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 مأثورة يف العملاقوال 

 

ذا مل  عندما أ قوم ببناء فريق فأ ان أ حبث دامئًا عن أ انسًا حيبون الفوز، و ا 

نين أ حبث عن أ انسًا يكرهون الهزمية.   أ عرث عىل أ ي مهنم فا 

 

 الكثري ممن فشلوا مل يدركوا مدى قرهبم من النجاح عندما استسلموا 

 

 خطاء. النجاح ليس عدم فعل الاخطاء، النجاح هو عدم تكرار الا

 

ذا أ راد هللا بقوم سوء أ عطامه اجلدل ومنعهم العمل.   ا 

 

غالبًا ما تأ يت الفرص الينا متنكرة بثياب العمل الشاق، وذلكل معظم  

 الناس ال يلمحوهنا 
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 محاضرة درس التربية الرياضية 

 

 متوقع تعلمة في نهاية العام الدراس ي؟ الهدف من املادة وما هو   

 .وفهم ماهية مادة طرائق تدريس التربية الرياضية وموضوعاتها االساسية معرفة -1

 .الخطط اليومية ومحتوياتها كتابة -2

 .القابلية على ادارة دروس التربية الرياضية -3

نشاط         أوجه  على  اليومي  الرياضية  التربية  درس  في   متعددة،يحتوي  ورغبه  للعمل  وتنظيما 

اآلتية: إلى األقسام  الدرس  الدرس تم تقسيم  اكبر فائدة ممكنة من  اقسام درس   الحصول على 

 التربية الرياضية

 اقسام درس التربية الرياضية

 التحضيري، االحماء، التمرينات البدنية(القسم االعدادي: ويشمل )الجزء  •

 الجزء التطبيقي( التعليمي،القسم الرئيس ي: ويشمل )الجزء  •

 القسم الختامي: ويشمل )لعبة صغيرة، تمارين تهدئة، االنصراف(  •

 

 القسم االعدادي: 
الطلبة نفسيا وبدنيا لدرس   التهيؤ للدرس وتهيئة  القسم االعدادي  الغرض األساس ي من 

االدوات   تهيئة  يشمل  والذي  التمهيدي  الجزء  الثالثة  اجزاءه  طريق  عن  وذلك  الرياضية  التربية 

واخراج الطلبة للساحة وتحية بداية الدرس، اما االحماء فهو الجزء الذي يهتم بإدخال جميع أجزاء 

به  يقوم  الذي  األصعب  للعمل  تمهيدا  الكبيرة  والعضالت  املفاصل  وخاصة  الحركة  في  الجسم 

لطالب في األجزاء التالية من الدرس, وكذلك يهيأ الطالب نفسيا لتقبل الدرس كامال بروح ايجابية،  ا

يلي االحماء التمرينات البدنية ضمن القسم االعدادي للدرس والغرض من هذه التمرينات العناية 

والتأثير   املختلفة  العضلية  املجموعات  بين  والتوافق  البدنية  ولياقته  الطالب  أجهزة بقوام  على 

الجسم وزيادة مرونة املفاصل ويشترط في هذا الجزء االهتمام باألداء الصحيح الجماعي وأن تصل 

وزيادة  الصف  ضبط  في  كبير  دور  لها  وكما  العضالت  إطالة  تزداد  حتى  مداها  ألقص ى  الحركات 

الزميل   التنظيم والعمل الجماعي وقد يؤدي هذا الجزء باألدوات أو بدون او بشكل منفرد او مع

 )تمرينات زوجية( . 
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 قسم الرئيس ي:ال

الرئيسية  الدرس  اهداف  الذي يحقق  الدرس  الدرس وهو صلب خطة  عليها  يبني  التي  النواة  هو 

 ويقسم الى الجزء التعليمي والجزء التطبيقي.

تخذ وفي فترة الجزء التعليمي يتعلم الطلبة مهارات جديدة ويقوم املدرس بتقديم املهارة الجديد وي

 الطلبة تشكيال يتناسب مع نوع النشاط وطريقة الشرح والتقديم التي يختارها املدرس. 

اما في الجزء التطبيقي فينتقل الطلبة إلى مجموعات ينقسم إليها الصف ليتم تطبيق املهارة التي  

دوار تم شرحها في الجانب التعليمي، واملتبع عادة أن تقوم كل مجموعة بمهارة معينة ثم تتبادل اال 

 تباعا بينهم حتى تطبق كل مجموعة أوجه النشاط التي مارستها املجموعات األخرى. 

ولهذا الجزء أهمية كونه يكسب الطلبة املهارات والخبرات كونه فرصه للتدريب وإصالح الخطأ       

 وتثبيت املهارة، ومن الوسائل املساعدة لنجاح هذا الجزء ترتيب امللعب وتجهيز األدوات .

 

 لقسم الختامي: ا

والغرض من هذا النشاط هو تهيئة الطالب للعودة الى الحالة التي سبقت درس الرياضية،   

ويشتمل على ثالثة اجزاء وهي اللعبة الصغيرة، تمرينات تهدئة، االنصراف واللعبة الصغيرة تضيف 

تبطة بالجزء من دافعية الطلبة نحو ممارسة الرياضة، وكلما كانت اللعبة مر   متعة للدرس وتزيد

 للرجوع بأجهزة   بعدها يتم  فاعليتها،الرئيس ي كلما زادت  
 
 وعضويا

 
               تهدئه الطلبة نفسيا

 
       

 
الجسم إلى                     

 حالتها الطبيعية، وبعدها اعطاء التوجيهات وصيحة االنصراف
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  الثانية  ة املحاضر 

مهارات التدريس بين النظرية 

 والتطبيق 
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 مـقـدمـة:
وحتى تؤدى هذه   عليها،أن التدريس يعد رسالة أزلية عظيمة سوف تبقى إلى أن يرث هللا األرض ومن  

   .الرسالة كما يجب وتصل للتلميذ صحيحة واضحة البد من إدراك مهارات هذه الرسالة وفهمها

قال تعالى ) وما ينطق عن الهوى   … كان خلقه القرآن الكريم ،  )معلمنا(الرسول صلى هللا عليه وسلم  

 إن هو إال وحي يوحى (  

 صالحا يخدم  املدرس ولهذا البد من إعداد
 
 جيدا

 
 جيد ا ينتج من خالله جيال

 
            إعدادا

 
     

 
                       

 
 وطنه.      

 املهارة:تعريف  

العالية   والثقة الكفء املاهر هو من يمتلك )مهارة / مهارات( في عمله وتكون لديه القدرة    املدرس  هو

 .                                          املهارة/ املهارات( بكل فاعلية وبمستوى راق  )هذه في أداء 

 يلي :  تتلخص فيـماإن مهارات التدريس ترتكز على أربعة أساسيات  

 للتدريس. / مهارات في التخطيط 1

 . التدريس/ مهارات في تنفيذ 2

 / مهارات في تقويم التدريس . 3

 / مهارات في إدارة الفصل وتنظيمه . 4

ولقد وضعت هذه املهارات على هيئة سلسلة تتكون من حلقات كل حلقة تمثل مهارات تبدأ بأهداف  

 ، بها  الخاصة  والتدريبات  الدراسة  ملوضوع  التطرق  ثم  مقدمة  ثم  املهارات  بهذه  متوقعة خاصة 

                                                                وانتهاء  بالخاتمة التي توضح جداول إحصائية خاصة بموضوع الدراسة  
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ة  الثالثة مهار املحاضرة 

 س در التخطيط لل
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 سدر مهارات التخطيط لل اوال: ❖

 املتوقعة: األهداف 

 تعرف مفهوم التخطيط للتدريس وأهميته 1

 /تحديد املعلومات واملهارات السابقة للتالميذ  2

 / تعرف الوسائل التعليمية وأهميتها في تدريس املواد االجتماعية 3

 /التدريب امليداني في ضوء مهارات التخطيط للتدريس  4

 في الدرس   /تعرف كيفية صياغة األهداف السلوكية اإلجرائية وتحقيقها5
   سدر التخطيط للمفهوم 

واملواد واألدوات  والوسائل  الفعاليات  إجرائي ألفضل  التي سوف تستخدم   هو وصف  واألنشطة 

 لتحقيق أهداف تدريسية وكيفية توظيفها وإعدادها

وعملية التدريس إنما تهدف إلى   وعليه إن أي عمل يحتاج إلى إنجاز البد له من وضع خطة تناسبه ،

تنمية القوى البشرية ، وتنمية هذه القوى هي أهم أنواع التنمية ، إذ يتوقف عليها مستوى الدولة 

 االقتصادي .

وإذا كانت عملية التدريس بهذه الدرجة من األهمية والخطورة في بناء االقتصاد الوطني ، فإنها البد 

 أن تكون مخططة تخطيطا دقيقا. 

ا كان للمعلم أن يسهم بدور فاعل في هذه التنمية فال بد أن يمتلك مهارات التخطيط للتدريس وإذ

، والتخطيط للتدريس ليس مجرد كتابة بعض األهداف أو املادة العلمية في دفتر التحضير بل أنه 

التربو  العمل لبلوغ األهداف  في  الطريقة  أو  إلى رسم األسلوب  ية يمثل عملية عقلية وفنية تهدف 

 والتعليمية املحددة . 

 س : در أهمية التخطيط لل ❖
 على :  املبتدئاملتمكن من املادة الدراسية واملعلم  املدرس إن التخطيط للتدريس يساعد .1

 والطالب   املدرس  ال تفيد مهاراتوتجنب إهدار الوقت في  أمام الطالب ملدرس عدم تخبطا .2

   مالءمة للتالميذتحديد العناصر األساسية املفيدة للتالميذ بحيث يكون املحتوى أكثر  .3

 األخذ باالتجاهات الحديثة للتربية الخاصة بنظريات التعلم      .4

في الشرح بحيث   .5 اململ  التكرار  الطالباالبتعاد عن  التفاعل هو السمة    يستمتع  ويصبح 

 الغالبة على الدرس   

 الطالب    والطرائق وحاجاتاألهداف والوسائل  إمكانية الترابط بين .6

 تصميم استراتيجية لتحقيق أهداف التعلم   .7

 اختيار املواد والوسائل التعليمية املناسبة للدرس   .8

 وضع طريقة مناسبة لتقويم نتائج التعلم    .9
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 س : در مكونات التخطيط لل ❖
 أوال : املكونات الروتينية 

وتتضمن هذه املكونات املدى الزمني لتنفيذ الخطة ، ويشمل ذلك تاريخ ووقت بدء التنفيذ ونهايته 

، والزمن الكلي للتنفيذ ، وتوزيع هذا الزمن على أجزاء الخطة ، كما تتضمن أيضا عنوانا للخطة  

وجود    هماملدرس) امل  والصف الدراس ي الذي ستنفذ فيه  انظر النموذج التالي وهو مقتبس من دليل

 العناصر التالية( 

  -5الزمن وتوزيعه على العناصر األساسية ،    -4الحصة ،    -3التاريخ ،   -2عنوان املوضوع ،   -1

األسلوب أو الطريقة   -7الوسائل التعليمية املستخدمة ،  – 6الصف والفصل والشعبة ، 

 النشاطات وأساليب التقويم والواجبات   -8، 

 ثانيا : المكونات الفنية :  

األساسية املطلوبة منان ثم حدد الخطوات  الشكل وادرسه جيدا  أثناء   املدرس  ظر  في  بها  ليقوم 

 س : در التخطيط لل
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 ( مهارات التخطيط للتدريس ) المكونات الفنية (    1) شكل رقم 

 
 
 

 تحديد المعلومات والمهارات السابقة للتالميذ ونوعيتهم :  -أ
الشك فيه أن الخطة الدراسية اليومية تحتوي على حقائق ومفاهيم ومهارات واتجاهات   ) مما

تشير إلى نوع التعلم والتعليم املراد بلوغه . وال يمكن تعلم هذه القدرات ما لم يتقن الطالب 

 (  املتطلبات األساسية لتعلمها
 ب( تحديد الوسائل التعليمية للتدريس : 

 التعليمية التي يمكن استخدامها في تدريس مادتك . هل تستطيع أن تعدد الوسائل

أعتقد أن جهاز العرض فوق الرأســــــ ي ) وســــــيلة تعليمية ( ، ولكن الشــــــرائح الشــــــفافة)الشــــــفافيات(  

 التي تستخدم مع هذا الجهاز    ماذا يطلق عليها ؟

 ط والكتب .يطلق عليها مادة تعليمية مثل الصور واألفالم والشرائح وامللصقات واللوحات والخرائ

ــائـل التعليميـة فعي األجهزة التي تعرض محتوى املـادة التعليميـة  مثـل جهـاز العرض فوق  أمـا الوســـــــــــ

 الرأس ي و جهاز عرض الشرائح واألفالم الثابتة واملتحركة وجهاز الفيديو والفانوس السحري     .

حتديد املعلومات واملهارات السابقة  
 . للتالميذ  ونوعيتهم

 

حتديد العناصر األساسية للدرس من   .  سدر حتديد لوسائل التعليمية لل
 حيث املفاهيم واحلقائق و القواعد… 

 صياغة األهداف ) السلوكية ( 

تصميم أساليب وطرائق تدريس لتحقيق  

 أهداف الدرس . ) استراتيجية ( 

 

 .   تصميم أساليب تقويمية لنتائج التعلم
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ن أن تســـــــــــــتخــدم في إن كــل مــا ســـــــــــــبق ذكره يطلق عليهــا تجــاوزا الوســــــــــــــائــل التعليميــة    ،  والتي يمك

 التدريس  

 العناصر األساسية للدرس :  ج( تحديد

حيث يبرز ويوضـــــــح املعلومات األســـــــاســـــــية على   الدرس،الكفء هو الذي يلم بموضـــــــوع   املدرس  إن

 هيئة عناصر مهمة، ويتطرق بش يء من اإليجاز للمعلومات األخرى الثانوية  

بمعنى آخر تكون لـديـه مهــارة في تحليــل محتوى املـادة العلميــة للــدرس من حيــث املفــاهيم والقواعـد 

 والحقائق   املبادئأو 

 قيــاســــــــــــــات ملعــب كرة الســـــــــــــلــة،  منــاولــة الطبطبــة،  لمعين مثــ املفهوم هو معنى شـــــــــــــ يء   املفــاهيم:(  1

         الدفاع في لعبة كرة السلة 

االساسية اثناء أدر مهارة  مبادئأو القواعد هي عبارة عن تعميمات أو استنتاجات مثل  املبادئ:( 2

 الطبطبة.

        ماهي مساحة ملعب كرة السلة.هي صفات أو معارف خاصة وهي غير معممة مثل   الحقائق:(3

 

 

  

 د ( صياغة األهداف السلوكية اإلجرائية :

 يشتمل الهدف السلوكي على :

 الهدف املعرفي. -1

 الهدف النفس حركي  -2

 الهدف الوجداني   -3

 قاعدة كتابة الهدف السلوكي

 املادة املراد تعلمها+  الطالبأن + فعل سلوكي + 

 مثال:

 يفهم الطالب مهارة الطبطبة في لعبة كرة السلةأن  -

 في لعبة كرة السلة ةدي الطالب مهارة الطبطبؤ ان ي -

 اثناء اداء اللعبة الصغيرةفي ان يتعاون الطلبة  -
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 هـ ( تصميم أساليب وطرائق تدريس لتحقيق أهداف التعلم :   

ــابقـة  البـد من أســـــــــــــلوب أو خطـة تعمـل على تحقيق األهـداف  في هـذه املرحلـة  وبعـد الخطوات الســـــــــــ

التي قمت بصــــــــياغتها وذلك في الفصــــــــل طبعا إن مجرد التفكير في اتخاذ خطوات لتحقيق األهداف 

ــتراتيجية التدريس)   ــير ( أعتقد    رأو تحضــــــيهو ما يعرف باســــ الدرس ذهنيا وكتابيا في كراس التحضــــ

ســــــب وجهة نظري ال ــــــخصــــــية  أن التحضــــــير أو ) اإلســــــتراتيجية ( هي مرحلة مهمة جدا في وذلك ح

العملية التعليمية ويرجع ذلك إلى التنســــيق والتنظيم في املعلومات بمعنى دراســــة املوضــــوع دراســــة 

االســــــــتحواذ على تفكير الطالب  من خالل بذل جهد أكبر  املدرس جيدة ) بروفات ( حيث يســــــــتطيع

 قف التعلم والتفكير في كيفية سير األحداث بغية تحقيق أهداف الدرس  في دراسة مو 

 التعلم: تقويمية لنتائج  تصميم أساليب و(
وقمت بتدريس  الطالب  كما تعلمت ســابقا لقد قمت بوضــع إســتراتيجية لتحقيق أهداف التعلم  ،

 من أجل تحقيق هذه األهداف ، وكان شرحك جيدا وتجاوب  الطالب معك  
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الرابعة مهارة  المحاضرة  

 سدر تنفيذ ال

 

 

 

 



  

18 
 

 س در تنفيذ ال ةمهار  ثانيا: ❖
ــا عن الحـــديـــث في موضـــــــــــــوع مهـــارات   إن الحـــديـــث عن مهـــارات التنفيـــذ للتـــدريس أمر يختلف تمـــامـ

التخطيط لــه ، ويعتقــد البعض من املعلمين أن مهــارات تنفــذ التــدريس  مرتبطــة بــاملمــارســــــــــــــات التي 

 تعودوها من قبل أساتذتهم في مراحل التعليم العام أو التعليم العالي  

 س: در الو هما 
على النمو   مســــــــــــــاعـدة الطـالـببهـدف    املـدرس  يمكننـا أن نعرف التـدريس بـأنـه الجهـد الـذي يقوم بـه

 عقليا وانفعاليا ووجدانيا  

يتضـــــــــــــح من خالل األســـــــــــــطر الســــــــــــــابقـة أن التـدريس ليس إلقـاء أو تحفي  املعلومـات بـل هو عمـل  

 في الجوانب املختلفة   الطالبمختلف تماما عن ذلك يهدف إلى نمو 

 املفهوم مهم إذ أنه سيكون املحور الذي ندور حوله في التطبيق على مهارات تنفيذ التدريس  إن هذا  
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 س :در مهارات التنفيذ لل

 

 أوال / التمهيد :

ويمكن   املنشـــــــــــودة،وذلك لتحقيق األهداف   تجاوب الطالب،عندما يبدأ درســـــــــــه إلى   املدرس يحتاج

 : التيةق اائفكريا بأحد الطر  إثارة الطالبأن يتم ذلك من خالل 

 

وجود بعض املعلومـــات    املـــدرس  بشـــــــــــــرط أن يتوقع  الـــدرس،طرح ســـــــــــــؤال حول موضـــــــــــــوع   -1

   لدى الطالباملتعلقة بالسؤال  

 عرض فيلم قصير بواسطة الفيديو ثم طرح أسئلة حوله   -2

 التمهيد

 استخدام
 األسئلة                                 المواد والوسائل التعليمية              اللغة العربية 

 

 التعزيز

 الزمنية  /   التقيد ابخلطة  والصوتتنويع احلركة  

 تنفيذ التدريس  إجراءاتتنسيق 



  

20 
 

 عرض مجسم أو شكل غامض وطرح بعض األسئلة حوله   -3

 أو تجربة قصيرة مثيرة   حركي،إجراء عرض عملي   -4

 و حدث جار في املجتمع  استغالل خبر في صحيفة أ -5

على االندماج بل  الدرس، ويحفزهمإلى موضــــــوع  يجذب الطالبأن هذا التمهيد املســــــموع أو املرئي 

 هم أحوج إلى ذلك   

فهو يثيرهم    كبيرا،يتأثرون بما يشـــــــــــاهدونه في هذا العرض وهذا التمهيد تأثرا   إن الطالب  كوال شـــــــــــ 

ــابقــة في كثير من األوقــات   التقليــديــة،في الطرق    رال تتوفبطريقــة   فــاملعلم املســـــــــــــتخــدم للطرق الســــــــــــ

التقليدي في كثير من األوقات    املدرس بينما التشــــــــــويق،على   والقصــــــــــص تســــــــــاعدمبتســــــــــم واألفالم 

 أهميته؟ما وظيفة التمهيد أو ما   والكسل لكنعلى النوم  واالستبداد تساعدمتجهم وكثرة الكالم 

 اســــتثارةربوي أهمية الدافعية كشــــرط من شــــروط التعلم ، وضــــرورة  لقد درســــت في علم النفس الت

الــدافعيــة كتــب محمود عبــد الحليم في كتــابــه ) علم النفس التربوي للمعلمين ( عن الــدافع ـكـأحــد  

>يقصـــــــد به رغبة الفرد في التعلم : فعندما يرى الطفل زمالئه   93الشـــــــروط األســـــــاســـــــية للتعلم   

ذا املشـــــــهد قد يدفعه إلى تعلم مهارة العزف مثلهم ،  كما يمكن يعزفون على آلة موســـــــيقية ، فان ه

أن نســــــتثير رغبة الطفل في تعلم الســــــباحة عند مشــــــاهدته للســــــباحين في حوض الســــــباحة ، أو قد 

بمشــــكلة تتحدى قدراته فيســــعى إلى تعلم كيفية  نواجهتســــتثير دافعه إلى تعلم مهارة معينة عندما 

للتلميذ قد تدفعه إلى تعلم طريقة الحل إن  املدرس لتي يعطيهاالتغلب عليها ، فمســــــــألة الحســــــــاب ا

في التمهيـد ، وابتكـاره ألســـــــــــــاليـب متنوعـة الســـــــــــــتثـارة انتبـاه   املـدرس هـذا في الواقع يتوقف على مهـارة

الطــالــب من البــديعي أن تكون طريقــة التمهيــد ســـــــــــــبق وأن كتبــت في خطــة التــدريس بنــاء على تخيــل 

  تأتي األمور مرتجلة فتحدث الكارثة  مسبق ألحداث الدرس ، حتى ال

أي األســــــاليب اآلتية أفضــــــل في القضــــــاء على هذه الضــــــوضــــــاء   ضــــــوضــــــاء،دخلت الفصــــــل فوجدت  

( وتكررها بصــوت أعلى  أن تســكت   )ســكوتينتبهون للدرس : أن تصــيح بصــوت عال  وجعل الطالب

تــــدخــــل في أنشـــــــــــــطــــة التــــدريس  جرب هــــذين  ــا ثم تتكلم بصـــــــــــــوت منخفض حتى  ــادئــ لفترة وتظــــل هــ

األســـلوبين في فصـــلين مختلفين عندما تقوم بتدريس أحد الدروس وأكتب أيهما أفضـــل  إن التمهيد 

 مثال
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تحقيق هـدف مهـد لتحقيقهـا فكلمـا بـدأ العمـل على   املـدرس  يتوقف على عـدد األهـداف التي يســـــــــــــعى

لهـذا العمـل حتى ينتعي منـه ، ثم يمهـد للهـدف الثـاني ، وهكـذا ، وفي حـالـة اســـــــــــــتخـدام األســـــــــــــئلـة فـإن  

 الســــــؤال املســــــتخدم في التمهيد يكون عادة متعدد اإلجابات أي ال يتطلب معلومة محددة يجب أن
   الطالبيعرفها 

 ثانيا/ استخدام االسئلة: 
وحثـه على التفكير  العلمي  املســـــــــــــتمر  وهـذا ال  الطـالـبإن التـدريس جهـد كبير يهـدف إلى إثـارة فكر  

يتم إال من خالل االسئلة  ومن خالل دراستك لتصنيف بلوم لألهداف التربوية ، وتعلمك لصياغة  

بـالطبع التركيز   ياألهـداف اإلجرائيـة ، وإذ نؤكـد على االهتمـام  بـاألســـــــــــــئلـة املثيرة للفكر ، فهـذا ال يعن

على مســـــــــــــتوى) التـــذكر( فقط بـــل لتركيز على املســـــــــــــتويـــات االخرى مثـــل الفهم والتطبيق والتحليـــل  

والتركيب والتقويم  إن صياغة األسئلة ليست باألمر الهين ، كما أن توجيه هذه األسئلة في الفصل  

رة تعتبر من أهم ليس من الســـــــــــــهولـــة التي يتوقعهـــا املـــدرس بشـــــــــــــكـــل عـــام ، و إنني أرى أن هـــذه املهـــا

املهارات املتعلقة بمهنة التدريس  ما نقصــــــده باألســــــئلة ليســــــت تلك األســــــئلة التي تعود ســــــماعها أو 

 رددها املدرس مثل :

                                            ؟  القدم ةمن اهم مهارات كرة القدم هي الدحرجة بواجه 

إن مثل هذه األســــــئلة التي تســــــتدعي إجابة من كلمة واحدة أو يجيب عنها الطالب بنعم أو ال، هذه  

 وليست متعددة االجابات مثل: الطالباألسئلة ال تثير فكر 

  املباراة في الهجوم ؟كيف نحاف  على التقدم اثناء  املدرب؟ما سبب تغير خطة الفريق من قبل 

 اتباعها،ي يجب أن تراعيها في اســـــــــــــتخدام األســـــــــــــئلة، وأن تحر  على  إليك أخي املدرس القواعد الت

 ومن أهم هذه القواعد ما يلي :

يجب أال توجه األســـئلة بصـــفة دائمة إلى مجموعة معينة من الطالب دون بقية طالب الفصـــل، -1 

 إذ يجب أن يشترك جميع الطالب في الحوار الذي يدور في غرفة الصف  

 يجب أن ت جع األسئلة عمليات التفكير وليس مجرد سرد املعلومات  -2   

ط للتـدريس، بحيـث تصـــــــــــــمم وتصـــــــــــــاغ بـدقـة،  يجـب أن تعـد األســـــــــــــئلـة بعنـايـة في مرحلـة التخطي-3    

ويشـــمل ذلك دقة الســـؤال وقصـــره ، ووضـــوح املطلوب منه ، بحيث يصـــبح    الدرس،لتخدم أهداف 

 السؤال مفهوما من قبل الطالب ألول وهلة  
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يجــب أن يكون املــدرس مرنــا في تلقي اإلجــابــات من الطالب، فال يتوقع إجــابــة محــددة في ذهنــه، -4    

 تعددة متقاربة تدور حول املطلوب  توقع إجابات م بل

 يجب أن يبتعد املدرس عن األسئلة املضيعة للوقت دون إهمال فكر الطالب  -5    

يجب أن ينتبه املدرس دائما ألهم قاعدة في مجال القاء األســـــــــــــئلة ، وهي   وقت االنتظار   وهو  -6    

الوقت الذي ينتظره املدرس بعد القاء الســـؤال حتى يســـمح للطالب باإلجابة ، ويســـتمر هذا الوقت 

لعدة ثوان بعد القاء الســــــــــــؤال ، وقد بين الدراســــــــــــات أن هذا الوقت ضــــــــــــروري الســــــــــــتقبال الطالب  

ؤال ، ثم بـدء العمليـة العقليـة ، وإصـــــــــــــدار االســـــــــــــتجـابـة املطلوبـة ، ونظرا للفروق الفرديـة بين للســـــــــــــ 

الطالب فقد يسـتجيب أحد الطالب مثال بعد مرور ثانية واحدة لسـؤاال ملدرس، اال أن على املدرس 

ان يـــأخـــذ في الحســـــــــــــبـــان بـــاري الطالب ، ومـــا بينهم من فروق فرديـــة ، فينتظر ملـــدة خمس ثوان على  

ألقل بعد توجيه الســـــــــــــؤال ، قبل أن يســـــــــــــمح باإلجابة، حتى لو أبدى بعض الطالب اســـــــــــــتعدادهم  ا

 لإلجابة قبل مرور هذا الزمن  

يجب أن يغير املدرس من طريقته في توجيه األســــــئلة، فعين الطالب الذي يوجه إليه الســــــؤال  -7      

متاحا لجميع الطالب في املرة  مســـــبقا أحيانا، ويعينه بعد القاء الســـــؤال مرة اخرى، ويترك الســـــؤال

 الثالثة، وهكذا  

يجب أن يســـتخدم املدرس عبارات املدح والثناء، وكذلك حركات الجســـم والوجه التي ت ـــجع  -8      

يجب أال يســــتخدم املدرس األســــئلة على أنها نوع من أســــاليب -9  الطالب على االســــتمرار في االجابة  

ــــأنهم، فهـــــذا األم الطالب وتحقير شــــــــــــــ إثـــــارة العقـــــل، وتنميـــــة املهـــــارات  تعجيز  ر يفقـــــدهـــــا قيمتهـــــا في 

 االجتماعية، والقدرات الذاتية  

 أسئلة التذكر: 
أن يتعرف بــاملعلومــات أو يســـــــــــــتــدعيهــا، القــدرة على التــذكر هي   الطــالــبتتطلــب هــذه األســـــــــــــئلــة من  

قـارن أو ليس مطـالبـا بـأن ي  الطـالـبالقـدرة العقليـة الوحيـدة املطلوبـة لإلجـابـة على هـذه األســـــــــــــئلـة، فـ 

 يربط أو يقوم من عنده بأي عملية تفكير استقرائية كانت أم قياسية  

 التذكر: أمثلة ألسئلة 
 في أي عام دخلت لعبة كرة السلة الى العراق؟ -1

 لعبة كرة السلة؟من مؤسس  -2

 ؟ وفي أي محافظة عراقية  السلة اول مرة ؟لعبة كرة  تلعبمتى   -3

 ؟مناولة ؟ وما خصائص كل  ما هي عدد املناوالت في لعبة كرة السلة  -4
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 ؟ههو شكل ملعب كرة السلة و ما قياساتما  -5

 أسئلة التفسير : 
 في هذا النوع من األسئلة يكتشف أو يستخدم العالقة بين فكرتين أو أكثر   الطالبإن 

 : أمثلة على أسئلة التفسير

 امللعب ؟التي تستخدم في الدفاع عن  الطبطبة العالية في لعبة كرة السلة هي نفسها هل -1

 الصدرية ؟و املناولة  –الصفات  –حيث املرتدة مناملناولة قارن بين  -2

 التطبيق: أسئلة 
ما ســــــبق أن تعلمه من مفاهيم وتعميمات ومهارات ونظريات  الطالبفي أســــــئلة التطبيق يســــــتخدم 

 في حل مشكالت غير مألوفة لديه 

 أمثلة على أسئلة التطبيق : 
 ؟ يؤدي الطالب الطبطبة  كيف ، هي التنقل بامللعب من مكان الى اخر بصورة قانونية  ةالطبطب -1

 أسئلة مفتوحة النهاية : 
كبيرة في اإلجابة، ويعتبر هذا النمط من  واســـــــــــــتقالليةحرية   الطالبهذا النوع من األســـــــــــــئلة يعطي 

 من األنماط التي تثير التفكير 
 
                             األسئلة واحدا
 
             

 فاملدرس الذي يطرح على تالميذه األسئلة املفتوحة النهاية يهدف تفكير ابتكاري أصيل 

 أمثلة على هذا النوع من األسئلة : 
 ؟ (   قانون كرة السلة مثال ذلك أسئلة التنبؤ ) ما التغيرات التي يمكن أن تطرأ على 

ــير  االفتراض )مثال أســـــئلة   لة تحكيمية اثناء خطاء من حاما الفروض التي يمكن أن تقترحها لتفســـ

، اكتب ثالث   اصــــــابات الالعبينفي ضــــــوء دراســــــتك ملشــــــاكل   التعميم )؟ (  مثال أســــــئلة  قبل االعب

 ؟ (    بالالعب اثناء اللعب العنيفتعميمات في األضرار التي يمكن أن تلحق 

 ؟ (   سخطة الدرس الذي يضعها املدر مثال أسئلة االستنتاج املفتوح ) ما الذي تستنتجه من 

اصدار احكام على قيمة األشياء   من الطالبهذا النوع من األسئلة يتطلب : أسئلة التقويم

   الخ والسلوك واالختبارات واألعمال واألفكار

 :  أمثلة على أسئلة التقويم
 ملاذا ؟و ؟   فاع عن امللعب ام الهجوم السريعدالأيهما أفضل  -1

 ملاذا؟ للمهارة؟االخطاء القانونية هو اعداد منهج تعليمي هل تعتقد أن عالج مشكلة  -2
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 ملاذا  ترفيهية؟التمارين االستشفائية في املسبح او في رحلة أيهما تحب لقضاء  -3

 ثالثًا : استخدام الوسائل و المواد التعليمية : 
 قد  مهارة،التعليمية أمر ال يخلو من  واملوادإن استخدام الوسائل 

 
 متحمسا

 
 ما نجد معلما

 
    فكثيرا

 
       

 
             

 
      

 لدرجة أنها شتت 
 
                استخدم عدة مواد أو وسائل تعليمية في الدرس وكانت كثيرة جدا
 
انتباه                                                          

 يحضر الطالب،
 
      و أحيانا
 
نموذجا لتبسيط تركيب معقد للتالميذ فيكون النموذج أكثر  املدرس         

 مما يسبب التباس الفهم وسوء وضوح املفاهيم 
 
                                         تعقيدا
 
   الطالب لدى      

 استخدام اللغة العربية :  رابعًا:
 
 
 من مادة تخصصك وقم بتدريسه مركزا

 
 خطط درسا

 
                                

 
اللغة العربية الصحيحة في  على: استخدام        

إن  صحيحة مالحظة:على صياغة استفساراتهم وإجاباتهم بلغة عربية  مساعدة الطالبالتدريس 

     
 
 نسبيا

 
 طويال

 
     هذا األسلوب يستغرق وقتا

 
      

 
     

 
                       

 التعزيز: خامسًا 
    درست في مقرر علم النفس التربوي مفهوم التعزيز 

 التعزيز: مفهوم 
أثر يتبع األداء أو االستجابات ويؤدي إلى الشعور   هو:فالثواب  والعقاب،يقصد بالتعزيز الثواب 

 بالرض ى أو االرتياح، أما العقاب فيمكن أن يعرف في االتجاه العكس ي 

 أنواع التعزيز :   
  للتعزيز نوعين هما

 التعزيز غير اللفظي  -2التعزيز اللفظي     -1 

هل من األفضل استخدام التعزيز اللفظي بمفرده في بعض املواقف والتعزيز غير اللفظي في 

يجب أن تعرف أنه من الضروري أن  مواقف أخرى ؟ أم من األفضل أن يقترن كالهما مع اآلخر ؟

  
 
 و ممال

 
 حتى ال يصبح رتيبا

 
  يكون التعزيز متنوعا

 
      

 
                 

 
                    

 

أكتب   -على ذلك السؤال من الطالبلب التفكير وأجاب عدد بطرح سؤال يتط درسينقام أحد امل

 بمعزز غير لفظي 
 
 مقترنا

 
 لفظيا

 
                معززا

 
       

 
      

 
 إلجابات الطالب:     

 إجابة جيدة

 إجابة جزء منها صحيح 

 5تدريب 
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 إجابة بعيدة عن املطلوب 

 أعرض ما كتبته على مشرفك ، ثم مثل له التعزيز غير اللفظي   

 وأنماطإن إتقانك ملهارة اســــتخدام التعزيز اللفظي واقترانه بالتعزيز غير اللفظي مع تنويع أشــــكال 

كما أن اســــــتخدام التعزيز أمر ضــــــروري لت ــــــجيع الطالب ال جولين    األهمية،التعزيز أمر في غاية 

 زيادة ويمكنك  الفصـــــــــل،أو ضـــــــــعاف املســـــــــتوى الذين ال يشـــــــــاركون عادة في النشـــــــــاط الذي يدور في 

كما أمه من الضـــــروري أن تكون األســـــئلة   االبتســـــامة،ببعض املعززات مثل  هؤالء الطالبمشـــــاركة  

و هذا يســـهم في زيادة مشـــاركتهم تدريجيا من  وفوريمباشـــر   والتعزيزاملوجهة إليهم بســـيطة وســـهلة  

 املدرس   اجل الحصول على تعزيز

 تنويع الحركة و الصوت :  سادسا:
بعض حصـــص اليوم الدراســـ ي في بعض املواد تركت ســـمعة ســـيئة لدى  أنه توجد   املدرس تعلم أخي

أسـلوبه   املدرس  بأن هذه الحصـص تجلب النوم ألن  انطباع الطالبوهذا الشـعور يعكس  الطالب،

 ويقف أو يجلس في مكانه ثابتا طوال الدرس   بوتيرة واحدة،رتيب ويتكلم 

ويشــــــــد  للتلميذ حيث يجذب   واملســــــــموعةيعتبر من املثيرات املرئية   والصــــــــوتإن التنويع في الحركة 

 ملتابعة الدرس   ويحفزهم الطالب
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  ةمهار المحاضرة الخامسة  

 إدارة الفصل 
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 مهارات إدارة الفصل   ثالثا: ❖

 األهداف المتوقعة في نهاية هذا الفصل 

 املدرس: أن يستطيع

 التعرف على مفهوم إدارة الفصل   -1

 يذكر أهمية إدارة الفصل   -2

 وصف طريقة تعديل السلوك كأسلوب إلدارة الفصل   -3

 وصف مدخل للجو االجتماعي االنفعالي في إدارة الفصل   -4

 في إدارة الفصل    وديناميتاهاوصف مدخل عمليات الجماعة  -5

 : مقدمة

إدارة الفصـــــل من املهام األســـــاســـــية للمعلم و التي يتوقف عليها إلى حد كبير مهام تنفيذ التدريس ، 

لكي يوفر بيئة   سيستخدمها املدر وإدارة الفصل هي مجموعة من األنماط السلوكية املعقدة ، التي  

ويـة و من تحقيق األهـداف  الترب  املـدرس تعليميـة منـاســـــــــــــبـة و يحـاف  على اســـــــــــــتمرارهـا ، بمـا يمكن

و فاعليته إلى حد كبير على حســـــــن إدارته للفصـــــــل و   املدرس التعليمية املنشـــــــودة  و تتوقف كفاءة

و قد تتســـاءل  التدريس،إدارة الفصـــل ذات صـــلة وثيقة بتنفيذ    فيه ومهاراتاملحافظة على النظام 

من هذا   هدفنا بها إنعن سبب فصل هذه املهارات عن مهارات تنفيذ التدريس رغم صلتها الوثيقة  

بما يمكنك من أن تعالج مشـــــــــــــكالت الفصـــــــــــــل بكفاءة  الفعالة،الفصـــــــــــــل أن تفهم ديناميات اإلدارة 

أنـــه ينبأي أن نعترف منـــذ البـــدايـــة بـــأننـــا ال نســـــــــــــتطيع أن نقرر أي املـــداخـــل أو الطرق   وفـــاعليـــة على

 وهي:سوف نناقش مع التدريب ثالث مهارات رئيسة  الفصل لذلكأفضل في إدارة 

 مهارة تعديل السلوك   -1

 مهارة الجو االجتماعي االنفعالي   -2

  العمل التعاونيمهارة عمليات  -3
و استطعت   الثالث،فهمت األنماط السلوكية اإلدارية التي تتضمنها كل مهارة من هذه املهارات    وإذا

كفـاءتـك في إدارة الفصـــــــــــــل وفعـاليتـك في   تالئمهـا،أن تتخير أنمـاط منهـا و أن تطبقهـا في املواقف التي  

 التدريس سوف تزداد إلى حد كبير   
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 الفصل: تعريف إدارة  
لـدى لتنميـة األنمـاط الســـــــــــــلوكيـة املنـاســـــــــــــبـة   املـدرس األنشـــــــــــــطـة التي يســـــــــــــتخـدمهـاهي مجموعـة من  

ــانية الجيدة ، وخلق جو اجتماعي   املناســــــبة،وحذف األنماط غير   الطالب، وتنمية العالقات اإلنســــ

 استمراريتهفعال و منتج داخل الفصل و املحافظة على 

  :الفصلأهمية إدارة   

لألهـداف التربويـة    تحقيق الطـالـبإذا ـكان التعلم مجموعـة من األنشـــــــــــــطـة التي تســـــــــــــتهـدف تيســـــــــــــير  

الشــروط التي   وتوفيركانت إدارة الفصــل تســتهدف خلق الظروف   وإذاعلى نحو مباشــر،   والتعليمية

 فإن هذا يعني أن اإلدارة الفعالة للفصل شرط ضروري للتعلم الفعال    ، يحدث في إطارها التعلم 

ــالـــة    والتربويـــةإن البحوث النفســـــــــــــيـــة   التي أجريـــت على فـــاعليـــة التـــدريس تؤكـــد أهميـــة اإلدارة الفعـ

   والتعليميةللفصل في تحقيق األهداف التربوية 

 السلوك:مهارة تعديل  -1

 هناك مسلمتان بدا منهما تعديل السلوك هما :

 أن التعلم يمكن تفسيره في جميع الظروف على أساس مجموعة قليلة العدد من العمليات هي :

 االنطفاء    –العقاب  –التعزيز السلبي   -اإليجابي التعزيز  

 إلى حد كبير عن طريق التحكم في الوقائع البيئية   وتوجيههأن التعلم يمكن ضبطه 

اكتســــــاب ســــــلوك معين مرهون بالتعلم ، شــــــريطة   هي أن الســــــلوك،إن النقطة الجوهرية في تعديل 

 أن يثاب أو يكافأ هذا السلوك  

  الســـــــــــــلوك، في تعــديــل    املــدرس  التعزيز أو العقــاب من أهم الجوانــب التي يجــب أن يهتم بهــا  وتوقيــت

املرغوب فيه يجب أن يعزز بد حدوثه مباشـــــــــــــرة   و الســـــــــــــلوك الغير مرغوب فيه  الطالبفســـــــــــــلوك 

 مباشرة، ينبأي أن يتبعه العقاب

 فالتعجيل باإلثابة أو العقوبة أمر جوهري في تعديل السلوك  
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بنيان  السادسة    المحاضرة

   واأللعاب الصغيرة  الفريق
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 (واأللعاب الصغرية بنيان الفريق) السادسةاحملاضرة 

 بنيان الفريق:  ❖

في حالة تجميع بعض الالعبين معا لكي يصبحوا فريقا رياضيا في نشاط رياض ي معين فعندئذ        

يشار الى هذه العملية بأنها محاولة تشكيل او بنيان فريق، وتزداد فاعلية وانتاجية الفريق كلما 

 ازدادت رغبتهم في تكوين الفريق باإلضافة الى عوامل اخرى.

ياض ي ليس عبارة عن مجموعة ترتدي رداء موحدا بل هو اكبر من ذلك، اذ ان الفريق الر        

فالفريق هو مجموعة نشطة من االفراد التزموا بإنجاز اهداف معينة يتفاعلون معا بصورة  

 ايجابية ويقدمون نتائج عالية القيمة. 

الطلبــة هم خليط متنوع من بيئــات وعــادات وثقــافــات مختلفــة تبعــا للمســـــــــــــتوى االجتمــاعي والبي ي  

واالســـــــــــــري وغيرهـا من العوامـل التي تتفــاعـل فيمــا بينهــا لتنتج ســـــــــــــلوكيــات لـدى الطلبــة تكون ظـاهرة  

بشـــــــكل واضـــــــح في العديد من االماكن ابرزها املدرســـــــة والتي تعد املكان الذي يتجمع فيه الكثير من 

الطلبة متقاربي االعمار في مرحلة توصــــــــــــف بســــــــــــن املراهقة والتي يمكن التعبير عنها بمرحلة حرجة  

ولصــــعوبة هذه املرحلة يقع على عاتق    ويكون عرضــــة للتأثر  ال ــــخصــــيةكون الطلبة في مرحلة بناء 

املــدرس بصـــــــــــــورة عــامــة ومــدرس التربيــة الريــاضـــــــــــــيــة بصـــــــــــــورة خــاصــــــــــــــة دور مهم فيــه ضـــــــــــــمــان ثبــات  

الصـــــــــــف الدراســـــــــــ ي وكبح جماح الســـــــــــلوكيات الغير مرغوب بها وتحويلها وتنظيمها الى  واســـــــــــتقرارية 

ولكي يحقق املدرس هذا الهدف عليه ان يخطط بشــــكل واضــــح لطريقة تعامله  ســــلوكيات ايجابيه.

مع الصــف الدراســ ي وخاصــة في املراحل الدراســية امللتحقة حديثا باملدرســة والتي يكون الطلبة فيها 

ولم يألف بعضـهم بعضـا، تتصـف هذه املرحلة بالكثير من الصـراعات واملشـكالت    لم يلتقوا مسـبقا

لزعامة او محاولة السخرية من االخرين  بين الطلبة اغلبها نتيجة الرغبة بالحصول على السلطة او

ــلبا على كل من التحصــــــيل الدراســــــ ي وكذلك على الحالة   امل ــــــحونةاألجواء كل هذه  ســــــوف تؤثر ســــ
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لعـــام للصـــــــــــــف، وعلى املـــدرس التعـــامـــل بصـــــــــــــورة صـــــــــــــحيحـــة مع هـــذه املتغيرات النفســـــــــــــيـــة واملنـــا  ا

كمجموعة واحدة، اذ ال يمكن ان يتحقق النجاح مالم يتم النظر للصــــــف كمجموعة واحدة يجب 

وفي هذا الصـدد سـوف يتم اسـتعراض افضـل  عليها ان تؤدي افضـل ما عندها للوصـول الى الهدف.

املجموعـــة وهو نموذج عـــالم النفس بروس توكمـــان    النمـــاذج التي حللـــت وعـــالجـــت موضـــــــــــــوع بنـــاء

Bruce Tuckman 1965  املطلوب  الــذي اقترح نموذجــا لتطوير اي مجموعــة لوصـــــــــــــولهــا الى الهــدف

مراحــل متتــابعــة. وفي   4الحقــا لســـــــــــــلم توكمــانل والــذي كــان مبني في البــدايــة على     اطلق عليــه  والــذي

ة مرحلة خامسـة إلى نموذجه. وتتصـف كل  قام توكمان باالشـتراك مع باحث آخر بإضـاف  1977عام 

مرحلة من هذه املراحل بخصـــــــــــــائص على كل مدرس مراعاتها ألنها تؤســـــــــــــس لنجاح العمل بصـــــــــــــورة  

 يلي خصائص سلم توكمان:عامة، وفيما 

كــل املرحــل هــدفهــا التهيئــة    كــل مرحلــة مبنيــة على املرحلــة التي تســـــــــــــبقهــا.  تكون من مراحــل متتــاليــة.

الخمســـــــة التالية تهدف الى تشـــــــكيل   لاألداء. املراحاي مرحلة يؤثر ســـــــلبا على    لاألداء. تجاهملرحلة 

املجموعـة ملواجهـة التحـديـات التي تواجههم ومعـالجـة املشـــــــــــــاكـل وإيجـاد الحلول والتخطيط للعمـل 

 واداء الواجبات وكما يلي:

 املجموعات:املراحل الخمس لسلم توكمان لتطوير 

 Forming                                     مرحلة التشكيل .1

 Storming                                  مرحلة العصيان  .2

 Norming                التوافق  -مرحلة االستقرار  .3

 Performing                                    مرحلة االداء  .4

     adjourning                                   االنهاء   مرحلة .5

 وفيما يلي شرح لكل مرحلة من هذه املراحل: •
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 :Formingرحلة التشكيل م 

ــاء املنــاســـــــــــــبين للمجموعــة،  وهي اولى مراحــل تكوين املجموعــة والتي من خاللهــا يتم اختيــار االعضــــــــــــ

ــا ـكــان    عليهـــا الحقـــاوتعـــد من اهم املراحـــل اذ تعتمـــد   ــا ـكــان االختيـــار صـــــــــــــحيح كلمـ نتـــائج االداء فكلمـ

تي رادي: وهي الحـالـة ال بـاســـــــــــــتطـاعتنـا توقع النتـائج، ويمكن ان تـأخـذ مرحلـه التكوين شـــــــــــــكلين وهمـا:

يقوم فيهــا املــدرس او املــدرب بــاختيــار اعضــــــــــــــاء الفريق اعتمــادا على االختبــارات الخــاصــــــــــــــة بــاألداء  

والخبرة ال ـــــــــــــخصـــــــــــــيــة مع امكــانيــة ابعــاد االفراد غير املالئمين ومثــال عليــه اختيــار فريق املــدرســــــــــــــة 

املدرب ابعاد  وهي الحالة التي ال يســــتطيع فيها املدرس او  :ال ارادي  للمشــــاركة في بطولة لكرة القدم.

ــاء املجموعة ومثال عليه تدريس الصــــــــــفوف والشــــــــــعب اذا ان كل شــــــــــعبة تمثل مجموعه وال  اعضــــــــ

 يستطيع املدرس اقصاء احد الطلبة وعلية ان يتعامل معهم

 صفات مرحلة التشكيل:

 يسود التعامل الرسمي بين الطلبة.  -1

 ما يميل له.نشوء اول بوادر الصداقات املستقبلية بين الطلبة كل حسب   -2

 العديد من التساؤالت عن شخصية كل طالب.  -3

 في هذه املرحلة الى النقاط ادناه:  التأكيدعليك كمدرس 

 تعريف الطلبة بنفسك والتعرف على الطلبة.  -1

 هو مسموح وما هو ممنوع. وقواعده وماتوضيح قوانين الدرس   -2

 ت جيعهم على العمل كمجموعة.  -3

 الهدف من تواجدهم ضمن درس الرياضة.التأكيد على    -4

 االحترام املتبادل اساس العالقات بين الطلبة فيما بينهم واالستاذ.  -5
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 Stormingرحلة التصارع م 

محاولة كل فرد    وهي  وهي املرحلة الثانية في تكوين املجموعة وتتصف بالعدائية والعصيان نوعا ما

من افراد املجموعـة بـإدارة الفريق او بســـــــــــــط ســـــــــــــيطرتـه على االغلبيـة او الرغبـة في كســـــــــــــب اهتمـام 

املدرس او عدم املباالة واالنســــــــــــحاب لدى البعض وكل هذا ممكن ان يولد نزاع قد يظهر بأبســــــــــــط  

يكون شـــــــــديد  وقد يصـــــــــل الى االشـــــــــتباك البدني في بعض الحاالت، وعلى املدرس ان   حاالته بالكالم

ــأنها ان   وابداء  املالحظة في ت ــــخيص الطلبة العدائيين رأيه الواضــــح ضــــد هذه الحالة والتي من شــ

  مرحلةوكلما قصرت   تضعف بنيان املجموعة،

مالحظةة: عع  املجموعةات قةد ال تخره نهةائيةا من هةذه املرحلةة وال تصةةةةةةةةةةةةةل بتةاتةا الى ا  انتةاه او  

 .ضعف املدرس في حل املشكالت انجاز خالل فترة تواجدها معا نتيجة

 صفات مرحلة التصارع:

 يعبر االفراد عن افكارهم الخاصة ومشاعرهم. .1

 كل طالب يعتقد ان رأيه هو الصواب. .2

 في االخرين. والتأثيريزداد التنافس على النفوذ   .3

 هم واجبات املدرس:أ

 التأكيد والتذكير بقواعد وانظمة الدرس. .1

 حدوثها.حل املشكالت بسرعة حال  .2

 التوضيح للطلبة ان هذه املرحلة طبيعية ويجب اجتيازها سوي  .3

افق  -مرحلة االستقرار   Norming التو

وهي املرحلة الثالثة في سلم توكمان وفيها يعتمد أعضاء املجموعة عدد من املعايير والقواعد 

وتظهر   لتنظيم عالقاتهم لتحقيق الهدف املطلوب وتقل املشكالت ويزيد تقبل بعضهم بعضا

الثقة بشكل واضح بين أعضاء املجموعة مع غض الطرف عن االخطاء واالختالفات فيما بينهم 

 .كونهم وصلوا مرحلة اكبر من الوعي والنضج واهمية الوصول الى الهدف



  

34 
 

افق: -صفات مرحلة االستقرار   التو

 شعور الطلبة بأنهم جزء من املجموعة. •

 اآلخر وحل اغلب الخالفات.  أحدهمتقبل الطلبة  •

 اتفاق الطلبة على اهمية الوصول للهدف.  •

 اهم واجبات املدرس:

 الذي تم الوصول اليه سويا .  وتوضيح التقدمت جيع الطلبة  .1

 بأنفسهم.زيادة املسؤوليات امللقاة على الطلبة لتحسين ثقتهم  .2

 Performingمرحلة االداء 

وهي اهم مرحلة من املراحل وهي ســبب وجود املجموعة في الوصــول الى الهدف الذي حدده املدرس 

ســواء الفوز ببطولة او انجاز عمل تطوعي او غيرها من الواجبات، وفي هذه املرحلة تصــبح العالقة 

  بين املجموعة جيدة ويعملون كوحدة واحدة ويبرز بشـــكل ملحول التعاون والرغبة بالفوز وتناســـ ي 

في االداء والرغبة في التواجد ضــــمن املجموعة لتقديم االفضــــل معتمدين اكثر على   الهفوات وزيادة

   انفسهم.

 صفات مرحلة االداء:

 التركيز على اتمام الواجبات. .1

 كل طالب يعرف دوره وما مطلوب منه. .2

 اكمال عمل تطوعي(. –الوصول الى الهدف )بطولة   .3

 اهم واجبات املدرس:

 وة لتكون دافع ملواصلة االداء.ابراز نقاط الق .4

 اعطاء التغذية الراجعة للطلبة حول تقدم العمل. .5

 تخويل بعض املهام املمكنة الى الطلبة بدل عنه. .6
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 Performingرحلة االداء م 

وهي اهم مرحلة من املراحل وهي سبب وجود املجموعة في الوصول الى الهدف الذي حدده املدرس 

سواء الفوز ببطولة او انجاز عمل تطوعي او غيرها من الواجبات، وفي هذه املرحلة تصبح العالقة 

  بين املجموعة جيدة ويعملون كوحدة واحدة ويبرز بشكل ملحول التعاون والرغبة بالفوز وتناس ي 

في االداء والرغبة في التواجد ضمن املجموعة لتقديم االفضل معتمدين اكثر على    الهفوات وزيادة

   انفسهم.

 صفات مرحلة االداء:

 التركيز على اتمام الواجبات. -1

 كل طالب يعرف دوره وما مطلوب منه. -2

 اكمال عمل تطوعي(. –الوصول الى الهدف )بطولة   -3

 اهم واجبات املدرس:

 القوة لتكون دافع ملواصلة االداء.ابراز نقاط   -1

 اعطاء التغذية الراجعة للطلبة حول تقدم العمل. -2

 تخويل بعض املهام املمكنة الى الطلبة بدل عنه. -3

 adjourning  مرحلة االنهاء

وهي املرحلة الخامسة واالخيرة والتي تختم عمل املجموعة ويمكن مالحظتها في شكلين االول عند  

بطولة يتم االستراحة وتفكك الطلبة لبرهة من الزمن لحين العودة لواجب او بطولة االنتهاء من  

بينهم  الطلبة فيما  التخرج من املرحلة الدراسة والتي لن يلتقي بعدها  ثاني وهو  في شكل  او  ثانية 

بواجب مع مدرسهم ويطلق ايضا على هذه املرحلة بمرحلة الحداد كون املجموعة سوف تمر بحزن 

تب مع نتيجة  اهداف  سويا  حققوا  مجموعة  كونهم  ثمار  حصدوا  ان  بعد  بعضهم  عن  اعدهم 

 مدرسهم.

 صفات مرحلة االنهاء:

 والفوز. باإلنجازالشعور االيجابي  -1

 الرغبة في الدخول لتحدي جديد.  -2

 . هجموعالحزن على فراق امل -3
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 اهم واجبات املدرس:

 الطلبة. تقييم االداء السابق وتثبيت خطوات النجاح لدى 

 الشكر والثناء لكل الجهود التي قدموها الطلبة.

                                  لكل ش ي  نهاية وانه حالة طبيعية.التوضيح للطلبة ان 

 
  يبي   فاعلية المجموعة حسب كل مرحلة 

                                     مخطط بيان 
           

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من الجهود    مما تقدم يتضح ان مرحلة بنيان املجموعة عملية ليست بالبسيطة وتتطلب الكثير

خاصة من قبل املدرس كونه املسؤول االول عن نجاح او فشل املجموعة، وكونك مدرس للتربية 

الرياضية ستكون هذه املراحل واضحة بشكل اكبر من باري الدروس نتيجة قرب الطلبة منك ويمكن 

مجموعة   خاللهمن   وطلبتك  مدرستك  من  وتجعل  للطلبة  والبدنية  النفسية  الحالة  على  تؤثر 

تساعدهم  خبرات  وتكسبهم  سويا  الطيبة  االوقات  تتشارك  املسؤولية  تحمل  على  قادرة  متفوقة 

حياتهم   في  بالعمل  وتنش ئمستقبال  مؤمنا  عن   جيال  واالبتعاد  واالنتاج  العمل  وحب  الجماعي 

 .االنتقا  والتقليل من شأن االخرين

 

 -(: Small Gameااللعاب الصغيرة ) ❖
النشاطات البدنية فاعلية كونها تجمع بين املنافسة و   أكثرتعد االلعاب الصغيرة واحدة من         

املتعة في آن واحد، وقد القت االلعاب الصغيرة رواجا كبيرا ليس فقط على صعيد املجال التربوي 
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اب الحي او االكاديمي بل بداياتها كانت متمثلة باأللعاب الشعبية والتي كانت تمارس بين اطفال وشب 

نتيجة الحاجة الطبيعية لحب املتعة والتنافس لدى االشخا ، وال تكاد تخلو ذاكرة   جاءتوالتي  

اي شخص منا من احدى االلعاب الصغيرة الشعبية التي غالبا ما كنا نمارسها وتركت لنا كم كبير 

ة الرياضية وعادة وتدخل االلعاب الصغيرة في درس التربي  من الخبرات املهارية والنفسية االيجابية.

ما تستخدم في القسم الختامي من الدرس والتي يكون الغرض منها الترويح وخلق جو مرح في الدرس 

التعلم. وفي هذه  الدرس لتعزيز  الرئيس ي من  اللعبة الصغيرة لها عالقة بالجزء  ويفضل ان تكون 

اساتذت الكثير من  فهنالك  وفائدتها  تاريخها  الى  كثيرا  اتطرق  لن  تناولوا السطور  االفاضل ممن  نا 

االلعاب الصغير في مؤلفاتهم اال انني سوف اجعل من هذا االلبوم مكتبة متواضعة يمكن لطلبتنا 

االلعاب   في هذه  يراعى  امليدانية وسوف  في دروسهم  منها  االستفادة  الجدد من  واملطبقين  االعزاء 

والنفسية لدى الطلبة مع ايضاح آلية واقعية تنفيذها واحداثها االثر االيجابي من الناحية البدنية  

في  وكيفية تجاوزها. وهنالك طريقة متعارف عليها  اللعب  اثناء  التي قد تحدث  التنفيذ واملعوقات 

لأللعاب   خا   سجل  في  وادراجها  معرفتها  رياضية  تربية  مدرس  كل  على  الصغيرة  اللعبة  كتابة 

 الصغيرة يمكن الرجوع اليه عند الحاجة، وهي كما يلي:

 م اللعبة:اس

 الهدف من اللعبة: 

 عدد الالعبين:

 االدوات املستخدمة: 

 ايضاحي للعبة ان امكن. اللعب: رسمطريقة وساحة 

 وهنالك مالحظات عامة تنطبق على جميع االلعاب الصغيرة يجب مراعاتها اثناء اللعب وهي:

 ان يتم ضمان سالمة جميع الطلبة اثناء اللعب. 

املبال  اللعب  ايقاف  ألنه  تجنب  القصوى  الحاالت  في  اال  التنظيم  او  الشرح  فيه لغرض  غ 

 يقطع حماسة الطلبة واندفاعهم اثناء اللعبة. 

اللعبة   نهاية  في  الفائز  نتيجة  واعالن  التحكيم  في  ضمن   والحفالالعدالة  والنظام  الهدوء  على 

 املستوى املقبول. 
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السابعة  حاضرة  امل

  لبةانواع الط
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 لبة انواع الط ساععةمحاضرة ال

 

تميزه عن غيره من زمالئه تبعا للثقافة واملجتمع والبيئة املحيطة، وقد   طالب شخصيةكل ل

 سبعة انماط سوف وكما يتبين ادناه:  الطلبة الىقسم املختصون شخصيات 

 القائد االيجابي(.الطالب ) ❖

 )املشاكس(.  الطالب ❖

 التابع(. الطالب ) ❖

 املنعزل(.الطالب ) ❖

 كبش الفداء(.الطالب ) ❖

 املهرج(.الطالب ) ❖

الذي يأخذ دور مساعد او معاون املدرب وهو الذي ي جع  الطالبوهو  القائد االجيايب(:الطالب )

نضجا ومتعاونا مع   الطالبويعد من اكثر  الطلبة زمالئه ويساعدهم ويخلق جو من الثقة بين 

 . ممثل الطالبة زمالئه وغالبا ما يشغل منصب 

با ما  وهو غال لطلبة او ا املدرسالذي يميل الى العمل ضد  الطالب وهو  املشاكس(:الطالب ) 

ت خيص مثل   املدرس عن طريق مقاومة تعليماته وعلى  التعليمية يسبب توتر اجواء الوحدة 

 هذه الحاالت والعمل على الحد من السلوك السلبي بطريقة الحوار االنفرادي. 

وامليل الى صداقة  ممثل الطالبة او  املدرس الذي يميل الى التودد الى  الطالب وهو  :الطالب التابع

شعبية ونفوذ وتأثير على املجموعة ومحاولة تقليدهم والتصرف بنفس سلوكهم،  للطلبة ذواكثر 

مساعدة هذا النوع وذلك بتعزيز ثقتهم بنفسهم وبذاتهم واعطائهم واجبات يمكن ان  ملدرس وعلى ا

 يبرعون بها ليزداد تقديرهم لذاتهم ويشعرهم بفاعليتهم في الفريق. 
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من االنضمام الى املجموعة وانشطتهم،  أكثروهو فرد يميل الى االنفراد بنفسه  املنعزل: بالطال 

وهذا الفرد في الحقيقة ال يرغب باالنعزال اال انه قد يتصف ببعض العادات او وسائل االتصال 

 غريبة مما يولد عدم ارتاح يجعلهم يرفضون انتمائه للمجموعة. لطلبة التي قد يراها بعض ا

مصطلح كبش الفداء يقصد به ال خص الذي يتحمل اللوم او العقاب   كبش الفداء(:لب )الطا 

عن افعال االخرين او الذي يتحمل مسؤوليه الخطأ او الفشل بدال من االخرين وغالبا ما يتصف 

بضعف امكانياته في مواجهة الصعوبات لذي يميل زمالئه للقيام بعملية )االسقاط( لطالب هذا ا

 او ازاحة الفشل عليه.وهي نسب 

الذي يمارس الترفيه واضحاك االخرين ملا يتميز به من خفة ضل  الطالب : هو املهرج(الطالب )

وحركات تدخل املتعة والسرور وغالبا ما يحتاج الفريق الى مثل هذا العضو كونه يخفف من عبأ 

و ما يطلق عليه )التهريج  االداء وهو ما نطلق عليه )التهريج االيجابي(، وهنالك نوع ثاني من وه

السلبي( والذي يرتبط بأحراج الزمالء او اهانتهم ويمكن ان يتحول هذا النوع من االشخا  عبا 

 على املدرب والذي يجب التعامل معه بصورة سريعة للحد من هذه التصرفات.    

 


