التدريس وتتضمن القرارات اليت ينبغي أن تتخذ بعني االعتبار تقومي االجناز والتغذية 
جعة، وطريقة التدريس والتنظيم خالل الدرس كله وقد مت انتقاء مخسة أساليب مما جاء به "موسنت" ألهنا تتالءم الرا

واحتياجات املعلم إذ ميكنه االستعانة هبا لتطبيق دروسه بصورة ناجحة وفق العمل واألهداف املرسومة ومستوى 
 التالميذ و البيئة الرتبوية.

 : س الحديثة. أهمية أساليب التدري2-2-5

إن التدريس أصبح من ضروريات العمل الرتبوي، حيث يعتمد على مجلة من املعطيات اهلاّمة كاألهداف 
واحملتوى واألساليب ووسائل التعّلم واألنشطة التعليمية. يقول عبد املنعم حممد:" إّن الفكر النظري ليس فكرا 

على وعي مبكونات املنظومة الرتبويةاملتشابكة اجلوانب  عاجيا يعصى على التطبيق الفعلي شريطة أن يكون املعّلم
وأن حياول جاهدا يف االستفادة إىل أقصى قدر ممكن من الفكر النظري الرتبوي يف تطوير و حتسني عمله مبا يتفق 

 و طبيعة تلك املنظومة التعليمية.

لرتبية البدنية و الرياضية (" أن أساليب التدريس اليت يستخدمها أستاذ ا2006ويعترب "عطاء اهلل أمحد )
من أهم جوانب العملية التعليمية وكل أسلوب له دور معني يف منو املتعلمني من النواحي البدنية واملهارية 

أساليب واالنفعالية واملعرفية، وتتوقف نسبة االعتماد على أسلوباً ما على نوع املهارة واملوقف التعليمي واملتعلم 
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يتها من تصورها لعالقة جديدة يف التدريس بني املعلم واملتعلم واهلدف، حيث أهّنا التدريس احلديثة أخذت أمهّ 
 أخضعت هذه العالقة إىل التدقيق والتفحص من قبل املتعّلمني يف اجملال الواقعي يف املدارس،

ويتفاعل  وأساليب التعليم عمليات تنظم من خالهلا املعلومات واملواقف واخلربات الرتبوية اليت تقدم للطالب
معها لتحقيق أهداف الدرس وهي ما يعرف باسم "نظرية طيف أساليب التدريس ملوسكا موسنت، واليت جاءت  

 كنقد موجه بطريقة عملية ألساليب التدريس التقليدية.

 وتعتمد النظرية ببساطة على أساسني مها:

 العالقة بني املعلم واملتعلم. -أ

 اختاذ القرارات. -ب

 عليها نظرية موسكا موسنت:األسس اليت تبىن 

 العملية التعليمية هي عبارة عن عالقة حتدث بني ثالثة عناصر أساسية. -1
 اهلدف )املوضوع( -ج  املتعلم  -ب املعلم  -أ

 العناصر الثالث السابقة كل منها يؤثر يف اآلخر سلباً أو إجياباً. -2
 صر الثالث.كلما كانت العالقة إجيابية كلما كان الناتج أكثر إجيابية للعنا -3
 تتكون العملية التعليمية من ثالث مراحل هي: -4

 مرحلة اإلعداد "التخطيط" )ما قبل التأثري(. -أ

 مرحلة املواجهة "التنفيذ" )التأثري(. -ب

 مرحلة التقومي )ما بعد التأثري(. -ج

 املعلم يقوم بالتدريس وال يستطيع إجبار الطالب على التعلم. -5

 تطيع إجبار املعلم على املعلم على التدريس.املتعلم يقوم بالتعلم ولن يس -6

العالقة املتبادلة بني املعلم واملتعلم تبىن على قرارات ذاتية لكل منهما. أي مبعىن أن املعلم هو الذي يتخذ   -7
 كل القرارات اليت تتعلق بالتدريس.. وكذلك املتعلم هو من يتخذ قراراته بالتعلم من عدمه.
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% 100ملتعلم تتفاوت من أسلوب آلخر حيث تبدو يف األسلوب األول بنسبة نسبة القرارات بني املعلم وا -8
(، أما يف األسلوب العاشر فتكون نسبة القرارات بيد املعلم 0بيد املعلم، بينما تكون عند املتعلم صفر )

 %.100( صفر، بينما تكون لدى املتعلم 0)

 نحو التايل:القرارات يتم اختاذها خالل مراحل العملية التعليمية على ال -9

 مرحلة اإلعداد "التخطيط" وفيها يتم اختاذ ستة عشر قراراً. -أ

 مرحلة املواجهة "التنفيذ" وفيها يتم اختاذ ثالثة قرارات. -ب

 مرحلة التقومي وفيها يتم اختاذ مثانية قرارات. -ج

 العناصر األساسية يف نظرية موسكا موستون:

 البعض. تشكل األساليب سلسلة متصلة مرتبطة ببعضها -1

 كل أسلوب للتدريس له بنية ووظيفة ومكانة يف سلسلة األساليب. -2

 كل أسلوب يؤدي إىل حتقيق أهداف معينة يف جمال الرتبية البدنية. -3

 كل أسلوب به دور خاص يف منو الطالب من الناحية املهارية واالجتماعية واالنفعالية واملعرفية. -4

 ذلك يف من أسلوب آلخر.كل أسلوب حيدد دور املعلم والطالب وخيتلف  -5

 مجيع أساليب موسكا موستون متساوية يف قيمتها وال يوجد أسلوب أفضل من اآلخر. -6

 بنية أساليب موسكا موستون للتدريس:

لكل أسلوب من هذه األساليب بنية رئيسية تتكون عادة من جمموعة من القرارات اليت تشمل املراحل 
)ما قبل التأثري( قبل تنفيذ الدروس بينما تتخذ قرارات التنفيذ الثالث للدرس حبيث تتخذ قرارات التخطيط 

)التأثري( أثناء أداء العمل، وتكون قرارات التقومي )ما بعد التأثري( اليت ختتص بتقومي األداء وتقدمي التغذية الراجعة 
 أثناء العمل وبعد االنتهاء منه.
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 القرارات املطلوبة ملرحلة ما قبل التأثري

سابقاً فإن األساليب تعتمد على فكرة اختاذ القرارات. أي أن العملية التعليمية تعتمد على  وكما أسلفنا
القرارات اليت يتخذها املعلم واملتعلم. وهناك جمموعة من املعايري واألسس اليت تبىن عليها العملية التعليمية، وهي 

أي عملية تعليمية، فإننا جند أهنا تتضمن  اليت يؤخذ بشأهنا القرارات. يقول موسنت: أننا لو شرحنا أو شخصنا
 جمموعة من األسس واملعايري اليت جتوب يف خاطر املعلم واملتعلم قبل وأثناء وبعد العملية التعليمية.

 وسوف نستعرض هذه األسس واملعايري يف كل مرحلة من مراحل العملية التعليمية )قبل وأثناء وبعد التأثري(.

 :مرحلة ما قبل التأثري -1

( ستة عشر أساساً أو 16وهي مرحلة التحضري أو التخطيط أو اإلعداد للدرس. وتتضمن هذه املرحلة )
معياراً. على كل معلم أن يقرر اختيار املتاح أو املناسب للخيارات اليت تظهر لكل أساس أو معيار ليتم خالهلا 

 -بناء الدرس وهي:

 أهداف الدرس الرئيسية واألهداف الفرعية. -1
 ب املناسب للتدريس.األسلو  -2
 توقع أسلوب التعلم. -3
 ملن يتم التدريس. -4
 موضوع الدرس. -5
 مىت يتم التدريس. -6

 وقت البدء. -أ

 املدة والزمن. -ب

 النغمة والرمت وسرعة األداء. -ت

 الفواصل بني األجزاء. -ث

 وقت التوقف. -ج

 وقت النهاية. -د
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 شكل وأسلوب وسائل االتصال. -7
 طريقة ومعاجلة األسئلة. -8
 االستعدادات. تنظيم -9

 أين يتم التدريس )مكان التدريس(.  -10
 احلالة اليت يكون عليها املتعلم.  -11
 امللبس واملظهر العام للمتعلمني.  -12
 حدود ومدى القرارات لكل املعايري السابقة.  -13
 املناخ العام للعملية التعليمية.  -14
 إجراءات وأدوات التقييم.  -15
 ب األدوات.أشياء أخرى. مثل ترقيم احملطات، وطريقة ترتي  -16

كل هذه األسس تدور يف خلد وفكر كل معلم أثناء عملية التحضري لدرسه. واإلجابة أو التفكري يف كل 
منها يعطينا جمموعة من اخليارات العديدة اليت تطرأ. فمثاًل حني يفكر املعلم يف األهداف فمن املؤكد أهنا جتوب يف 

النفسية والوجدانية. فأي منها خيتار يعترب قرار مت اختاذه من خاطره وفكره جمموعة كبرية من األهداف السلوكية و 
 املعلم. وهكذا احلال لباقي املعايري واألسس.

 القرارات يف مرحلة التأثري أو مرحلة التنفيذ: -2

 كيف سننفذ األعمال:  -

 (.13 -1قرارات التخطيط من ) -1

 يف تنفيذ أحد القرارات السابقة. قرارات التعديل: وهي القرارات اليت تتخذ عند وجود صعوبة -2

 قرارات أخرى. مثل البدء بالتمرين، حتديد حمطة البدء.. -3

 القرارات اخلاصة ملرحلة ما بعد التأثري أو مرحلة التقييم: -3

قبل تقدمي األداء وتقدمي التغذية الراجعة جيب على املعلم أن يتابع أداء الطالب حىت يتسىن له اختيار 
 ة املالئمة واليت ترتاوح بني استخدام تعبريات الوجه واستخدام الكلمات التعزيزية.التغذية الراجع
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وتشكل تلك اجملموعات الثالث من القرارات البنية األساسية ألي أسلوب، واليت على ضوئها مت تصنيف 
 هذه السلسلة من األساليب لتشمل اجملموعتني التاليتني:

 

 

 أواًل/ جمموعة األساليب املباشرة:

 أسلوب التعليم بالعرض التوضيحي )األمري(. -1

 أسلوب التطبيق بتوجيه املعلم )التدرييب(. -2

 أسلوب التطبيق بتوجيه األقران )التباديل(. -3

 أسلوب التطبيق الذايت. -4

 أسلوب التطبيق الذايت املتعدد املستويات. -5

 ثانياً/ جمموعة األساليب غري املباشرة:

 أساليب االكتشاف: -أ

 اف املوجه.أسلوب االكتش -1

 أسلوب االكتشاف املتعدد )احلر(. -2

 أساليب: )اإلبداع(: -ب

 أسلوب التفكري املتشعب )حل املشكلة(. -1

 أسلوب تصميم املتعلم للربنامج الفردي. -2

 أسلوب املبادرة من املتعلم. -3

 أسلوب التدريس الذايت. -4

 وسنتطرق إىل األساليب السبعة األوىل فحسب
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 م والطـالب في اتخـاذ القـرارات الثالثة في بنية أساليب موستن لتدريس التربية البدنية.دور المعل

 جمموعة القرارات الثالثة اسم األسلوب الرقم

 التقومي التنفيذ التخطيط

أسلوب التعليم بالعرض  1
 التوضيحي )األمري(

 املعلم املعلم املعلم

أسلوب التطبيق بتوجيه املعلم  2
 ()التدرييب

 املعلم الطالب املعلم

أسلوب التطبيق بتوجيه األقران  3
 )التباديل(

 الطالب املالحظ الطالب املؤدي املعلم

 الطالب الطالب املعلم أسلوب التطبيق الذايت 4

أسلوب التطبيق الذايت متعدد  5
 املستويات

 الطالب الطالب املعلم

 الطالب -ملعلما الطالب -املعلم املعلم أسلوب االكتشاف املوجه 6

أسلوب التفكري املتشعب )حل  7
 املشكلة(

 املعلم -الطالب املعلم -الطالب املعلم

أسلوب تصميم املتعلم للربنامج  8
 الفردي

 الطالب –املعلم  الطالب –املعلم  املعلم

 الطالب -املعلم الطالب -املعلم الطالب أسلوب املبادرة من املتعلم 9



95 

 

 الطالب الطالب الطالب أسلوب التدريس الذايت 10
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 قنوات النمو في أساليب موستن للتدريس من منظور استقاللي

 جمموعة القرارات الثالثة اسم األسلوب الرقم
اجلانب 
 املهاري

اجلانب 
 االجتماعي

اجلانب 
 االنفعايل

اجلانب 
 املعريف

أسلوب التعليم بالعرض  1
 التوضيحي )األمري(

1 1 1 1 

بتوجيه املعلم أسلوب التطبيق  2
 )التدرييب(

1 2 2 1 

أسلوب التطبيق بتوجيه األقران  3
 )التباديل(

2 3 3 2 

 2 4 2 2 أسلوب التطبيق الذايت 4

أسلوب التطبيق الذايت متعدد  5
 املستويات

5 2 5 2 

 7 6 2 2 أسلوب االكتشاف املوجه 6

أسلوب التفكري املتشعب )حل  7
 املشكلة(

 7 7 7أو  2 7

تصميم املتعلم للربنامج  أسلوب 8
 الفردي

8 2 8 8 

 9 9 2 9 أسلوب املبادرة من املتعلم 9

 10 10 2 10 أسلوب التدريس الذايت 10

 احلد األقصى 10—9—8—7 —6 —5 —4—3 —2—1احلد األدىن 
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 مالحظة:

اهلدف يساعد اجلدول السابق على حتديد درجة اهلدف الذي نريد حتقيقه من خالل األسلوب، فإذا كان 
وإذا كان اهلدف اإلنتـاج فيمكن أن خيتـار املعلم  5 -1يركز على اسرتجاع املعلومات فيمكن أن خيتار املعلم من 

 فيكون مع ذوي األكثر خربة. 10-8أما إذ كان من  7-6من 

ارة حمددة  وقد خيتار املعلم أسلوبني أو ثالثة من األساليب املوضحة يف اجلدول السابق يف درس واحد لتعليم مه -
كان خيتار األسلوب )األمري( مثاًل جلزء )اإلمحاء( )والتطبيق الذايت( )للتمرينات( و)االكتشاف املوجه أو حل 

 املشكلة( )اجلزء الرئيس( مع مالحظة مدى حتقق قنوات النمو يف كل جزئية من الدرس.

 األمري –أواًل: أسلوب التعليم بالعرض التوضيحي 

 وصف األسلوب :

أسلوب من أساليب موسكا موستون للتدريس. وتعتمد بنية هذا األسلوب على األوامر فحسب  وهو أول
حيث يدفع املعلم طالبه إىل ما يراه مناسباً، فاملعلم يلعب الدور األساسي يف التدريس، حيث أن أي حركة أو 

سلوب مجيع القرارات الثالثة عمل يقوم به الطالب جيب أن تسبه إشارة األمر من املعلم ويتخذ املعلم يف هذا األ
التخطيط والتنفيذ والتقومي باإلضافة إىل كافة القرارات اخلاصة مثل حتديد املكان، األوضاع والوقت، والبداية، 

 والنهاية، والتوقيت، واإليقاع، والراحة.

 بنية أسلوب التعليم بالعرض التوضيحي )األمري(:
 متخذ القرار القـرارات

 ملعلما قرارات التخطيط -
 املعلم قرارات التنفيـذ -
 املعلم قرارات التقومي -

 أهداف أسلوب التعليم بالعرض التوضيحي )األمري(:

 االستجابة املباشرة ألمر املعلم. -1

 التقيد بالنموذج الذي يقدمه املعلم أو أحد الطالب املتميزين يف املهارة. -2

 أداء مجيع الطالب يف وقت واحد. -3

 ستخدم الوقت بكفاية عالية.تنمية روح اجلماعة وي -4
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 مراعاة عوامل األمن والسالمة. -5

 مالحظة:

هذا األسلوب هو األسلوب التقليدي الذي يستخدم عادة يف كثري من دروس الرتبية البدنية ومما يؤخذ عليه 
طالب على أنه ال حيقق أهداف الرتبية البدنية مجيعها وذلك ألنه يقلل من االهتمام مببدأ الفروق الفردية وقدرة ال

 االبتكار واإلجناز والثقة بالنفس.

 قنوات النمو يف أسلوب التعليم بالعرض التوضيحي )األمري(:

املهارية واالجتماعية واالنفعالية إن قنوات النمو يف أي أسلوب توضح مدى تقدم الطالب ومنوه من الناحية 
إىل أقصى مستوى يف النمو أو فيما بينهما وذلك  واملعرفية حيث أن كل طالب ميكن أن يتحرك يف هذه القنوات من أدىن

 باستخدام حمكات مثل درجة االستقالل أو مدى اعتماد الطالب على نفسه أو على الغري أو درجة االبتكار.

 وإذا اعتمدنا مع الطالب االستقالل يف أسلوب التعليم بالعرض التوضيحي )األمري( فإننا جند ما يلي:

 الطالب عند حد التلقي وبذلك يكون يف أدىن مستوى له. اجلانب املهاري: يقف دور -1
اجلانب االجتماعي: إن تلقي األوامر من املعلم ال يؤدي إىل تفاعل اجتماعي وبذلك يكون النمو  -2

 االجتماعي يف أدىن مستوى له.
ة لديهم، مستوى الراحة النفسياجلانب االنفعايل: بعض الطالب ال يتقبلون األوامر بشكل دائم مما يؤثر على  -3

 والبعض يتقبل األوامر والتلقني فيشعرون براحة كبرية.
 .اجلانب املعريف: يركز هذا األسلوب على مستوى التذكر وهو أقل مستويات املعرفة -4

 قنوات النمو في أسلوب التعليم بالعرض التوضيحي )األمري(:
 قنـــوات النمـو اسم األسلوب الرقم

اجلانب  اجلانب املهاري
 عياالجتما

اجلانب 
 االنفعايل

 اجلانب املعريف

أسلوب التعليم  1
بالعرض التوضيحي 

 )األمري(

1 1 1 1 
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 أسلوب التطبيق بتوجيه المعلم )التدريبي(ثانياً: 

 وصف األسلوب:

وهو األسلوب الثاين يف سلسلة أساليب موسكا موستون ويسميه البعض بأسلوب املمارسة، ويتفق هذا 
ض التوضيحي )األمري( يف قرارات التخطيط والتقومي وخيتلف عنه يف قرارات التنفيذ حيث األسلوب التعليم بالعر 

تتحول جمموعة من صالحيات اختاذ القرار من املعلم إىل الطالب ويظهر هذا التحول يف النقاط التسع التالية 
 وهي:

 يناسبه.: لكل مترين أو مهارة وضعها االبتدائي حيث خيتار الطالب املكان الذي املكان -1

: كل مترين أو مهارة هلا وضعها االبتدائي، حيث خيتار كل طالب الوضع الذي يشعر فيه بالراحة األوضاع -2
 النفسية.

 : إعطاء فرصة لكل طالب ليعمل مبفرده.نظام العمل -3

 : الطالب هو الذي حيدد البداية حسب استجابته للتعليمات.وقت البداية للعمل -4

 ب عن اآلخر يف سرعة أداء التمرين أو االنسيابية يف أداء املهارة.: خيتلف كل طالاإليقاع احلركي -5

 : الطالب هو الذي حيدد االنتهاء من العمل حسب قدراته وإمكاناته.االنتهاء من العمل -6

 : بعض الطالب حيتاج إىل راحة أكثر من زميله اآلخر.الراحة -7

 ملهارة عن زميله.: خيتلف الطالب يف مظهره العام أثناء أداء التمرين أو ااملظهر -8

: ليس هناك وقت حمدد للطالب يف االستفسار حيث أن كل طالب يسأل املعلم يف إلقاء األسئلة للتوضيح -9
 الوقت الذي حيتاج إىل توضيح عن األداء أو العمل.

وهذا األسلوب يوجد ظروف مالئمة للتعلم وحتقيق العديد من األهداف، فيما يتعلق باألداء ودور الطالب 
لوب، كما أن الطالب لديه مساحة من الوقت ملمارسة األداء بعد حتديد إعطاء إشارة البدء وحتديد يف األس

 السرعة واإليقاع.
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 بنية أسلوب التطبيق بتوجيه المعلم )التدريبي(:
 متخذ القرار القـرارات

 املعلم قرارات التخطيط -
 الطالب قرارات التنفيـذ -
 املعلم قرارات التقومي -

 اف أسلوب التطبيق بتوجيه املعلم )التدرييب(:أهد

 أ( أهداف مرتبطة باملوضوع:

 أن يؤدي الطالب األعمال املطلوبة كما شرحت له. -1

 أن يتعرف الطالب على أن األداء اجليد مرتبط بتكرار العمل. -2

 أن يربط الطالب بني العمل والوقت املالئم له. -3

 ان.حماولة الوصول إىل األداء املطلوب قدر اإلمك -4

 التعرف باخلربة أن األداء اجليد مرتبط باملعلومات عن األداء. -5

يتعرف الطالب باخلربة على أن هذه املعلومات ميكن احلصول عليها من أشكال متعددة من التغذية  -6
 الراجعة.

 ب( أهداف مرتبطة بدور الطالب:

 عداد(.اختاذ القرارات التسعة اليت انتقلت إليه عند تنفيذ قرارات التخطيط )اإل -1

 يتعرف باخلربة بأن اختاذ القرار يالئم العمل. -2

 البدء يف أول العمل اإلفرادي لفرتة معينة. -3

البدء يف خربة النشاط التعليمي بأسلوب التعليم بتوجيه املعلم )التدرييب( وتعلم حتويل القرارات عما كان  -4
 عليه يف األسلوب األمري.

 قع التغذية الراجعة اخلاصة للفرد.الدخول يف خربة عالقة جديدة واليت تتضمن تو  -5

 يتقبل أدائه يف العمل دون مقارنة دائمة مع اآلخرين. -6
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 حيرتم دور زمالئه اآلخرين وقراراهتم يف الفئات التسع. -7

 أن يتحمل املسؤولية يف اختاذ القرارات التسعة. -8

 قنوات النمو يف أسلوب التطبيق بتوجيه املعلم )التدرييب(:

التقدم يف جوانب النمو نتيجة اختاذ الطالب للقرارات التسعة ما عدا اجلانب يف هذا األسلوب يالحظ 
 املعريف.

ـــاري: هناك تقدم نتيجة أن الطالب ميارس العمل بدون أوامر. -1 ـــ ــ ــ  اجلانب املهـ

اجلانب االجتماعي: إن حرية اختيار الطالب لألماكن جيعل الطالب خيتار املكان القريب من زميله الذي  -2
 إليه. يرتاح

اجلانب االنفعايل: ينمو يف هذا األسلوب اجلانب االنفعايل أكثر من سابقه وذلك نتيجة لزيادة منو اجلانبني  -3
 املهاري واالجتماعي.

 اجلانب املعريف: يكون النمو قلياًل يف هذا األسلوب نظراً للرتكيز على جانب التذكر. -4

 يبي(:قنوات النمو في أسلوب التطبيق بتوجيه المعلم )التدر 

 قنـــوات النمـو اسم األسلوب الرقم
اجلانب  اجلانب املهاري

 االجتماعي
اجلانب 
 االنفعايل

 اجلانب املعريف

أسلوب التطبيق  2
بتوجيه املعلم 

 )التدرييب(

1 2 2 1 

 

 خطوات استخدام أسلوب التطبيق بتوجيه املعلم )التدرييب(:

 املعلم قبل تدريس أي جزء من أجزاء الدرس. قرارات التخطيط: وهي القرارات اليت يتخذها -1

 كرة قدم ....  –حتديد موضوع الدرس: كرة طائرة  -أ

)مثال( أن يؤدي الطالب اإلرسال من أسفل املواجه يف كرة الطائرة بطريقة صحيحة ووفق  –حتديد األهداف  -ب
 مواصفات األداء الفين للمهارة.
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 التدريب على املهارة والنشاط التطبيقي. -ملهارةتعليم ا -حتديد جزء من الدرس التمرينات -ج

 األسلوب التدرييب. -حتديد األسلوب -د

 النظام: تطبيق األدوات واألجهزة وجتهيز ورقة املعيار. -هـ

 الزمن: حتديد الزمن املناسب جلميع الطالب ملمارسة العمل. -و

 قرارات التنفيذ: -2

 دور املعلم: -أ

 ومسئولية الطالب يف اختاذ القرارات التسعة.يشرح املعلم أسلوب التنفيذ  -1

 إعطاء وقت لكل طالب ليعمل مبفرده. -2

 تقدمي التغذية الراجعة. -3

 اإلجابة على تساؤالت الطالب قبل البدء يف األداء. -4

 دور الطالب: -ب

 استالم بطاقة املهام واحملكات من املعلم وهي من أهم الوسائل املساعدة. -1

 لورقة مثل االسم والتاريخ.تسجيل املعلومات العامة يف ا -2

 أخذ املكان املناسب. -3

 البدء يف العمل وتسجيل النتائج. -4

 االتصال باملعلم عند احلاجة. -5

 تسليم بطاقة املهام واحملكات إىل املعلم. -6

 قرارات التقومي: -3

من إن األهداف يف قرارات التقومي تركز على إعطاء تغذية راجعة لكل طالب، وإلمتام ذلك يتحرك املعلم  
 طالب إىل آخر ليالحظ أداء الطالب وقدرهتم على اختاذ القرارات التسع ليسجل مالحظاته على ورقة العمل.

 تصميم بطاقة املهام )املعيار( يف أسلوب التطبيق بتوجيه املعلم )التدرييب(:
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وب التدرييب؟ تشمل ورقة املعيار التعليمات الضرورية عن ماذا يفعل الطالب أثناء أداء أو استخدام األسل 
 وتتضمن عادة البيانات اآلتية:

 بيانات عن االسم والفصل والتاريخ. -1
 أسلوب التدريس املستخدم )التدرييب(. -2
 رقم ورقة العمل. -3
 موضوع الدرس واسم النشاط مثال كرة طائرة اإلرسال من أسفل املواجه. -4
 توجيهات للطالب حول طريقة استخدام الورقة والغرض منها. -5
 ضيح األعمال اليت يقوم هبا الطالب داخل األسلوب.تو  -وصف العمل -6
 عدد مرات التكرار وعدد احملاوالت الناجحة. -الكم -7
 بيانات عن التقدم: األعمال اليت اكتملت واليت مل تكتمل. -8
 بيانات عن التغذية الراجعة. -9

 رسومات أو صور توضيحية. -10

 أمهية ورقة العمل:

 تقلل من شرح املعلم للمهارة. -1

 على تذكر جزئيات املهارة وطريقة أدائها. تعيني الطالب -2

 جتعل الطالب على يركزون مع املعلم خالل شرح املهارة. -3

 تعني الطالب على الرتكيز واالنتباه ومتابعة خطوات األداء. -4

 تدوين تقدم الطالب خالل األداء. -5

 ( اإلرسال يف كرة الطائرة من أسفل مواجهة، األسلوب: التدرييب1ورقة عمل )

 (15رقم البطاقة )    التاريخ     /     /    الفصل:               لب:اسم الطا

 تعليمات الطالب:

 )التعليم(     مارس العمل كما هو موصوف. -1

 أداء اإلرسال من أسفل مواجه أربع مرات. -2
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ـــارة الرقم  تسلسـل املهــ

 ألخرى للخلفقف خلف خط اإلرسال والصدر مواجه الشبكة وإحدى القدمني لألمام وا 1
 ضع الكرة على راحة اليد غري الضاربة أمام الرجل اخللفية 2
 ادفع اليد احلاملة للكرة ألعلى يف ارتفاع الكتف. 3
 مرجحة اليد الضاربة مع مميل اجلسم لألمام 4
 اضرب الكرة باليد وهي متخذه شكل السطح اخلارجي للكرة أو اضرب باألصابع مضمومة 5

 )التطبيق(

 اء األعمال كما هو موضح يف الورقة.أد -1

 أمام العمل الغري مكتمل.)×( ( أمام العمل املكتمل وعالمة وضع عالمة )

ــال التغذية الراجعة  النتــائج عدد التكرار األعمـ
 2 1 من املعلم

    مرات 3 م3أداء اإلرسال على احلائط من مسافة  -1
    مرات 3 م4أداء اإلرسال على احلائط من مسافة  -2
    مرات 5 م3أداء اإلرسال من فوق الشبكة من مسافة  -3
    مرات 5 م4أداء اإلرسال من فوق الشبكة من مسافة  -4
    مرات 5 أداء اإلرسال من منطقة اإلرسال -5

 الوقوف على الرأس        األسلوب: التدرييب –ورقة معيـار 

 (14رقم البطاقة )    التاريخ     /     /    الفصل:               اسم الطالب:

 تعليمات الطالب:

 )التعليم(     مارس العمل كما هو موصوف. -1

 أداء الوقوف على الرأس أربع مرات. -3
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ـــارة الرقم  تسلسـل املهــ

 وضع اليدين على األرض باتساع الصدر واألصابع تشري إىل األمام. 1
 حبيث تشكل الرأس واليدين مثلثاً متساوي األضالع. وضع الرأس من اجلبهة على األرض 2
 دفع األرض بالقدمني معاً ورفع احلوض واجلذع فوق اليدين مث ميد اجلسم والرجالن عالياً ببطء. 3
 جيب أن تكون عضالت اجلسم أثناء احلركة مشدودة. 4

 )التطبيق(

 أداء األعمال كما هو موضح يف الورقة. -1

 أمام العمل الغري مكتمل.)×( العمل املكتمل وعالمة ( أمام وضع عالمة )

ــال التغذية الراجعة  النتــائج عدد التكرار األعمـ
 2 1 من املعلم

الوقوف على الرأس من وضع األقعاء مع السند  -1
 على احلائط

    مرات 3

الوقوف على الرأس من وضع اجللوس على  -2
 أربع من السند على احلائط

    مرات 3

    مرات 5 الوقوف على الرأس من وضع األقعاء -3
الوقوف على الرأس من وضع اجللوس على  -4

 أربع
    مرات 5

الوقوف على الرأس من وضع الوقوف على أربع  -5
 فتحاً 

    مرات 5

 



106 

 



107 

 

 ( لورقة عمل ألسلوب التطبيق بتوجيه املعلم1مثال رقم )

 طاقةرقم الب  )التدرييب(  -األسلوب   االسم: 

 التاريخ:  الفصل: 

 

 موضوع الدرس: كرة الطائرة : اإلرسال من أسفل املواجه.

 أداء األعمال كما هو موضح يف الورقة. -1

 أمام العمل الغري مكتمل.)×( ( أمام العمل املكتمل وعالمة وضع عالمة ) -2

 

ــال التغذية الراجعة  النتــائج عدد التكرار األعمـ
 2 1 من املعلم

    مرات 3 م3اإلرسال من أسفل على احلائط من مسافة  -1
    مرات 3 م4اإلرسال من أسفل على احلائط من مسافة  -2
    مرات 5 م3اإلرسال من أسفل من فوق الشبكة من مسافة  -3
    مرات 5 م6اإلرسال من أسفل من فوق الشبكة من مسافة  -4
    مرات 5 اإلرسال من منطقة اإلرسال. -5
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 أسلوب التطبيق بتوجيه األقران )التبادلي(ثالثاً: 

 وصف األسلوب:

يف هذا األسلوب يتم تنظيم الفصل وتوزيع الطالب إىل جمموعات زوجية ويتم التبادل بني املعلم والطالب 
حظ بإصدار حبيث يتخذ املعلم قرارات التخطيط ويقوم الطالب املؤدي باختاذ قرارات التنفيذ كما يقوم الطالب املال

قرارات التقومي وهذا األسلوب عادة ما يساعد الطالب على تصحيح أداءه الفين خاصة يف املرحلة األوىل من 
مراحل تعلم املهارة وأفضل ما مييز هذا األسلوب شيوع روح التعاون بني الطالب وهو مبثابة توفري معلم لكل 

 طالب.

 (:بنية أسلوب التطبيق بتوجيه األقران  )التبادلي
 متخذ القرار القـرارات

 املعلم قرارات التخطيط -
 الطالب قرارات التنفيـذ -
 الطالب املالحظ قرارات التقومي -

 أهداف أسلوب التطبيق بتوجيه األقران )التباديل(:

 أ( أهداف مرتبطة باملوضوع:

 ممارسة وتكرار العمل مع زميل مالحظ. -1

 لزميل املالحظ.إعطاء واستقبال تغذية راجعة مباشرة من ا -2

 تعويد الطالب على املنافسة واالستنتاج وتوصيل النتائج للزميل. -3

 ممارسة املهارة دون قيام املعلم بتقدمي التغذية الراجعة أو معرفة مىت تصحيح األخطاء. -4

 فهم وختيل أجزاء املهارة وتسلسلها عند أداء العمل. -5

 ب( أهداف مرتبطة بدور الطالب:

الجتماعية اليت يتميز هبا هذا األسلوب وإعطاء وتلقي التغذية الراجعة من الزميل االنشغال يف العملية ا -1
 املالحظ.
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االنشغال يف خطوات هذه العملية مبالحظة أداء الزميل أو مقارنة أدائه باملعايري احملددة يف البطاقة  -2
 واستنتاج النتائج ونقلها للزميل.

 املتبادل الذي يساهم يف جناح هذه العملية.تنمية مسة الصرب والتسامح والتعاون واالحرتام  -3
 ممارسة التغذية الراجعة )كيف يقدم التغذية الراجعة اليت تساهم يف تطور وحتسني أداء الزميل. -4
 يالحظ بنفسه جناح وإجناز أداء أحد زمالئه. -5
 تنمية التعاون بني الطالب داخل الفصل وخارجه. -6

 ن )التباديل(:قنوات النمو يف أسلوب التطبيق بتوجيه األقرا

يف هذا األسلوب يالحظ التقدم يف جوانب النمو نتيجة اختاذ الطالب للقرارات التسعة ما عدا اجلانب 
 املعريف.

ــــاري: النمو املهاري يف هذا األسلوب مشابه للنمو املهاري يف األسلوب التدرييب مع زيادة وهي  -1 ــ ــ اجلانب املهـ
 الحظ.أن الطالب يأخذ تغذية مباشرة من امل

اجلانب االجتماعي: مبا أن الطالب يتعاون مع زميله فإن املهارات االجتماعية تكون يف أقصى مدى حنو  -2
 النمو.

السلوكية مثل األمانة والصرب اجلانب االنفعايل: تتطلب التغذية الراجعة من الطالب الكثري من الصفات  -3
 واالحرتام مما جيعل اجلانب االنفعايل يف أقصى مدى له.

انب املعريف: يستعمل الطالب يف هذا األسلوب عمليات فكرية جديدة مثل املقارنة واحملاكاة وبذلك اجل -4
 يكون الطالب أكثر انطالقاً عن األسلوب السابق.

 قنـــوات النمـو اسم األسلوب الرقم
اجلانب  اجلانب املهاري

 االجتماعي
اجلانب 
 االنفعايل

 اجلانب املعريف

أسلوب التطبيق  3
جيه املعلم بتو 

 )التبـاديل(

2 3 3 2 

 خطوات تنفيذ أسلوب التطبيق بتوجيه األقران )التباديل(:
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أهم عمل يقوم به املعلم قبل تنفيذ هذا األسلوب هو إعداد ورقة العمل حيث يتوقف جناح أو فشل هذا  -1
 األسلوب على مدى وضوح هذه الورقة وسالمتها.

م الورقة عامالً مهماً يف مدى تعاون الطالب مع زميله وقدرته كما أن شرح األسلوب وتوضيح طريقة استخدا -2
على تقدمي التغذية الراجعة وبعد أن يتم استالم ورقة العمل من املعلم وحتديد الطالب املؤدي والطالب 

املالحظ يتم حتديد املهارات املطلوبة من الطالب املؤدي واالستجابة املأمولة من الطالب املالحظ فيتعاون 
لب مع زميله يف تقدمي التغذية الراجعة حبيث يتم توزيع الطالب إىل جمموعات زوجية أو ثالثية ويقوم كل الطا

 من الطالب املؤدي والطالب املالحظ واملعلم بأدوار حمددة مع مراعاة ما يلي:

 حتديد أمساء كل من الطالب املؤدي والطالب املالحظ. -1

 لطالب املؤدي.حتديد نوع األداء املراد تنفيذه من قبل ا -2

 حتديد مهمة الطالب املالحظ وتذكريه بدوره. -3

 وصف دقيق للعمل وجتزئته إىل أجزاء مرتابطة ومتتابعة. -4

 صياغة كل عبارة بشكل أمري. -5

 حتديد عدد مرات التكرار. -6

 عينة من الكلمات اللفظية اليت ميكن اسخدامها أثناء تقدمي التغذية الراجعة. -7

 ة.صور أو رسومات توضيحية للمهار  -8
عدم كتابة اخلطوات الفنية والتعليمية للمهارة يف اجلزء الرئيس من إعداد الدرس واالستعاضة عنها ببطاقة  -9

 املهام اليت يتم إعدادها من قبل املعلم.
 ( حتديد دور املالحظ:1

 استالم ورقة املعيار اخلاصة بالنموذج الصحيح لألداء. -أ

 مالحظة أداء الطالب املؤدي. -ب

 األداء باملعيار.مقارنة  -ج

 تقدمي التغذية الراجعة للطالب املؤدي. -د
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 تسجيل النتائج للطالب املؤدي. -هـ

 االتصال باملعلم إذا كان ذلك ضرورياً. -و

 ( دور املعلم:2

 اإلجابة عن أسئلة الطالب املالحظ. -أ

 االتصال فقط بالطالب املالحظ. -ب

 املالحظ.مراقبة أداء كل من الطالب املؤدي والطالب  -ج

 تبديل األدواء بعدما ينتهي الطالب املؤدي من العمل. -3

 مناذج للكلمات اليت تستخدم للتغذية الراجعة من الطالب املالحظ للطالب املؤدي: -4

 مثال: التصويب من الثبات يف كرة السلة.

 حاول أن تركز أكثر. -أ

 أثين ركبتيك قلياًل. -ب

 أحسن. -ج

 أداؤك جيد. -د

 ن تعطي الكرة قوة دفع مناسبة.حاول أ -هـ

 (16بطاقة رقم )  –ورقة معيار كرة يد )التصويب من السقوط( 
 األسلوب املستخدم )األقران(    التاريخ     /     /               اسم الطالب:

 اسم الطالب املـؤدي:

 اسم الطالب املالحظ:

 دور الطالب املؤدي: أداء ست حماوالت للحركة. -1
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 طالب املالحظ: تقدمي التغذية الراجعة.دور ال -2

 للمحاولة اخلاطئة.)×( ( للمحاولة الصحية وعالمة تسجيل األداء بوضع عالمة ) -

 يتم التبديل بعد احملاولة الثالثة. -3

 يتم التسجيل بعد احملاولة السادسة. -4

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــك العمـــل  املؤدي حمـ
(1) 

 املؤدي
(2) 

   أمام اجلسم وإىل اجلانب من ناحية الذراع املنصوب.أمسك الكرة باليدين  -1
اثن الركبتني ببطء مع حتريك الذراع املصوبة يف حركة دائرية من اخللف إىل أعلى مث  -2

 لألمام
  

   صوب الكرة أثناء سقوط اجلسم لألمام وقبل وصولك لألرض. -3
مع ثين الذارعني قليالً لتفادي صدمة مد الذراع األخرى أماماً متهيداً لنزول الذراع املصوبة  -4

 اهلبوط
  

 
ــال  (2اسم املؤدي رقم ) (1اسم املؤدي رقم ) األعمـ
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 3 2 1 3 2 1 رقـم احملـــاوالت
       أداء مهارة التصويب بدون كرة -1
أداء مهارة التصويب بالكرة من غري رمي  -2

 الكرة
      

       أداء مهارة التصويب بالكرة. -3
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 (3بطاقة رقم )  –ورقة معيار كرة يد )التصويب من السقوط( 
 األسلوب املستخدم )األقران(    التاريخ     /     /               اسم الطالب:

 اسم الطالب املـؤدي:

 اسم الطالب املالحظ:

 دور الطالب املؤدي: أداء ثالث حماوالت للحركة. -1

 ة الراجعة.دور الطالب املالحظ: تقدمي التغذي -2

 للمحاولة اخلاطئة.)×( ( للمحاولة الصحية وعالمة تسجيل األداء بوضع عالمة ) -

 يتم التبديل بعد احملاولة الثالثة. -3

 

ــال  األعمـ
 (2املؤدي رقم ) (1املؤدي رقم )

1 2 3 1 2 3 

       أداء مهارة التصويب بدون كرة -1

ي أداء مهارة التصويب بالكرة من غري رم -2
 الكرة

      

       أداء مهارة التصويب بالكرة. -3
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 (3بطاقة رقم )  –ورقة معيار كرة يد )التصويب من السقوط( 
 األسلوب املستخدم )األقران(    التاريخ     /     /               اسم الطالب:

 اسم الطالب املـؤدي:

 اسم الطالب املالحظ:

 ث حماوالت للحركة.دور الطالب املؤدي: أداء ثال -1

 دور الطالب املالحظ: تقدمي التغذية الراجعة. -2

 للمحاولة اخلاطئة.)×( ( للمحاولة الصحية وعالمة تسجيل األداء بوضع عالمة ) -

 يتم التبديل بعد احملاولة الثالثة. -3

 
ــات  (2اسم املؤدي رقم ) (1اسم املؤدي رقم ) احملطــ

 3 2 1 3 2 1 رقـم احملـــاوالت
       م 1× 1التصويب على مرمى مساحة  -1
       سم 60× 80التصويب على مرمى مساحة  -2
       سم 50× 50التصويب على مرمى مساحة  -3
       التصويب على طوق متحرك -4
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 (16بطاقة رقم )  –ورقة معيار كرة يد )التصويب من السقوط( 
 األسلوب املستخدم )األقران(    /     /  التاريخ                  اسم الطالب:

 اسم الطالب املـؤدي:

 اسم الطالب املالحظ:

 دور الطالب املؤدي: أداء ست حماوالت للحركة. -1

 دور الطالب املالحظ: تقدمي التغذية الراجعة. -2

 للمحاولة اخلاطئة.)×( ( للمحاولة الصحية وعالمة تسجيل األداء بوضع عالمة ) -

 تبديل بعد احملاولة السادسة.يتم ال -3

 

ـــك العمـــل  املؤدي حمـ
(1) 

 املؤدي
(2) 

أمسك الكرة باليد اليت ستقوم بالتصويب وهي جبانب اجلسم مع سند الكرة باليد  -1
 األخرى.

  

أبعد اليد الساندة عن الكرة مث قم بتحريك اليد املصوبة يف حركة دائرية من اخللف  -2
 إىل أعلى مث لألمام.

  

   تقدم باجتاه املرمى وعند اقرتابك منه تقدم باجلانب املعاكس للسيد املصوبة. -3
   ارتق بالقدم املعاكسة للكرة مث صوب الكرة قبل اهلبوط. -4
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 (5بطاقة رقم )  –ورقة معيار كرة يد )التصويب بالوثب العايل( 
 املستخدم )األقران( األسلوب    التاريخ     /     /               اسم الطالب:

 اسم الطالب املـؤدي:

 اسم الطالب املالحظ:

 دور الطالب املؤدي: أداء ثالث حماوالت للحركة. -1

 دور الطالب املالحظ: تقدمي التغذية الراجعة. -2

 للمحاولة اخلاطئة.)×( ( للمحاولة الصحية وعالمة تسجيل األداء بوضع عالمة ) -

 الثالثة. يتم التبديل بعد احملاولة -3

 

ــال  األعمـ
 (2املؤدي رقم ) (1املؤدي رقم )

1 2 3 1 2 3 

       أداء مهارة التصويب بالوثب العايل بدون كرة -1

أداء مهارة التصويب بالكرة من غري رمي  -2
 الكرة

      

       أداء مهارة التصويب بالوثب العايل بالكرة. -3
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 (10رقم )بطاقة  ورقة معيار لياقة بدنية 
 األسلوب املستخدم )األقران(    التاريخ     /     /               اسم الطالب:

 اسم الطالب املـؤدي:

 اسم الطالب املالحظ:

 مالحظات:

 يكون دور الطالب املؤدي القيام بالتمرينات. -1

يث يتم تسجيل يقوم الطالب املالحظ: بتسجيل عدد مرات التكرار لكل مترين وإعطاء املالحظات حب -2
 املالحظات بعد كل مترين مع التغيري مع الزميل.

 

ـــك العمـــل  املؤدي حمـ
(1) 

 املؤدي
(2) 

   الكرة على األرض( الوثب أماماً لتعدية الكرة –)وقوف  -1
   (8)مسك الكرة( مترين الكرة بني الرجلني على شكل  -)وقوف فتحاً  -2
   ب يف املكان مع دوران احلبل من األماممسك احلبل من طرفيه( الوث -)وقوف -3
   م10مسك الكرة( اجلري أماماً مع تنطيط الكرة مسافة  -)وقف -4
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 : أسلوب التطبيق الذاتيرابعاً 

 وصف األسلوب:

إن ما مييز هذا األسلوب عن غريه من األساليب السابقة تركيزه على عملية التقومي اليت يقوم هبا الطالب 
املعلم عن طريق استخدامه لورقة العمل )احملك( وبذلك يكتسب الطالب القدرة على تقومي  نفسه بداًل من

 أنفسهم واالعتماد على أنفسهم.

 بنية أسلوب التطبيق الذاتي:
 متخذ القرار القـرارات

 املعلم قرارات التخطيط -
 الطالب قرارات التنفيـذ -
 الطالب  قرارات التقومي -

 الذايت: أهداف أسلوب التطبيق

 اعتماد الطالب على نفسه يف التغذية الراجعة. -1
 استخدام الطالب لورقة املعيار ليحسن من أدائه. -2
 يتحلى الطالب باألمانة واملوضوعية عند تقييمه لنفسه. -3
 يعرف حدود إمكاناته ويتقبلها. -4
 يتعرف الطالب على أخطائه بذاته من خالل مقارنة ما يقوم به بورقة العمل. -5
 يف العمل الفردي باختاذ القرارات عند التنفيذ والتغذية الراجعة.االستمرار  -6

 قنوات النمو في أسلوب التطبيق الذاتي:
 قنـــوات النمـو اسم األسلوب الرقم

اجلانب  اجلانب املهاري
 االجتماعي

اجلانب 
 االنفعايل

 اجلانب املعريف

أسلوب التطبيق  4
 الذاتـي

2 2 4 2 
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 التطبيق  الذايت: قنوات النمو يف أسلوب

ــــاري: حيدث التقدم يف هذا اجلانب ويرجع ذلك إىل أن الطالب ميارس العمل بنفسه بدون  -1 ــ ــ اجلانب املهـ
 أوامر مباشرة من املعلم ويكون هذا الوضع مشابه لألسلوب التدرييب.

ئم له والقريب من اجلانب االجتماعي: حيدث أيضاً تقدم يف هذا اجلانب حيث خيتار الطالب املكان املال -2
 زميله الذي يرتاح له.

 اجلانب االنفعايل: يكون يف أقصى مستوى له السيما لدى الطالب الذين حيبون االستقالل. -3

 اجلانب املعريف: فإنه أشبه ما يكون باجلانب املعريف يف األسلوب التباديل. -4

ــات:  مالحظـ

لبدنية وخاصة عند تعلم مهارة جديدة وصعبة يف إن أسلوب التطبيق الذايت ال يناسب مجيع مهارات الرتبية ا -1
 نفس الوقت مثال الشقلبة اخللفية يف رياضة اجلمباز.

يناسب هذا األسلوب األعمال اليت هلا نتائج مثل التصويب يف كرة السلة أو اإلرسال يف كرة الطائرة وكذلك  -2
 سها.يف رمي الرمح مبعىن األنشطة اليت ختتص بنتائج احلركة وليس باحلركة نف

 يناسب هذا األسلوب الطالب الذين لديهم خربة سابقة يف املهارات الرياضية. -3

 خطوات تنفيذ أسلوب التطبيق الذايت :

 حتديد اجلزء الذي يريد املعلم تنفيذه يف الدرس مثل التمرينات. -1

 إعداد ورقة املعيار للطالب. -2

 شرح املعلم لدور الطالب. -3

 كل مترين.أداء التمرين وتسجيل النتائج بعد   -أ

 قراءة الورقة قبل البدء يف أداء التمرين. -ب

 شرح اإلجراءات التنظيمية لسري التمرينات مثل بداية وهناية التمرينات. -4

 شرح دور املعلم: -5
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 مالحظة أداء املتعلم. -أ

 التأكد من استخدام ورقة املعيار بطريقة صحيحة للتوجيه الذايت. -ب

 يف هناية الدرس بعبارات عامة عن أداء الطالب. إعطاء تغذية راجعة جلميع الطالب -ج

 البدء بالعمل. -6

 طريقة تنفيذ جزء التمرينات يف أسلوب التطبيق الذايت:

 يقسم الفصل إىل مخس جممعات. -1

 يعطى كل طالب ورقة معيار لتسجيل النتائج. -2

 يشرح املعلم كل مترين وطريقة األداء. -3

 وزيع.تقف كل جمموعة أمام حمطة للتمرين على حسب الت -4

 ثانية( لعملية التسجيل.30يقوم املعلم بإطالق صافرة البداية ويقوم الطالب بأداء التمرين وبعد ) -5

 ثانية( لعملية التسجيل. 30يعطى الطالب ) -6

 ينتقل الطالب إىل احملطة التالية مع اجملموعة ألداء التمرين يف احملطة التالية. -7

 ع النتائج يعطى املعلم الورقة.بعد مرور الطالب على مجيع احملطات وتسجيل مجي -8

 يتجول املعلم أثناء األداء بني احملطات للتأكد من أن مجيع الطالب يستخدمون ورقة املعيار بشكل جيد. -9

 طريقة تنفيذ املهارات الرياضية يف أسلوب التطبيق الذايت:

 ينتشر الطالب يف امللعب. -1

 البدء يف أداء العمل )املهارة(. -2

 ملعيار.مقارنة األداء بورقة ا -3

 مقارنة األداء التكرار التصويب للخطأ. -االستفادة من الوقت للتسجيل -4

خيتلف جناح األسلوب بني املتعلمني األكفاء يف أداء األعمال وبني الطالب الذين مازالوا يف مرحلة  -5
 االرتباك احلركي.
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 التصويب على السلة بيد واحدة من الثبات -ورقة عمل

 (18رقم البطاقة )  (( 4يق الذايت ))التطب  األسلوب املستخدم 

 التاريخ:   الفصل:    االسم:

 تعليمات للطالب:

 أداء أربع حماوالت التصويب على السلة بيد واحدة من الثبات. -

 للمحاولة اخلاطئة:)×( ( للمحاولة الصحيحة وعالمة سجل األداء بوضع عالمة ) -

ــل ــك العمـ  احملاوالت حمـ
    دين أمام الذقن مث واجه السلةأمسك الكرة بالي -1
قدم إحدى القدمني أماماً املماثلة لليد املصوبة مع بقاء اجلسم مستقيم وثين  -2

 الركبتني قلياًل.
   

ضع الكرة على أصابع اليد املصوبة والذراع مثنية من املرفق مع ثين الرسغ خلف  -3
 حىت تسرتيح الكرة على أصابع اليد

   

    والذراعني أماماً عالياً مع دفع الكرة باجتاه السلةمد الركبتني  -4

 )التطبيــق(

 أداء األعمال كما هو موضح يف الورقة. -
 للمحاولة اخلاطئة.)×( ( للمحاولة الصحيحة وعالمة سجل األداء بوضع عالمة ) -

ــل ــك العمـ  احملاوالت حمـ
    م.3التصويب على احلائط من مسافة  -1
    م.4رج السلة من مسافة التصويب على ب -2
    م.4التصويب على برج السلة من مسافة  -3
    م.5التصويب على برج السلة من مسافة  -4
    م.6تنطيط الكرة مث التصويب على برج السلة من مسافة  -5

 (1ورقة معيار لياقة بدنية بطاقة رقم )
 اسم الطالب:
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 طبيق الذايتاألسلوب املستخدم الت  التاريخ:   الفصل: 

 

 # هناك مخس حمطات عليك املرور هبا:

 (1سجل عدد تكرار أداء التمرين رقم ) -1
 سجل عدد تكرار التمرين على احلائط. -2
 سجل عدد تكرار احلجالت. -3
 سجل مقياس املسافة اليت وثبتها )أفضل وثبة(. -4
 سجل عدد الوثبات اجلانبية. -5

ــل ــك العمـ  عدد التكرار حمـ
  ثلثات( اجلري املتعرج بني املثلثات.مواجه امل -)وقوف -1
  مسك الكرة باليدين( رمي الكرة على احلائط مث استقباهلا -)وقوف -2
  موجه املثلثات( احلجل أماماً بالقدم اليمىن مث اليسرى -)وقوف -3
  )وقوف( مرجحة الذراعني أماماً خلفاً مع ثين الركبتني مث الوثب أماماً  -4
على األرض جبانب القدمني( الوثب بالقدمني جانباً مع التقدم  املثلثات -)وقوف -5

 أماماً.
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 (4ورقة معيار لياقة بدنية بطاقة رقم )
 اسم الطالب:

 األسلوب املستخدم التطبيق الذايت  التاريخ:   الفصل: 

 # هناك مخس حمطات عليك املرور هبا:

 سجل عدد تكرار أداء التمرين . -1

ــل ــك العمـ  د التكرارعد حمـ
  مسك احلبل( تبادل شد احلبل خلفاً. -)وقوف الوضع أماماً  -1
  مواجه السلم( صعود السلم مث اهلبوط للمس اخلط. -)وقوف -2
  مسك الكرة( اجلري املتعرج مع تنطيط الكرة -مواجه األقماع -)وقوف -3
  مواجهة الكرة( الوثب أماماً من فوق الكرة -)وقوف -4
مسك الكرة باليدين( مترير الكرة بني الرجلني على شكل  -ميل -حاً )وقوف فت -5

(8). 
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 أسلوب التطبيق الذاتي المتعدد المستويات خامساً:

 وصف األسلوب:

إن ما مييز هذا األسلوب عن األساليب السابقة الذكر أن الطالب يؤدي املهارة مبستويات خمتلفة وإن كل 
ه وإمكاناته حيث يركز هذا األسلوب على مراعاة جوانب الفروق الفردية طالب يشارك يف العمل حسب قدرات

 لدى الطالب.

 فمثاًل يف الوثب العايل:

سم فإن أغلب الطالب يتجاوزون هذا االرتفاع، أما إذا زيد االرتفاع إىل 100إذا كان ارتفاع العارضة 
لوب جيد املعلم احلل املالئم حيث ميكن سم فإن غالبية الطالب ال يتجاوزون هذا االرتفاع. ويف هذا األس120

وضع ثالثة ارتفاعات خمتلفة خيتار الطالب ما يتناسب مع قدراته منها حىت يؤدي من خالهلا الوثب. فإذا جنح يف 
املستوى الذي اختاره فإنه ميكنه التقدم إىل املستوى الذي يليه أو الثبات على هذا املستوى وبذلك ميكن أن يؤدي 

 رة أكثر وقت ممكن من الدرس.الطالب املها

 أهداف أسلوب التطبيق الذايت املتعدد املستويات:

 اشرتاك مجيع الطالب يف أداء املهارة. -1
 االهتمام بالفروق الفردية. -2
 إتاحة الفرصة للطالب ألداء املهارة حسب قدرهتم. -3
 ختاره.إمكانية الرجوع إىل املستوى األقل صعوبة إذا مل ينجح الطالب يف املستوى الذي ا -4
 منح الطالب الفرصة أن يدرك العالقة بني طموحه وحقيقة أدائه. -5

 :بنية أسلوب التطبيق الذاتي
 متخذ القرار القـرارات

 املعلم قرارات التخطيط 
 الطالب قرارات التنفيـذ 
 الطالب  قرارات التقومي 

 قنوات النمو في أسلوب التطبيق الذاتي المتعدد المستويات:
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ــــاري: يتحرك النمو املهاري إىل أقصى مدى ألن الطالب هو صاحب القرار يف التقدم حنو اجلانب املهـ -1 ــ ــ
 النمو املهاري.

اجلانب االجتماعي: هذا األسلوب يؤدي الطالب العمل فيه فردي وليس له عالقة مع اآلخرين فكل طالب  -2
 يتخذ قراره بنفسه لذلك يكون النمو االجتماعي حنو األدىن.

نفعايل: يكون النمو االنفعايل يف أقصى مدى نتيجة أن الطالب يتخذ القرارات بنفسه ويشعر اجلانب اال -3
 بالثقة ويقل اإلحساس بالقلق.

 اجلانب املعريف: يتقدم اجلانب املعريف قلياًل ويكون مقارباً لألسلوب التباديل. -4

 
 قنـــوات النمـو اسم األسلوب الرقم

اجلانب  اجلانب املهاري
 ياالجتماع

اجلانب 
 االنفعايل

 اجلانب املعريف

أسلوب التطبيق  5
الذايت متعدد 

 املستويات.

5 2 5 2 

 خطوات تنفيذ أسلوب التطبيق الذايت املتعدد املستويات:

 حتديد املهارة واجلزء املراد تنفيذه يف الدرس مثل النشاط التطبيقي. -1
 -ومن العوامل: املسافة واالرتفاع ومساحة املرمى حتديد عوامل الصعوبة يف املهارة أو مستويات تنفيذ املهارة -2

 عدد مرات التكرار......
وإذا قمنا بتحديد املهارة مثل التصويب يف كرة السلة ممكن أن يستعمل املعلم املسافة أو االرتفاع إذا كان 

 الربج متحركاً.

 أو تصغري مساحته.ويف كرة اليد ممكن أن يستعمل املعلم مساحة املرمى مثل زيادة مساحة املرمى 

 شرح األسلوب وطريقة التنفيذ. -3
 وصف دور الطالب والذي يتضمن: -4

 جتريب املستويات املختلفة اليت وضعها املعلم. -أ
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 اختيار مستوى البداية يف العمل لتطبيق املهارة. -ب

 البدء يف العمل لتطبيق املهارة. -ج

 تقومي الطالب ملستوى أدائه حسب املعيار الذي اختاره. -د

 يقرر الطالب إذا كانت البداية مناسبة أو غري مناسبة. -هـ

 يقوم الطالب بتسجيل نتائج العمل مستخدماً ورقة املعيار. -و

 دور املعلم: -5
 اإلجابة على أسئلة الطالب. -أ

 استمرار االتصال بالطالب. -ب

 مالحظة: -

كما ميكن استخدامه يف جزء أفضل جزء من الدرس ميكن ممارسة هذا األسلوب فيه النشاط التطبيقي   -
 التمرينات.
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 (6ورقة معيار كرة يد  )التصويب بالوثب العايل رقم )

 األسلوب املستخدم التطبيق الذايت  التاريخ:         الفصل:   االسم:

 التصويب بالوثب العايل:

 مساحة املرمى. -2االرتفاع   -1الربنامج يعطي لك عاملني يف درجة الصعوبة 

 احملطة اليت بدأت منها. سجل رقم -1

 للمحاولة اخلاطئة:)×( ( للمحاولة الصحيحة وعالمة ضع عالمة ) -2

 (.1إذا مل تنجح يف التصويب يف احملطة اليت اخرتهتا عليك الرجوع إىل احملطة رقم ) -3

ــات ـــ ــ  عدد التكرار احملطــ
    م3×2سم وعلى مرمى مساحة 20التصويب من فوق مانع ارتفاع  -1
    م1×1سم وعلى مرمى مساحة 20التصويب من فوق مانع ارتفاعه  -2
    م60× 80سم وعلى مرمى مساحة 50التصويب من فوق مانع ارتفاعه  -3
    م50×50سم وعلى مرمى مساحة 60التصويب من فوق مانع ارتفاعه  -4
    م2× 1التصويب من فوق مرتبة وعلى مرمى مساحة  -5
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 وبني يف تعليم املهارة:طريقة دمج أسل

ميكن دمج أسلوبني أو أكثر يف تدريس املهارة وذلك عن طريق وضع استمارة جتمع بني مزايا األساليب  
املستخدمة كأن تذكر مزايا األسلوب التباديل واألسلوب متعدد املستويات وهذا الدمج يؤدي إىل حتقق أهداف 

 در ممكن من األهداف.األساليب املدموجة مما يساعد على حتقق أكرب ق

 وضع ورقة معيار حبيث حتتوي على التايل:

 اسم الطالب املؤدي. -1
 اسم الطالب املالحظ. -2
 التاريخ. -3
 دور الطالب املؤدي ودور الطالب املالحظ. -4
 وضع األعمال حبيث تكون متدرجة الصعوبة من األسهل إىل األصعب. -5
 لثاين.وضع خانة لتسجيل الطالب املؤدي األول والطالب املؤدي ا -6
 يقوم الطالب املؤدي األول باختيار احملطة اليت تناسبه ويقوم بأداء احملاوالت. -7
 ويقوم الطالب املالحظ بعملية التقومي وتسجيل النتائج. -8
 يتم التبديل بعد احملاولة األوىل. -9

 ىل.إذا مل ينجح الطالب املؤدي يف احملاولة أو احملطة اليت اختارها فعليه الرجوع إىل احملطة األو  -10
 بعد أداء مجيع األعمال تسلم الورقة إىل املعلم. -11
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 (9بطاقة رقم )  –ورقة معيار كرة  طائرة  )اإلرسال من أسفل املواجه( 
  التاريخ     /     /     اسم الطالب:

 األسلوب املستخدم )األقران( + متعدد املستويات

 اسم الطالب املـؤدي:

 اسم الطالب املالحظ:

 لطالب املؤدي: أداء ثالث حماوالت للحركة.دور ا -1

 دور الطالب املالحظ: تقدمي التغذية الراجعة. -2

 للمحاولة اخلاطئة.)×( ( للمحاولة الصحية وعالمة تسجيل األداء بوضع عالمة ) -

 يتم التبديل بعد احملاولة األوىل. -3

 (1جوع إىل احملطة رقم )* إذا مل ينجح الطالب املؤدي يف احملطة اليت اختارها عليه الر 

ــال  (2املؤدي رقم ) (1املؤدي رقم ) األعمـ
1 2 3 1 2 3 

       م.2أداء اإلرسال على احلائط من مسافة  -1
       م.3أداء اإلرسال على احلائط من مسافة  -2
       م.4أداء اإلرسال من فوق الشبكة من مسافة  -3
       أداء اإلرسال من منطقة اإلرسال. -4
اإلرسال من منطقة اإلرسال على مربع مساحة  -5
 م.3

      

      اإلرسال من منطقة اإلرسال على مربع مساحة  -6
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 م.2
اإلرسال من منطقة اإلرسال على مربع مساحة  -7
 م.1
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 (12بطاقة رقم )  –ورقة معيار كرة  سلة  )التصويب على السلة بيد واحدة من الثبات( 
  التاريخ     /     /     الطالب:اسم 

 األسلوب املستخدم )األقران( + متعدد املستويات

 اسم الطالب املـؤدي:

 اسم الطالب املالحظ:

 دور الطالب املؤدي: أداء ثالث حماوالت للحركة. -1

 دور الطالب املالحظ: تقدمي التغذية الراجعة. -2

 للمحاولة اخلاطئة.)×( ة وعالمة ( للمحاولة الصحيتسجيل األداء بوضع عالمة ) -

 يتم التبديل بعد احملاولة األوىل. -3

 (1* إذا مل ينجح الطالب املؤدي يف احملطة اليت اختارها عليه الرجوع إىل احملطة رقم )

ــال  (2املؤدي رقم ) (1املؤدي رقم ) األعمـ
1 2 3 1 2 3 

       م4م من مسافة 1× م1التصويب على مربع مساحة  -1
سم من مسافة 30×سم30التصويب على مربع مساحة  -2
 م4

      

       م.3التصويب على السلة من الثبات من مسافة  -3
       م3.5التصويب على السلة من الثبات من مسافة  -4
       م4التصويب على السلة من الثبات من مسافة  -5
       م4.5التصويب على السلة من الثبات من مسافة  -6
       م 5التصويب على السلة من الثبات من مسافة  -7



133 

 

 

 الخطوات المتبعة عند تنفيذ الدرس باألساليب الفعالة السابقة:

 عندما يشعر املعلم يف تقدمي درسه بأحد األساليب الفعالة السابقة فإنه جيب عليه إتباع اخلطوات التالية:

 ة سلة، كرة الطائرة ".حتديد املوضوع املراد تدريسه "كرة يد، كر  -1

حتديد اهلدف الرئيس من الدرس مثالً "أن يصوب الطالب من الثبات يف كرة السلة" وفق مواصفات األداء  -2
 الفين للمهارة.

 التدريب على املهارة ". -التمرينات تعليم املهارة -حتديد املهام املراد تعلمها يف الدرس "اإلمحاء -3

 درس "األقران" التطبيق الذايت، االكتشاف املوجه...".اختيار األسلوب املالئم ملوضوع ال -4

إعداد ورقة املهام "بطاقة املعيار" اليت تشمل التايل: عنوان البطاقة، رقم البطاقة، اسم الطالب، الفصل،  -5
 األعمال املطلوبة من الطالب.

 شرح األساليب املستخدمة يف الدرس مثل " األقران". -6

 بان "املؤدي واملالحظ".توضيح الدور الذي يقوم به الطال -7

 دور الطالب املؤدي:

 القيام باألعمال املطلوبة منه. -

 االتصال بالزميل املالحظ فقط. -

 االستجابة إىل توجيهات الزميل املالحظ. -

 التبديل مع الزميل املالحظ بعد االنتهاء من األعمال. -

 

 دور الطال باملالحظ:

 استالم ورقة املعيار من املعلم. -

 زميل املؤدي.مالحظة أداء ال -

 تقدمي التغذية الراجعة للزميل من خالل املعيار. -
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 االتصال باملعلم إذا لزم األمر. -

 تسجيل النتائج على ورقة املعيار. -

 دور املعلم:

 شرح أدوار الطالب. -

 توزيع أوراق املعايري على الطالب. -

 اإلجابة على أسئلة الطالب املالحظ. -

 االتصال بالطالب املالحظ فقط. -

 على استخدام األساليب:التدريب 

 االعتبارات اليت جيب مراعاهتا عند تطبيق أحد األساليب التدريسية ما يلي:

 دراسة هذه األساليب وفهمها وشرحها للطالب. -

 اختيار مهارة حمددة واضحة النتائج. -

 اختيار التدريب املناسب للمهارة مثل النشاط التطبيقي. -

 .تدريب الطالب على استخدام ورقة املعيار -

 اختيار عينة صغرية من الطالب لتطبيق التدريب عليهم مث التدرج بعد ذلك ليشمل التطبيق جلميع الطالب. -

 عدم االستعجال يف احلكم على فشل األسلوب. -

 احللم والصرب عند التعامل مع الطالب يف بداية األمر حىت يفهم ويتعلموا التعامل مع البطاقة. -

 ره بالصدق واألمانة عند أدائه أدواره يف تطبيق وتنفيذ األسلوب.إعطاء الطالب الثقة بالنفس وإشعا -

كثرة إعداد بطاقات العمل ستكون على املدى البعيد بنك للمعلومات ويستخدمها املعلم خالل السنوات  -
 القادمة.

 يضع املعلم ثقته يف الطالب لتخذوا القرارات التسع. -

 مساعدة الطالب على التعلم لألدوار اجلديدة. -

 دام الوسائل التعليمية لتوصيل العمل بشكل جيد مثل، الفيديو، الرسومات، الصور، األفالم، الشرائح.استخ -
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 األساليب غير المباشرة

تعترب األساليب غري املباشرة أفضل من األساليب املباشرة يف التعلم وذلك ملا تؤديه من تغريات إجيابية يف 
رق غري املباشرة يف حاجة دائمة إىل سرعة البديهة والقدرة على اجتاهات الطالب، واملعلم الذي يستخدم الط

متابعة النقاش دون أن يفقد املسار األساسي له أو يفقد الصرب جتاه تعقيدات املوضوع كما حيتاج إىل القدرة على 
 .مساعدة الطالب على جتميع النقاط املتناثرة مع بعضها البعض بطريقة ختدم املوضوعات املطروحة للنقاش

كما أن األساليب غري املباشرة تعتمد على االكتشاف ومن خالله يسعى الطالب للبحث عن احللول بدالً 
من أن يأخذها عن طريق املعلم أو الكتاب املقرر كما أن القدرة على ثبات التعليم لدى الطالب والقدرة على 

ويتأثر نوع األسلوب املستخدم باألهداف استخدام ما مت تعلمه من املهارات يزداد يف هذا النوع من األساليب 
التعليمية احملددة له واليت تشمل املعارف واخلربات اليت يساهم الطالب يف تعلمها ويتعامل مع حمتواها بطريقته 

اخلاصة وبالسرعة اليت تساعده على االكتساب كما أنه خيتار ما يناسبه من أساليب لتقومي ذاته واختيار املصادر 
توفرة له وتعتمد األساليب غري املباشرة يف التدريس على استثارة املتعلم مما يدفعه للتفكري والبحث والوسائل امل

واملقارنة واالستنباط والتجريب وميكن أن يكون املثري هو موقف أو مشكلة حتتاج إىل حل أو حاجة تنشئ السؤال 
ألمر يدفعه إىل البحث حىت يصل إىل إجابة، يف ذهن املتعلم حيث ال يستطيع اإلجابة عليه مبجرد التذكر ولكن ا

وتعترب أساليب التدريس غري املباشرة وسيلة لتنمية التفكري املنظم لدى املتعلمني كما أن استخدامها يساعد على 
 تنمية االبتكار فهي وسيلة مهمة لتنمية مفهوم الذات.

 والنموذج التايل يوضح هذه العمليات

 ستجابةاال  الوسيط          املثري 

املثيــر: وهو الذي يسبب عملية االكتشاف اليت ميكن أن تكون مشكلة أو موقفاً حيتاج إىل حل للعبارة  -1
 اللفظية.

 الوسيط: ويعين الوقت املطلوب لينشغل يف البحث إلفراد األفكار أو احللول أو اإلجابات املناسبة. -2
 يت تؤدي إىل ظهور إجابات وحلول جديدة.االستجابة: وهي التفاعل بني املثري والعمليات الفكرية ال -3

 واألساليب الغري مباشرة تنقسم إىل:
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 أساليب االكتشاف: -1
 أسلوب االكتشاف املوجه.  -أ

 أسلوب االكتشاف املتعدد )احلر(. -ب
 أساليب اإلبداع: -2

 أسلوب التفكري املتشعب )حل املشكالت(. -أ
 أسلوب املبادرة من املتعلم. -ب
 املتعلم للربنامج الفردي.أسلوب تصميم  -ج
 أسلوب التدريس الذايت. -د

وسنتطرق إىل أسلوب االكتشاف املوجه وأسلوب التفكري املتشعب )حل املشكالت( ملناسبتها للصفوف 
 األولية من املرحلة االبتدائية.

 أسلوب االكتشاف الموجهسادساً: 

 وصف األسلوب:

املوجه واالكتشاف املتعدد )احلر(، ومما يؤخذ على  ينقسم أسلوب االكتشاف إىل نوعني ومها االكتشاف
االكتشاف املتعدد )احلر( حترك الطالب بدون وجود ضوابط موجهة هلذه احلركة ومثااًل على ذلك حترك الطالب 

بأي طريقة يرغبها على اخلط املستقيم املوجود على أرض امللعب مما قد يتسبب يف عدم الوصول للهدف املطلوب 
لذلك سوف نركز على االكتشاف املوجه والذي يقدم فيه املعلم البدائل املتعددة من احلركات ويعطي  من املهارة،

 الطالب فرصة جتريبها مجيعاً حىت يتمكن من حتديد األفضل.

 أهداف أسلوب االكتشاف املوجه:

 شغل الطالب يف عملية استكشافية معينة. -1

 خالل عملية االكتشاف. تنمية العالقة اإلجيابية بني الطالب واملعلم من -2

 تنمية عملية التفكري واالستقصاء واالكتشاف. -3

 تنمية الصرب لكل من الطالب واملعلم عن طريق املمارسة. -4

 بنية أسلوب التطبيق الذاتي:
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 متخذ القرار القـرارات
 املعلم قرارات التخطيط 
 الطالب -املعلم  قرارات التنفيـذ 
 الطالب -املعلم  قـرارات التقومي 

 :قنوات النمو في أسلوب االكتشاف الموجه

ــــاري: يركز الطالب على األمور اليت يريد املعلم استكشافها مما جيعل النمو يف اجلانب املهاري  -1 ــ ــ اجلانب املهـ
 يف حدود ما يريده املعلم.

دوداً يف اجلانب االجتماعي: تكون عالقة الطالب مع املعلم أكثر من عالقته بالطالب فيكون النمو حم -2
 الناحية االجتماعية.

اجلانب االنفعايل: يتحرك النمو االنفعايل إىل أقصى مدى له وذلك حسب جناح كل طالب يف عملية  -3
 االكتشاف.

اجلانب املعريف: يف هذا األسلوب ينشغل الطالب يف عملية فكرية معينة وبذلك يكون النمو املعريف يف  -4
 أقصى مدى له عن باقي األساليب السابقة.

 قنـــوات النمـو اسم األسلوب الرقم
اجلانب  اجلانب املهاري

 االجتماعي
اجلانب 
 االنفعايل

 اجلانب املعريف

أسلوب  6
االكتشاف 

 املوجـه.

2 2 6 7 

 خطوات تنفيذ أسلوب االكتشاف املوجــه:

 حتديد اهلدف: مثل أن يكتشف الطالب الطريقة الصحيحة للحجل. -1
 يت تشبه احلجل متضمنة طريقة احلجل الصحيح.وضع البدائل أو احلركات ال -2
 يقوم الطالب بأداء املهارة بأوضاع خمتلفة على حسب البدائل املعروفة. -3
 بعد جتريب مجيع األوضاع يطلب املعلم املقارنة بني مجيع البدائل. -4
 يسأل املعلم الطالب ما الطريقة الصحيحة للحجل. -5
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نطقية مثل: احلجل ألبعد مسافة يف كل وضع، لذا يقوم يرجع املعلم الطريقة الصحيحة للحجل بطريقة م -6
املعلم بعمل سباق احلجل، من هذه األوضاع حىت يتأكد الطالب من الوضع الصحيح أو الطريقة 

 الصحيحة للحجل.
 ميارس الطالب مهارة احلجل بالطريقة الصحيحة للوصول إىل درجة اإلتقان. -7

 أسلوب التفكير المتشعب )حل المشكلة(سابعاً:

 وصف األسلوب:

يعد أسلوب حل املشكلة من األساليب الغري مباشرة يف التعليم حيث يطرح املعلم املشكلة )املهارة( على 
الطالب يف شكل سؤال أو موقف حمري يتحدى قدراهتم العقلية وفيه حياول كل طالب أن جيد احلل هلذه املشكلة، 

التفكري واالستقصاء واالكتشاف ولكن الفرق بينهما  ويشبه هذا األسلوب أسلوب االكتشاف املوجه من ناحية
هو أن املعلم يف االكتشاف املوجه يقدم عدة بدائل ويكون دور الطالب اكتشاف ما هو أفضل بني هذه البدائل، 
أما يف أسلوب حل املشكلة فإن دور الطالب تقدمي البدائل املتشاهبة ألداءه أو طريقته يف تنفيذ هذه املهارة )طرق 

 ى جديدة ألداء احلركة أو املهارة( ويوضح املثال التايل مهارة احلجل:أخر 

 / من يستطيع احلجل بثالث طرق خمتلفة:1س

 هناك الطالب يقدم بدائل خمتلفة للحجل حسب قدراته. -

 أهداف أسلوب التفكري املتشعب )حل املشكالت( :

 تعويد الطالب على حل املشكالت.  -1

 االستقصاء واالكتشاف.تدريب الطالب على التفكري و   -2

 تعويد الطالب على االعتماد على النفس.  -3

 بنية أسلوب التفكير المتشعب )حل المشكلة(:
 متخذ القرار القـرارات

 املعلم قرارات التخطيط 
 املعلم –الطالب  قرارات التنفيـذ 
 املعلم -الطالب قـرارات التقومي 

 مميزات أسلوب حل املشكالت:
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 التجريب واالستقالل. تشجيع الطالب على -1

 تنمية التفكري والقدرة على اإلبداع لدى الطالب. -2

 تشجيع الطالب على معرفة دقائق احلركة. -3

 املسامهة يف تقدمي خربات وأنشطة للطالب. -4

 استخدام انطباعاً عاماً للمعلم عن مستويات الطالب. -5

 قنوات النمو يف أسلوب التفكري املتشعب )حل املشكلة(:

ــــاري: يكون يف أقصى مدى له وذلك ألن الطالب مسئول عن اختاذ قراراته حسب استجابته اجلانب املهــ -1 ــ ـ
 ومدى تقدمه يف اكتشاف بدائل املهارة.

 اجلانب االجتماعي: إذا كان الطـالب يعمل مبفرده يكون الطالب يف أدىن مستوى له. -2

 ينجح يف اكتشاف بدائل املهارة. اجلانب االنفعايل: يكون الطالب يف أقصى مدى انفعايل وذلك عندما -3

اجلانب املعريف: مبا أن هدف هذا األسلوب إجياد حلول واكتشاف بدائل للمهارة فإن الطالب يكون يف  -4
 أقصى مدى له حنو النمو املعريف.

 
 قنـــوات النمـو اسم األسلوب الرقم

اجلانب  اجلانب املهاري
 االجتماعي

اجلانب 
 االنفعايل

 اجلانب املعريف

أسلوب التفكري  7
املتشعب )حل 

 املشكلة(

 7 7 7أو  2 7

 خطوات تنفيذ أسلوب التفكري املتشعب )حل املشكلة(:

 حتديد املهارة: احلجل. -1
 الصف الثاين: االبتدائي: -2
 اهلدف: أن يؤدي الطالب أربع حجالت خمتلفة. -3

 أن يؤدي الطالب ثالث حجالت يف اجتاهات خمتلفة.
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 يف هذا األسلوب. تصميم املشكلة: وهو أهم ما -4
 إذا كان الطالب عنده خربة سابقة عن املهارة أي يعرف احلجل فعلى املعلم أن يسأل الطالب عن ذلك. - أ

 م بطريقة خمتلفة ؟3* من يستطيع أن حيجل مسافة 

 يعطى الطالب فرصة لتجريب املهارة. -ب

 ىل آخر.يقدم الطالب البدائل للحجل وقد ختتلف سرعة تقدمي البدائل من طالب إ -ج

 * من يستطيع احلجل يف ثالثة اجتاهات ؟

 يقوم الطالب بأداء احلركات. -د

 * من يستطيع احلجل مع زميله لألمام؟

 * من يستطيع احلجل مع زميله للخلف؟

 يكون دور املعلم تقدمي املساعدة للطالب عند احلاجة ولكن بدون تقدمي لإلجابة بشكل مباشر.

 بطاقة تصميم مشكلة:

 ارة: تنطيط الكرة على األرض يف كرة السلة.اسم امله -1
 اهلدف احلركي: أن يؤدي الطالب تنطيط كرة السلة على األرض بطرق خمتلفة. -2

 اهلدف الوجداين: أن يربز الطالب قدراته الشخصية.

 الصف: الثالث االبتدائي. -3
 الوحدة األوىل. -4
 الثالث االبتدائي يف الوحدة األوىل. لدى الطالب خربة سابقًة يف تنطيط الكرة على األرض باليد يف الصف -5
 كل طالب تكون معه كرة سلة أو كرة يستطيع أن يؤدي هبا التنطيط. -6
 يشرح املعلم األسلوب وأهدافه وكيفية التنفيذ واسم املهارة. -7
 البدء بتقدمي املشكلة. -8
 من يستطيع أداء مهارة التنطيط يف ثالثة اجتاهات خمتلفة ؟ 
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 -اخللف -طالب يبدأ يف اكتشاف بدائل للتنطيط يف مفهوم االجتاه )األمام ينتشر الطالب يف امللعب وكل
 اجلانب(.

 .جيب أن يعطي املعلم لكل طالب الوقت الكايف 
 .يتجول املعلم بني الطالب لتقدمي التغذية الراجعة 
 من يستطيع أن يؤدي مهارة التنطيط من أربعة أوضاع خمتلفة ؟ 

 اجللوس(. -اجلثو نصفا -من الوقوف نصفا –)مثال( من الوقوف 

 من يستطيع أداء التنطيط بدون النظر إىل الكرة ؟ 
 ما هي األجزاء اليت ميكن حتريكها يف اجلسم وأنت تنطط الكرة ؟ 

 الرجل ...........( -الرأس –)مثال( الذراع األخرى 

 تصميم خربة تعليمية
اً وخاصة فيما يتعلق بتعليم املهارات لتحقيق لقد شهدت مادة الرتبية البدنية يف سنواهتا األخرية تقدماً كبري 

األهداف ونتيجة هلذا التطور ظهر ما يسمى بنموذج تصميم اخلربة وهو عبارة عن احملتوى التطبيقي للمهارة 
بأسلوب يهدف إىل تبسيط وتقريب األهداف للطالب واملعلم على حد سواء مما يؤدي إىل وضوح األساليب يف 

دنية ويبعد املعلم عن التبعية وفيما يلي نقدم منوذجاً لتصميم اخلربة طالب الصف األول إعداد دروس الرتبية الب
 والثانية والثالث يف املرحلة االبتدائية وكذلك املرحلة ما فوق األولية.

 طريقة تصميم اخلربات التعليمية: تتكون كل خربة من األجزاء التالية:
 : اسم اخلربة التعليمية -1

 الوثب الصحيح. -يحاملشي الصح -مثال:

 : املتطلبات السابقة للخربة -2
 وهي املهارات اليت ينبغي على الطالب اكتساهبا قبل تعلم اخلربة لتحقيق االستفادة منها مثل الوقوف.

 : األهداف -3
 وهي األهداف املعرفية واحلركية والوجدانية. اليت من املتوقع أن حيققها الطالب بعد تعلم اخلربة.

 : املدى الصفي -4
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 و الصف الذي سوف يطبق عليه اخلربة. مثال الصف األول االبتدائية.ه

 : التنظيم -5
 هو طريق وضع الطالب يف امللعب وطريقة التوزيع واملساحة املناسبة.

 : األدوات واألجهزة -6
 وهي األدوات والوسائل التعليمية املطلوبة يف اخلربة واليت تساعد الطالب واملعلم على التنفيذ اجليد.

 : التعليم أساليب -7
وهي األساليب اليت ميكن استخدامها يف تنفيذ اخلربة وذلك باستعمال أسلوب أو أكثر يف التدريس مثال 

 االكتشاف املوجه أو حل املشكالت.

 : األجزاء التعليمية املطلوب مالحظتها من قبل املعلم -8
 وهي العناصر املرتبطة باألهداف احلركية.

 

 

 : يةإجراءات تنفيذ اخلربة التعليم -9
وهو اجلزء الرئيسي يف اخلربة حيث يقوم املعلم بكتابة كل ما حيدث بني الطالب واملعلم يف هذا اجلزء من شرح 

 املهارة والتشجيع والتغذية الراجعة مستخدماً أساليب التعلم الفعالة.

 : التقدم باخلربة -10
ء باملهارة وفقاً لقدرات كل طالب وهو تغيري أنشطة اخلربة هبدف زيادة أو خفض مستوى صعوبة اخلربة لالرتقا

 ومدى تقدمه أثناء الدرس.

 : االستفادة من املواقف التعليمية -11
 وهي تلك الفرصة واللحظات اليت يكون فيها الطالب مهيئاً للتعليم سواء أثناء الدرس أو بعد الدرس.

 : أنشطة إضافية تعزز تعلم اخلربة -12
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يشرف عليها املعلم خارج وقت الدرس وقد تكون األلعاب فردية  ونقصد هبا املسابقات واأللعاب اليت ينفذها أو
 أو مجاعية أو عدد من األنشطة.

 : تقومي اخلربة -13
هي عبارة عن استمارة تتضمن العناصر املهمة يف املهارة واملعلومات اخلاصة يف اجلانب املعريف ومالحظة سلوك 

خمتلفة من الدرس أو بعد الدرس، وذلك بوضع الطالب يف اجلانب الوجداين حيث يتم متابعة ذلك يف أوقات 
أمام النقطة اليت مل ينجح يف إجنازها مث وضع التقدير النهائي يف )×( ( أمام النقطة اليت أجنزها وعالمة عالمة )

 خانة التقرير. 

 (.1حقق اهلدف ) -
 (.2يتجه حنو حتقيق اهلدف ) -
 (.3حيتاج وقت لتحقيق اهلدف ) -
 (.4مل حيقق اهلدف ) -

 : ات املنزليةالواجب -14
وهي إحدى طرق التواصل بني املدرسة والبيت، حيث يرسل إىل ويل أمر الطالب بطاقة توضح فيه ما مت تعلمه يف 

 املدرسة ويتم تعزيز ذلك من خالل وضع أسئلة جييب عليها ويل أمر الطالب بعد مالحظة ذلك على ابنه.
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