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 :    الممخص 
يعتبر مفيـك التدريس مف المفاىيـ الميمة كاألساسية التي ينبغي أف تككف كاضحة في ذىف 

المعمـ، كذلؾ ألف اختالؼ ىذا المفيـك لدل المعمميف يؤدم إلى اختالؼ سمككياتيـ كممارستيـ 
التدريسية مع الطالب، كعمى سبيؿ المثاؿ فإف أداء المعمـ الذم يرل أف التدريس مجرد مينة 
يختمؼ عف أداء المعمـ الذم يرل أف التدريس ميمة إنسانية، حيث يركز األكؿ عمى إكساب 
الطالب قدران مف المعمكمات بينما يركز الثاني عمى محاكلة فيـ الطالب كالتعامؿ معو كفؽ 

. قدراتو كالعمؿ عمى تنمية ىذه القدرات
فالتدريس مجمكعة عالقات مستمرة تنشأ بيف المعمـ كالمتعمـ، كىذه العالقات تساعد المعمـ عمى        

النمك، كعمى اكتساب الميارات في األنشطة البدنية، كخبرة المتعمـ في دركس التربية البدنية 
    . تعكس مباشرة ما يفعمو كما يقكلو المعمـ أثناء تفاعمو مع المتعمـ
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  :مقدمة        

فقد ركز  طرؽ التدريس كانت كالزالت ذات أىمية خاصة بالنسبة لعممية التدريس، كلذلؾ
ك أساليب التدريس  التربكيكف الجزء األكثر مف جيكدىـ البحثية طكاؿ القرف الحالي عمى طرؽ

التعميمية  المختمفة كفكائدىا في تحقيؽ مخرجات تعميمية مرغكبة لدل الطالب في المراح
المعمـ الناجح ما ىك إال (كلقد أدل ىذا االىتماـ بطرؽ التدريس إلى انتشار القكؿ بأف. المختمفة

تدريبيـ طالبيـ عمى استخداـ طرؽ  كعمد القائمكف عمى تدريب المعمميف إلى (طريقة ناجحة 
كنجاح ، كىك فف ألنو يتطمب مف المعمـ  التدريس المختمفة التي تحقؽ أىداؼ التدريس بيسر

ظيار قدرتو البدييية في التعامؿ الصحيح مع سرعة البديية  كالذكاء كالقدرة عمى االبتكار، كا 
كخبرات   كعمـ ألنو يتككف مف معارؼ)مع المادة أك المتعمميف )األشياء كالمكاقؼ المختمفة 

األسمكب  كميارات مختمفة كيعتمد عمى أسس كمبادئ كنظريات عممية كيستند في دراستو إلى
. العممي أك الطريقة العممية في التفكير
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يعرؼ االتجاه العممي بأف مكقؼ الفرد ثابت نسبيا مف مكضكع أك قضية أك قيمة : االتجاىات

. معينة
. حسب الجدكؿ  (Funk; et al 1985)تنقسـ إلى قسميف عند فنؾ كآخركف : الميارات

. ميارات أساسية ، ميارات متكاممة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المنيج ىك كؿ ما تعمـ تخططو كتكجيو المدرسة سكاء كاف ذالؾ بصكرة فردية أك  : المنيج
(. كير: Kear ; 1968)جماعية كسكاء كاف داخؿ الفصؿ أك خارجو 

 كؿ الخبرات التربكية التي تتضمنيا المدرسة أك الييئة أك المؤسسة تحت إشرافو ىك"يعرفو ُدكؿ 
. (;Doll 1978)" كرقابة كتكجيو معيف 

كفي النياية المنيج يتضمف في مجمكعة اتجاىات كاألىداؼ كالمحتكل كالطرؽ كالكسائؿ ثـ 
 مف ابرز الركاد الذيف كتب (Tyler)التقكيـ ، أم المعمـ كالمحتكل ثـ المتعمـ نفسو كالعالـ تيمر 

. في ميداف المناىج 
 
 

متكاممة أساسية  
 المالحظة -
 التصنيؼ -
 التكاصؿ  -
 القياس -
 التنبؤ -
 االستدالؿ -
استخداـ األرقاـ  -

 التمييز -
 ضبط المتغيرات -
 صياغة الفرضيات -
 التخريب -
 الرسـ البياني  -
 النمكذج -
االستقصاء  -
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:  تعريف اليدف
ىك ما ارتفع مف بناء أك كثيب رمؿ أك جبؿ كىناؾ مترادفات كمصطمحات في : اليدف لغة

. الغرض كالمقصدقكاميس ك المرجع منيا الغاية ك
يعرؼ األىداؼ التربكية أنيا الصياغة الكاضحة لمطرؽ التي يتكقع أف يحدث : ىدف تربوي-1

تغيير في الطمبة مف العممية في العممية التربكية أم الطرؽ التي سيؤدم إلى التغيير في 
. (Bloom.B 1956)تفكيرىـ كمشاعرىـ كأعماليـ 

يعرؼ الجمؿ  اليدؼ في التربية عمى انو استبصار لتغير ينتظر حدكثو في شخصية التمميذ 
. (1982:نجاح الجمل )نتيجة تفاعمو بالمكاقؼ التعميمية المختمفة 

كما يعرؼ رشيد األىداؼ التربكية أنيا مجمكعة العبارات أك الصياغات التي تكضح ما سكؼ 
فخري )يككف عميو سمكؾ التمميذ بعد اكتسابو لمخبرة التعميمية داخؿ كخارج جدراف المدرسة 

.  (1987: رشيد
 األىداف المرحمية -2  

 تمؾ النياية كيطمؽ عميو اسـ إلىيذكر قالدة أف اليدؼ المرحمي يصؼ الطريؽ التي تكصؿ - 
 . (1984: فؤاد القالدة)الغايات التربكية

 بأنو ناتج تعمـ صيغ بصكرة عامة كيمكف أف يشمؿ عمى اليدف المرحميكيعرؼ كىبي -  
( . 1989: إسماعيؿ كىبي كآخركف )مجمكعة مف النكعية أك الخاصة 

  اليدف السموكي- 3
يعرفو جركنمند انو نتاج تعممي مرغكب بو ، يكضع عمى شكؿ عبارات محددة يمكف مالحظتيا 

( . 1985: نكرماف جركنمند )عمى أداء التمميذ 
كما يعرؼ ىكيدم اليدؼ السمككي أنو نتيجة التعمـ ، كفي مكضع آخر يقكؿ أنو عبارة تصؼ 

.  سمكؾ المتعمـ بعد مركره بخبرة تعميمة تعميمية 
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العضالت اجناز 

 احلركة

 لشوكياالنخاع 

 األمــــر

 الدماغ (املخ)

 

فكرة وقدرة 

 احلركة

ىك عممية تغيير مستمر في سمكؾ الفرد، نتيجة اكتساب المعارؼ كالعادات : مفيوم التعمم
كمف خالؿ التعايش المستمر كالتفاعؿ مع اآلخريف في الحياة  كالميارات تحت شركط الممارسة

. (عطا هلل /د)العامة 
تحرؾ جسـ اإلنساف مف مكضع إلى آخر ، " تعرؼ الحركة عند اإلنساف بأنيا  : مفيوم الحركة

 Pierreبيار قالت وروبرت من )أك نحرؾ أحد أعضاء الجسـ سميت حركة كيصفيا كؿ مف 
Galet ,Robert) ىي الترجمة الفكرية المرئية لمفعؿ البدني ، لكف ىي كأداة "  عمى أنيا

كتعرؼ الحركة بأنيا انتقاؿ لمركز الثقؿ الجسـ مف مكضع " لخدمة الشخص الذم ينجر الفعؿ 
إلى آخر تحت تأثير الجاذبية األرضية ، كما تعرؼ عمى أنيا مجمكعة االنقباضات العضمية 

التي تحدث داخؿ جسـ اإلنساف كما  (عممية األيض)كالتفاعالت الكيميائية ك الميتابكليزمية 
: التالي  (1)يمكف أف نعبر عنيا بيذا الشكؿ

 
 

 
 

 
كمما سبؽ نصؿ إلى جسـ اإلنساف عمى األرض ىك حركة دائمة كذلؾ نتيجة الجاذبية األرضية 

ككذلؾ لمقكل الخارجية كالداخمية كالحركة دائما تحدث مف أجؿ تحريؾ الجسـ أك تحريؾ ثقؿ 
. إضافي أك التغمب عمى االحتكاؾ أك لمقكمة جسـ ما

ىك تعمـ الحركات كالميارات الرياضية كالذم يككف مقترنان بقدرة الفرد ك  : مفيوم التعمم الحركي
إستعابو ، كيككف معتمدان عمى التجارب السابقة ، حيث أنيا تعمؿ عمى إسراع في عممية التعّمـ 

. الحركي كدقتو 
أف الميارة ىي القدرة عمى أداء عمؿ بحذؽ : كرد في معجـ العربي األساسي  : مفيوم الميارة

كبراعة كالمقصكد مطمؽ القدرة عمى إتياف الفعؿ بحيث تؤكؿ إلى ممكة متحصمة كفي لساف 
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الحذؽ في الشيء كالماىر الحاذؽ بكؿ عمؿ ،كيقاؿ ميرت بيذا األمر أمير بو ميارة : العرب 
، كقالكا لـ تفعؿ لـ تفعؿ بو الميرة كلـ تعطو الميرة كذلؾ إذ عالجت ....ألم سرت بو حاذقا 

الميارة في كؿ عمؿ ، كالماىر الحاذؽ : شيئا فمـ تحسف عممو كحذؽ يحؽ حذقان كحذاقو 
. بالقراءة

  الميارة ىي قدرة الفرد عمى القياـ بأعماؿ محددة كبكفاءة عالية كبدكف النظر كاالنتباه الكامؿ 
لمجريات األمكر كالمسارات الحركية أم أف تككف العممية التي يقـك بيا الرياضي كفؽ نظاـ 

.  ذاتي بحت، حيث تشارؾ في عمؿ العضالت العاممة لمكقت كالجيد
الميارة الحركية في المجاؿ الرياضي تعني كؿ الحركات الضركرية  :مفيوم الميارة الحركية

اليادفة كالتي تؤدل بغرض معيف في إطار قانكف المعبة سكاء كانت ىذه الحركات بالكرة أك 
. بدكنيا كالميارات الحركية تختمؼ مف لعبة ألخرل

 :  تعريف التربية البدنية
فانو بأنيا إعادة بناء األحداث التي تككف حياة األفراد حتى " جكف ديكم "      كفؽ تعريؼ 

يصبح ما يستجد مف عكارض كأحداث ذا غرض كمعنى أكبر ، فعف طريؽ التربية يصبح 
األفراد أقدر عمى تنظيـ اتجاه التجارب الجديدة كيظير أف تفسير ديكم يمخص في كممات قميمة 

بكممة كاحدة كىي التربية  فيك يعني أف الفرد يفكر تبعا لخبرتو السابقة  كما يعني أيضا أف 
. تربية الفرد تتككف مف كؿ شيء يفعمو منذ الكالدة 

أما كممة البدنية  فتشير إلى البدف ، كىي كثيران ما تستخدـ لإلشارة إلى صفات بدنية مختمفة 
كالقكة البدنية ، النمك البدني ، صحة البدف، الخسارة البدنية فحينما تضاؼ كممة التربية الكممة 
. البدنية تحصؿ عمى تعبير التربية البدنية أم التربية البدنية عف طريؽ أنشطة رياضية مكجية 
كالمقصكد بيا تمؾ العممية التربكية التي تتـ عند ممارسة أكجو النشاط التي تنمي كتصكف 

. الجسـ كعقمو
بدنيا ك أخالقيان . أذا التربية البدنية ىي عممية قصدية عف ممارسة أنشطة رياضية لتكجيو " 

" . كعمميان 
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تعريف بعض العمماء المناىج لممنيج  
تعريؼ أنمك المنيج بأنو الجيد المركب الذم تخططو المدرسة أتكجو تعمـ التالميذ نحك - 

مخرجات محددة سمفا ، كالتي إذا ما أستشيرت بالتدريس ينتج عنيا تغيير في سمكؾ التمميذ 
( . Inlow ;1973)المتعمـ

 ;Kelly)عرؼ كيمي المنيج ىك ما يحدث لألطفاؿ في المدرسة نتيجة ما يعد لو المدرسكف- 
1977 .)

كذىب لتعريفو بيكتشامب  المنيج ىك تشكيؿ الجماعة لمخبرات التربكية المنظمة داخؿ - 
(. Beauchamp ; 1964)المدرسة 

 ; Wagner)تعريؼ كاجنر  المنيج ىك كؿ ما يتعممو الطالب تحت إشراؼ كتكجيو المدرسة - 
1958 .)

المنيج ىك كؿ ما تعمـ تخططو كتكجيو المدرسة سكاء كاف ذالؾ بصكرة فردية : تعريؼ كير - 
 (.كير: Kear ; 1968)أك جماعية كسكاء كاف داخؿ الفصؿ أك خارجو 

المنيج ىك ترتيب  الخبرات التربكية بالمدرسة بيدؼ إعطاء األطفاؿ كالشباب : تعريؼ سميث 
(. Smith ; 1968)طرؽ تفكير سميمة تمكنو مف تغيير سمككو إلى األفضؿ 

(. Meil ; 1955المنيج ىك تكضيح الفرؽ بيف المنيج كبيف البرنامج : تعريؼ ميؿ
المنيج ىك سمسمة مف الخبرات التعميمية المنظمة في ىيكؿ :  تعريؼ جكنسكف

 (. Johnson; 1978)معيف
 كؿ الخبرات التربكية التي تتضمنيا المدرسة أك الييئة أك المؤسسة تحت إشرافو ىك"يعرفو دكؿ 

. (;Doll 1978)" كرقابة كتكجيو معيف 
المنيج ىك جميع الخبرات التربكية التي تأتي إلى المدرسة كتعتبر المدرسة : تعريؼ ريجاف 
( . Regan; 1966)مسؤكلة عنيا
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كالممخص مف ىذه التعريفات مع اختالؼ مضمكنيا إال أنيا تؤدم في النياية إلى أف المنيج 
يتضمف في مجممو كاتجاىاتو لألىداؼ كالمحتكل كالطرؽ كالكسائؿ ثـ التقكيـ ، أم المعمـ 

. كالمحتكل ثـ المتعمـ نفسو 
ك مف ىذه يتضح لنا أف المنيج ىك مجمكعة مف الخبرات التربكية المتنكعة التي تنظميا 

المدرسة لممتعمـ شريطة أف تككف منظمة كمنطقية كأف تراعي حاجات ك رغبات األطفاؿ في 
. المدرسة

: مكونات المنيج الحديث
 .المقررات الدراسية -1
 .الكتب كالمراجع -2
 .طريقة التدريس المتبعة -3
 .النشاطات -4
 .المرافؽ كالمعدات كاألجيزة -5
 .الكسائؿ التعميمية -6
د عمي الديري، /مناىج التربية البدنية بين النظرية و التطبيق )...أساليب التقكيـ -7

 (24، ص 1993:  السيد محمد عمي محمد 
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نظريات التعمم 

: نستطيع تقسيـ النظريات التي حاكلت تفسير عممية التعميـ إلى نكعيف رئيسييف ىما

 :النظريات االرتباطية: أكالن 

 . استجابة دون مثير أم ال ستجابةك امثير تبدأ النظريات االرتباطية مف المسّمـ الرئيسي - 
كأف التعميـ يحدث نتيجة لحدكث ارتباط بيف مثير ما كاستجابة معينة بحيث إذا ظير ىذا المثير 

.  مرة أخرل فإف االستجابة التي ارتبطت بو سكؼ تظير

مثال يكتب الطفؿ المغة كيتعمميا عف طريؽ حدكث ىذه االرتباطات بيف األلفاظ كاألشياء التي 
  .األلفاظترمز ليا ىذه 

حيث ال تقتصر النظريات االرتباطية عمى مجرد تفسير تعمـ االستجابات المفظية بؿ تقيدىا 
 شؾ بنظرةمثؿ نظرة الشخص لبعض األفراد .  المختمفة كاألفكارإلى نطاؽ تعمـ النفعاالت 

 . كريبة الف فردان منيـ قد تسبب لو بأذل
كتؤكد ىذه النظريات أىمية االرتباطات التي تحدث بيف المثيرات كاالستجابات كالتعمـ ىك عممية 

تككف عادات مثال تعمـ الطفؿ حؿ المسائؿ الحسابية يتعمـ الميارات األساسية الحسابية عف 
 = 1+1 ]مثال عندما يتعمـ الطفؿ . طريؽ حدكث ارتباط بيف المثيرات كاالستجابات الصحيحة

 بحيث تظير ىذه 2 كاالستجابة الصحيحة 1 + 1المثير ) ىذا يحدث ارتباط بيف  [ 2
.  االستجابة كمما ظير  المثير

 أم يحدث ارتباط بيف الجمع أك اإلضافةتعني  (+)كيتعمـ الطفؿ في ىذا المثاؿ أف عالمة 
 (المثير  )كمفيكميا كىك الجمع أك اإلضافة بحيث كمما ظيرت فعالن ىذه العالمة  ( +)العالمة 

كىناؾ أيضا المثير الناشئ عف رغبة الطفؿ في  (اإلستجابة  )قاـ الطفؿ بالجمع أك اإلضافة 

 االرتباطية- نظريات التعـّمم :المحاضرة الثانية 
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الكصكؿ إلى ىذه اإلجابة فالرغبة لمكصكؿ إلى إجابة صحيحة لممسألة تعتبر بمثابة أحد 
المثيرات التي ترتبط باإلجابة الصحيحة التي كصؿ إلييا الطفؿ بحيث يؤدم ىذا االرتباط إلى 

ظيكر تمؾ االستجابة بو كمما كاجو الطفؿ ذلؾ المثير كىكذا، يحتكم خذا المكقؼ التعميمي عمى 
سمسمة مف االرتباطات األكلية بيف المثيرات كاالستجابات المعززة التي تككف في مجمكعيا ما 

ق النظريات في نظرتيا التحميمية أف تختزؿ التعمـ كما ينتج عنو ذيعرؼ بالعادة كىكذا تحاكؿ ق
 التي تككف كؿ منيا ارتباط بيف مثير ما الكحدات مجمكعات مف إلىمف أساليب سمككية 

كاستجابة معينة كترل ىذه النظريات أف ىذه الكحدات التي تتككف كؿ منيا مف ارتباط بيف مثير 
. كاستجابة ىي العناصر األساسية األكلية لمسمكؾ 

أف السمكؾ المتعمـ يتككف مف مجمكعات اك تنظيمات مف كحدات صغيرة ككؿ كحدة تتككف مف 
مثير يرتبط باستجابة كترتبط ىذه الكحدات ببعض لتككف تنظيما معينا كىك العادة كتشترط 

.  النظريات االرتباطية فيما بينيا في تأكيدىا عمى ىذه االرتباطات السابقة
كتختمؼ فيما بينيا في الظركؼ التي تؤدم إلى ىذه االرتباطات كفي تأكيدىا لعمميات معينة 

.  ترل كؿ نظرية منيا أىميتيا كحدكث ىذا االرتباط

: انكاع النظريات االرتباطية

  عمى نظريات متعددة مف المدرسة السموكية االرتباطية أك االرتباطية تشمؿ النظريات 
: أىما كما في الشكؿ التالي 

 
 
 
 
 
 

 النظرٌات االرتباطٌة

 النظرٌات االشتراطٌة األساسٌة  النظرٌات االشتراطٌة الكالسٌكٌة 

 نظرٌة بافلوف  -

 نظرٌة واطسن -  -

 نظرٌة ثورندٌك  -

 نظرٌة جاثري  -

 نظرٌة سكٌنر  -

 نظرٌة هل  -
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 " م1900روسي " (ايفان بافموف ): نظرية التعمم الشرطي الكالسيكي  -1

 بيئي مثير عمى عممية االرتباط الشرطي كالتي تقكؿ أنو يمكف ألم أساسا تقـك ىذه النظرية 
 الجسـ الطبيعية كالنفسية إذا ما صكحب وظائفمحايد أف يكسب القدرة عمى التأثير في 

كقد تككف .  أخرلاشتراطيةبمثير أخر مف شأنو أف يثير فعالن استجابة منعكسة طبيعية أك 
 . ىذه المصاحبة عف عمد أك عف طريؽ الصدفة 

  :التجربة

قاـ بإجراء عممية لكمب كيتـ جمع المعاب بكاسطة أنبكبة ككضع الكمب عمى منضدة داخؿ 
. سراج يمنعو مف الحركة

قدـ مثير صناعي مثؿ صكت الجرس فمـ تحدث استجابة ثـ قدـ الطعاـ ككرر كحدثت 
 .استجابة

ؼ أف المثير الشرطي كحده ككبعد عدة مزاكجات بيف المثير البديؿ كالطبيعي كجد بافؿ
    يستثير تدفؽ المعاب في غيبة المثير الطبيعي  مع مالحظة أنو ليست المثيرات السمعية 

 لمعاب بؿ تصمح إثارةكحدىا صالحة ألف تككف مثيرات شرطية فعالة في  (صكت الجرس  )
. البصر كالممس،الشـ حاسة المثيرات 

ػػػػػػػػػػػػػػػ  ال تحدث  استجابة    (صكت الجرس  )المثير الشرطي   -

(  قبؿ اقترانو بالمثير الطبيعي )(1)

 

بعد اقترانو بالمثير الطبيعي                        استجابة شرطية أك فعؿ منعكس  ) (2 )
  (تذكؽ الطعاـ + الجرس   )

ارتباط يجمع العالقات 
 المكتسبة 

 لعوامل وراثية 
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رسالة ) استجابة شرطية (                        الجرس) المثير الشرطي كحده  (3)
 ( . Conditioned Refersالمعاب  

: نتائج تجربة

 (الجرس  )يتككف االشتراط بسرعة عندما يككف الفرؽ في الزمف بيف المثير الشرطي * 
قصير أم حكالي ثانية أك ثانيتيف   (تقديـ الطعاـ  )كالمثير الطبيعي 

 تقديـ الطعاـ بعض الكقت حتى تعطي إرجاءلكي يتككف االرتباط الشرطي البد مف * 
. فرصة لظيكر اإلستجابة الشرطية 

االرتباط أف االرتباط الشرطي يتككف بصعكبة بالغة إذا تبع المثير الشرطي المثير * 
ذا حدث ىذا فإنو يسمى   باالشتراطالطبيعي حتى كلك كاف الفرؽ بينيا جزان مف الثانية كا 

   Backward Conditioning refersالراجع   

.  تزداد االستجابة الشرطية لممثير الشرطي بزيادة عدد مصاحبتو لممثير الطبيعي * 

يسيؿ عميو  (مثر شرطي سمعي  )الكمب الذم يككف استجابة شرطية لصكت الجرس * 
      معينة  رائحةأك  (مثير شرطي بصرم  )تككينيا بالنسبة لمثير آخر مثؿ ضكء معيف 

. (شـ  )

يمكف تككيف العالقة بيف فعؿ شرطي مكتسب كآخر جديد ف بشرط أف يككف الفعؿ الذم * 
.  نبدأ بو قكيان كثابتان 

كفي ىذه الحالة يسمى االرتباط الشرطي باالرتباط الشرطي مف الدرجة الثانية كيككف 
. حسب الجدكؿ (6)استجابة شرطية مف الدرجة الثانية كخطكات تككينيا 

الطبيعي كاالستجابة الطبيعية ىك أىك  التتابع الزمني المباشر بيف المثير الشرطي كالمثير-
.  العكامؿ المؤثرة في قكة االستجابة الشرطية 
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 :نظرية التعمم الشرطي الكالسيكي واطسن-2

يرل كاطسف أف عمـ النفس ىك عمـ السمكؾ كأسمكب دراستو ىك األسمكب المكضكع لدراسة 
ظكاىر يمكف مالحظتيا ، كأف مفيـك االشتراط أسمكبا سمبيا لدراسة عممية التعمـ كالعمميات 

. العقمية العميا 

كيؤكد كاطسف في نظريتو السمككية كالتي ىي مزيج مف أفكار خاصة لو كما كصؿ إليو العمماء 
. الركس مثؿ بافمكؼ 

دكر البيئة االجتماعية في تككيف كنمك شخصية الفرد ككذلؾ أىمية دراسة كقياس آثار المثيرات 
. المختمفة في عممية التعميـ كفي السمكؾ بصفة عامة

زالتو مرة أخرل يؤكد   أف ىذه واطسنكفي تجربة األكلى كالثانية كىي أثارة الخكؼ عند طفؿ كا 
: الدراسات كغيرىا 

.  دليؿ عمى أف السمكؾ المرضي يمكف اكتسابو كما يمكف التخمص فيو

كذلؾ ال يكجد فرؽ بيف طريقة اكتساب السمكؾ العادم كطريقة اكتساب السمكؾ المرضي إذ أف 
العممية الرئيسية في كمتا الحالتيف ىي عممية تعمـ كىي عممية تككيف ارتباطات بيف مثيرات 

.  كاستجابات

 مثير           استجابةنظرية االختبار كالربط بيف 

نظرية المحاكلة كالخطاء  

. نظرية الكصالت العصبية 
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 االستجابة أك ىدؼ ما أعقبتفي التعمـ الكسيمي يحدث االرتباط بيف المثير كاالستجابة إذا -
. كتعتبر االستجابة ىنا بمثابة الكسيمة في تحقيؽ ذلؾ اليدؼ

  :نظرية االقتران الشرطي -3

.  في التعمـ نظرية جاثري نظرية التعمـ الشرطي التالزمي،

: المصطمحات المستخدمة بالنظرية-

 غدة أك مجمكعة مف إفرازىي حركة أم عضمة أك مجمكعة مف العضالت أك : االستجابة - 
. الغدد

. يتضمف مجمكعة مف الحركات كيعبر عنو عف طريؽ نتائجو: العمؿ- 

.  داللو عمى المثيرات التي اقترنت باستجابات معينة: الشرطيات- 

 ىذه إنتاج المثير الذم يباشر عممو كقت ظيكر استجابة معينة يميؿ إلى :مبدأ األقتران 
 (اقتراف زمني بيف مثير كاستجابة معينة  )االستجابة إذا كرر حدكثو 

فإذا تعمـ فرد ما . كيحدث االرتباط بيف المثير كاالستجابة أما في محاكلة كاحدة أك ال يحدث 
استجابة معينة لمثير ما فيذه االستجابة نفسيا تستمر في الحدكث نتيجة لممثير الذم أكجدىما 

دكف الحاجة إلى تدعيـ أك تعزيز ليذه العالقة إلي أف تحؿ مكضعيا استجابة أخرل لذلؾ 
.  المثير

.  الكف االرتباطي

عندما يصاحب مثير ما استجابة جديدة كيككف ىذا المثير قد سبؽ كصاحب استجابة أخرل 
ككانت االستجابة الجديدة متباينة تماما مع االستجابة القديمة فإف االرتباط األكؿ يحذؼ تماما 

.  يحدث كؼ ارتباطي بيف المثير كاالستجابة األصمية كذلؾ نتيجة لكجكد استجابة منافسة لياأك
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نمامعنى ذلؾ أف الكؼ االرتباطي ال يحدث نتيجة لمتكرار غير المصحكب بالتعزيز   مف تعمـ كا 
. استجابة متضاربة

: التكرار

إذا كاف المثير بسيطان كاالستجابة بسيطة ليس لمتكرار قيمة في عممية التعمـ ألف المثير يبمغ 
. أقصى قكتو الترابطية في أكؿ ازدكاج لو مع االستجابة

أما إذا كانت ىناؾ سمسمة مف االستجابات المتتالية نجد أف المثير ما يؤدم إلى حركة أك *
استجابة معينة كىذه الحركة أك االستجابة تعتبر كمثير لظيكر حركة أخرل كىكذا تستمر 

في ىذه الحالة نجد أف كظيفة التكرار ىي  (المركبة  )السمسة في حياة الكائف الحي المعقدة 
. تككيف أكبر عدد ممكف مف االرتباطات بيف مثير ما كاستجابة معينة 

لعبة كرة السمة تكضح كظيفة التكرار في عممية العمـ  كىي تككف االرتباطات بيف الحركات *
 المتتالية أم ربط كؿ حركة بالتي تمييا كليس تدعيـ االرتباطات بيف المثير كاالستجابة األربعة

. في كؿ حركة مف الحركات األربعة عمى حدة 

التي أدت إلى زكاؿ  (2س ) األخيرةحدكث ارتباط قكم باالقتراف باالستجابة = دالة التعمـ - 
( . 1ـ )حالة التكتر كالمثير األصمي 

: (كدوافع لمتعمم )الثواب والعقاب 

ال يؤمف جاثرم بالثكاب أك أثر الدكافع بصفة عامة في عممية التعمـ كأف الدكافع ىي القكة التي 
. سيتـ بيا حركات الكائف الحي التي ستدخؿ بعمميات الترابط

أما العقاب إذا كاف بسيطا فإنو يعمؿ عمى خمؽ حالة مف التكتر تساعد عمى االستمرار في 
السمكؾ أما إذا كاف قكم فإنو يعمؿ عمى تغير العادة كيؤدم العقاب المستمر إلى حالة تكتر 

.  مستمر تؤدم بالنشاط المستمر لمكائف الحي حتى يحصؿ عمى اليدؼ الذم يخفض مف التكتر
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كالميـ في العقاب في عممية التعمـ ىك السمكؾ المعيف الذم يسببو العقاب كلكي يككف العقاب 
. فعاال البد أف يؤدم إلى تغيير الحركات كالسمكؾ إزاء مثيرات معينة 

ىك فرض االقتراف بيف مثير معيف كاستجابة  (قط داخؿ صندكؽ  )الغرض مف تجربة جاثرم -
. معينة

 :  نتائج التجربة

ىي الحركة األكثر تكراران ، أساليب سمكؾ القط في  (الناتجة عف فتح الباب  )الحركة األخيرة 
.  المرات المتتالية

:  تفسير النتائج

. نكع الحركة تميؿ إلى التكرار في نفس الظركؼ أك تحت الظركؼ المشابية -

 حالة التكتر ثـ يحدث اقتراف بيف إزالةيكرر الكائف الحي نفس السمكؾ األخير الذم اتاح لو -
.  المثير كاالستجابة األخيرة التي أدت إلى إزالة حالة التكتر

:  طرؽ تغير العادات عف طريؽ الكؼ االرتباطي ىي بإتباع إحدل الطرؽ اآلتية-

 .فيياالتأثر بالمثير بدرجة خفيفة حتى ال يمكف استثارة االستجابة غير المرغكب -1

االستمرار في التأثير بالمثير كلمدة حتى يعترم  التعب االستجابة المرغكب فييا كتستمر في -2
.  ذلؾ حتى يتـ تعمـ استجابة جديدة

 التأثير بالمثير في الكقت الذم تككف فيو عكامؿ أخرل مكجكدة تعمؿ عمى كبت االستجابة -3
. (فطاـ الطفؿ  )
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: نظرية سكينر في التعمم -4

النظرية السمككية الكصفية  

:  نظرية التعمـ الشرطي الكسيمي

.  تجريبيان المثير عبارة عف أجزاء معينة مف البيئة الخارجية يحدد 

يقـك ىذا السمكؾ عمى الرابطة بيف  مثيرات مستقمة كاستجابات معينة في : سمكؾ االستجابة 
" . االستجابة دكف مثير " إطار ما يعرؼ بالفعؿ المنعكس الشرطي الكالسيكي الذم ينادم بأنو 

يشترط في مثؿ ىذا السمكؾ كجكد المثير حيث أنو مف الممكف أف    ال:سموك تمقائي أو جزئي 
. تتـ االستجابة دكف كجكد المثيرات كتسمى االستجابة التمقائية 

  .ركتقاس قكة االستجابة التمقائية بدرجة االستجابة نفسيا كليس بقكة المثي

  في بعض الحاالت تتمكف بعض المثيرات مف إحداث االستجابة :المميزةاالستجابة التمقائية 
التمقائية كدكر المثير ىنا ليس استثارة ىذه االستجابة كلكنيا تعمؿ فقط عمى تييئة المكقؼ أك 

.  المكاقؼ المناسبة التي تسمح بظيكر ىذه االستجابات

:  االنعكاس

طار ىذه بيف مجمكعةالعالقة المكضكعية   مف المثيرات كمجمكعة مف االستجابات كا 
.  االنعكاسات ىك السمكؾ

: احتياطي االنعكاس

يحدد التعزيز العدد الكمي لالستجابات اإلجرائية التي سكؼ تنبعث إذا سمح ليا بالظيكر بالكقت 
. الكافي كىذا العدد الكمي ىك احتياطي االنعكاس الذم يستغرقو تبعا لمعدؿ ظيكر االستجابة

. يستدؿ عمى احتياطي االنعكاس مف معدؿ االستجابة كالعالقة بينيا طردية *
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.  االشتراط يزيد االحتياطي*

. االنطفاء كالتعب ينقصانو*

 :الغرض األساسي في نظرية سكينر لمتعمم *

" يميؿ الكائف الحي في المستقيؿ إلى أف يكرر نفس العمؿ الذم قاـ بو كقت التعزيز أك التدعيـ"

  .حمامةطبقت التجارب عمى " الكقائع التجريبية 

 :نتائج تجارب سكينر*

. عممية االشتراط اإلجرائي في التجربة ىي التغير في التكرار-1 

المثير الياـ في عممية االشتراط اإلجرائي ىك ما يتبع االستجابة مباشرة كليس ما يسبقيا أم -2
. أف  التتابع المحتمؿ في نظرية سكيز ىك  استجابة ػػػػػػػػػػ مثير ػػػػػػػػػ تعزيز

. مقدار االستجابة يتكقؼ عمى الطائر نفسو كال يتكقؼ عمى المجرب-3

.  الحمامة في ىذه التجربة في حالة استجابة دائمة كلـ تقابؿ ىذه الخبرة مسبقان -4

  :أىمية التعزيز أو التدعيم في نظرية سكينر*

.  باالستجابةأىمية التعزيز في السمكؾ التمقائي يتكقؼ عمى ارتباطو -1

ككذلؾ عمى ظيكر االستجابة  -2

:  يقسـ سكينر التعزيز كالتدعيـ إلى نكعيف تبعا ألثر كؿ منيما

. مثؿ الطعاـ  التدعيـ االيجابي يقكم االستجابة كاحتماؿ ظيكرىما التمقائية ليا-1

.   مثؿ الصكت العالي كالصدمة الكيربائية:السمبيالتدعيـ -2
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 كدكر التعزيز كالتدعيـ ىك التخفيؼ مف حدة التكتر مثؿ الطعاـ يخفض مف حدة الجكع ككمما *
. زادت حدة الجكع زادة درجة االستجابة لإلثابة بالطعاـ

 يرل سكينر أف العقاب ال يعمؿ كمعزز سمبي فقد يخفض مف معدؿ االستجابة كلكف بصفة *
مؤقتة كتعكد االستجابة إلى حالتيا األكلى أم أف العقاب ليس لو أىمية تذكر عمى مجمكع 
 .االستجابات الالزمة لحدكث االنطفاء كأىمية في تأثير المكقؼ في معدؿ االستجابة فقط 

 النظرية السمككية الجديد  :التعممنظرية ىل في -5

  .النظرية الفرضية االستداللية- نظرية التعزيز  

:  المصطمحات

 مالصقة جيد ىك قكة الدافع المكجكدة الكفيمة بتحريؾ العادة كىك عممية :جيد االستجابة  -1
.  لظيكر االستجابة كيدؿ عمى قكة ميؿ االستجابة نفسيا كلكف ليس ىك االستجابة

العتبة الفارقة ػػػػػػ يؤدم إلى ظيكر االستجابة  < إذا كاف جيد االستجابة 

. العتبة الفارقة ػػػػػػ يؤدم إلى عدـ ظيكر االستجابة > إذا كاف جيد االستجابة 

.  الفرؽ بيف الجيد المبذكؿ كاالستجابة لو المفركضة لمحصكؿ عميو:ىيالعتبة الفارقة 

عندما تحدث االستجابة المكتسبة دكف تعزيز فإف قكة ميؿ ىذه االستجابة : الكف واالنطفاء-2
.  لإلجراء يأخذ في التضاؤؿ تدريجيان كىذا ما يسمي باالنطفاء التجريبي أك االنطفاء

 .االستجابةيختمؼ النسياف عف االنطفاء حيث أنو يظير القدرة التي تمارس فييا -

: عممية االنطفاء ليست عممية مطمقة كتتكقؼ عمى عكامؿ كثيرة منيا - 

العادات القكية تقاـك االنطفاء أكثر مف الضعيفة إلى استعداد العادة القكية لالنطفاء أقؿ  
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.  عدد المحاكالت غير المعززة إلجراء انطفاء العادة

 إذا حدث انطفاء الستجابة معينة فإنو بعد فترة نجد أف أثار االنطفاء :االسترجاع التمقائي-3
تأخذ بالزكاؿ تدريجيا كيسمى مثؿ ىذا الميؿ لظيكر العادة المخبأة بعد فترة مف الزمف لـ تحدث 

صياد السمؾ تردد عمى المكقع أكثر مف  )أثناءىا محاكالت تعزيزيو باالسترجاع التمقائي مثؿ 
. (مره

 مف الممكف أف يحؿ المثير الشبيو محؿ المثير األصمي كيستثير نفس  :مبدأ التقييم -4

   ـــــــــــــــــــ سثير الشبيوم       س ،ـــــــــ    ثير األصميم  االستجابة 

. يمكف ترتيب المثيرات تبعا لدرجة تشابيا فيما بينيا كفي درجة استثارتيا لالستجابة-

لف يتـ االستجابة لمثير ما إال إذا كاف ىناؾ دافع كتساعد  الدكافع عمى تحديد نكع : الدكافع- 5
.  المثيرات التي تؤثر في الكائف الحي كتنقسـ الدكافع في رأم ىؿ إلى أكلية كثانكية

الدكافع الثانكية منيا عبارة عف مثيرات تكتسب صفة االستثارة إذا صاحبت الدكافع المنبعثة عف 
.  الدكافع األكلية 

األلـ دافع أكلي فإذا صاحبو الخكؼ أصبح الخكؼ دافع ثانكم لو القدرة عمى استثارة : مثالن 
.  نفس االستجابة التي يسند بيا األلـ 

الحاجة أك الحافز يعتبرىا ىؿ مف العكامؿ المتكسطة حيث ال يمكف مالحظتيا مباشرة كلكف 
.  يمكف أف يستدؿ عمييا مف أمكر أخرل

تعطي ىذه النظرية أىمية كبرل لمتدعيـ أك الثكاب حيث أنو يعمؿ عمى : التدعيـ أك الثكاب-6
التخفيؼ مف أثر المثيرات التي تقع عمى الكائف الحي اليركب مف مكقؼ يعتبر تعزيز بخفض 

. أثر المثيرات كالثكاب أك التعزيز ال يعمؿ عمى حدة الدافع نفسو
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كىك الذم يؤدم  الثكاب" ىؿ "  يسميو  Primary reinforcement: التعزيز كالتدعيـ األكلي-
إلى إزالة تأثير المثيرات فإذا صاحبت بعض العكامؿ التعزيز األكلي أثناء تخفيضو لحدة 

المثيرات فإف ىذه العكامؿ األكلي تمامان، كعندما يككف إثابة لممثير األخير سكؼ يككف أقكاىا 
إرتباطان  

ذا حدثت عدة استجابات مختمفة لمثير كاحد كتبع األخير منيا الثكاب أك المكافأة فإف االرتباط  كا 
بيذه االستجابة يككف أقكل االرتباطات جميعا كاالرتباط باالستجابة السابقة يككف أقؿ تدريجيان 

  .ارتباطيابمعنى أنو إذا بعدت االستجابة عف االستجابة المباشرة المرتبطة بالثكاب قمت درجة 

.  االستجابات البعيدة مف الثكاب تقكم بدرجة أقؿ مف القريبة منو
  (بافمكؼ ك كاطسف  )مقارنة بيف االستجابة في عممية التعمـ الشرطي الكالسيكي *. 

  301ص  (لثكرنديؾ ك جاثرم  ك سكينر كىؿ  )كعممية التعمـ الشرطي الكسيمي 
التعمـ الشرطي الكسيمي  التعمـ الشرطي الكالسيكي  كجو المقارنة  

كالسيكي يستخدـ في التجارب في نكع التعمـ  
.  المعمؿ

تعمـ شرطي كسيمي ينطبؽ عمى سمكؾ البشر 
عامة  

سمكؾ تمقائي إجرائي  . سمكؾ استجابةطبيعة االستجابة 
تحدث االستجابة دكف كجكد مثيرات  م إلحداث االستجابة  رضركأىمية المثير 
إذا كجد فيك مكقؼ يسمع فقط يظير العمؿ عمى استثارة االستجابة  كظيفة المثير  

االستجابة كليس باستثارتيا  
عالقة المثير 
باالستجابة  

المثير عامؿ منفصؿ تماما عف سمكؾ 
  (استجاباتو  )الكائف الحي 

المثير عامؿ تابع لمسمكؾ كيبذؿ مف السمكؾ 
عمى تكبع ىذه المثيرات  

شرط استمرار 
االستجابة  

تدعيـ كتعزيز االستجابة نفسيا  تدعيـ كتعزيز المثير الشرطي  

بقياس قكة االستجابة نفسيا يقاس قكة المثيرات نفسيا  قياس قكة االستجابة  
العقاب كأثره عمى 

التعمـ  
ال يؤدم إلى كبت االستجابة أك محكىا يؤدم إلى كبت االستجابة  
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:  االستنتاج  من النظريات االرتباطية السموكية في التعمم

.   كتنظيـ معيف مف عادات اكتسبيا أك تعمميااإلنسافينظر السمككيكف إلى -1

.  ؾ في نظرياتيـ أىمية العكامؿ البيئية التي يتعرض ليا الفرد أثناء نمكهؿيؤكدكف بذ-2

:  االضطراب االنفعالي كاالجتماعي عند السمككيكف ىك نتيجة لعامؿ مف العكامؿ اآلتية-3
 الفشؿ في تعمـ أك اكتساب سمكؾ مناسب  -
 .مرضيةتعمـ أساليب سمككية ير مناسبة أك  -
الشعر بأنو ال يستطيع  مكاجية الفرد بمكاقؼ صراعي تستدعي منو اتخاذ قرارات كتميز -

 .القياـ بيا

: مقارنة بيف الفرؽ بيف التعمـ الشرطي الكالسيكي كالتعمـ الشرطي الكسيمي -4

 .يختمؼ التعمـ الشرطي الكسيمي عف التعمـ الشرطي الكالسيكي في عدة جكاف كىي -
في الكالسيكي ىناؾ عدد مف المثيرات ترتبط باستجابة معينة نتيجة التكرار اقتراف -1

.  ىذه المثيرات بالمثير الطبيعي الذم يثير االستجابة
أما في الشرطي الكسيمي فيناؾ عدد مف االستجابات التي يستجيب ليا الكائف الحي - 2

كالتي يختار مف بينيا أحداىا كىي ما ترتبط بالمثيرات  

يعتبر الكائف الحي سمبيا عمى حد ما في مكقؼ التعمـ الشرطي الكالسيكي إلى أف -3
االرتباط يحدث تمقائيا دكف أف يتدخؿ الكائف الحي لذلؾ نككف الكائف في ىذا النكع مف 

 .التعمـ سمبيا 

في حالة الكسيمي أك االرتباط الكسيمي فإف دكر الكائف الحي ايجابي نشط يختار مف -4 
بيف االستجابات جميعيا االستجابة التي سترتبط فيما بعد بالمثير كتؤدم إلشباع حاجتو 

.  كتحقؽ ىدفو كىي عبارة عف كسيمة أك أداة لمكصكؿ ليدؼ معيف
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:  نقد المدرسة السموكية

.  ىناؾ عدة نقاط ضعؼ لممدرسة السمككية

رفض السمككيكف االعتراؼ بخبرات اإلنساف الذاتية كالتي قد يعبترىا الفرد ذات معنى  -1
 .ىاـ لو 

معظـ التجارب تمت في مجاؿ الحيكاف مما يؤدم إلى صعكبة تطبيؽ ما تـ عمى  -2
 .الحيكاف عمى سمكؾ اإلنساف

اىتماميـ مكجو لدراسة جزئيات سمككية بسيطة أك االىتماـ بيف مثيرات كاستجابات  -3
 .بدال  مف دراسة نماذج سمككية إنسانية أكثر تعقيدان 

تجاىؿ السمككيكف أىمية القيـ في تكجيو سمكؾ الفرد كما ينبغي أف يككف عميو  -4
 .اإلنساف

تصكر السمككيكف اإلنساف في صكرة ميكانيكية مجرد مف اإلرادة اإلنسانية كالحرية  -5
 كأف السمكؾ محدد بما سبؽ كأف تعممو الفرد كما سبؽ أف تككف عنده مف عادات 

:  نظرية التحميل النفسي

. نقطة البدء في ىذه النظرية الدكافع كالصراعات

 مثير داخمي نشط يخمؽ التكتر الذم  يحفز الشخص الف يسمؾ  Sarnoffالدافع عند -
.  سمككا يؤدم إلى خفض ىذا التكتر  كيككف قابال ألف يمارس عمى مستكل شعكرم 

عندما تختمؼ الدكافع التي تنشأ معا في قكتيا يظير الصراع عند الشخص كيككف حؿ -
.  ىذا الصراع بأف يأخذ الشخص جانب أقكاىا

أما عندما تككف ىذه الدكافع المتتالية متساكية القكة كىذا كثيرا ما يحدث فإنو في ىذه - 
: الحالة تعتمد طريقة حؿ الصراع عمى عكامؿ أخرل ىي
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درجة الخكؼ التي تصاحب ىذه الدكافع إذا كانت قكية كغير مقبكلة شعكريا فإف طريقة - 1
حؿ الصراع تككف تثرم ىذا الدافع عف طريقة حيمة دفاعية أما إذا كانت شعكران مقبكلة فقد 

 .الدكافع ألحد ىذه إدراكويكتسب الشخص 

تأخذ أشكاالن مختمفة الكبت اإلسقاط اإلنكار التكحد : الحيؿ الدفاعية أك دفاعات األنا  -
 . الذاتي مع المعتدم

 . ينضـ نسياف الدكافع كالظركؼ كالمثيرة لمقمؽ: الكبت -
 . إسناد الدكافع غير المقبكلة شعكريا إلى اآلخريف: اإلسقاط -
نكار كجكدىا : اإلنكار -  يعني الفشؿ في إدراؾ الظركؼ المخيفة كا 
 .لمخكؼيتبنى الشخص اتجاىات الشخص المعتدم المثير : (التقمص)التكحد الذاتي  -
 :  في اآلتي فرويد مع Sarnoff يختمؼ عند: الحيؿ الدفاعية  -
 إف ىذه الحيؿ الدفاعية كأف كانت ذات تأثير في كقت إدراؾ الدكافع غير المقبكلة إال  -

أنيا ال تتضمف خفض التكتر الناشئ عف ىذه الدكافع فال سبيؿ ليذا الخفض إال 
 . اإلعراضSarnoffباالستجابة الظاىرة العديمة يسمييا 

ىك استجابة ظاىرة تؤدم إلى خفض التكتر كتككف العالقة بينيا كبيف الدافع : العرض  -
 .أـ تغمر ألبنيا كراىية. الالشعكرم خافية عمى الشخص أم أنو ال يدرؾ ىذه العالقة 
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: النظريات المجالية في التعمم

.  ظيرت النظريات المجالية كرد فعؿ لمنظريات االرتباطية لمتعمـ 
فعندما نادت النظريات االرتباطية بأف التعمـ يحدث كنتيجة لحدكث ارتباط بيف مثيرات 

 ما ىك إال تسمية طيؼ األصؿ لمشيء اإلدراؾكاستجابات كما ينتج عنيا مف تككيف عادات كأف 
.  الذم يدرؾ كالتفكير ما ىك إال تجميع آلي ليذه األشياء الذم يدركيا الشخص 

كتنادم النظريات المجالية بأىمية اإلدراؾ كالفيـ في عممية التعمـ كيرل المجاليكف أف التعمـ -
 . يحدث كنتيجة إلدراؾ الكائف الحي لمعالقات المتعددة المكجكدة بيف مككنات المكقؼ التعميمي

:   أىـ النظريات المجالية -
نظرية الجشتالت   -
يف  ؼليلكيرت نظرية  -
نظرية تكلماف  -

:  نظرية الجشتالت في التعمم-1
كرثميد كيركف أف التعمـ يحدث نتيجة لإلدراؾ  مف أكبر عمماء مدرسة الجشتالت كيمر كككفكا ك

. الكمي لممكقؼ كليس نتيجة إلدراؾ أجزاء لممكقؼ منفصمة 
كينتقد كيمر فكرة المحاكلة كالخطأ في عممية التعمـ كذلؾ ألف بعض المشكالت تظير بيا 

كيفسر ىذه الظاىرة كيمر عف طريؽ .  كيرجع ثكرنديؾ ىذه الظاىرة لمصدفة تالحمكؿ فجاء
االستبصار أم عف طريؽ الفيـ نتيجة لالنتظاـ المفاجئ لمعناصر ضمف كحدة كمية كاحدة كذلؾ 

.  بعد أف تككف ككأنيا في حالة غمكض تاـ
.  طبقيا عمى قرد جائع كذلؾ تجارب بنكز طبقت عمى قرد: تجارب كيمر 

 المجالية- نظريات التعّمم :    الثالثةالمحاضرة
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: تفسير عممية التعمم في ضوء التجارب في نظرية الجشتالت 

 سمكؾ القرد نتج أك صدر عف حالة التكتر النفسي التى كجد فييا أثناء التجربة الجكع -1
ييدؼ سمكؾ القرد إلى الحصكؿ عمى قطعة المكز كىي الشيء الكحيد إلزالة التكتر  -2

 .أك إلشباع الدافع
زالة  -3  . الة التكترحيكجد عائؽ يحكؿ دكف الكصكؿ إلى اليدؼ كا 
بعد عدد مف المحاكالت الفاشمة استطاع القرد أف يدرؾ المجاؿ الذم يحيط بو كككف  -4

 لـ يسبؽ أف كجد سبو خبرتو السابقة مثال استعماؿ السمـ لمكصكؿ إرتباطيةعالقات 
 . لمطعاـ

 .المكقؼ التجريبي مقدرة القرد عمى تعيير استجاباتو بما يتفؽ ك -5
تميز التعمـ بعنصر المفاجأة أم أف التقدـ في سمكؾ الحيكاف نحك حؿ المشكمة لـ  -6

 .يكف تدريجيان 

 كالكظيفة Goafكالفرض Unityتميز سمكؾ القرد في كؿ التجارب السابقة بالكحدة 
Function 

: نظرية المجال لكيرت ليفين-2

يرل كيرت ليفيف أف الحؿ يصدر عف الكائف الحي إزاء مشكمة ما ال يمكف تفسيره باالستناد إلى 
جياز مف الترابطات بيف مثيرات معينة كاستجابات متنكعة كما ال يمكف أف يرد ىذا الحؿ 

التي يكجد . فحسب إلى ما ىك معرفي، بؿ ينبغي أف يبدأ بتكتر في عالقة الكائف الحي بالبيئة
كيدرس ليفيف ىذه العالقة عف طريؽ استخداـ المنيج التربكلكجي في معالجة . فييا كيتأثر بيا
 Vectors كىذا المنيج ىك بمثابة ىندسة غير قياسية تستند إلى المتجيات. الكقائع التفسيرية

فالمكقؼ الذم يكاجو الكائف الحي عبارة عف مجاؿ تؤثر فيو متجيات، بحيث يككف سمككو في 
كيتحدد المكضع المكاني لمكائف الحي في المجاؿ عف . أية لحظة ىك محصمة ىذه المتجيات
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طريؽ الخصائص الكيفية لمبيئة كعدد المسالؾ المتاحة مف منطقة إلى أخرل كدرجتيا مف 
 .األىمية

كتعتبر نظرية ليفيف امتدادا لنظرية الجيشتالت فال تفترؽ فكرة ليفيف في المجاؿ عف فكرة 
الذم  (مف حيث أنيا مصدر السمكؾ)فالمجاؿ لكؿ منيما ىك الحيز المحيط بالذات . الجيشتالت

خير )تظير فيو أثار قكل ىذه الذات مف حيث أنيا تحتؾ ببيئة خارجية تؤثر فييا كتتأثر بيا 
 .(1981اهلل، 

: الفروض التي قامت عمييا النظرية 

 . جميع الحكادث كالمعارؼ في ىذا الككف تحدث دائما في مجاؿ معيف  -1
 .كؿ محاؿ لو خصائص كتركيب خاص تفسر الحكادث المحتممة في نطاقو -2
خصائص أم عنصر مف عناصر مجاؿ معيف ترجع إلى قكل المجاؿ المختمفة  -3

 .المؤثرة عميو 
الحاضر أىـ في الكاقع مف الماضي كالمستقبؿ حيث أف تحارب الماضي كخبراتو  -4

كالتذكر كاالسترجاع بدكره يتأثر بحالة . تؤثر في المكقؼ الحاضر عمى صكرة تذكره 
 .الفرد الحالية كقت التذكر

المجاؿ الحيكم لمفرد نتيجة تفاعؿ قكل ناتجة مف طبيعة تركيب المكقؼ نفسو كتنظيـ  -5
ما بو مف عالقات ثـ القكل الدافعة عند الفرد التي تمثؿ في حاجاتو كميكلو كاتجاىاتو 

 .كقيمو

. فمال يمكف كضع تعريؼ كاحد لمتعمـ حسب رأم ليكرت ليؼ*. 

:  كيؼ يبحث التعمـ المجالي

تحتكم كؿ مجاؿ عمى قكل كعناصر مختمفة يتفاعؿ بعضيا مع األخر كينشأ تغير في 
. عالقات القكل كيختؿ تكازنيا 
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ثـ عف طريؽ عممية العمـ المجالي يعاد تنظيميا حتى تتزامف مرة أخرل مككنة تنظيما آخر 
.. ضركرم لتحديد االتجاه السيككلكجي

كلكي يحدث ىذا االتزاف ال بد مف التدريب كالتمريف بيف القائـ عمى الطريقة العممية كليس 
.  الطرؽ االرتباطية 

: إف التعمـ المجالي يحدث لكؿ مظير مف مظاىر السمكؾ المختمفة كما فسرىا ليفف كاألتي

عمي أف التعميـ يحدث بالنسبة لكؿ مظير مف مظاىر السمككية المختمفة التي تقسميا إلي 
:  قسميف 

 (اكتب المعارؼ كالمعمكمات  )التعميـ كتفسير في لتنظيـ المعرفي -1

 يسر التعميـ مف الكميات المبيمة إلي الكحدات المميزة اليمف العاـ المبيمة إلي :التمايزمبدأ 
  .المفصؿالخاصة 

يشمؿ ادارؾ العالقات بيف عناصر المكاقؼ المختمفة كيتـ ذلؾ عف طريؽ  :  مبدأ التكامل
 :فرض الفركض كتحقيقيا حتى يصؿ الفرد إلي المطمكب

 ىي المستقمة عف عممية التغير في اإلدراكيأف قكانيف النظاـ :  مبدأ تنظيم المجال اإلدراكي
 . التنظيـ المعرفي 

 تمعب حاجات الفرد دكرىا في حؿ المشكالت  كصكر االتجاىات  :  مبدأ الدافعية

 :.  (تغير التنظيـ االنفعالي  )التعمـ كتغير في الدافعية  –2

إذا شعر الفرد بحاسة فسيكلكجية أك نفسية فإنو يفقد ىذا التكازف كينتج : مبدأ عدـ التكازف 
عف ذلؾ حالة مف التكتر تدفع بالفرد إلي إجراء أساليب معينة مف السمكؾ ألزالو حالة التكتر 

 . ىذه  
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يمكف أف يؤدم الثكاب الي تغير فعمي بعد ذلؾ في الميؿ إلي أف  : مبدأ الثواب والعقاب
 النشاط غير المفضؿ يصبح بعد ذلؾ مفضالن 

يمكف أف تعتبر مف مظاىرات الدافعية عف طريؽ تغير الحاجات : األىداؼ  :  مبدأ اإلحالل
كالميكؿ التي تكجد لدم الفرد كيطمب أف يككف األىداؼ الجديدة مف نكع القديمة لضماف 

 االستمرار 

 (عممية إكساب مميزات الجماعة كثقافتيـ كمبادئيـ  )التعميـ كتغير في األيديكلكجية كالقيـ 

 عممية تككيف الميكؿ كاالتجاىات ىي عممية انتقائية ألنيا تعتمد :االنتقائيمبدأ اإلدراك  – 1
عمي إدراؾ الفرد لمكسط الذم يعيش فيو كعمي ما ككنو مف خبره كأثر ذلؾ عمي حياتو 

كرغباتو كانفعاالتو  

يتكقؼ نكع االتجاىات الميكؿ عمي نكع الحقائؽ التي تدخؿ في  :. مبدأ الخبرة والمعرفة – 2
تنظيميا كعمي عدد نصيبيا مف الدقة كالصحة  

  يككف الباحث لمنشاط عند الفرد قكه ناتجة عف كجكد سمطة :ألقصديمبدأ التنفيذ  – 3
. خارجية فيعمؿ الفرد 

يماف :الذاتيمبدأ التنفيذ  – 1    يتقبؿ الفرد تغيير اتجاىاتو كميكلو كرغباتو لرغبة داخمية كا 
. حقيقي بيذا التغير 

تعميم الميارات الحركية   )التعميم كتغير ضبط الحركات اإلدارية – 4

تعميـ الميارات الحركية يعتمد عمي تنظيـ القكه المختمفة التي تؤدم الي التعميـ حيث تعمـ كؿ 
الحركات كالعضالت المتنكعة في كؿ مكحد كفي تكافؽ كتعاكف تاـ بحيث يعجز أم جزء لكحد 

  (تعميـ السباحة كالكتابة   )مناف يككف التنظيـ الجيد المتكقع 
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نظرية تولمان في التعميم  -3

:  التعميم بالعالقات الوظيفية 

كأف سمكؾ الكائف الحي ىادفان كيسعي عف طريؽ سمككو لتحقيؽ ىدفو  - 

كما أف لمسمكؾ كجيات معرفية أم تضمف معرفة الكسائؿ المكدية  لميدؼ كما إف لمسمكؾ - 
كجيات تكافقيان يتكافؽ السمكؾ مع مف يحدث مف تغير المكاقؼ كذلؾ لمسمكؾ كجييُا انتقائيا حيث 

يتبع المتعمـ عالقات تيدية :يختار الكائف الحي اقصر الطرؽ ألمكصمو لميدؼ كيتـ التعميـ 
كترشده كيسمي نقمة مكاني فيك يتعمـ معاني كال يتعمـ حركات كيتعمـ دالالت كعالقات ليا معاني 

معينة  

   :تجاربوتفسير نتائج 

عممية التكقيع يدؿ عمي إف الحيكاف كاف ييدؼ بيدؼ معيف في سمككو ككاف يتكقعو كىذا ما 
 ( المكز كجد خسبدؿ)الثكاب يسمي بالتعمـ عف طريؽ التكقع 

يتعمـ أماكف كيتبع طريؽ يكصمو ليدفو  :   التعميـ المكاني 

  عندما نذىب لمكاف معيف لشراء نكع معيف يجب اف تتعرؼ عمي المكاف:  التعمـ الكامف  
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:  مقارنة بين المدرسة االرتباطية والمدرسة المجالية في التعمم

يعطي التربطيكف أىمية كبرل ألثر البيئة في التعمـ أما المجاليكف يعطي األىمية  -1
 .لمتفاعؿ الديناميكي بيف الكائف الحي كالبيئة 

= المدرسة االرتباطية تعطي األىمية لإلجراء التي تككف فييا الكؿ مجمكع األجزاء  -2
 .لمكؿ فكؽ الجزء= المجالية  

االرتباطيكف يفضؿ اإلنساف عمى أنو آلو ، المجاليكف  يفضؿ اإلنساف كاف حي  -3
 . ديناميكي يتفاعؿ مع البيئة 

ال يعطي الترابطيكف أىمية كبرل لمحاضر  ال ينكر المجاليكف أثر المخبرات السابقة  -4
 .كاألىمية في الحاضر

 .المجاليكف يرل أف القكانيف التي تحكـ عممية اإلدراؾ ىي قكانيف التعمـ -5
الترابطيكف يقكلكف أف المحاكلة كالخطاء ىك اإلدراؾ كىي الطريقة المختمفة كال يعطكف  -6

 .أىمية لمتفكير
ة المشاكؿ كيعطكف أىمية قأما المجاليكف يقكلكف أف المتعمـ يتصرؼ بذكاء لمكاج

. لمتفكير
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 :التدريسماىية 

 الكسائؿ مف مجمكعة أك اليدؼ إلى لمكصكؿ تسمكو الذم المذىب أك السمكؾ الطريقة تعني
 .محددة تربكية غايات لتحقيؽ المستخدمة

 غاياتو ك التعميـ أىداؼ تنفيذ بكاسطتيا يمكف التي العممية الكسائؿ بأنيا الطريقة تعريؼ كيمكف 
 .التالميذ إلى المعمكمات لتكصيؿ المعمـ يتبعيا التي كاألساليب

 األىداؼ تحقيؽ عمى التالميذ لمساعدة المعمـ يستخدميا التي اإلجراءات الطريقة كتتضمف  
 تكجيو أك المناقشات عمى المعمـ يتخذىا التي اإلجراءات كتشتمؿ الدرس مف المطمكبة كالنتائج
 كبالتالي الفركض فض أك االكتشاؼ محاكلة إلى التالميذ يدعك ما المشكالت إثارة أك األسئمة

 الناجحة كالطريقة درسو في يستخدميا التي الطريقة عمى بتكقؼ المعمـ بو يقـك ما فاعمية فإف
 . التكاليؼ كبأقؿ كجيد  كقت أقؿ في المنشكدة األىداؼ تحقؽ التي ىي

 المرجكة األىداؼ لتحقيؽ درس كؿ في اعتمادىا يمكف نمكذجية كاحدة طريقة تكجد ال ن كعمكما 
 فعالة كغير ناجحة غير كلكنيا معيف تعميمي مكقؼ في كفعالة ناجحة طريقة فيناؾ الدرس مف
 .آخر تعميمي قؼكـ في

 :منيا نذكر عكامؿ عدة عمى التدريس طريقة اختيار كيتكقؼ

 في تسيـ طريقة فكؿ التعمـ بأىداؼ ترتبط التدريس طريقة اختيار :األىداف المنشودة    -1 
 في مجدية تككف ال المعارؼ اكتساب في األىداؼ لتحقيؽ المناسبة فالطريقة معيف ىدؼ تحقيؽ
 طريقة مثؿ التفكير ميارة تطكير أجؿ فمف كاتجاىات ن ميكال إكسابيـ في أك عممية ميارات تنمية
 . المشكالت حؿ

 التدريس: الرابعةالمحاضرة 
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 المتعمميف بيف الفردية الفركؽ الطريقة اختيار عند تراعي أف يجب :المتعممينمستوى    -2
 .االجتماعية كخمفياتيـ كجنسيـ أعمارىـ تراعي كما التفكير كأساليب التعمـ حيث مف

 محتكل درس فمكؿ التدريس طريقة اختيار في المحتكل يؤثر :المحتوى العممي لمدرس    -3
 تنكيع الضركرم مف فإنو لذا متنكعة المادة كانت كلما لتدريسو خاصة أساليب يراد كخصائص

 . كمحتكاىا المادة طبيعة مع لتتناسب الطرؽ

 دكافع الطريقة تستثير أف فيجب التالميذ لدل التعمـ رغبات تطكير أم :دوافع التالميذ   -4
 .المرجكة األىداؼ لتحقيؽ الجيد لبذؿ االىتماـ لديو كتكلد المعمـ مع لمعمؿ التالميذ

 المتاحة اإلمكانات مختمؼ عمى التعرؼ المعمـ عمى ينبغي :اإلمكانات المادية المتاحة    -5
 (المراجع – التعميمة الكسائؿ – األجيزة – الصغيرة األدكات – المالعب) تكفيرىا يمكف كالتي

دراكو  . المناسبة الطريقة اختيار لو تيسر فيي اإلمكانات ىذه ألىمية كا 

 التي النتائج كدراسة الذاتي التقكيـ عمى التالميذ المستخدمة الطريقة تحفز أف :التقويم   -6
 .مستقبال منيا كاالستفادة إلييا يصمكف

 :لمتدريس المناسب واألسموب والوسيمة الطريقة اختيار ومعايير شروط

 كالكسيمة التدريس لطريقة المدرس اختيار يجب : المحدد لميدؼ كالكسيمة الطريقة مالئمة :أوالً 
 ال حتى كمحددة كاضحة األىداؼ تككف أف كيجب لمدرس المحدد اليدؼ ضكء في المستخدمة

 صياغة يجب أم المناسبة كالكسائؿ لمطرؽ اختياره في كاالرتباؾ لمتشتت عرضة المعمـ يككف
 . إجرائية سمككية بطريقة دقيؽ نحك عمى األىداؼ

  



 طرق ومناجه تدريس الرتبية البدنية والرايضية-                        جامعة زاين عاشور اجللفة–معهد علو م وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية 

                                                                                                    خينش عيل.                                                                                                                                                                             د

35 
 

 المحتكل أف إذ لممحتكل كالكسيمة الطريقة مالئمة يجب :لممحتكل كالكسيمة الطريقة مالئمة :ثانياً 
 يجب لذا المكضكعة األىداؼ لتحقيؽ أداة اليكمي الدرس محتكل أف كما لألىداؼ ترجمة يعتبر
 .منو المناسب يختار أف يستطيع لكي المحتكل عمى التعرؼ المعمـ عمى

 الخبرات دراسة المعمـ عمى يجب : التالميذ نضج لمستكل كالكسيمة الطريقة مالئمة :ثالثاً  
 كمستكل اىتماماتيـ مع تتناسب التي كالطريقة الكسيمة اختيار يستطيع حتى لمتالميذ السابقة
 المتباينة الفردية الفركؽ إلى باإلضافة المختمفة السنية المراحؿ في البدني ك العقمي نضجيـ
 النضج لمستكل الطريقة مناسبة كعدـ التفكير كطريقة كاالستعداد كالميكؿ الرغبات في بينيـ
 . المادة نحك التالميذ دكافع إثارة عدـ إلى يؤدم

 ، الخبرة ، الميني اإلعداد ، الشخصية الخصائص : لممعمـ كالكسيمة الطريقة مالئمة : رابعاً 
 فبعض المعمميف مف غيره في تتكفر ال كقد منيا ببعض معمـ ينفرد قد مميزات كميا الذكاء

 لدييـ تتكفر الذيف المعمميف مف كىناؾ شيؽ بأسمكب الميارة عرض عمى القدرة لدييـ المعمميف
 الشخصية كسماتيـ المعمميف قدرات تتنكع كىكذا آخريف عند كتنعدـ المحتكل عف كافية خمفية
 القدرات ليذه المالئمة كالكسيمة الطريقة فيختار لقدراتو ن مدركا يككف الذم ىك الكؼء كالمعمـ
 . لمفشؿ يتعرض ال حتى

 دراسية كحدات إلى ينقسـ المنيج أف نجد مدارسنا في : لمزمف كالكسيمة الطريقة مالئمة :خامساً 
 بغض محددة زمنية مدة في الدركس مف عدد لو مخصص نشاط ككؿ أسابيع عمى مكزعة
 قبؿ مف الميارة كاستيعاب استقباؿ في تفاكت عنو ينتج ما الميارة صعكبة أك حجـ عف النظر
 الطريقة يختار أف المعمـ عمى يجب لذا كاالستعدادات القدرات في التفاكت بيج التالميذ
 . فعاؿ تدريس إلى النياية في تؤدم كالتي المتاح لمزمف المناسبة

 يجب التدريس طرؽ إلحدل المعمـ اختيار عند :لإلمكانات كالكسيمة الطريقة مالئمة :سادسان 
 . المدرسة في إمكانات مف متاح ىك بما تتناسب التي الطريقة اختيار عميو
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 أك طريقة عمى المعمـ اعتماد عدـ ىك بذلؾ المقصكد : كالكسيمة الطريقة في التنكع :سابعان  
 يحتاجكف فالتالميذ التالميذ لدل اإلنجاز دافعية مف يقمؿ ذلؾ إف إذ تدريسو أثناء كاحد أسمكب
 . نيايتو حتى الدرس بداية مف انتباىيـ كجذب لدييـ التركيز لزيادة التنكع إلى ن دائما

 استخداميا يتضمف ككسائؿ لطرؽ المعمـ استخداـ ذلؾ يعني : التالميذ مشاركة مدل :ثامنان  
 مسئكليات كتحمميـ التالميذ مف عدد أكبر اشتراؾ تتضمف كما التنفيذ في لممعمـ التمميذ مشاركة
 الحقائؽ إلى باإلضافة متعددة كميارات اتجاىات التالميذ اكتساب يستيدؼ كىذا عديدة

 . الدراسي المحتكل يتضمنيا التي كالمفاىيـ كالمعارؼ

 :يمي ما منيا نذكر بينيا الفاصمة كالحدكد التدريس مجاؿ في األساسية المصطمحات كمف

فف تكصيؿ المعمكمات كالمعارؼ إلى التالميذ كاإلجراءات التي يقـك بيا المعمـ مع  : التدريس 
. التالميذ النجاز مياـ معينة كلتحقيؽ أىداؼ محددة 

بأنو التغير في سمكؾ الفرد كنتيجة لالستثارة كالخبرة أم  (Guilfordجيمفورد )عرفو   : التعّمم
أنو عائد أك نكاتج عممية التعمـ كقد يككف تعمـ قدرات أك ميارات كقد يحدث بقصد أك بدكف 

. قصد بيدؼ إحداث تغيير في سمكؾ المتعمـ سكاء كاف سمككي أك معرفي أك ميارم 

يعني أف المعمـ يسعى إلحداث تغييرات لدل المتعمـ أم أنو ليس غاية في حد ذاتو  : التعميم 
حداث تغيرات سمككية  كىك – نفسية – ميارية – بدنية –معرفية – كلكنو كسيمة لتحقيؽ التعمـ كا 

. مشركع يتضمف مجمكعة مف األنشطة كالقرارات التي يتخذىا المعمـ بيدؼ نمك المتعمـ 

ىي خطة عامة لمتدريس تشتمؿ عمى كؿ مككنات المكقؼ التدريسي مف  : إستراتيجية التدريس
. كسائؿ تقكيـ– كسائؿ تعمـ – طرؽ تدريس – أىداؼ 
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إجراء منظـ كمنسؽ في استخداـ المكاد العممية كالمصادر التعميمية كتطبيقيا  :  طريقة التدريس
. يشكؿ يؤدم إلى تعمـ التالميذ بأسيؿ الطرؽ 

إجراءات يتبعيا المدرس لتنظيـ عممية التعمـ كتكجيييا كاتخاذ المعمـ لطرؽ  : أسموب التدريس 
. تدريس مختمفة ككسيمة لتعميـ التالميذ 

الكسيط الذم يستخدمو المعمـ بأسمكبو لتكصيؿ األفكار أك الميارات  : وسيمة التدريس
 .  لممتعمميف

 :مكونات الموقف التدريسي 

دكر المعمـ كمدير لمعممية التدريسية إذ حدد الكظائؼ التي  (Daviesديفز )كضح  : المعمم 
القيادة كمعمـ التربية – الضبط – التنظيـ – يمارسيا أثناء تنفيذ العممية التدريسية كالتخطيط 

 مف جميع النكاحي جسميا ن كعقميا ن ذالرياضية يستطيع استثارة جميع القكل الكامنة في التالمي
 .كانفعاليا ن كأخالقيا ن كاستمالتيا لمعمؿ لصالح الفرد كخير الجماعة 

تثارة دكافعو س أساسي في المكقؼ التدريسي لذا يجب عمى المعمـ اريعتبر التمميذ محك: التمميذ 
. مف خالؿ المكاقؼ التدريسية الجيدة 

تعد األىداؼ مف القاعدة التي تبني عمييا عممية التدريس كالتي تسعى جميع  : ألىدافا
عمميات التدريس إلى تحقيقيا كتحديد األىداؼ بدقة تؤدم إلى تكجيو التفاعؿ بيف المعمـ 

. كالتالميذ كمساعدة المعمـ عمى التعرؼ عمى ما تـ تحقيقو مف مكاقؼ تعميمية 

ىي المكضكع الذم يقدمو المعمـ لمتالميذ كيجب عميو تحضيرىا كتنظيميا  : المادة الدراسية
. كتحديد خطكات تنفيذىا بأسمكب جيد حتى تؤدم إلى تحقيؽ األىداؼ المحددة 
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 البيئة الجيدة تعتبر عنصر ضركرم ميـ لنجاح التدريس كنجاح كجكدة :والتعمممكان التدريس  
 .بالمدارسبرامج التربية الرياضية تتحدد بالمساحات كاألماكف المتاحة 

يعتبر استخداميا بما تمتمكو مف إمكانيات متنكعة كمتغيرة مف : الوسائط والتقنيات التدريسية 
أسباب فاعمية المكقؼ التدريسي باإلضافة إلى جذب كتشكيؽ التالميذ كاستخداـ الكسائط 

بدكر التمميذ في عممية  تماـ لو كالتقنيات التدريسية في العممية التعميمة تؤدم إلى زيادة لب
.  كالتميز اإلبداعالتعمـ كليس مجرد متمؽ كبذلؾ تتيح المجاؿ لمدارسيف في تحدم قدراتيـ عمى 

 تعتبر عممية التقكيـ مف مقكمات العممية التعميمية كىناؾ عالقة :التقويمأدوات وأساليب  
متبادلة بيف المنيج كطريقة كأسمكب التدريس كالتقكيـ الذم يمكف بكاسطتو التحقؽ مف مدل 

 .إلييانجاح طريقة التدريس في تحقيؽ األىداؼ التربكية التي تسعى 
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: طرق التدريس
فف استخداـ "  ىك ىمزة كصؿ بيف المتعمـ كمككنات ك مككنات المنيج كيعرؼ بأنو التدريس

اإلمكانات الشخصية ك المادية لتحقيؽ غايات تعميمية في تشكيؿ أك تغيير أك تعديؿ سمكؾ 
"  المتعمـ كجعمو قادرا عمى التكيؼ مع المتغيرات الحاصمة في المجتمع 

: كأقترح الباحثكف في عمـ التربية عددان مف التعاريؼ التي تكضح مفيـك التدريس نذكر منيا
التدريس نشاط " (مناىج المدرسة بين النظرية والتطبيق  )حيث يعرفو حسف شحاتة في كتابو 

مقصكد ، ييدؼ الترجمة اليدؼ التعميمي إلى مكقؼ ، كالى خبرة يتفاعؿ معيا التمميذ ، 
 ، ك ىناؾ مف يعرفو ك يفسره حديثا ، ككاف ينظر إلى "كيكسب مف نتائجيا السمكؾ المنشكد 

، كأنو تمقائي ك حدسي حيث يذكر في ىذا المجاؿ بالخصوصية التدريس عمى أنو نشاط يتسـ 
أف التدريس ىك مجمكعة مف "  ، (عباس أحمد صالح السامرائي وعبد الكريم السامرائي)

 في العموميةكمنيـ مف يعطي لمتدريس "  التي يمكف ممارستيا الفنون كالميارات والخطط
اجتماعية  بأنو عممية (محمد زيادة حمدان)الطرح لمعالجة القضايا االجتماعية كالتربكية، فيعرفو

إدارييف كعامميف كمعمميف  التي تيتـ العممية التربكية مف كافة األطراف تتفاعؿ فييا انتقائية
 ، لغرض نمك المتعمميف كاالستجابة لرغباتيـ كخصائصيـ كاختيار المعارؼ كاألنشطة كتالميذ

كاإلجراءات التي تتناسب معيـ كتنسجـ في نفس الكقت مع ركح العصر كمتطمبات الحياة 
يشمؿ التدريس العممية التربكية " بقكلو (عبد الحافظ محمد سالمة)االجتماعية كىذا ما يؤكده 

دارتيا ك  العممية الذم يقـك بو المدّرس في ىذه الدوربأكمميا بما في ذلؾ المدارس ككظائفيا كا 
   " .التربوية

كبيذا يعتبر التدريس الجانب التطبيقي التكنكلكجي لمتربية ، كيتطمب باإلضافة إلى شركط التعمـ 
. كالتعميـ كجكد مرشد لعممية التعمـ كالتعميـ كىك يختمؼ باختالؼ األىداؼ التربكية

 طرق التدريس: خامس المحاضرة ال

  طرق التدريس:ة 
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مجمكعة مف إجراءات التدريس المختارة سالفا مف ِقبؿ المعمـ كالتي "ىي  : طريقة التدريس
يخطط ليا الستخداميا عند تنفيذ التدريس ، بما يحقؽ أىداؼ التدريس المرجكة بأقصى فعالية 

مجمكعة األنشطة كاإلجراءات "  ممكنة ، كفي ضكء اإلمكانات المتاحة كتعرؼ أيضا بأنيا 
 في مختمؼ المكاقؼ التعميمية ، بيدؼ التالميذ بالتعاكف مع المعممغير التقميدية التي يقـك بيا 

" . اكتساب المتعمميف عدة خبرات تربكية لتظير آثارىا عمييـ كحصيمة لمعممية كالتعميمية 
كتتضمف طريقة التدريس المكاقؼ التعميمية التي ينظميا كيتبعيا المعمـ في تكصيؿ محتكل 

المنيج لممتعمـ أثناء قيامو بالعممية التعميمية بحيث يجعؿ مف المكاقؼ التعميمية التي تتـ داخؿ 
الفصؿ الدراسي مثمرة كفعالة ، كتختؼ الطرؽ باختالؼ المكضكعات كالمكاد كبيئة التدريس ، 

( . 2012: سكنيا ىانـ قزامؿ/د)ككميا كاف اشتراؾ المتعمـ أكبر كمما كانت الطريقة أفضؿ 
كتشكؿ طرؽ التدريس أحد أىـ مقكمات العممية التعميمية كتتككف مف مزيج مف أساليب الفعالية 

لتحقيؽ األىداؼ التربكية  (خالؿ فترة الدرس)ك األنشطة التي يؤدييا كؿ مف المعمـ كالمتعمـ 
كطريقة  (تعكس األىداؼ التربكية التي تضعيا الجيات التربكية العميا )التي حددىا المعمـ سمفان 

التدريس الناجحة ىي التي يمكف مف خالليا تحقيؽ أىدافو بكفاءة عالية كبأقؿ جيد كفي اقصر 
. زمف ممكف

كتنبع أىمية طرؽ التدريس مف الدكر الذم تمعبو الطريقة في تشكيؿ ما يرغب المعمـ في إكسابو 
لطالبو مف خبرات كمعمكمات كمفاىيـ مختمفة فحسف اختيار الطريقة يؤدم كالى نتائج تعمـ 

. ايجابية كالعكس صحيح 
 تحسيف طرؽ تدريس   - مبادئ التدريس*

تتككف طرؽ التدريس مف األنشطة التعميمية كعمى المعمـ أف ينظـ ىده األنشطة التعميمية  -1
 عمى شكؿ خطكات لتسييؿ عممية تحقيؽ األىداؼ 

 أف يككف دكر المعمـ منظما لمتعممية التعميمية  -2
ثارة دافعية المتعمميف نحك .مثؿ .أف ييتـ بمبادئ التعمـ كالتعميـ في تدريسو  -3 التكرار كا 

 الخ....التعمـ كالتعزيز 
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 أف ينظـ المحتكل التعميمي بحيث يشجع عمى أساليب تفريد التعميـ كالتعمـ الذاتي  -4
أف يشترؾ المتعمـ في كؿ مف التخطيط كالتنفيذ كالمتابعة كالتقكيـ حيث يصبح التدريس  -5

 أكثر فعالية 
 أف يرعي الفرك ؽ الفردية بيف المتعمميف حيث قدرات كصكؿ كاستعدادات المتعمميف  -6
أف يراعي الخصائص اإلنمائية لممتعمميف الجسمية كالعقمية كالمغكية كاالنفعالية  -7

 الخ...كاالجتماعية
 .أف ينكع في أشكاؿ التدريس الفردم كالتعمـ بشكؿ أزكاج أك مجمكعات التعمـ التعاكني -8

 :خصائص التدريس *

 كتالميذ معمـ مف التربكية العممية خالتامد كافة تنظيـ تتكلى شاممة عممية ريسدالت .1
 .التعميمية األىداؼ لتحقيؽ مدرسية كبيئة كمنيج

 . مثالية إنسانية ميمة التدريس .2
 .المجتمع بناء تتكلي ىادفة إيجابية عممية التدريس .3
 . التدريس في التعميمية العممية محكر يمثؿ التمميذ .4
 .التمميذ يكتسبيا التي كالخبرات كاألساليب األنشطة بتنكع التدريس يتميز .5
 . لمتالميذ كالنفسية كالجسمية العقمية القكل تنمية إلى التدريس ييدؼ .6
 . المختمفة التعميمية لممكاقؼ بالمركنة يتصؼ .7
 .المستقبؿ في آماليـ كتحقيؽ التالميذ رغبات إشباع إلى تيدؼ إيجابية عممية يعتبر .8
 في الحديثة الدراسات مف كاالستفادة التكنكلكجية التعميمية الكسائؿ التدريس يستخدـ .9

 .التعميمي المجاؿ
 ألسس وفقا المتبادل واالحترام االجتماعً التفاعل على التدرٌس ٌساعد .10

 دٌمقراطٌة
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د احمد ماىر،عمي محمد ، إيمان احمد ) :القواعد األساسية التي تبنى عمييا طرق التدريس 
 (    106،107، ص 2007: التدريس في التربية البدنية بين النظرية والتطبيق: 

     التربية عممية يجب أف تيتـ بالتمميذ مف جميع النكاحي الجسمية كالعقمية كالنفسية 
كاالجتماعية كالعاطفية لذا البد مف االىتماـ بطريقة التدريس كقكاعدىا لتسييؿ ميمة المعمـ في 

تكصيؿ المعمكمات كتحقيؽ األىداؼ بأقؿ جيد كبسرعة كما تحقؽ أىداؼ التمميذ في التعمـ 
 . كالنمك السميـ

 إال إذا المعمومات الجديدة  أف التمميذ ال يدرؾ  : التدرج من المعموم إلى المجيول-    1
 التي يعرفيا التمميذ ينشأ عنيا حقائؽ متماسكة لذا يجب القديمة السابقةارتبطت بالمعمكمات 

عمى المعمـ االستفادة مف المعمكمات السابقة لدل التالميذ ، ففي تعميـ الميارات الحركية يبدأ 
 . المدرس مف الميارة المعركفة لدل التمميذ ثـ التدرج إلى الميارة الجديدة

.  يبدأ المدرس بالدحرجة األمامية المتكررة قبؿ تعميـ الدكرة األمامية المتككرة : مثال
كىذا يعني أف يبدأ المعمـ بالمعمكمة السيمة التي سبؽ كاف : التدرج من السيل إلى الصعب- 2

درسيا التمميذ اك ترتبط بحياتو ك تجاربو األقرب إليو،  فمثال تعميـ الميارات الحركية يبدأ 
. المدرس بتعميـ أكضاع الحركة تـ أداء الحركة بصكرة مبسطة ثـ يتناكؿ األكثر تطكرا 

عند تعميـ  القفز الطكيؿ نبدأ القفز مف ثبات في حكض القفز ثـ بعدىا نعممو الجرم : مثاؿ
. كاالقتراب كاالرتكاز كالطيراف الصحيح

أم يجب أف تبسط عند بدء تعميميا ثـ يبدأ بالخبرة : التدرج من البسيط إلى المركب-    3
يعمـ التمميذ دفع الجمة مف الثبات قبؿ أف يتعمـ .األكثر تعقيدا في مجاؿ التربية البدنية مثال 

.  دفعيا بطريقة الزحؼ 
   أم أننا يجب العمؿ عمى االنتقاؿ أكال مف :التدرج من المحسوس إلى المعقول-    4

 ، فاف أكؿ صمة التمميذ بالعمـ تككف بحكاسو المعنوية المجردة إلى التجارب التجارب الحسية
حيث أكؿ مدركاتو ىي الحس ، كلذلؾ فالمعمـ يجب أف يكثر مف األمثمة الحسية ثـ يصؿ بعد 
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 قبؿ الدحرجة األمامية تعميـ التمميذ أداء مثالالخ  ..القاعدة أو القانونذلؾ إلى استخالص 
تشرح لو القاعدة الميكانيكية التي يبنى عمييا األداء كما يجب عمى المعمـ االستعانة بالكسائؿ 

. أكبر عدد ممكن من الحواس التعميمية الستخداـ 
يعني أف يبدأ المعمـ بتناكؿ الجزئيات حتى يصؿ إلى : التدرج من الجزئيات إلى الكميات-5 

الكميات في تعميـ الميارات الحركية ، مثال يبدأ بتعميـ أجزاء الحركة كؿ جزء عمى حدل ثـ 
يصؿ إلى تجميع ىذه الحركات حتى يؤدم الميارة الحركية ككؿ  

تعمـ القفز الطكيؿ تعمـ القفز مف ثبات كالجرم كاالرتقاء كعممية االرتكاز ثـ نعمؿ عمى : مثال
. تجميع ىذه الحركات كتأدية الميارة كاممة 

 إف التمميذ يصبح أكثر إدراكا لمخبرات التعميمية إذا ما  :االنتقال من العممي إلى النظري-    6
بدا تعرفو بيا عف طريؽ األجزاء العممية حينئذ يككف مف السيؿ عميو استنتاج أك معرفة القاعدة 

 كرة السمة أك الطائرة عمميا ن قبؿ مثلالنظرية ، فيجب عمى المعمـ تدريس األلعاب الجماعية 
 .الخكض في القكانيف التي تحكـ المعبة نظريا ن 

     (2012: سكنيا ىانـ قزامؿ/د)   معايير اختيار طريقة التدريس
 أف تككف مناسبة ألىداؼ الدرس -1
 أف تككف مثيرة الىتماـ المتعمميف نحك الدراسة  -2
 أف تككف مناسبة انضج المتعمميف -3
 أف تككف مناسبة لممحتكل -4
 أ، تككف قابمة لمتعديؿ إذ تطمب المكقؼ التدريسي ذلؾ -5
 أف تراعي الخبرات التعميمية التي مر بيا المتعمميف مف قبؿ -6
 أف تراعي الفركؽ الفردية بيف المتعمميف -7
 أف تككف مناسبة لممكقؼ التعميمي  -8
 أف تسمح لممتعمميف بالمناقشة كالحكار اليادئ دكف عناء -9

 أف تنمي قدرة المتعمميف عمى التفكير العممي كالتفكير الناقد -10
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أف تسمح لممتعمميف بالعمؿ فرادم كجماعي كتشجعيـ عمى األخذ بركح العمؿ  -11
 التعاكني

 أف تسمح لممتعمميف  بالتقكيـ الذاتي -12
 أف تتنكع فييا النشاطات التعميمية  -13
 أف تزكد المتعمـ بالتغذية الراجعة -14
  أف تنمي في المتعمميف معرفة جديدة كاتجاىا ايجابية  -15
 أف تنمي حكاس المتعمميف عمى المالحظة كأساس تنمية القدرات العقمية -16
أف تدرب المتعمميف عمى التخيؿ كالتعميؿ كاالستنتاج كاتخاذ القرارات عند معالجة  -17

 القضايا المختمفة 
 أف تدرب المتعمميف عمى المكضكعية كاإلقناع  -18
 أف تراعي العنصر الزمني -19
 أف تراعي عدد المتعمميف  -20
 أف تتيح لممتعمميف فرصة القياـ بزيارات ميدانية -21
 أف تتيح لممتعمميف فرصة استخداـ كتب أخرل غير الكتاب المدرسي -22
 .أف تنمي في المتعمميف ركح الديمقراطية -23

 
 : أمثمة لطرق تدريس في التربية الرياضية 

 : (طريقة الجشتالت)الطريقة الكمية أو : 1
كىي تنادم "تعتمد ىذه الطريقة عمى إدراؾ الميارة المراد تعميميا ككحدة كاحد غيرة مجزأة  

 ". بأف الفرد عندما يرل شيئا ككؿ كبعد ذلؾ يمكف تقسيمو إلى أ جزاء مختمفة
 : مميزات الطريقة الكمية

  .كضكح ىدؼ الميارة أماـ التالميذ    - 1
 . مشكقة لمتالميذ حيث تساعدىـ عمى إشباع ركح المغامرة كالمجازؼ   - 2
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 . تنسجـ ىذه الطريقة مع ركح األلعاب كالحركات األخرل    - 3
 . تعتبر أفضؿ في التدريس كمما زادت كسف المتعمـ    - 4
 . ال تحتاج إلى ارتباطات عصبية كثيرة    - 5
 . تناسب كثرة عدد التالميذ في القسـ    - 6
 .تناسب الزمف القصير المخصص لممادة    - 7

 : عيوب الطريقة الكمية 
 .  عدـ مراعاة الفركؽ الفردية  - 1
.  ال تتناسب مع جميع الميارات الحركية فيناؾ ميارات صعبة ال يمكف أداؤىا بشكؿ كمي - 2
. يصعب التخمص مف األخطاء التي تحدث في أثناء التعميـ  -  3
 .عدـ معرفة دقائؽ كتفاصيؿ المراد تدريسيا - 4
 . تتطمب مراقبة كبيرة مف المعمـ بسبب حدكث اإلصابات -  5

 : الطريقة الجزئية:  2
تسمى أحيانا بطريقة االرتباطيف كتعتمد ىذه الطريقة عمى تقسـ الحركة إلى أجزاء ك تعتبر 
مف الطرؽ اليامة في تعميـ الميارات الحركية ، كفييا كيقـك المدرس بتعميـ كؿ جزء قائـ 

بذاتو كعندما يتأكد المدرس مف إتقاف ىذا الجزء ينتقؿ إلى جزء آخر في الحركة كىكذا حتى 
 . ينتيي مف كؿ األجزاء كيقـك بعد ذلؾ بجميع تمؾ األجزاء بعضيا البعض 

 : مميزات الطريقة الجزئية 
 .تراعي الفركؽ الفردية  -1
 .تساعد عمى فيـ تفاصيؿ الميارة كالحركة -2
 .ال تحتاج لممراقب المركزة مف المعمـ، فييا عكامؿ األمف كالسالمة متكفرة -3
. تساعد عمى اكتشاؼ األخطاء كالنقاط الصعبة في الميارة كتذليميا بالتدريب  -4

: عيوب الطريقة الجزئية 
.  عدـ كضكح اليدؼ العاـ لمميارة  1
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 .في الغالب تككف الطريقة الجزئية مممة كغير مشكقة  2
 .الزمف فييا غير كافة لجمع كؿ الميارة المجزئة بالتالية تحتاج إلى زمف طكيؿ 3
 .ال تشبع رغبة التالميذ في المغامرة كالمخاطرة  4

 : الطريقة الكمية الجزئية : 3
تعتبر ىذه الطريقة حال كسطا بيف الطريقتيف السابقتيف ، كيطمؽ عمييا اسـ الطريقة 

كيتـ  تؤدل الميارة الحركية ككؿ ثـ تختار األجزاء الصعبة مف الميارة الحركية كفييا"التكليفة"
 عمييا كتكرارىا كبعد إتقانيا يقـك المتعمـ بأداء الحركة ككؿ مرة أخرل كالتدريب عمييا التدريب

الكمية مثال في لعبة كرة السمة -الجزئية أك الجزئية– باستمرار كيطمؽ عمى ىذه الطريقة الكمية 
: يمكف تقسيميا إلى الكحدات التالية 

اليجـك كالدفاع مع –التنطيط مع المراكغة كحركات القدميف – مسؾ الكرة كتمريرىا كاستقباليا 
 . قكانيف المعبة– تطبيؽ خطط المعب اليجكمية كالدفاعية 

 :مميزات الطريقة الكمية الجزئية 
 تعطي الفرصة لمتالميذ كؿ حسب قدراتو -
 .تكضح األىداؼ أماـ التالميذ كتعمؿ عمى التفاعؿ االيجابي مع الميارة  -
 تعمؿ عمى اختصار الزمف كالتقميؿ مف االرتباطات العصبية -

 : عيوب الطريقة الكمية الجزئية
 كضكح اليدؼ العاـ مف الميارة بصكرة كاممة -
 تحتاج إلى إمكانات كأدكات كثيرة -
 .تتطمب مف المدرسيف كفاءات  فنية عالية في تقسيـ الميارة إلى كحدات كبيرة -
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: األساليب الحديثة في التدريس 
 كمف 1966لقد ظيرت أساليب التدريس الحديث كطبقت في المجاؿ الرياضي خصكصا سنة 

، كمنذ ذلؾ الكقت يعمؿ بيا المدرسكف بنجاح  (Muska Muston)ركادىا مكسكا مكستف
،حيث كاف ينظر لمتدريس قبؿ ذلؾ الكقت عمى أنو نشاط يتسـ بالخصكصية (عفاؼ عبد الكريـ)

لقد أستخدـ مصطمح األسمكب إشارة لألسمكب الشخصي " كيذكر مكسكا مكستف في ىذا الصدد
في عممية التدريس ، أما حاليا فاألمر يختمؼ ، حيث أف مصطمح أسمكب التدريس يشير إلى 

كىناؾ مف يعرؼ األساليب بأنيا "البيئة أك التركيب الذم يككف مستقال عف خصكصيات فردما
مف عناصر المنيج ذم تتفاعؿ مع عناصر األخرل لحقيؽ ما كضع لو مف أىداؼ كىذا ما 

األساليب ىي اإلجراءات التي يتخذىا المعمـ في " يعززه قكؿ ذياب ىندم كىشاـ عامر عميات 
تنفيذ طريقة مف طرؽ التدريس مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المحددة لممادة التعميمية ، مستعينا 

".      بكسيمة في كسائؿ التعميمية المناسبة
دراؾ كيؼ ُتكتسب  كفي المجاؿ الرياضي يككف اكتساب الميارات الحركية ىدؼ عاـ ، كا 

، كيظير ىذا لتخطيط كضبط خبرات تعمـ الميارات الحركية أساسيالميارات الحركية أمر 
 كخصكصان في درس التربية مجاؿ تعمـ الميارات الحركية في لموقت قيمة ىامةكاضحان في أف 
جيد  كالتي تحقؽ ىدؼ الحركة بأقؿ كاألفضؿ ميارة رياضية طريقتيا المناسبةالبدنية، فمكؿ 

إف أساليب التدريس في التربية البدنية قد تنكعت  "(Moston;1981)، كىذا ما أشار إليو ووقت
كتطكرت مما أتيح لممدرس المجاؿ الستخداـ أكثر مف طريقة كأسمكب لنقؿ المعمكمات إلى 

 عمى انو ال تكجد طريقة (1986: الديري واحمد)، كقد أكده الفروق الفرديةالطمبة لمراعاة 
مثالية كمكحد لتدريس التربية البدنية كأف اختيار أم طريقة لمتدريس يعتمد اعتمادان كميان عمى 

 أساليب وأنواع التدريس: المحاضرة السادسة
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 كىذا اشرنا إليو سالفا في استخداـ مصطمح األسمكب كل بيئة تعميمية كالوضع التعميمي
. لمكسكا

ك المعمـ المبدع يعمؿ عمى سقي كتغذية الفركؽ الفردية يجب التركيز عمييا كأف تؤخذ بعيف 
 في الكقت التعمم فن وعممأنو يمكف اعتبار  " (Joyce & Connie, 1992)االعتبار، كيقكؿ 

 الذم مف خاللو ييسر عممية التعمـ، األسموب األمثل في قدرة المعمـ باختيار فنذاتو، كيعتبر 
".  لتحقيؽ نتائج تعمـ متميزة مبادئ يتم تنفيذىا كذلؾ عندما يراعى فيو عممكيعتبر 

كالحقيقة أسمكب التدريس عبارة عف سمسة مف اتخاذ القرارات كما يقكؿ مكسكا مكستف كتفسره 
لكؿ أسمكب بنية كىذه البنية تشمؿ القرارات التي يجب أف تتخذ " عفاؼ عبد الكريـ في قكليا

دائما في أم كحدة تدريس كتنظـ بنكد القرارات ىذه في ثالث مجمكعات تمثؿ تعاقب القرارات 
في عممية تعميـ كالتعمـ كتتضمف المجمكعة األكلى قرار  أما الثانية كالثالثة تتضمف عمى التكالي 

". قرار التقويم والتغذية الراجعة، قرار األداء
 التي تككف سمسمة من اتخاذ القراراتكمف ىذا كذاؾ نرل أف أسمكب التدريس ىك عبارة عف 

 كىي قرارات تتخذ قبؿ العمؿ ، كتعرؼ بقرارات أثناء العمؿ كتعرؼ ثالثة مجموعاتمنظمة مف 
بالتنفيذ كقرارات بعد العمؿ كتعرؼ بالتقكيـ كالتغذية الراجعة كعمي فاف ىذه القرارات ىي التي 

تحدد البنية األساسية لكؿ أسمكب بالشخص الذم يتخذ القرارات بيف المعمـ كالمتعمـ في المراحؿ 
 .مرحمة التقويم والتغذية الراجعة –مرحمة التنفيذ – مرحمة التخطيطالثالث 

  
رشيد الحمد، خالد : )األسس التي تبنى عمييا نظرية موسكا موستن  -

( 2005:السبر
 .العممية التعميمية ىي عبارة عف عالقة تحدث بيف ثالثة عناصر أساسية -1

 (الموضوع)اليدف - المتعمم   ج- المعمم            ب- أ

 .العناصر الثالث السابقة كؿ منيا يؤثر في اآلخر سمبان أك إيجابان  -2
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 .كمما كانت العالقة إيجابية كمما كاف الناتج أكثر إيجابية لمعناصر الثالثة المذككر سابقان  -3
 :تتككف العممية التعميمية مف ثالث مراحؿ ىي -4

. (ما قبؿ التأثير)" التخطيط"مرحمة اإلعداد - أ

. (التأثير)" التنفيذ"مرحمة المكاجية - ب

 .(ما بعد التأثير) التقويممرحمة - ج

 .المعمـ يقـك بالتدريس كال يستطيع إجبار الطالب عمى التعمـ -5
 .المتعمـ يقـك بالتعمـ كلف يستطيع إجبار المعمـ عمى المعمـ عمى التدريس -6
أم بمعنى أف . العالقة المتبادلة بيف المعمـ كالمتعمـ تبنى عمى قرارات ذاتية لكؿ منيما -7

ككذلؾ المتعمـ ىك مف يتخذ .. المعمـ ىك الذم يتخذ كؿ القرارات التي تتعمؽ بالتدريس
 .قراراتو بالتعمـ مف عدمو

نسبة القرارات بيف المعمـ كالمتعمـ تتفاكت مف أسمكب آلخر حيث تبدك في األسمكب األكؿ  -8
، أما في األسمكب العاشر (0)بيد المعمـ، بينما تككف عند المتعمـ صفر % 100بنسبة 

 %.100صفر، بينما تككف لدل المتعمـ  (0)فتككف نسبة القرارات بيد المعمـ 
 :القرارات يتـ اتخاذىا خالؿ مراحؿ العممية التعميمية عمى النحك التالي -9

. كفييا يتـ اتخاذ ستة عشر قراران " التخطيط"مرحمة اإلعداد - أ
. كفييا يتـ اتخاذ ثالثة قرارات" التنفيذ"مرحمة المكاجية - ب
 .مرحمة التقكيـ كفييا يتـ اتخاذ ثمانية قرارات- ج

: العناصر األساسية في نظرية مكسكا مكستكف

. تشكؿ األساليب سمسمة متصمة مرتبطة ببعضيا البعض -1
 .كؿ أسمكب لمتدريس لو بنية ككظيفة كمكانة في سمسمة األساليب -2
 .كؿ أسمكب يؤدم إلى تحقيؽ أىداؼ معينة في مجاؿ التربية البدنية -3
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كؿ أسمكب بو دكر خاص في نمك الطالب مف الناحية الميارية كاالجتماعية كاالنفعالية  -4
 .كالمعرفية

 .كؿ أسمكب يحدد دكر المعمـ كالطالب كيختمؼ ذلؾ في مف أسمكب آلخر -5
 .جميع أساليب مكسكا مكستكف متساكية في قيمتيا كال يكجد أسمكب أفضؿ مف اآلخر -6

: بنية أساليب مكسكا مكستكف لمتدريس

لكؿ أسمكب مف ىذه األساليب بنية رئيسية تتككف عادة مف مجمكعة مف القرارات التي 
قبؿ تنفيذ الدركس  (ما قبؿ التأثير)تشمؿ المراحؿ الثالث لمدرس بحيث تتخذ قرارات التخطيط 

التي  (ما بعد التأثير)أثناء أداء العمؿ، كتككف قرارات التقكيـ  (التأثير)بينما تتخذ قرارات التنفيذ 
. تختص بتقكيـ األداء كتقديـ التغذية الراجعة أثناء العمؿ كبعد االنتياء منو
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: القرارات المطموبة لمرحمة ما قبل التأثير 
أم أف العممية التعميمية . ككما أسمفنا سابقان فإف األساليب تعتمد عمى فكرة اتخاذ القرارات

كىناؾ مجمكعة مف المعايير كاألسس التي . تعتمد عمى القرارات التي يتخذىا المعمـ كالمتعمـ
أننا لك شرحنا أك : يقكؿ مكستف. تبنى عمييا العممية التعميمية، كىي التي يؤخذ بشأنيا القرارات

شخصنا أم عممية تعميمية، فإننا نجد أنيا تتضمف مجمكعة مف األسس كالمعايير التي تجكب 
. في خاطر المعمـ كالمتعمـ قبؿ كأثناء كبعد العممية التعميمية

قبؿ )كسكؼ نستعرض ىذه األسس كالمعايير في كؿ مرحمة مف مراحؿ العممية التعميمية 
. (كأثناء كبعد التأثير

: مرحمة ما قبل التأثير- 1
ستة  (16)كتتضمف ىذه المرحمة . كىي مرحمة التحضير أك التخطيط أك اإلعداد لمدرس

عمى كؿ معمـ أف يقرر اختيار المتاح أك المناسب لمخيارات التي تظير . عشر أساسان أك معياران 
:- لكؿ أساس أك معيار ليتـ خالليا بناء الدرس كىي

. أىداؼ الدرس الرئيسية كاألىداؼ الفرعية -1
 .األسمكب المناسب لمتدريس -2
 .تكقع أسمكب التعمـ -3
 .لمف يتـ التدريس -4
 .مكضكع الدرس -5
 .متى يتـ التدريس -6

. وقت البدء- أ
. المدة والزمن- ب
. النغمة و الريتم وسرعة األداء- ت
. الفواصل بين األجزاء- ث
. وقت التوقف- ج
 .وقت النياية- د
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 .شكؿ كأسمكب كسائؿ االتصاؿ -7
 .طريقة كمعالجة األسئمة -8
 .تنظيـ االستعدادات -9

 .(مكاف التدريس) أيف يتـ التدريس  -10
 . الحالة التي يككف عمييا المتعمـ -11
 . الممبس كالمظير العاـ لممتعمميف -12
 . حدكد كمدل القرارات لكؿ المعايير السابقة -13
 . المناخ العاـ لمعممية التعميمية -14
 . إجراءات كأدكات التقييـ -15
. مثؿ ترقيـ المحطات، كطريقة ترتيب األدكات.  أشياء أخرل -16

كاإلجابة أك . كؿ ىذه األسس تدكر في خمد كفكر كؿ معمـ أثناء عممية التحضير لدرسو
فمثالن حيف يفكر المعمـ . التفكير في كؿ منيا يعطينا مجمكعة مف الخيارات العديدة التي تطرأ

في األىداؼ فمف المؤكد أنيا تجكب في خاطره كفكره مجمكعة كبيرة مف األىداؼ السمككية 
كىكذا الحاؿ لباقي . فأم منيا يختار يعتبر قرار تـ اتخاذه مف المعمـ. كالنفسية كالكجدانية
. المعايير كاألسس

: القرارات في مرحمة التأثير أو مرحمة التنفيذ- 2

: كيؼ سننفذ األعماؿ- 

(. 13- 1)قرارات التخطيط مف - 1

كىي القرارات التي تتخذ عند كجكد صعكبة في تنفيذ أحد القرارات : قرارات التعديؿ- 2
. السابقة

.. مثؿ البدء بالتمريف، تحديد محطة البدء. قرارات أخرل -2
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: القرارات الخاصة لمرحمة ما بعد التأثير أو مرحمة التقييم- 3
قبؿ تقديـ األداء كتقديـ التغذية الراجعة يجب عمى المعمـ أف يتابع أداء الطالب حتى 

يتسنى لو اختيار التغذية الراجعة المالئمة كالتي تتراكح بيف استخداـ تعبيرات الكجو كاستخداـ 
. الكممات التعزيزية

كتشكؿ تمؾ المجمكعات الثالث مف القرارات البنية األساسية ألم أسمكب، كالتي عمى 
: ضكئيا تـ تصنيؼ ىذه السمسمة مف األساليب لتشمؿ المجمكعتيف التاليتيف

: مجمكعة األساليب المباشرة/ أكالن 
. (األمرم)أسمكب التعميـ بالعرض التكضيحي  -1
 .(التدريبي)أسمكب التطبيؽ بتكجيو المعمـ  -2
 .(التبادلي)أسمكب التطبيؽ بتكجيو األقراف  -3
 .أسمكب التطبيؽ الذاتي -4
 .أسمكب التطبيؽ الذاتي المتعدد المستكيات -5
: مجمكعة األساليب غير المباشرة/ ثانيان 

: أساليب االكتشاف- أ
. أسمكب االكتشاؼ المكجو- 1
. (الحر)أسمكب االكتشاؼ المتعدد - 2

: (اإلبداع): أساليب- ب
. (حؿ المشكمة)أسمكب التفكير المتشعب - 1

. أسمكب تصميـ المتعمـ لمبرنامج الفردم- 2

. أسمكب المبادرة مف المتعمـ- 3

 .أسموب التدريس الذاتي- 4

: األسمكب األكؿ في سمسمة األساليب كتعدد األساليب في ىذه السمسمة أساليب التدريس
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. (األمرم)- أسمكب التعميـ بالعرض التكضيحي -1
 .(التدريبي)- أسمكب التطبيؽ بتكجيو المعمـ -2
 .(التبادلي)- أسمكب التطبيؽ بتكجيو األقراف -3
 .أسمكب التطبيؽ الذاتي -4
 .أسمكب التطبيؽ الذاتي المتعدد المستكيات -5
 .(المكجو، الحر)أسمكب االكتشاؼ  -6
 .(حؿ المشكمة)- أسمكب التفكير المتشعب -7
 .أسمكب تصميـ المتعمـ لمبرنامج الفردم -8
 .أسمكب المبادرة مف المتعمـ -9

. أسمكب التدريس الذاتي -10
كسنتطرؽ في ىذا الكتاب إلى األساليب السبعة األكلى فحسب بينما لـ يتـ شرح األساليب 
الثالثة األخيرة في ىذا الكتاب كذلؾ بسبب اعتمادىا عمى الطالب ذاتو كما أنو ال يمكف لجميع 
طالب الفصؿ أف يصمكا إلى ىذا المستكل في نفس الكقت باإلضافة إلى احتياجيا إلى الخبرة 

حتى يمكف أف يككف الطالب منتجان في بقية .. 7 إلى 1كالكفاءة في أداء األساليب مف 
. األساليب
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دور المعمم والطـالب في اتخـاذ القـرارات الثالثة في بنية أساليب موستن لتدريس التربية 
. البدنية

 
 
 
 
 
 
 
 

مجمكعة القرارات الثالثة  اسـ األسمكبالرقـ 

التقكيـ التنفيذ التخطيط 

أسمكب التعميـ بالعرض التكضيحي  1
 (األمرم)

المعمـ المعمـ المعمـ 

المعمـ الطالب المعمـ  (التدريبي)أسمكب التطبيؽ بتكجيو المعمـ  2

الطالب المالحظ الطالب المؤدم المعمـ  (التبادلي)أسمكب التطبيؽ بتكجيو األقراف  3

الطالب الطالب المعمـ أسمكب التطبيؽ الذاتي  4

الطالب الطالب المعمـ أسمكب التطبيؽ الذاتي متعدد المستكيات  5

الطالب - المعمـالطالب - المعمـالمعمـ أسمكب االكتشاؼ المكجو  6

المعمـ - الطالبالمعمـ - الطالبالمعمـ  (حؿ المشكمة)أسمكب التفكير المتشعب  7

الطالب – المعمـ الطالب – المعمـ المعمـ أسمكب تصميـ المتعمـ لمبرنامج الفردم  8

الطالب - المعمـالطالب - المعمـالطالب أسمكب المبادرة مف المتعمـ  9

الطالب الطالب الطالب أسمكب التدريس الذاتي  10
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نكات النمك في أساليب مكستف لمتدريس مف منظكر استقاللي ق
 الحد األقصى 10—9—8—7— 6— 5— 4—3— 2—1الحد األدنى 

: مالحظة
يساعد الجدكؿ السابؽ عمى تحديد درجة اليدؼ الذم نريد تحقيقو مف خالؿ األسمكب، 

ذا كاف 5- 1فإذا كاف اليدؼ يركز عمى استرجاع المعمكمات فيمكف أف يختار المعمـ مف   كا 
 فيككف مع ذكم األكثر 10-8 أما إذ كاف مف 7-6اليدؼ اإلنتػاج فيمكف أف يختػار المعمـ مف 

. خبرة

الرقـ 

 
 اسـ األسمكب

مجمكعة القرارات الثالثة 
الجانب 
الميارم 

الجانب 
االجتماعي 

الجانب 
االنفعالي 

الجانب 
المعرفي 

 1 1 1 1 (األمرم)أسمكب التعميـ بالعرض التكضيحي  1

 1 2 2 1 (التدريبي)أسمكب التطبيؽ بتكجيو المعمـ  2

 2 3 3 2 (التبادلي)أسمكب التطبيؽ بتكجيو األقراف  3

 2 4 2 2أسمكب التطبيؽ الذاتي  4

 2 5 2 5أسمكب التطبيؽ الذاتي متعدد المستكيات  5

 7 6 2 2أسمكب االكتشاؼ المكجو  6

 7 7 7 أك 2 7 (حؿ المشكمة)أسمكب التفكير المتشعب  7

 8 8 2 8أسمكب تصميـ المتعمـ لمبرنامج الفردم  8

 9 9 2 9أسمكب المبادرة مف المتعمـ  9

 10 10 2 10أسمكب التدريس الذاتي  10
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كقد يختار المعمـ أسمكبيف أك ثالثة مف األساليب المكضحة في الجدكؿ السابؽ في درس - 
 (كالتطبيؽ الذاتي) (اإلحماء)مثالن لجزء  (األمرم)كاحد لتعميـ ميارة محددة كاف يختار األسمكب 

مع مالحظة مدل تحقؽ  (الجزء الرئيس) (االكتشاؼ المكجو أك حؿ المشكمة)ك (لمتمرينات)
 .قنكات النمك في كؿ جزئية مف الدرس

:  أنواع أساليب التدريس حسب المختصون* 
 : أسموب التعميمات أو األوامر -1

مف األساليب المشكقة في درس التربية البدنية كتحتاج إلى مجيكد كبير مف المدرس حيث 
يقـك المدرس بتحضير الدرس ،كيحدد الميارات كاألنشطة ، كيطبؽ التالميذ  تعميمات 

 .كأكامر المعمـ 
 .يشبو المدرب في إخراج الكحدة التدريبية: األسموب التدريبي -2
 : (الثنائي)األسموب التبادلي  -3

يعتمد ىذا األسمكب عمى تكزيع العمؿ بيف طالبيف ، حيث يقـك المدرس بإعداد المادة المراد 
 :تعميميا عمى كرقة معيارية يكتب مايمي 

 اسـ الميارة -
. كصؼ الميارة مف رسـ تكضيحي  ليا - 
الخطكات الفنية لمميارة حسب التسمسؿ  -
التكرار الالزمة -
رشادات إف كجدت - . مالحظات كا 

مطبقان ك بيا : مالحظا كالطالب اآلخر يسمى: كالتمميذ الذم يتسمـ الكرقة المعيارية  يسمى 
 .يشارؾ التالميذ المدرس في العممية التعميمية كيصبح المدرس مشرفان 
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 : أسموب الفحص الذاتي -4
مكاناتو الفردية لتحسيف األداء  يعتمد ىذا األسمكب عمى  تعمـ التمميذ نفسو كيستخدـ قدراتو كا 

.  الذاتي كبيذا يصؿ إلى اإلبداع الذاتي  
 : أسموب التعمم باالكتشاف -5

طريقة االستقصاء مازالت تحظى باالىتماـ الكثير مف المربيف كعمماء التربية لـ ليا مف 
أىمية في تشجيع الطمبة كتدريبيـ عمى التفكير كميارات البحث كجمع المعمكمات كاتخاذ 

 . القرارات، كعممية التدريس تنتقؿ ىنا مف المعمـ إلى التالميذ 
تعتبر احدث أساليب تدريس التربية البدنية كالرياضية :  أسموب التعمم التعاوني -6

ك يتـ فيو إسناد " عمؿ باألفكاج"كيعمؿ ىذا األسمكب عمى تقسيـ القسـ إلى أفكاج 
العمؿ لكؿ تمميذ مسؤكلية ككؿ تمميذ حسب مستكاه تسند لو الميارة أك الحركة التي 

 .يقـك بيا 
كىذا األسمكب تعتمد أساسا عمى لعب التمميذ كاكتساب الميرة : أسموب التعمم بالمعب -7

 .عف طريؽ العب الحر كتكجيو األستاذ
ىك مف أىـ أساليب التعمـ التي تتيح تكظيؼ ميارات التعمـ : أسموب التعمم الذاتي -8

بفاعمية عالية مما يسيـ في تطكير اإلنساف سمككيا كمعرفيا ككجدانيا ، كىك نمط مف 
. أنماط التعمـ الذم نعمـ فيو التمميذ كيؼ يتعمـ ما يريد ىك بنفسو أف يتعممو
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 التعميمي ىو سمسمة من اتخاذ القرار السموك /ةيالبديو
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 الهيكل النظري لطيف أساليب التدريس عند موستن  (1)الشكل رقم 

(Mossten & Ashworth, 1994) 
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: الفرق بين طريقة التدريس وأسموب التدريس
" أسمكب التدريس"كمصطمح " طرؽ التدريس"ىناؾ فرؽ بيف مصطمح 

فطريقة التدريس تعنى باألمكر التنظيمية المستقاة مف المراجع كالدراسات السابقة التي عنيت 
بتكجيو المعمـ كمساعدتو عمى التدريس بشكؿ يضمف تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف األىداؼ 

مجمكعة مف اإلجراءات " طريقة التدريس بأنيا  (1966: المقاني كالجمؿ )التربكية كيعرؼ 
كالممارسات التي يقـك بيا المعمـ كتساعده في تحقيؽ األىداؼ التعميمية تضـ العديد مف 

كعمى ذلؾ يمكف القكؿ أف طريقة التدريس ليا مكاصفات "األنشطة كاألساليب المختمفة
كشركط محددة تختمؼ باختالؼ مقرر المكاد التدريسية كالمرحمة الدراسية كنكعية الطالب 

: سميماف ، ممدكح )كاليدؼ مف التدريس يمكف ألم معمـ تطبيقيا بالطريقة المقترحة 
كمف األمثمة عمى ذلؾ الطرائؽ العرضية كالطريقة اإللقائية كالطرائؽ التفاعمية ،  (1988

. كطريقة المناقشة كطرائؽ التعمـ الذاتي كطريقة التعميـ المبرمج
فيستخدـ لكصؼ النمط أك الطابع الشخصي لسمكؾ المعمـ " أسمكب التدريس"أما مصطمح 

أسمكب التدريس بأنو  (1996: المقاني كالجمؿ )أثناء استخداـ طرؽ التدريس كيعرؼ 
مجمكع العمميات كاإلجراءات كاألساليب التي يقـك بيا المعمـ في أثناء التدريس كىي تشكؿ 

. في مجمكعيا نمطا ُمميزان لسمكؾ المعمـ في التدريس 
طريقة مكحدة كالطريقة اإللقائية مثال " ب"ك المعمـ " أ"فعمى سبيؿ المثاؿ إذ استخدـ المعمـ 

لتدريس مقرر التاريخ لمصؼ األكلى ثانكم كلتحقيؽ أىداؼ مكحدة فاف نتائج عمميـ 
ستتفاكت األسمكب الذم يستخدمو كؿ معمـ حدل كالذم يعكس بطبيعة الحاؿ أسمكب المعمـ 

 .كخصائصو الشخصية
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عممية التدريس 
التدريس الجيد ىك الذم ييتـ فيو األستاذ بتكفير األىداؼ الجيدة لالنتقاؿ مف تماريف أسيؿ إلى 
تماريف أصعب مع شيء مف التشكيؽ كالتحفيز ككذا االنتقاؿ بالتمميذ إلى تحسيف األداء بطريقة 

فييا عامؿ يرفع مف نفسية التمميذ كلذالؾ يجدر بالمدرس أف يعمؿ عمى تحميؿ عممو تحميالن 
مكجزا قبؿ مباشرتو في الميداف كليذا فإف عممية التدريس ىك عمؿ مشترؾ بيف التحضير 

ىي تمؾ " كالتنفيذ ، ىذا ما تكضحو عفاؼ عبد الكريـ في تعريفيا لعمميو التدريس بقكليا 
" اإلجراءات التي يقـك بيا المدّرس مع تالميذه إلنجاز مياـ معينة لتحقيؽ أىداؼ سبؽ تحديدىا
كتتركز  عممية التدريس عمى ما حققو الفرد مف خبرات سابقة كما اكتسبو مف تجربة في ميداف 

أف التدريس بصكرة عامة عبارة حصيمة مف خبرات كالميارات المسنكدة إلى خمفية مينية " عممو 
عباس أحمد ) " عالية يمكف ممارستيا بطريقة تنسجـ ككاقع المجمكعة كأىدافيا كمكاقفيا السمككية

(.  1991: صالح السامرائي 
كحسب العالقة القائمة المكجكدة بيف المدّرس أك المعمـ كالمتعمـ في مجاؿ التربية البدنية 

كالرياضية ينظر إلييا البعض كالتي عرفت منحى آخر حديثان اصطمح عميو بأساليب التدريس 
التدريس ىك مجمكعة مف العالقات مستمرة ، تنشأ بيف المدرسة "كتقكؿ عفاؼ ىبد الكريـ 

" كالمتعمـ ىذه العالقات  تساعد المتعمـ عمى النمك عمى اكتساب الميارات ، األنشطة البدنية 
في العالقة القائمة بيف التدريب كالتدريس في المجاؿ  (تشارلز أبيو كر)في صياغ ىذا يشير 

". التدريب نكع مف التدريس"الرياضي يقكؿ 
 مجمكعة النشاطات التدريس" (صالح دياب ىندم كىشاـ عامر عميات)حيث التدريس في نظر 

أما " التي يقـك بيا المعمـ مكقؼ تعميمي لمساعدة تالميذ في الكصكؿ إلى أىداؼ تربكية محددة
التدريب عممية تربكية ىادفة تأخذ اجتماعية في " يعرفو محمد زياد حمداف بقكلو التدريب

 عـممية التدريس: المحاضرة السابعة
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ىك عممية اجتماعية ، انتقائية ، تتفاعؿ "كيضيؼ أيضا " اعتبارىا كافة الجكانب المككنة التعميـ 
فييا كافة األطراؼ التي تيميـ العممية التربكية مف إدارييف ، عامميف لغرض نمك المتعمميف 

كاالستجابة لرغباتيـ كخصائصيـ كاختيار المعارؼ كالمبادئ كاألنشطة كاإلجراءات التي تتناسب 
" . معيـ كتنسجـ في نفس الكقت مع ركح العصر كمتطمبات الحياة االجتماعية 

كمف خالؿ ما قدـ مف تعاريؼ يمكف القكؿ أف عممية التدريس تدكر بيف عنصريف ىاميف ىما 
السيما كاليـك ىك محكر العممية التعميمية القائـ عمييا  (التمميذ)كالمتعمـ  (المدّرس)المعمـ 

المدرسة مف األساس كىذا لتحقيؽ العالقة القائمة بينيما كلمكصكؿ إلى اليدؼ المسطر حيث 
نرل أف التدريس ىك مجمكعة مف العالقات المستمرة التي مف شأنيا تنشأ بيف المدرس كالتمميذ 
كعميو فاف ىذه العالقات تساعد التمميذ عمى النمك كاكتساب الميارات كالخبرات ، كليذا يككف 

. التدريس مف ابرز كأىـ المحاكر في العممية التربكية في المؤسسة التعميمية 
: درس التربية البدنية

يمثؿ درس التربية البدنية الجزء األىـ مف مجمكعة أجزاء البرنامج المدرسي لمتربية البدنية كمف 
خاللو تقدـ كافة الخبرات كالمكاد التعميمية كالتربكية التي تحقؽ أىداؼ المنيج ، كعمى ذلؾ 

يفترض أف يستفيد منو كؿ تالميذ المدرسة مرتيف أسبكعيان عمى األقؿ ، كما أنو يجب عمى معمـ 
التربية البدنية مراعاة كافة االعتبارات المتعمقة بطرؽ التدريس كالكسائؿ التعميمية كالتقكيـ حتى 

 (  119: ـ 1998الخكلي ،عناف ، جمكف  )يمكف تحقيؽ تمؾ األىداؼ بصكرة سميمة 
 :مفيوم درس التربية البدنية -

كترل كؿ مف سيير بدير ك بدكر المطاكع أف درس التربية البدنية يعتبر الكحدة األساسية 
لممنيج ، كيمثؿ أصغر جزء مف المادة الدراسية بؿ كيجمع كؿ خكاصيا ، إذ تمثؿ األنشطة 
الحركية التي تقدـ لممتعمميف في كقت يتـ تحديده ليـ مسبقان في الجدكؿ المدرسي أثناء اليـك 
الدراسي ، كيجبركف عمى حضكره إال مف أعفي بسبب يستكجب اإلعفاء ، كما يعمؿ الدرس 

 .( 88 ،87: ـ 1996بدير ، المطكع ،)عمى تحقيؽ أىداؼ المنيج العاـ لمتربية البدنية 
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 :كيرل محمد الحماحمي أف درس التربية البدنية يتككف مف ثالث أجزاء رئيسة كىي 

كيككف الغرض مف المقدمة تييئة . كىذا الجزء يتككف مف المقدمة كالتمرينات: اإلعداد العام1- 
الطالب نفسيان كفسيكلكجيان لكي يستعد كيتقبؿ نكع النشاط في الدرس ، أما التمرينات فيككف 
الغرض منيا ىك العناية بقكاـ الطالب كتنمية لياقتيـ البدنية كالتأثير اإليجابي في أجيزتيـ 

  .الحيكية
بحيث يككف الغرض مف . كيشمؿ كؿ مف النشاط التعميمي كالتطبيقي :اإلعداد الخاص2-

النشاط التعميمي ىك تعميـ الكحدة التعميمية التي يتضمنيا الدرس كقد تككف كحدة أك أكثر، 
أما . كيشرح المعمـ الميارة الحركية أثناء الدرس باستخداـ التقديـ السمعي أك المرئي لمميارة

النشاط التطبيقي فالغرض منو التطبيؽ كالتدريب عمى الميارة التي تعممكىا سابقان، كذلؾ في 
ضكء تكجييات المعمـ حتى يتمكف ىؤالء الطالب مف إتقاف ما تعممكه كالتزكد بالخبرات التربكية 

  .المرتبطة بمكاقؼ النشاط
كىك الجزء األخير مف الدرس ، كالغرض منو تيدئة الطالب فسيكلكجيان : النشاط الختامي3-

لمعكدة باألجيزة الحيكية لمجسـ إلى حالتيا الطبيعية التي كانت عمييا قبؿ ممارسة النشاط في 
 (97،98: ـ1996الحماحمي ، )الدرس 

: أىمية درس التربية البدنية -
يرل محمد الحماحمي أف أىمية دركس التربية البدنية يمكف تحديدىا في عده نقاط كىي كما 

  :يمي
 يساىـ درس التربية البدنية في تحقيؽ أىداؼ برامج التربية البدنية ، كذلؾ باالىتماـ بتحقيؽ -

  .النمك البدني ك الميارم كاالجتماعي كالعقمي كالنفسي لممتعمميف
إكساب المتعمميف الميارات الحركية ك تزكيدىـ بأنكاع مف المعرفة المرتبطة بتعمـ تمؾ - 

 .الميارات المكتسبة، كتككيف لدييـ القيـ كاالتجاىات التربكية
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إعداد جيؿ يتميز بقكة البنية كالمياقة البدنية ليككف قادران عمى بذؿ المجيكدات كمكاصمة العمؿ - 
كذلؾ مف خالؿ االىتماـ بقكاـ المتعمميف كتنمية لياقتيـ البدنية كمعالجة بعض االنحرافات 

إعداد جيؿ يتميز بالصحة النفسية كالعقمية كذلؾ - القكامية كرفع كفاءة األجيزة الحيكية لمجسـ
مف خالؿ تييئة المكاقؼ التي تشبع حاجات المتعمميف إلى تحقيؽ الذات كاألماف كالنجاح ك 

تاحة المكاقؼ التربكية لتفريغ االنفعاالت المكبكتة كتحقيؽ االتزاف  إشباع الميؿ لمحركة كاليكاية كا 
النفسي ، ككذلؾ مف خالؿ تنمية القدرات العقمية كاالنتباه كاإلدراؾ كالتصكر كاإلبداع كاالبتكار 

  .كالتفكير كاتخاذ القرارات السميمة
استثمار أكقات الفراغ ، إذ أف لدرس التربية البدنية دكر تربكم ميـ في تزكيد المتعمميف -

بميارات أكقات الفراغ كاستغالليا كتنمية ميكليـ اإليجابية نحك التركيح كذلؾ مف خالؿ تنكيع 
أكجو النشاط لتتفؽ مع ميكؿ المتعمميف كتكفير اإلمكانات حتى يتاح ليـ الفرصة لممارسة أكجو 

 كما ترل (101، 100 ، 99 ، 98 : ـ1996الحماحمي  )النشاط التي تتمشي مع احتياجاتيـ 
كؿ مف زينب عمر ك غادة عبد الحكيـ أف أىمية درس التربية البدنية تكمف في خمس نقاط 

  :وىيرئيسية 
يعتبر درس التربية البدنية ىك المنفذ الكحيد الذم يمكف مف خاللو ممارسة نشاط رياضي 1- 

لمقاعدة العريضة مف أبناء المجتمع حيث يتضمف العديد مف األنشطة البدنية ك الميارية التي 
 .تراعي حاجات التالميذ كميكليـ كقدراتيـ

يعتبر درس التربية البدنية إجباريان كباقي المكاد الدراسية األخرل كيخضع لمنيج معيف في 2- 
  .كؿ مرحمة مف مراحؿ التعميـ المختمفة

يقـك بتنفيذ درس التربية البدنية معممكف متخصصكف في التربية البدنية كما أف درس التربية 3-
  .البدنية لو مكانو في الجدكؿ الدراسي

يحتكم درس التربية البدنية عمى العديد مف األنشطة المتنكعة سكاء كانت بدنية أك ميارية 4-
 .تتناسب مع الزمف المحدد لمدرس
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يسيـ درس التربية البدنية في تنمية القدرات الحركية كالصفات البدنية ، كيمكف مف خاللو 5- 
دخاؿ المرح كالسركر عمييـ  شباع ميؿ التالميذ لمعب كا  عمر ، عبد الحكيـ )شغؿ كقت الفراغ كا 

 .(20: ـ2008، 

 :لعمميات التدريسية ا

  :تاليكتتضمف العمميات التدريسية اؿ

 اإلجراءات ذلؾ كيشمؿ لتنفيذه كالتييئة لمدرس المعمـ تخطيط ذلؾ يعني: عممية التحضير: أوال ً 
 : التالية

 . العامة التعميمية األىداؼ تحديد   -1

 . التدريس بدء قبؿ التالميذ قدرات تقكيـ   -2

 . التعميمية األنشطة كتحضير تخطيط   -3

 . الدرس في المستخدمة التعميمية كالكسائؿ كاألجيزة األدكات تحضير   -4

 . التدريس كأساليب طرؽ إعداد   -5

 . التعميمة البيئة تحضير -6

 عمى تعتمد حيث التدريس في تستخدـ التي السمككيات جميع كتشمؿ: عممية التنفيذ: ثانيا ُ  
 : التالية اإلجراءات عمى كتشمؿ السابقة التحضير عممية

 . التعميمة لمعممية لمتالميذ النفسية التييئة   -1

 . التعميمة األنشطة استخداـ   -2
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 . السميـ األداء نحك التالميذ تكجيو   -3

 . األداء أثناء لمتالميذ كالضبط اإلرشاد   -4

 . كاألجيزة لألدكات السميـ االستخداـ   -5

 . المتاح الزمف مف الكاممة االستفادة   -6

 . التدريس كبعد أثناء التالميذ أداء تقكيـ    -7
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: مراحل عممية التدريس 
:   مرحمة التخطيط /1

البد لكؿ صاحب عمؿ في عممو مف أف يعد العدة كالكسائؿ الالزمة لعممو اليكمي قبؿ البدء فيو 
كلكؿ صاحب فكرة ال يمكنو عرضيا عمى اآلخريف قبؿ التفكير في طريقة تبميغيا مف حيث 

التنسيؽ كالترتيب كاإلخراج في إطار مشّرؼ كمفيـك لتصؿ الى اآلخريف مفيكمة كسيمة 
 لمدرس مرحمة التخطيطاالستعذاب كىذه المرحمة التي تسبؽ التدريس الشركع في الدرس ىي 

كفييا يحّدد المدرس األىداؼ كمستكل المادة المدّرسة حيث يدرس خصائص الفئة التي يدّرسيا 
كيخطط لمتدريسيا مف كافة النكاحي الزماني كالمكاني ، (الفركؽ الفردية)بصفة عامة كخاصة  

كحدده .باإلجابة عمى نقاط مف شأنيا تجعمو يقـك بدرس جيد  (المدّرس)حيث يقـك المعمـ 
 (مكسكا مكستف كسارة اشكرت)

 (أيف االتجاه مف خالؿ كحدة التدريس؟)اليدؼ مف كحدة التدريس  -
بعد إلماـ المعمـ كفيمو مجمكعة األساليب بإمكانو تحديد : اختيار أسمكب التدريس -

 .أسمكب أك طريقة التدريس التي سكؼ تؤدم بو إلى ىدؼ الدرس
أسمكب التعمـ المتكقع إلى القراريف األكليف حكؿ اليدؼ كأسمكب التدريس يقكداف إلى  -

 .    معرفة كتحديد األسمكب المناسب لعممية التعمـ، الذم سكؼ يعكس أسمكب التدريس
؟ مجمكعة ........ مف ىـ الذيف نقـك بتدريسيـ ؟ ىؿ يتعمؽ األمر بالقسـ كمو -

 ؟........................... ؟ فرد كاحد.................. كاحدة
 .يجب اتخاذ القرار حكؿ ماىية مكضكع الدرس الذم يدّرس : مكضكع الدرس -
كيقكؿ عبد الرحماف بف بريكة بشأف المدّرس بأنو يسعى جاىدان إلى اإلجابة عمى األسئمة  -

 التالية 
............................................................ لماذا ُأدّرس ؟

 مرا حــــــــل عـممية التدريس: المحاضرة الثامنة
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............................................................ ماذا ُأدّرس؟
............................................................  مف ُأدّرس ؟

كانطالقان مف األسئمة كاإلجابة عنيا تجعؿ المدّرس مّمـ بما حكلو مف قكاعد تعميمية 
تجعمو يحضر درسو كرسـ مخطط لمدرس، ك يعتبر التخطيط مف األشياء الضركرية التي 

أف يقـك بيا حتى ينجح في ترتيب أفكاره كصياغتيا بشكؿ  (المعمـ)يجب عمى المدّرس 
. جيد كالخطة في التدريس تجعؿ مف نشاط المعمـ ىادفا كغير عشكائيان 

الخطة تؤدم إلى كظائؼ أساسية لممعمـ    (جابر عبد الحميد)كيعتبر 
 الخطة تساعد المعمـ عمى تنظيـ أفكاره كترتيبيا -1
الخطة المكتكبة تعتبر سجال لنشاط التعمـ كالتعميـ ، يتـ الرجكع إليو عند النسياف  -2

 .أثناء الدرس 
 الخطة كسيمة يستعيف بيا المعمـ أك المدّرس في متابعة الدرس كتقكيمو -3

كلكي يككف التحضير مناسبا ك ناجحا ك مساعدان عمى ضبط النظاـ يجب مراعاة 
: مػػػػػػػػػػػايمي 

 أف يككف البرنامج مناسبا لميكؿ كرغبات التالميذ كقدراتيـ. 
  يجب عمى الدرس قبؿ بداية العمؿ أف يتخذ القرارات عف الفقرات التالية: 

 . الكحدة غرضقرار يحّدد: ىدؼ الكحدة التدريسية  -
عندما يفيـ المدرس سمسمة األساليب ، يمكف أف يقرر أسمكب : اختيار أسمكب التدريس -

 .التدريس الذم يمكف أف يحقؽ أىداؼ الكحدة التدريسية
القرار ىنا يخص مف الذم يخاطبو المدرس ؟ أثناء الكحدة :  لمف يكجو التعميـ  -

 .التدريسية مع مراعاة العمر كالجنس كالمستكل 
: محتوى الدرس 

محتكل أك مضمكف الدرس يعمؿ المدّرس عمى اتخاذ القرار الذم سيعمـ فيو ما ىي األعماؿ 
. التي سيقـك بيا كيتعرض ليا المتعمـ ؟ مف حيث 
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 كىؿ تحقؽ اليدؼ ؟: اختيار نوع الحصة -1
في تدريس التربية البدنية مف حيث التكرار نعمؿ التساؤؿ ما ىك الكـ المناسب   : الكم -2

 ؟
كؿ عمؿ يؤدم بمستكل الجكدة ، فما ىك مستكل الجكدة المناسب؟ مع مراعاة : الجودة  -3

 .االنتقاؿ مف السيؿ إلى الصعب 
كالمراقب كالمالئـ لمعب في ...اختيار المكاف المناسب كالبعيد عف المخاطر : المكان -4

 نفس الكقت
اختيار الكقت الالـز في الحصة ككيفية تكزيع الكقت في التماريف  : الحجم الساعي -5

 .بشكؿ عقالني كمناسب لإلستعاب لنشاط كراحة التمميذ
 االختيار العقالني لمكسائؿ كمع مراعاة تعداد التالميذ كعالقة :الوسائل التعميمية -6

 .عنصر الكـ كاالستفادة مف التماريف داخؿ الحصة
كىناؾ بعض التعميمات األساسية التي يجب أف يقـك بيا المدّرس لكي تقـك عممية التخطيط 

: عمى النحك التالي 
  تشخيص حاجات التالميذ كىي عممية مستمرة كمتجددة إْذ َأف تمؾ الحاجات دائمة

 .التغيير لكثرة ما يحيط بالتالميذ مف قكل مؤثرة في ظيكر الحاجات كتغيرىا
  كضع األىداؼ العامة كالخاصة كاستيعاب مفيكميا مما يعني كعيان كامال بمصادر

اشتقاؽ تمؾ األىداؼ كالشركط التي يجب أف تتكفر فييا مف حيث النكع ،الكـ 
 .(المستكل)كالكيؼ 

  تحديد األنشطة التعميمية المناسبة لمتالميذ كالتي يمكف أف تتكامؿ مع الطريقة كالمادة
 .كالكسيمة لبمكغ األىداؼ التي تحدد المكاقؼ التعميمية

(  2003: بييرديشي ترجمة عبد الكريم غريب)جدكؿ تحميؿ الذاتي لتصكر كاعتقادات المدّرس
 " 36لكتاب تخطيط الدرس لتنمية الكفايات ص  "
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األفعال المرتقبة بخصوص التخطيط ماذا تعتقد األهداف 
بخصوص التعلم 

 السريورة اخلاصة بالتعلم -
 معاجلة املعلومات -
 الوسائل الناجعة للتعلم -

بخصوص الكفاية 
 تنمية الكفاية  -
 طبيعة الكفاية -
 اآلثار حول التخطيط -

بخصوص التدريس 
 عالقة الوسائط -
 وسائل التدريس الناجعة  -
 العالقة الديداكتيكية -

  

 

كما ىك األمر .ىذا الجدكؿ يكحي ببعض السبؿ لمتحميؿ الذاتي لمتصكرات كاعتقادات المدرس 
بالسبة لمتساؤؿ الذاتي حكؿ التالميذ كىك األمر يتعمؽ بمنيجية تكضيحية ، كالتي تمكف المدرس 

. أف يطعـ بيا يعدؿ فييا ما يراه مالئمان ليذا الغرض 
: مرحمة  التنفيذ /2

: تعّبر ىذه المرحمة عما يريد المدّرس القياـ بو كبشكؿ أصح
كيؼ أدرس ؟ بأم كسيمة أدرس ؟ أم يقـك المدرس بتنفيذ القرارات التي اتخذىا خالؿ 

. المرحمة السابقة كىي مرحمة التخطيط
يتضمف مرحمة التنفيذ مجمكعة مف القرارات تختص بنقؿ أداء األعماؿ كتتمخص فيمايمي 

 :
 .أكضاع الجسـ -
 .المكاف  -
 .نظاـ األعماؿ  -
 .كقت البداية لمعمؿ -
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 .التكقيت كاإليقاع الحركي -
 .االنتياء مف العمؿ -
 .الراحة  -
 .المظير -
 .بدء األسئمة لغرض التكضيح -

حيث أف مرحمة األداء كالتنفيذ تتضمف قرارات معينة حكؿ كيفية إيصاؿ أك أداء الميارة كتشمؿ 
: قرارات التنفيذ في مايمي 

التقييد كااللتزاـ بالقرارات التي تتخذ في مرحمة ماقبؿ الدرس : التنفيذ أو األداء -1
. (التخطيط)

تتخذ ىذه القرارات في حالة  : القرارات التي تتخذ بخصوص التعديل أو اإلضافة -2
كجكد نقائص أك صعكبات في تطبيؽ أم فقرة مف الفقرات ، كفي بعض األحياف ال 

تسير األشياء كما متكقع ليا ضمف فقرة معينة كعند حدكث ذلؾ يتـ اتخاذ قرار 
يتعمؽ يتعديؿ أك معالجة ذلؾ تـ تستمر الفعالية أك الكحدة الدراسية 

. أم قرار ضركرم آخر يمكف إضافتو: عندما يتم تحديد -3
ىذا عمؿ آخر يقـك بو األستاذ كىك اختيار الميارات الخاصة : اختيار تمرينات -4

لمتدريب عمييا كتكصيؿ ىذه المعمكمات أك األعماؿ إلى المتعمـ كيقـك األستاذ بيذه 
: األعماؿ عف طريؽ

 .الشرح -
 .التدريب بشكؿ كمي أك تجزئة الميارة -
 .عرض الميارة -
 .(التكرار)..... التدريب عمى الميارة -
 .التقدـ لمميارة  -
 .التغذية الراجعة -
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 يككف دكر األستاذ ىنا في تكضيح كيفية أداء الميارة : األوامر وتوجيو العمل -5
تككف ىنا استجابة التمميذ انتيت خالؿ ثكاف : توجيو التغذية الراجعة وتحميميا -6

كصكرة االنجاز ضمت عالقة في ذىف األستاذ كعميو أف يقـك بالتكجيو المستمر  
 .ككذلؾ المسعدة في تقكية األشياء الجيدة كتعزيزىا 

:  كدرس التربية البدنية كالرياضية لو أقساـ ثالث ىي 
حماء خاص كعاـ: القسم التمييدي . كيشمؿ جزءا إداريا كا 
. كيشمؿ عمى جزاءا تعميميا كجزءا تطبيقيا : القسم الرئيسي
 . (الجيد)كيشمؿ العكدة الراحة مف بعد العمؿ  :القسم الختامي

: مرحمة التقويم/ 3
القرارات المتخذة في ىذه المرحمة تككف ليا عالقة بعممية تقكيـ مستكل األداء كالتغذية العكسية 
التي يتـ إعطاؤىا إلى التمميذ أك مجمكعة مف التالميذ ، كيتـ اتخاذ ىذه القرارات خالؿ أك بعد 
أداء الميارة أك الميارات أك حدكثيا يتـ بشكؿ متتالي أك متعاقب تمثؿ العمميات التي مف أجميا 
نقّكـ  مدل تحقيؽ األىداؼ التعميمية ، كذلؾ بقياس كتقكيـ أداء المتعمـ كتقكيـ عممية التدريس 
كالتعميـ ككؿ، كيسعى المدّرس ىنا لإلجابة عمى السؤاؿ ، ما مدل تحقيؽ األىداؼ ؟ كبالتالي 

عمى األستاذ في ىذه المرحمة أف يحدد األىداؼ المراد تقكيميا مسبقا كتكظيؼ البيانات 
كالمعمكمات المطمكبة لعممية التقكيـ كالحصكؿ عمى تسجيالت ألداء التالميذ كتحميميا مف 

التكصؿ إلى أحكاـ سميمة كفي ضكء ما يتـ التكصؿ إليو ، يجب عمى األستاذ أف ينظر إلى 
مدل حاجتو إلى خطط جديدة أك تجريب أساليب تنفيذ أخرل كىنا يجب عمى األستاذ أك 

المدّرس إيجاد البدائؿ التي مف خالليا يستطيع أف يعطي لمدرس دفعان جديدان كقكيان كمسار آخر 
، حتى يحقؽ األىداؼ التي طرحيا لمتحقيؽ كبشكؿ عاـ فإف التقكيـ يساعد المدّرس عمى أداء 

كظائؼ أربعة ىي 
 .معرفة جكانب الخطأ كالصكاب كالقكة كالصنؼ في تعميمة كأسبابو -1
 .الرضا كتحقيؽ اإلشباع الكظيفي عندما يؤدم عممو بنجاح  -2
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 .الحكـ عمى مدل كفاية طرائقو كأساليبو في التدريس -3
 .إصدار األحكاـ التي تتخذ أساسان لمتنظيـ اإلدارم  -4

  :اإلعداد الجيد لمدرس
 .دقيقة ككاضحة، صحصحة الصياغة: تحديد األىداؼ -1
 .رسـ خطة تحقيؽ األىداؼ: اإلعداد الذىني -2
تسجيؿ التصكر في دفتر التحضير عمى شكؿ خطكات كاضحة : اإلعداد الكتابي -3

 .كمحددة، مراعيا فيو عامؿ الكقت، االرتباط بأىداؼ الدرس
صالحيتيا / التأكد مف تكفر الكسيمة التعميمية : إعداد متطمبات الدرس -4

التأكد مف استطاعة جميع المتعمميف / التأكد مف كجكد مكاف االستخداـ/لالستخداـ
 .مف رؤيتيا مف ىذا المكاف

بحساب نقاط الصعكبة في بعض عناصر الدرس كاإلعداد : التنبؤ بصعكبات التعمـ  -5
 لمكاجية ىذه الصعكبات طبقان لمستكل المتعمـ

إعداد كتحضير بالقياـ لبعض البركفات في بعض خطكات الدرس التي :التدريب -6
يقدمو لممرة األكلى، تفادم بعض األخطاء كاستطاعتو تقديميا بصكرة مرضية أماـ 

 (2012:  سونيا ىانم عمي قزامل / طرق التدريس المعاصرة ). المتعمميف
: الكحدة التعميمية في درس التربية البدنية 

تظير كاجبات كمحتكيات طرائؽ كأساليب العممية التربكية كالتعميمية في أىداؼ محددة بناء 
عمى نتائج العمؿ التعميمي كالتربكم الذم يتـ مف خالؿ درس التربية البدنية أف اليدؼ األسمى 
لمعمؿ التربكم كالتعميمي في التربية البدنية ىك تككيف الشخصية المتكاممة لممجتمعات المتطكرة، 
أما بالنسبة لممجتمعات النامية بصفة خاصة تعتبر التربية الشاممة لمفرد مسألة حيكية كيتأسس 

درس التربية البدنية عمى أنو  (1998سعد ونيممي، )كقد عرفت . عمييا ارتقاء المجتمع ككؿ
مفاىيـ المعارؼ، )الشكؿ األساسي الذم يتـ فيو عممية التربية كالتعميـ بدنيان مف خالؿ ثالثة 
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، كاتفؽ معظـ الخبراء في تدريس التربية البدنية عمى ضركرة كجكد خطة (القدرات، كالميارات
شمتوت )لمدرس، تعتبر تمخيصان لمحتكاه كألنشطة التعميـ كالتعمـ التي تحقؽ أىدافو حيث أكدت 

مساعدة المعمـ عمى تنظيـ )عمى أف خطة الدرس تشمؿ ثالثة كظائؼ ىي  (2002وميرفت ، 
. (أفكاره كترتيبيا ، سجؿ نشاط التعميـ كالتعمـ مف جانب المعمـ، كمتابعة الدرس كتقكيمو

إلى أنو يجب النظر إلى عممية التدريس عمى أنيا كحدة تتضمف  (1998أحمد، )يشير 
كأف الدرس يرتبط ككؿ أك كأجزاء ارتباطان كثيقان بيذه العكامؿ . (اليدؼ، المحتكل، كالطريقة)

الثالثة كقد أشار بعض المختصيف في مجاؿ طرؽ تدريس التربية البدنية إلى أف محتكل درس 
: التربية البدنية يشمؿ المككنات التالية

مجمكعة مركبة مف التمرينات كاألنشطة الرياضية كاأللعاب كالمسابقات  -
. كالمنافسات

 .مجمكعة مركبة مف القيـ ك المثؿ كاالتجاىات -
 .مجمكعة مركبة مف المفاىيـ كالمعايير كالحقائؽ -
 .مجمكعة مف أساليب األداء الرياضي -

: تقسيـ الدرس في التربية البدنية

دقيقة ال يمكف تصكرىا أف تسير عمى كتيرة  (50-40)إف الدرس كمدتو تتراكح بيف 
كاحدة كعادة يتـ تقسيـ الدرس إلى عدة أقساـ بناءن عمى كاجبات الدرس المحددة، كمع أخذ ما 
سبؽ في االعتبار فيناؾ تقسيـ متفؽ عميو كىك الدرس ينقسـ بشكؿ عاـ إلى جزء تمييدم ثـ 

. جزء رئيسي ثـ جزء ختامي كفيما يمي شرح لألجزاء الثالثة ككاجباتيا

: كاجبات كمحتكل الجزء التمييدم لمدرس
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عمؿ )لدرس التربية البدنية ثالثة كاجبات  (المقدمة)يجب أف يحقؽ الجزء التمييدم 
، كيتـ ذلؾ مف النظاـ في إجراءات التييؤ (مكقؼ تربكم ، إعداد بدني، كاالستعداد لمتمريف

: لمدرس 
. الحضكر كااللتزاـ في الحصة -
 .الحفاظ عمى التشكيالت -
 .تنظيـ األدكات -
 .البدء المنظـ في الدرس -
 .رفع درجة حرارة الجسـ لتحسيف كفاءة األجيزة الحيكية -
 .التدرج في رفع الحمؿ -
 .تكضيح اليدؼ مف الدرس لمطالب -

: واجبات ومحتوى الجزء الرئيسي لمدرس

يجب أف يحقؽ جميع الكاجبات المكضكعة كالمطمكبة مف درس التربية البدنية مثؿ تنمية 
الصفات البدنية، أك تعمـ النكاحي الفنية، أك النكاحي الخططية، أك تكصيؿ كاكتساب المعارؼ 

كالمعمكمات الرياضية كتككيف الشخصية، مع المركنة في تحديد الحمؿ الكاقع عمى أجزاء الجسـ 
. المختمفة ليناسب اليدؼ مف الدرس

: كاجبات محتكل الجزء الختامي لمدرس 

: يجب أف يحقؽ الجزء الختامي لدرس التربية البدنية ما يمي

. تيدئة الجسـ أك الكصكؿ مرة أخرل إلى حمؿ عالي الشدة لفترة قصيرة جدان  -1
أف يتناسب الختاـ مع الشعكر بأف يبعث البيجة سكاء كاف الحمؿ عالي أك منخفض  -2

 لتأكيد
 .قكة اإلرادة كتكعية الطالب لممستكل الذم كصؿ إليو -3
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عمؿ ختاـ ذم قيمة تربكية بأف يتـ ترتيب األدكات كتنظيميا مع مراعاة اليدكء  -4
كالتركيز مع مراعاة كقت تغيير المالبس متبعان ذلؾ كمو كالـ المدرس النيائي الذم 

يجب 
 أف يككف قصيران 
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 : طرق التدريس المعاصرة
 " :ىربارت"طريقة – 1

 ينسب التربكيكف ىذه الطريقة إلى فردريؾ ىربارت األلماني؛ الذم لمع في سماء البحث التربكم 
كىذه الطريقة تجمع بيف . في نياية القرف الثامف عشر الميالدم كبداية القرف التاسع عشر

كما  ". االستقرائية– الطريقة القياسية "الطريقتيف القياسية ك االستقرائية، لذا سماىا البعض 
كقد حدد ىربارت . ؛ الشتماليا عمى عمميتي االستقراء كالقياس"طريقة االستبدال"يمكف تسميتيا 

: أربع خطكات ليذه الطريقة، كزادىا أتباعو إلى خمس خطكات؛ كىذه الخطكات ىي
 .كالغرض منيا استثارة المعمكمات السابقة، كالتشكيؽ إلى الدرس الجديد: المقدمة -1
 .كفيو تعرض المادة مرتبة، كتقدـ األمثمة كالجزئيات، كتستخدـ كسائؿ اإليضاح: العرض -2
كىي ىذه الخطكة يربط المعمـ مادة الدرس بغيرىا مما سبقت دراستو، : الربط كالمكازنة -3

 .كيكازف بينيما
كفيو يصؿ المدرس إلى التعريؼ، أك القاعدة التي تستنتج مف األمثمة، أك : االستنتاج -4

 .الكميات التي تستخمص مف الجزئيات
 .كفيو تطبؽ القكاعد ك التعاريؼ، كالكميات عمى أمثمة جزئية جديدة: التطبيؽ -5

:       مميزاتيا
 .مشكقة كمثيرة -
 .تيتـ بترتيب المعمكمات كترسيخيا -
 .تتيح الفرصة لممتعمميف كي يفكركا، كيتكاصمكا إلى التعميمات -
 .تدرب التالميذ عمى تطبيؽ التعميمات كالقكاعد -
 .تربط بيف الخبرات السابقة كالخبرات الالحقة -
ظيار ما بينيا مف عالقات -  .تدرب التالميذ عمى مقارنة الحقائؽ بعضيا ببعض، كا 

 الطرق المعاصرة لمتدريس: المحاضرة التاسعة 
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: سمبياتيا

 .مف الناحية النفسية تشعر المعمـ بأنو مقيد محدكد الحرية، ينتقؿ كما يراد لو ال كما يريد -أ 
تركز اىتماميا في المادة كالحقائؽ، كال تعير التمميذ مثؿ ىذه العناية، كال تأبو بالفركؽ  -ب 

 .الفردية بينو كبيف غيره
. كمع كؿ ذلؾ كانت أكثر الطرؽ سيطرة عمى الحقؿ التعميمي، كال تزاؿ آثارىا بو حتى اليـك

: (السقراطية)الطريقة التحاورية  – 2

عمى التحاكر بيف المعمـ كالمتعمميف، – كما ىك كاضح مف  تسميتيا –  تعتمد ىذه الطريقة 
كالتفاعؿ كالمشاركة بينيما؛ عف طريؽ أسئمة تحاكرية بينيما، غالبان ما تككف أسئمة قصيرة محددة 

كمف خالؿ ىذه األسئمة كىذا .. تندرج مف السيكلة إلى الصعكبة، كتقتضي إجابات محددة
. التفاعؿ يتكصؿ المتعمميف إلى الحقائؽ كالمعارؼ

: مزاياىا

 .تحقؽ فاعمية المتعمميف -

 .تثير تفكير المتعمميف -

 .(مف خالؿ تنكع مستكيات األسئمة)تراعي الفركؽ الفردية بيف التمميذ  -

 .تنمي لدل التالميذ القدرة عمى مكاجية اآلخريف -

بداء الرأم -  .تتيح لممتعمميف فرصة التعبير عف النفس، كا 

 .تساعد المتعمميف عمى اكتشاؼ الحقائؽ كالتكصؿ إلييا بأنفسيـ -

 .تتيح لممعمـ فرصة اكتشاؼ مكاىب المتعمميف؛ كمف ثـ تنمية ىذه المكاىب -

-  
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: سمبياتيا         

 .تحتاج صياغة األسئمة التحاكرية إلى قدرة عالية لممعمـ -

 .استخداـ الطريقة يحتاج إلى ميارة عالية في إدارة المكقؼ التعميمي -

تحتاج إلى نكعية خاصة مف المتعمميف، قادرة عمى مكاجية اآلخريف، تتصؼ بالشجاعة  -
 .كالجرأة، كليس المتعمميف كذلؾ

 .يحتاج تطبيؽ الطريقة إلى كقت كاؼ، ربما يضيؽ بو زمف الحصة -

: طريقة حل المشكالت   -  3

؛ بيد أف التراث (1952-1859) ينسب كثير مف التربكييف ىذه الطريقة إلى جكف ديكم 
. اإلسالمي مميء باستخداـ ىذه الطريقة في الميداف التعميمي كمياديف الحياة

:   كتقـك ىذه الطريقة عمى مبدأ 

يأخذه ، أف أسمكب التعميـ كالتعّمـ يجب أف يسير عمى النمط الذم يكاجو بو الفرد مشكالت الحياة
القمؽ، ثـ يستثار نشاطو، فيتحدل كيبحث، كيفترض فرضا بعد فرض، كال يزاؿ حتى يصؿ إلى 

: الحؿ؛ لذلؾ تتمثؿ خطكات ىذه الطريقة فيما يمي

 . يميد المعمـ لممشكمة حتى يصؿ إلييا عف طريؽ المتعمميف كبمشاركتيـ -1

تحديد المشكمة تحديدان دقيقان، كلمكشؼ عف نكاحي صعكبتيا، حتى يتعرؼ عمييا  -2
التالميذ، كال بد أف تككف المشكمة المختارة مف النكع الذم يشدىـ كيذىب بيـ إلى 

التحدم كالبحث كأال تككف في درجة كبيرة مف التعقيد بحيث يتممكيـ العجز أماميا كال 
 .مف سيمة بحيث يستيينكف بيا
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تتح ليـ الفرصة الكافية لمتفكير فييا، كاستدعاء خبراتيـ السابقة، كاإلفادة منيا في فرض  -3
 .الفركض الممكنة لحميا

يتناكؿ ىذه الفركض بالمناقشة كاحدان كاحدا، حتى يتبيف ما في كؿ فرض مف نكاحي  -4
 .القكة كالضعؼ، كال يزاؿ في ىذه المكازنة؛ حتى يتـ بحثيا كفحصيا، كاختبار صحتيا

يختار معيـ الفرض الذم يركف أنو يصمح لحؿ المشكمة، كيناقش معيـ ما فيو مف  -5
نكاحي القكة مناقشة يطمئنكف بيا إلى صحتيا، كقد يقرف ذلؾ بالتجريب العممي إذا تييأ 

 .لو

يطبؽ الفرض الذم اختاره عمى المشكالت المماثمة، لتظير صحة النتائج كتتأكد  -6
 .المتعمميف

ىك التنظيـ الطبيعي الذم يساير طبيعة – كما يرل جكف ديكم – كالتنظيـ في ىذه الطريقة 
. التفكير

: مزاياىا

أنيا مف الناحية النفسية تشعر التمميذ بذاتيتو كشخصيتو كمشاركتو في الدرس مشاركة  -
إيجابية، كما تشعره بجك الحرية القائـ عمى األخذ كالرد، كتبادؿ األفكار ، كنقدىا، 

 .كتمحيصيا

أنيا مف الناحية العقمية تنتيي إلى معارؼ كاضحة راسخة؛ لما بذؿ فييا مف تفكير ذاتي  -
 .مصدره التالميذ

أنيا مف الناحية التربكية تستثير التمميذ، كتفجر طاقات النشاط لديو، كىذا يساعد في  -
 .اإلقباؿ المتحمس عمى التعمـ، كما يساعد عمى نجاحو

-  
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: سمبياتيا

 :مف أىـ أكجو النقد التي ُكجِّيت إلى ىذه الطريقة ما يمي -

أف المكاقؼ التعميمية ليست كميا مف قبيؿ المشكالت؛ كمف ثـ فيذه الطريقة غير مناسبة  -
 .لكثير مف المكاقؼ التعميمية

أف تطكيع ما ليس مشكمة لكي يككف مشكمة ضرب مف التكمؼ الذم يضطرب معو  -
 .الطريقة، كينفر منو التمميذ

لى كقت طكيؿ -  .يحتاج استخداـ ىذه الطريقة إلى نكعية خاصة مف المتعمميف، كا 

: (النشاط)طريقة الخبرة  – 4

برغـ ثراء التراث اإلسالمي بيذه " جون ديوي" ينسب كثير مف التربكييف ىذه الطريقة إلى 
الصدقة أبمغ  (صمى اهلل عميو كسمـ)كلعؿ في قصة األنصارم الذم جاء يسأؿ النبي . الطريقة

فمارس العمؿ؛ بيدؼ تعميمو العمؿ  ((نشاط))دليؿ عمى رأينا ىذا؛ حيث كجيو إلى خبرة عممية 
كقد بنيت ىذه الطريقة عمى أساس أف التربية الحقيقية إنما تككف بالخبرة كمف الخبرة . ذاتو

كخطكات . . ىي نمك داخؿ الخبرة كعمى أساس الخبرة، كليدؼ الخبرة: لمخبرة، أك بعبارة أخرل
: ىذه الطريقة ىي

اختيار خبرة ما متصمة بحياة التالميذ كميكليـ، تحمؿ صفة االستمرارية، كالقدرة عمى  -1
 .جعؿ المتعمـ متفاعالن معيا تفاعالن إبداعيان مثمران 

 .تنظيميا تنظيما ذاتيا يشارؾ فيو التالميذ كال يفرض عمييـ -2

حياة التالميذ في الخبرة حياة مثمرة كمكجية مف المعمـ؛ عمى نحك يساعد عمى نمك  -3
 .القدرات كالميارات التي يراد تنميتيا
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تقكيـ الخبرة بحيث يتأكد لممعمـ أف تالميذه أصبحكا عمى كعي بيا، كأنيا أصبحت جزءا  -4
 .كأنيـ ال يزالكف في حاجة إلى مزيد تكجيو كتفاعؿ معيا.. مف حياتيـ

 .اإلنطالؽ مف خالليا لمبحث كالتجريب كجمع المعمكمات -5

اتخاذ ىذه الخبرة أساسا لإلحساس بالمتعة الناجمة عف إضافتيا شيئان جديدان لمحياة، كعف  -6
امتدادىا إلى خبرات أخرل تزيد مف ثرائيا، فكؽ ما ليا مف قيمة كما بيا مف متعة في 

 .ذاتيا

: مزايا طريقة الخبرة

تجتذب التمميذ إلى مكاقؼ التعميـ، كترسخ المعمكمات في ذىنو؛ التصاؿ الخبرة بحياتو،  -
 .كالكتساب المعمكمات عف طريؽ الممارسة، ال عف مجرد السماع كالقراءة

 يمكف استثمارىا في خبرات جديدة، -

يمكف أف تؤدم ىذه الخبرات في النشاط المدرسي إلى خبرات تطبيقية أخرل، ليحدث  -
 .التعمـ عف طريقيا

: سمبياتيا

 .أنيا أكثر مالئمة لمنكاحي العممية دكف النكاحي النظرية غالبان  -

أف التعميـ لك اعتمد عمى الخبرات المباشرة كحدىا لضاقت دائرتو، كمف الخبرات ما ال  -
يمكف أك ما يصعب تسخيره لمكاقؼ التعميـ، كالخبرة المباشرة بحيكاف مفترس، أك بالحياة 

 .فكؽ سطح القمر

تحتاج إلى معمـ ذم قدرة عالية مف التكجيو كاإلرشاد، يثؽ بو تالميذه ثقة عالية، كالكاقع  -
 .التعميمي لدينا ينطبؽ بقمة ىؤالء المعمميف
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  :الطريقة التنقيــبية أو الكشفية– 5
 كفييا يقع عبء التعمُّـ عمى المتعمميف، كيقتصر دكر المعمـ 

عمى التكجيو كاإلرشاد، حيث يساعد المتعمميف عمى تحديد 
المكضكع، كيرشدىـ إلى المراجع المفيدة، كيساعدىـ عمى رسـ 

شرافو . خطة البحث كالسير فيو، ثـ يكمفيـ االطالع كالقراءة كالبحث تحت تكجييو كا 

: مزاياىا

 .تجعؿ الطالب إيجابييف، كتعكدىـ ذلؾ في الحياة -

 .تعكدىـ االعتماد عمى النفس -

 .تنمي لدييـ ميارات البحث كاستخالص النتائج -

 .تحررىـ مف قيكد الفصؿ الدراسي فيعممكف بطالقة كحرية -

 .تثير تفكيرىـ -

 .تدربيـ عمى كتابة التقارير، كالتعبير عما عرفكه كاكتسبكه بدقة كنظاـ -

 .تثير بينيـ التنافس الشريؼ -
 .تكشؼ عف مكاىب الطالب، كتعمؿ عمى صقميا -

: سمبياتيا
تحتاج إلى نمط خاص مف المتعمميف، يتسـ بالجدية كالصبر كحب العمـ كغير ذلؾ مف  -

 .السمات الالزمة كمف ثـ فيي ال تناسب كؿ المتعمميف
 .يحتاج تطبيقيا إلى كقت طكيؿ -
 .تحتاج إلى إمكانات مادية كمالية عالية -
 .تحتاج إلى معمميف ذكم كفاءة عالية في اإلشراؼ كالتكجيو -
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: طريقة المشروع – 6

ك  ((جكف ديكم))تعد مف أىـ الطرؽ الحديثة، كقد استخدميا 
األمريكياف، كىي تيدؼ إلى بناء شخصية المتعمـ؛  ((كمباترؾ))

بتعكيده االعتماد عمى النفس في الدراسة، كالتفكير المنظـ، كما 
أف ىذه الطريقة تقـك عمى مبدأ التكامؿ؛ أم إف المتعمميف مف 

خالؿ تنفيذىـ لممشركع يتعممكف خبرات متنكعة في مياديف 
. متعددة

 كطريقة المشركع عبارة عف سمسمة مف النشاط الذم يقـك بو فرد أك جماعة؛ لتحقيؽ أىداؼ 
  .كاضحة محددة برغبة كحماس؛ كذلؾ مف خالؿ مكاقؼ اجتماعية

فقد يككف المشركع رحمة إلى المدينة السياحية، كتكضع خطة المشركع بحيث يقـك كؿ فرد 
بدكره؛ فيناؾ لجنة لممكاصالت، كىذه المجنة تكتب خطتيا كمقترحاتيا، كفي ذلؾ تدريب عمى 
الكتابة كالخط، كما أنيا تحسب تكاليؼ المكاصالت، كفي ذلؾ تدريب عمى الحساب، كتقدـ 

كىكذا في المجاف .. خريطة بمكقع المدينة كالطريؽ المؤدم إلييا، كىذه معمكمات بيئية جغرافية
.. ، ثـ ُينفذ المشركع، ثـ تقدـ تقارير لتقكيمو (إلخ... لجنة اإلسكاف – لجنة الطعاـ )األخرل 
كىكذا 

:  كتسير طريقة المشركع في الخطكات التالية

.    الخطكة األكلى                     اختيار المشركع

.   الخطكة الثانية                     ضع خطة المشركع

 . الخطكة الثالثة                    تنفيذ المشركع

 تابع الطرق المعاصرة التدريس: المحاضرة العاشرة
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: مزاياىا

تحقؽ مبدأ الفردية في التعمـ، كفي الكقت ذاتو تنمي ركح التعاكف كاإلخاء كالمحبة  -
 .كميارات العمؿ الجماعي لدل المتعمميف

االستفادة )، كأجدل فائدة (أكثر ثباتان )تجعؿ المعرفة التي يحصميا المتعممكف أبقى أثران  -
 ..؛ إذ إنيـ يحصمكف عمى ىذه المعرفة بأنفسيـ(منيا في الحياة

 .تنمي لدل المتعمميف القدرات اإلبداعية -
 .تزيد مف ثقة المتعمميف بأنفسيـ -
 .تقكم لدييـ االعتماد عمى النفس -

: سمبياتيا

 .تحتاج إلى استعدادات كقدرات عالية لدل المعمميف كالمتعمميف -

 .تحتاج إلى إمكانات مادية عالية -

دارة تشجع عمى استخداميا، ربما ال تتكافر في دكؿ العالـ  - تحتاج إلى بيئة مدرسية كا 
 .الثالث

: طريقة تمثيل األدوار – 7

 تعتمد ىذه الطريقة عمى نشاط المتعمميف، كقدراتيـ عمى 
االستيعاب كالتمثيؿ، كما تسعى إلى جعؿ التعمـ خبرة 
. مشكقة كسارة، كي يقبؿ التالميذ عميو؛ فيككف أكثر نفعان 
 كىذه الطريقة تناسب المتعمميف في كافة المراحؿ، كتفيد في 

... تدريس كثير مف مكضكعات القراءة، كفي التاريخ، كالتراجـ كالشخصيات، كالنصكص
  .كغير ذلؾ
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: مزاياىا

 .تشبع ميكؿ التالميذ الذيف يحبكف ىذا المكف مف األداء -

 .ُتخرج الخبرات كالمعارؼ في شكؿ مسرحي؛ مما يجعؿ المتعمميف يقبمكف عمييا بشغؼ -

 .تعمؿ عمى اكتشاؼ التالميذ المكىكبيف، كصقؿ مكاىبيـ -

تعالج مشكالت نفسية كثيرة لدل المتعمميف؛ كاالنطكاء، كالخجؿ، كضعؼ الثقة بالنفس،  -
 .كضعؼ القدرة عمى مكاجية الجميكر

تحبب إلى المتعمميف البيئة المدرسية؛ فتعالج مشكالت تربكية كثيرة، كالتسرب الدراسي،  -
 .كاليدؼ مف المدرسة، كالنفكر مف الدراسة، كالتأخر الدراسي، كغيرىا

ثـ تأديتو بشكؿ – كربما يحفظكه – تجعؿ المتعمميف إيجابييف، فعمييـ أف يستكعبكا النص  -
 .معبر عف المعنى

 .تضفي عمى المكقؼ التعميمي نشاطان كمرحان، فتكسر بذلؾ جمكد المكقؼ التعميمي -

 .تنمي ميارات التحدث كاإللقاء لدل المتعمميف -

: سمبياتيا

 .ال تناسب كؿ المكاد الدراسية، كال كؿ المكضكعات في المادة الدراسية الكاحدة -

 .تحتاج إلى إعداد سابؽ كتدريب، ربما ال يسمح ليما الكقت المتاح -

تحتاج إلى فئة خاصة مف المعمميف، يمتمككف قدرات عالية في االستيعاب كاألداء  -
 .كاإللقاء

 .تحتاج إلى معمـ ذم كفاءة عالية في اختيار النص كتدريب المتعمميف عمى أدائو -
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 .تحتاج إلى إمكانات عالية -

 

: األلعاب التعميمية – 8

كىذه الطريقة تناسب .  تقـك ىذه الطريقة عمى أساس أف يتعمـ التمميذ مف خالؿ المعب
األطفاؿ، كخاصة في مرحمة الركضة، كفي بداية المرحمة 

فقد تنظـ المعرفة في صكرة لغز، أك أحجية ، . االبتدائية
يمقييا المعمـ أك أحد التالميذ، كيجيب تمميذ أخر، كقد يتبادؿ 
تمميذاف إلقاء المغز كاإلجابة، كقد تعتمد األلعاب عمى نشاط 

الطفؿ كحركتو؛ كأف يشكؿ الطفؿ حرفان معينان بطيف 
ب كممة بنفس الطريقة، كىكذا في بقية ؿالصمصاؿ، أك بالمربعات، أك بالحبكب، كقد يط

  .المعارؼ المختمفة

: مزاياىا

يجابيان مرحان  -  .تجعؿ المتعمـ حيكيان نشيطان كا 

 .تحبب إلى المتعمميف التعمـ كحب المعرفة كالجك المدرسي كمو -

 .تجعؿ التعمـ باقي األثر عظيـ الفائدة -
 .تنمي حكاس المتعمـ -
الممؿ كالسأـ كالمعاناة التي تحدث بسبب – كخاصة أطفاؿ الركضة – تجنب المتعمـ  -

 .رتابة المكقؼ التعميمي كتحميميـ ما ال يراعي مراحؿ نمكىـ كمستكل نضجيـ
 .تنمي لدييـ االعتماد عمى النفس -

 .تزيد مف ثقتيـ بأنفسيـ -
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: سمبياتيا

 .ال تناسب كؿ المكاد الدراسية كالمكضكعات -

 .ال تكفي لتحقيؽ كؿ األىداؼ الدراسية -

ال تعكد التمميذ الجدية كالمثابرة في تحصيؿ العمـ ، إذ تجعؿ المتعمـ دائمان يتطمع إلى  -
 .التعمُّـ الترفييي ، فال يتحمؿ المتاعب

 :(منتسوري)طريقة  – 9
 ينسب كثير مف التربكييف ىذه الطريقة إلى الطبيبة 

كتعتمد ىذه الطريقة عمى . (منتسوري ماري)اإليطالية 
كىذه . الحكاس؛ إذ إنيا تعتمد الحكاس أبكابان لممعرفة

الطريقة تفيد في تعميـ تالميذ المرحمة االبتدائية، إذ يبدم 
األطفاؿ في ىذه المرحمة اىتمامان باألشياء التي يدرككنيا 

كتفيد ىذه الطريقة في تعميـ . (المرحمة الحسية)بحكاسيـ؛ لذا سمي عمماء النفس ىذه المرحمة 
.. ىؤالء التالميذ مبادئ القراءة كالكتابة كالحساب كالعمـك البيئية

: مزاياىا

 .تفيد في تعميـ المتأخريف كالمتخمفيف دراسيان  -

 .تعمؿ عمى تقكية حكاس المتعمـ -

 .تراعي الفركؽ الفردية بيف المتعمميف، إذ تتيح ليـ الحرية في الحركة كالعمؿ كالنشاط -

تجعؿ الحياة المدرسية صكرة مصغرة مف الحياة خارج المدرسة؛ حيث تربط الدرس  -
 .بالكاقع

 .تستثمر النشاط الذاتي لممتعمـ -
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تنمي لدل المتعمميف النكاحي المعرفية ك الميارية ك الكجدانية، كتجعؿ التعمـ أبقى أثران  -
 .كأجدل فائدة

: سمبياتيا

 .(إذ تجعميـ يتعمدكف عمى الحسيات)ال تتيح الفرصة الكافية لتنمية القدرة عمى التخيؿ  -

 .تتسـ بالجفاؼ في كثير مف  األحياف -

 .تفقد التالميذ خبرات كثيرة ضركرية ليـ، إذا اقتصر األـ عمى استخداميا فقط -

: الموديوالت التعميمية كأحد أساليب التعمم الذاتي- 10

 المكديكؿ التعميمي أسمكب مف أساليب التعمـ الذاتي، كىك عبارة عف نمط يساير متطمبات تفريد 
التعميـ الذاتي، كتستخدمو معظـ برامج التربية القائمة عمى الكفايات بعد أف أصبح مف المتفؽ 
عميو بيف رجاؿ التربية أف مف أىـ أىداؼ التربية اليـك إعداد الفرد ليكاصؿ تعميـ نفسو بنفسو، 

نظرا لما تتصؼ بو الحياة المعاصرة مف سرعة التغير، كالتجديد الذم يحتـ عمى الفرد أف 
يستمر في مكاصمو تعميمو مدل الحياة في كقت أصبح التعميـ الرسمي الذم يتمقاه الفرد في 
المدرسة أك الجامعة غير كاٍؼ لمساعدة اإلنساف اليـك عمى أف يعيش الحياة الجديدة بكؿ 

. أبعادىا

تعريؼ المكديكؿ التعميمي 

مصطمح "إلى أف " Jemes Russel" ىناؾ تعريفات عديدة لممديكؿ فقد أشار جيمس راسؿ 
مصطمح عاـ يشير إلى كحدة أك كحدات معينة تشكؿ في مجمكعيا كيانات أكبر، كقد " المديكؿ

كحدة تعميمية صغيرة محددة ضمف مجمكعة متتابعة كمتكاممة مف " عّرؼ المديكؿ التعميمي بأنو 
كىذه الكحدة تضـ . الكحدات التعميمية الصغيرة التي تككف في مجمكعيا برنامجا تعميميا معينا

مجمكعة متنكعة مف األنشطة التعميمية التي تساعد المتعمـ عمى تحقيؽ أىداؼ تعميمية محددة 
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مسبقان بجيده الذاتي، كحسب قدرتو كسرعتو كتحت إشراؼ كتكجيو المعمـ، كيتفاكت الكقت الالـز 
إلتقاف تعمـ الكحدة كفقا لطكؿ كنكعية أىدافيا كمحتكاىا، كىك مجمكعة مف  الخبرات التي تعمؿ 

. عمى تيسير ميمة المتعمـ إلظيار الكفاءة المطمكبة

تطكر استخداـ المكديكؿ التعميمي 

 أف المكديكالت التعميمية حديثة النشأة إال أف ليا جذكرىا في الماضي كقد ظيرت فكرة المديكالت 
بالكاليات  (Perdue)بجامعة بيردك  (Postelewait)في أكائؿ الستينيات، حينما قاـ كستميت 

المتحدة األمريكية برنامجا تعميميا يستخدـ فيو التالميذ تسجيالت صكتية لممادة التعميمية مف 
. إعداد المعمـ كذلؾ كنشاط مكمؿ لدراسة مقرر في عمـ النبات

في مدينة  (Discovery Boxes) كما ظير في أكائؿ الستينيات أيضا صناديؽ االكتشاؼ 
بالكاليات المتحدة األمريكية، كىذه الصناديؽ تجمع فييا المكاد التعميمية، بحيث  (بكسطف)

تتمركز حكليا جميع محتكيات الصندكؽ،  (Theme)يعرض مكضكعا معينا أك فكرة محددة 
لتبرزىا بأسمكب يتميز بالتكامؿ كالترابط، كما يحتكم الصندكؽ عمى كتب لمتعميمات كخرائط 

كقد القت . تحميمية كصفية تكضح كيفية استخداـ كؿ صندكؽ لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة منو
ىذه الصناديؽ اىتماما كبيرا مما دفع اآلباء كالمعمميف إلى استعارتيا الستخداميا مع أبنائيـ، ثـ 

عدلت صناديؽ االكتشاؼ في منتصؼ الستينيات، كأطمؽ عمييا تسمية جديدة في كحدات 
كىذه الكحدات تشتمؿ عمى مكاد تعميمية متنكعة االستخدامات، . (Math Units)التقابؿ 

كمتعددة األىداؼ، كما تشتمؿ عمى دليؿ المعمـ، ثـ التركيز عمى جزء كاحد محدد مف أجزاء 
(. Mini-Math Units)كحدة التقابؿ فظيرت كحدات التقابؿ الصغيرة 

 كفي السبعينيات طُػكَّر ىذا األسمكب إلى نظاـ التعمـ الذاتي يحتكم عمى أىداؼ تعميمية محددة، 
ككسائؿ تعميمية بصرية، ككسائؿ تعميمية مطبكعة، كتسجيؿ صكتي، كعمى شريط كاسيت لمادة 

تعميمية، كبعض أشخاص مساعديف يعاكنكف التالميذ عمى فيـ األجزاء الصعبة مف المادة 
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تتناكؿ كؿ  (Modules)الدراسية، كاستخدمت في إطار ىذا النظاـ كحدات تعميمية مصغرة 
منيا مكضكعان معينان مف مكضكعات الدراسة، ككؿ مكديكؿ مستقؿ، كتتكامؿ فيو مككناتو 
التعميمية، كيمكف في نفس الكقت تصميـ عدد مف ىذه المكديكالت، بحيث يتناكؿ كؿ منيا 

مكضكعان دراسيان معينان، كيدرسيا الطالب بتتابع كتكامؿ مخطط ليا، كىي في مجمكعيا تككف 
. مقرران أك برنامجان دراسيان كامالن 

 كخالؿ العقد الماضي ظيرت مسميات عديدة ليذه الكحدات التعميمية الصغيرة كما يشير جيمس 
: راسؿ، منيا

 Micro courses/mini coursesالمقررات الدراسية الصغيرة  -

 Instcutional Packagesالرـز التعميمية / الحقائب  -

 Individualized learning packageحقائب التعمـ الفردم /رـز -

كأكثر ىذه المسميات استخداما في الكتابات التربكية في الكقت الحاضر الكحدة التعميمية 
كرغـ التشابو كالتداخؿ في مفيـك الحقيبة التعميمية  (Modules) (المكديكالت)الصغيرة 

كالمكديكؿ التعميمي كأسمكبيف مف أساليب التعمـ الذاتي  يمكف لمباحث اإلشارة بأف المكديكؿ 
عبارة عف كحدة تنسقيو داخؿ الحقيبة التي تعد برنامجا محكـ التنظيـ قد تستغرؽ : التعميمي

أما المكديكؿ التعميمي فيك كحدة صغيرة يمكف أف يستغرؽ . دراستيا حكالي أسبكعيف كأكثر
. دراستيا حصة كاحدة

 كقد انتشر استخداـ المكديكالت التعميمية انتشاران كاسعان في جميع المراحؿ التعميمية بالكاليات 
المتحدة األمريكية، كأصبح يشكؿ الركيزة األساسية لنظاـ التعمـ الذاتي الذم يطمؽ عميو 

Modular instruction.  ،كظير ما يسمى ببنؾ المكديكالت في المجاالت الدراسية المختمفة
كيمكف الحصكؿ عمييا معدة جاىزة، كما ازداد نشاط المؤسسات التربكية، كبعض الشركات 

. التجارية في إنتاج ما يساعد عمى نجاح نظاـ التدريس باستخداـ المكديكالت التعميمية
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 :طرق التعميم أو التدريس المباشر- 11

 منذ ستينيات ىذا القرف تزايدت طرؽ التدريس التي يمارسيا المدرسكف تزايدان مستمران في المرحمة 
االبتدائية كالثانكية عمى السكاء، كعمى الرغـ مف ذلؾ فمقد استمرت طرؽ التدريس المباشر مف 

، كيمكف  (Kyriacou and Wilkins 1993)أكثرىا أىمية كاستخدامان مف قبؿ المدرسيف 
: تصنيؼ طرؽ التدريس س المباشر في أربع فئات

 .اإلعالـ كالكصؼ كالشرح -1

 .Coachingعرض البيانات ك النمكذج كالتدريب  -2

 .طرح األسئمة -3

 .مراقبة الممارسة كالتدخؿ النشط -4

 .التدريس المباشر بالتفكيض -5

 :اإلعالم والوصف والشرح -1

إف العرض الذم يقدمو المدرس سكاء أكاف إعالمان، أك كصفان أك شرحان يستغرؽ عادة ما بيف 
دقائؽ معدكدة قميمة إلى محاضرة قصيرة تستغرؽ حكالي نصؼ ساعة، كفي الكثير مف 

الحاالت، ال يقتصر العرض كمو عمى حديث المدرس كاستماع المتعمميف أك كتابتيـ لمذكرات، 
نما قد يتكقؼ المدرس بيف الحيف كاآلخر طارحان أسئمة عمى التالميذ لكي يحافظ  أك ممخص، كا 
عمى اىتماميـ بالدرس كيضمف اندماجيـ فيو، كليتبيف أنيـ يتابعكف ما يمقى عمى مسامعيـ 

: كيفيمكنو، كيندرج ما يقكلو المدرس في فئتيف

 التدريس المباشر: المحاضرة الحادية عشر
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عرض أك شرح ينقؿ إلى المتعمميف المكضكع نفسو مثؿ شرح كيؼ يتأثر العكامؿ : األولى 
. االقتصادية كالجغرافية في مكقع المستعمرات األكلى

شرح أك عرض ينبو المتعمميف إلى المالمح اليامة لممكضكع الذم يباشركف في دراستيـ : الثانية 
لو أك الميمة التي يقكمكف بيا إذا أريد لمتعمـ أف يمضي عمى نحك فعاؿ،  كلقد ذىب أكركبؿ 

Ausubel كيكعكىـ في بداية كينشطكىـ إلى أنو عمى المدرسيف أف ينبيكا التالميذ 1968 عاـ 
الدرس إلى الطرؽ التي يرتبط بيا المحتكل كالمياـ بتعمميـ السابؽ حتى يصبح التعمـ الجديد 

أكثر معنى، كبالتالي أكثر فاعمية كىك يرل كجو النصكص أنو ينبغي أف يزكد المدرس التالميذ 
 تنظـ أفكار الدرس، كلقد أطمؽ عمييا منظمات تمييدية Superordinateبمفاىيـ حاكمة 

advanced organized كعي أساس أفكار مفتاحية تزكد التالميذ بإطار يضفي معنى ،  
كعمى سبيؿ المثاؿ، إذ كاف  التالميذ يدرسكف مادة تتعمؽ بأسباب حرب . عمى النشاط التعميمي

معينة فقد يككف مف المفيد لممدرس أف يمفت نظر التالميذ إلى تمييز ىاـ بيف العكامؿ التي تزيد 
الخالؼ حكؿ التجارة، أك الطمكحات )أك  (كعدـ االستقرار السياسي)مف احتماؿ نشكب الحرب 

أف القكة األخرل تغزك قطران )كالحادثة أك الكاقعة التي تجعؿ حدكث الحرب  (اإلقميمية كالجغرافية
إف مثؿ ىذا التمييز يمكف أف يساعد التالميذ في تصنيؼ الشاىد . (ثالثان، أك ممكيا قد مات

كأسباب كقكعيا في ! التاريخي بفاعمية أكبر كأف ينظركا كيميزكا الفرؽ بيف أسباب كقكع الكاقعة
كيتبنى أكركبا أيضان استخداـ المراجعة في نياية الدرس، حيث يراجع المدرس ! ىذا التكقيت

كالتالميذ ما تـ تعممو كيربطكنو بالتعمـ السابؽ كالتعمـ المستقبمي؛ ألف ىذا يساعد التالميذ عمى 
تنمية إطار لتعمميـ كيكفر فرصة لتصحيح أم سكء فيـ ممكف، كتؤكد كثير مف نماذج التدريس 
المباشر عمى أىمية حاجة المدرسيف إلى أف يمخصكا النقاط األساسية لمتالميذ كيسألكنيـ عف 

. ىذه النقاط قبؿ تعمـ المكضكعات كالمياـ كبعدىا لتعظيـ التعمـ
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:  كلقد أبرزت البحكث التي أجريت عمى شرح المدرسيف عددان مف المالمح التي تزيد مف فاعميتو

الوضوح    - 
البنية    - 
الطول      - 
الحفاظ عمى االنتباه    - 
 المغة - 
استخدام األمثمة        - 

 .مراجعة الفيم  -  
 :عرض البيان و النموذج والتدريب -2

مف أىـ األدكار التي يمعبيا المدرس أف يككف نمكذجيان لنكع التفكير كالسمكؾ الذم يريد لمتالميذ 
ككؿ ما يعممو المدرس في تناكلو مكضكع أك القياـ بميمة يعتبر إلى حد كبير . إف يقكمكا بو

نمكذجان لخبرة أعظـ كدليالن عمى سعة اإلطالع، سكاء كاف يقـك بتجربة أك يقرأ جيريان في 
الكتاب، أك يحؿ مسألة عمى السبكرة، كلذلؾ فإف جانبان ىامان مف التدريس المباشر يتضمف 

كبتطمب اىتمامان بقدرة المدرس كطريقتو في عرض البياف أماـ التالميذ كفي تدريبيـ، كفي أف 
 (. Good and Brophy 1991)يككف نمكذجان يحاككنو بحيث يحقؽ أفضؿ تأثير 

 إف القكؿ بأف المدرس عميو أف يككف نمكذجان جيدان، ال يعني أف عميو أف يككف كامالن، كأنو 
كالحؽ أنو كثيران ما يككف مف الجكانب المربية لمتالميذ أف . ينبغي أف يعرؼ كؿ شيء عف مادتو

تبيف ليـ أف ىناؾ أشياء ال تعرفيا؛ ألف ىذا ينقؿ إلييـ أنو ما تزاؿ ىناؾ أشياء تتعمـ، كتفيـ 
كتكتشؼ عف المكضكع، حتى بالنسبة ألكلئؾ الذيف درسكه سنكات طكاؿ، كال يزالكف يدرسكنو، 

كعمى سبيؿ المثاؿ، إذا أخطأت في شرح . كمع ذلؾ فإنو مف األىمية بمكاف أف يتصرؼ بأمانة
عممية أك إجراء، عميـ  أف تعترؼ بيذا عمى نحك مباشر كأف تصحح الخطأ، كأنت كنمكذج 

. تحتاج أف تككف أمينان فيما يتعمؽ بما تعرؼ كما ال تعرؼ،  كبالجكانب التي تشؾ فييا
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 كباإلضافة إلى ذلؾ ينبغي أف ينقؿ المدرس لمتالميذ االىتماـ بالمكضكع كالتحمس لو؛ ألف 
حماس المدرس كاىتمامو ينتقؿ إلى التالميذ، كيقابؿ ىذا إذا أبدل المدرس سأما كاتضح أنو 

يمضي في أعماؿ التدريس باىتماـ أقؿ، فإف ىذا يجعؿ حفاظ التالميذ عمى اىتماميـ بالدرس 
كاندماجيـ فيو أمران صعبان، كيمكف تحسيف ككنؾ نمكذجان جيدان، بما يحيط بؾ، فعرضؾ 

لممصقات ممكنة، كبعض أعماؿ التالميذ عمى حكائط الصؼ، يساعد في إبالغ التالميذ بأف 
. العمؿ الذم في أيدييـ مثير لالىتماـ كلو قيمتو

 إف الطريقة التي يتبعيا المدرس في عرض بياف بتناكلو لميمة أك أدائو لعمؿ في بعض 
المجاالت الدراسية يقصد بيا أنو يقدـ نمكذجان يجذبو التالميذ، ككثيران ما يقكؿ المدرسكف أنيـ 
يريدكف مف تالميذىـ أف يؤدكا الميمة أك يقكمكا بالعمؿ بالطريقة التي شاىدكىا، كمثؿ ىذا 
التعميـ يساعد التالميذ عمى تحقيؽ فيـ كاضح لما تتطمبو الميمة أك العمؿ، كدكر المدرس 

كنمكذج في تدريس لغة أجنبية يمضى خطكة أبعد مف ىذا؛ ألف استخداـ المدرس لمغة يمثؿ 
التعميـ األساسي في المغة األجنبية، ىنا يحتاج المدرس إلى إبراز المالمح األساسية لمعممية 

كىي تشبو في المرحمة األكلى مف التعميـ طريقة الكالديف في تشكيؿ استخداـ األطفاؿ الصغار 
لمغة كتكسيعيا، أم أف المدرس يحقؽ ىذا اإلبراز لممالمح بتأكيده ليذه المالمح كتكرارىا، 

كيتضح دكر المدرس كنمكذج كضكحان شديدان في تعميـ العزؼ عمى آلة مكسيقية، كفي األداء 
الماىر لأللعاب الرياضية حيث يككف لنكعية نمكذج المدرس كتدريبو تأثير كبير في جكدة أداء 

. التمميذ لمميارة فيما بعد

 :طرح األسئمة -3

ىناؾ ميف قميمة تستخدمو بالمقارنة بالتدريس حيث يطرح شخص أسئمة كثيرة يعرؼ إجابتيا، 
كطرح األسئمة إحدل الميارات األساسية في التدريس، كقد كضعت مكضع البحث كالتحميؿ 

(Brown & Wragg, 1993 .)
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     كعند النظر إلى األنكاع المختمفة لألسئمة، مف التمييز ىامة، التمييز بيف طرح أسئمة مغمقة 
حيث يمكف اعتبار كثير مف )كطرح أسئمة مفتكحة  (أم لكؿ سؤاؿ إجابة كاحدة صحيحة )

كثمة تمييز آخر ىاـ كىك التمييز بيف األسئمة  (اإلجابات صحيحة كمقبكلة لمسؤاؿ الكاحد
كالتي تعتمد إلى حد كبير في اإلجابة  ) lower – order questionsالمنخفضة المستكل 

 – Higherكأسئمة عالية المستكل  (عنيا عمى استرجاع أك استدعاء الحقائؽ كالمعمكمات
order questions ( كىذه تتطمب أف يندمج التالميذ في تفكير دقيؽ كتحميؿ ناقد قبؿ اإلجابة

كتدؿ البحكث التي أجريت عمى التدريس الصفي عمى أغمبية األسئمة التي يطرحيا  (عنيا
المدرسكف مغمقة كمف المستكل المنخفض كينبغي أف يستخدـ المدرسكف أسئمة أكثر مف النكع 

. المفتكح النياية كمف المستكل المعرفي األعمى الستثارة تفكير التالميذ كفيميـ
 :مراقبة الممارسة والتدخل النشط -4

ف عبارة . مف مالمح التعميـ المباشر أف يتضمف فترة مف الممارسة المكجية اك المعانة المراف "كا 
يشيع استخداميا، كلكف الحقيقة أف الممارسة إلى جانب التغذية الراجعة ىي " يؤدم إلى اإلتقاف

التي تحقؽ اإلتقاف، كخاصة إذا كانت التغذية الراجعة سريعة كمساعدة، كتصدر عف مدرس 
حساس لنكع التغذية الراجعة التي تحقؽ أعظـ فائدة، كفي المعالجات المبكرة لمتعميـ المباشر، 
كاف التأكيد في التغذية الراجعة عمى أنيا ينبغي أف تككف سريعة كمصححة، كفي ىذه الحالة 

فإف تكفير مفتاح تصحيح لمراجعة اإلجابات في ضكئو سكؼ تحقؽ ىذا الشرط، كما ىك الحاؿ 
في الكتب المبرمجة، غير أنو مع تزايد قبكؿ كجية النظر البنائية لتعمـ التالميذ انصرؼ التأكيد 

 حيث يندمج المدرس مع التمميذ Scaffolfing ككسيمة لمساندة تعمـ التمميذ ةإلى دكر التغذم
 Mercerما قاـ بو مركر كفشر "اندماجان دقيقان ليساعد التمميذ عمى تنمية فيمو، كمف أمثمة ذلؾ 

and Fisher حيث درسا كيفية تدّخؿ المدرسيف تدخال فعاال ليساعدكا التالميذ 1992 عاـ 
 computer – basedعمى أف يتعممكا متى يستخدمكف األنشطة بمساعدة الحاسب اآللي 

activities  . أف تحميميما لمدعـ الذم قدمو المدرسكف يكضح كيؼ يؤدم المساندة الفعالة إلى
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 .كضع مجمكعة كاضحة مف األىداؼ كاألغراض لمدرس
 .التدريس عف طريؽ العرض كالشرح لما يتعمـ -1

 .طرح أسئمة عمى التالميذ لمتأكد مف فيميـ لما تعممكا -2

 .تكفير فترة مف الممارسة تحت إشراؼ -3

 .تقييـ عمؿ التالميذ بمراجعتو لتبيف ما تحقؽ مف األىداؼ -4

كبينما يككف معدؿ النشاط تحت السيطرة التالميذ إال أنو ال يتكافر ليـ أم شكؿ آخر مف 
. األشكاؿ إمكانية المناكرة أك الضبط في سياؽ المقرر المبرمج

: التدريس باستخداـ اإلنترنت- 11

يعتبر الحاسكب مف أكثر مظاىر التطكر التكنكلكجي المعاصر، كقد استخدـ في عدة مجاالت 
مف أىميا تكنكلكجيا المعمكمات ، كقد ازدادت أىميتو في المجاؿ التعميمي عمى كجو الخصكص 

التي تعتبر مف أىـ  (االنترنت)بعد اكتشاؼ شبكة البريد االلكتركني كشبكة المعمكمات العالمية 
. كأعظـ كسائؿ اتصاؿ الشعكب ببعضيا البعض بطريقة الكتركنية

فعف طريؽ االنترنت يمكف تبادؿ بيانات البث المباشر مثؿ الصكت كالعرض المرئي لممؤتمرات 
ككذلؾ البث الغير مباشر مثؿ الممفات النصية كغيرىا ، كقد استفادت التربية مف ىذه التطكرات 
حيث أصبحت المدارس في العديد مف دكؿ العالـ متصمة ببعضيا البعض بمراكز المعمكمات 
عبر ىذه الشبة المتطكرة كالتي أصبحت جزءان ال يتجزأ مف الثقافية المدرسية السائدة كمصدران 

. ىامان لمتعميـ كالتعمـ داخؿ القاعات الدراسية

تكفر لممعمميف كالمتعمميف الخدمات  (االنترنت  )كيمكف القكؿ إف شبكة المعمكمات الدكلية 
: التالية
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الدخكؿ إلى مراكز المعمكمات ك محركات البحث المختمفة لمكصكؿ إلى أم مصدر  -1
 .مكجكد في المكتبات العالمية كالجامعات المختمفة أك الحصكؿ عمى ممخصات ك مقاالت

 .االتصاؿ كالتكاصؿ السريعاف بيف المعمـ ك المتعمميف دكف عناء كبفاعمية كبيرة -2
 .االشتراؾ بمنتديات الحكار _ 4.         االشتراؾ بالدكريات اإللكتركنية -3

: تقديـ المعمكمات عبر االنترنت 

: ىناؾ عدة خطكات يعتمدىا المعمـ لتقديـ المعمكمات عبر االنترنت كىي كالتالي 

عمى المعمـ أف يحدد المعمكمات التي يرغب تقديميا إلى : تحديد احتياجات المتعمميف -
 .المتعمميف عبر االنترنت كفؽ المناىج الدراسية المقررة

إف لممكاد الدراسية كتعميميا أىداؼ عامة كخاصة : تطكير األىداؼ ك األنشطة التعميمية -
ليا أنشطة مصاحبة عمى المعمـ أف يطكرىا ك يكسعيا بما يؤدم إلى تحقيؽ األىداؼ بشكؿ 

 .أكسع كبما يتيح مخرجات جيدة
عمى المعمـ أف يقـك بتنظيـ محتكل المادة كما يتطمبو ذلؾ مف إعداد : تنظيـ المحتكل -

يجاد كثائؽ ترتبط بالمكضكع الدراسي   .كا 
عمى المعمـ تنظيـ المعمكمات كترتيبيا بشكؿ يظير العالقة : تنظيـ المعمكمات ك ترتيبيا -

 .المترتبة فييا ك العالقات المتداخمة ك المتفاعمة بما يظيرىا كحدة متكاممة 

: مميزات استخداـ اإلنترنت في التدريس
 :تكفر فرصة تعميمية غنية ك ذات معنى -1

تكفر فرصة تعميمية غنية بالمعمكمات كالمعارؼ ك الخبرات مما يكسع مف مداركيـ كيزيد مف 
معمكماتيـ كخبراتيـ كتحسيف تفكيرىـ كيمكف تطكير ىذه القدرات بكاسطة االتصاؿ مع األقراف 

. كالمعمميف ك الزمالء كمشاركتيـ األفكار
 :كسيمة مشكقة كتجذب االنتباه -2
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إف البحث عف المعمكمات عبر االنترنت يكفر جكان مف المتعة ك التشكيؽ كيجذب االنتباه أكثر 
. مف طرؽ البحث األخرل

 :كسيمة ميمة في تحفيز الطمبة نحك التعميـ  -3
 أكثر مف تسعيف دراسة أشارتيعتبر االنترنت كسيمة تحفيز لممتعمميف كدفعيـ نحك التعمـ فقد 

مسحية مف بمداف مختمفة حكؿ دكر االنترنت في التعميـ إلى أف التكنكلكجيا تؤثر بشكؿ إيجابي 
عمى دافعية الطمبة نحك التعميـ كتزيد مف تعمميـ الذاتي كتحسف ميارات االتصاؿ كميارات 

. الكتابة لدييـ

تكفر خيارات تعميمية عديدة لممدرس ك الطالب كذلؾ لما فييا مف تنكيع في المعمكمات  -4
 .كاإلمكانيات

 .تكفر فرصة تعمـ في أم كقت كأم مكاف  -5
 :دكر جديد لممعمـ  -6

تساىـ شبكة االنترنت في تكفير فرصة لممعمـ ، لتطكير أساليبو كطرقة في التعميـ كذلؾ مف 
خالؿ إتاحة الفرصة لو لمتطكر الميني ك األكاديمي عبر االشتراؾ بالمؤتمرات ك المقاءات الحية 

. ك الحكار بيف األكاديمييف بحيث يبقى عمى اتصاؿ بالتطكرات األكاديمية الحاصمة في العالـ

 :إكساب المتعمميف ميارات مختمفة -7

مثؿ ميارات القيادة كالتكاصؿ الجيد ك التفكير الناقد ك القدرة عمى حؿ المشكالت كغيرىا مف 
 .الحاضرالميارات التي تميز متعمميف الكقت 

 .انخفاض الكمفة -8
 .حداثة المعمكمات -9
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: صعكبات كمعكقات استخداـ اإلنترنت في التعميـ

 .الحاجة لتعمـ كيفية التعامؿ مع ىذه التقنيات الحديثة -1
 .صعكبة مكاكبة التطكر السريع لتقنيات الحاسكب -2
 .ضعؼ البنية التحتية لالتصاالت في بعض الدكؿ مما يؤثر سمبان  -3
 .الطبيعة الجغرافية لبعض البمداف قد تشكؿ عقبة أماـ استخداـ التقنيات الحديثة -4
 .المغةحاجز  -5
عمى مستكل تمكيؿ المشركع كعمى المستكل الفردم مف حيث القدرة :العامؿ االقتصادم -6

 .الشرائية 
أساليب التعميـ المرتبطة بأطر كأنظمة يجب التزاميا مف قبؿ : طبيعة النظـ التعميمية مثؿ -7

 .األخيرالمعمميف فضال عف عدـ كجكد رابط بيف المناىج كتقنية المعمكمات لحداثة 
قد ال يستطيع الطالب التعبير عما في نفسو باستخداـ الحاسكب كما في التعميـ التقميدم  -8

 .مما يسبب لو إحباطان 
 نجد المكقع اليـك كال االنترنت، فقدعدـ استقرار كثبات المكاقع ك الركابط عمى شبكة  -9

 .نجدة غدان 
مشكالت الفيركسات كاالستخداـ السيئ لإلنترنت في القضايا الغير أخالقية التي تتنافى  -10

 .مع الخمؽ العربي المسمـ
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