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مفيوم المنيج 
لقد احد ت التعاريؼ الك يرة لمفيـك المنيج ارباكا عند بعض التربكييف 

 في حقيقة االمر إلى العديد مف يرجعكالدارسيف، اال أف االختبلؼ في تعاريؼ المنيج 
العكامؿ المؤ رة في تمؾ التعاريؼ، كمنيا عمى سبيؿ الم اؿ ال الحصر االختبلفات في 

طبيعة كظركؼ المجتمعات، كال قافات السائدة، كالبيئات التعميمية المحيطة، 
كاالمكانات المتكفرة، كاألىداؼ التربكية المراد تحقيقيا، كما إلى ذلؾ مف عكامؿ تؤ ر 

جميعيا في طبيعة تمؾ التعاريؼ الك يرة، بمعنى اخر فاف تعريؼ المنيج يتا ر 
بالجكانب االقتصادية كاالجتماعية كالقيمية كالسياسية كالفكرية السائدة في المجتمع 

. كالتي تنعكس عمى مسيرتو كتطمعاتو كآمالو
تعريف المنيج في المغة 

 كما كرد ذكر يعرؼ المنيج في لساف العرب البف منظكر عمى انو الطريؽ،
لكؿ جعمنا منكـ شرعة  "(48) آيةكممة منياج في القراف الكريـ في سكرة المائدة، 

المشتقة مف  (curriculum) تقابؿ كممة منيج كممة اإلنجميزيةكفي المغة ". كمنياجا
 .األصؿ البلتيني كتعني مضمار السباؽ

المنيج بمعناه التقميدي 
ينظر لممنيج عمى انو مجمكعة المعارؼ كالمعمكمات التي تقدميا المدرسة 

حتكم ىذه الكتاب عمى كملممتعمميف مف خبلؿ مكاد دراسية محددة لكؿ تخصص، 
كىذا ، مجمكعة مف األفكار كالقكانيف كالنظريات كالحقائؽ التي تخص تمؾ المادة

المنيج يركز عمى نظرية المعرفة التي تساعد عمى تدريب العقؿ عمى الحفظ 
. كاالسترجاع لما تعممو المتعمـ مف المعمـ كمف الكتب المقررة

 ،شيئا خارج عف المنيجعمى أنو لنشاط المدرسي في المناىج التقميدية ؿ ينظر
كيعد ترفييا عف المتعمميف كاستغبلال لمكقت الضائع، فكؿ نشاط خارج حجرة الصؼ 



ستراتيجيات معاصرة في تدريس مناىج    الجامعة االردنيةصادق الحايك. د. أ....التربية الرياضيةوا 
 

2 

الجسدم كاالجتماعي  ال يدخؿ ضمف النميج، كبالتالي فالمنيج التقميدم ييمؿ النمك
 كما ييمؿ الميارات الحركية كالميارات الحياتية المختمفة التي ،كاالنفعالي كالميارم

تساعد المتعمميف عمى التكيؼ كالتأقمـ مع الحياه خارج المدرسة كتساعدىـ في حؿ 
اإلبداعية، كاالبتكارية، كالناقدة، كالتحميمية، )ميارات التفكير العميا ك، ىـ اليكميةمشكبلت
، كما يغفؿ المنيج التقميدم ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ مع اآلخريف (الخ...كالمنطقية

. التي اصبحت مطمبا ميما في ىذا العصر
النقد الموجو لممنيج التقميدي 

ىناؾ العديد مف االنتقادات المكجية لو،  ؼنظرا لممفيـك الضيؽ لممنيج التقميدم
: فالتعاريؼ الخاصة بالمناىج التقميدية اتسمت بعدد مف السمات أبرزىا

 اعتبار المادة الدراسية ما تقدمو المدرسة عمى شكؿ كتاب دراسي مقرر .
  اىتماـ المادة الدراسية بالجكانب العقمية لممتعمميف كتيمؿ الجكانب الجسمية

الخ، كينظر إلى عقكؿ المتعمميف عمى ...... كاالجتماعية كاالنفعالية كالميارية
. انيا مخازف لحفظ المعمكمات كمف  ـ استرجاعيا

 دكر المتعمـ في الصؼ سمبي، إذ يقتصر عمى تمقي المعمكمات مف المعمـ .
 أىماؿ األنشطة كالتطبيقات العممية كاعتبارىا جزءا خارجا عف المنيج .
 الفصؿ بيف المدرسة كحياة المتعمميف خارج اسكارىا .
 ال تخرج المادة التعميمية عف المكضكعات المطمكبة في االمتحاف .
  ،يضع محتكل المكاد الدراسية عدد محدكد مف المتخصصيف في المكاد الدراسية

كىـ مف يختار المادة تبعا لميكليـ دكف األخذ باالعتبار كجية نظر المعمميف في 
. الميداف أك المتعمميف أك أكلياء االمكر

  اغفاؿ حاجات كميكؿ كرغبات كقدرات المتعمميف، كما ال يأخذ بعيف االعتبار
. خبراتيـ السابقة عند اختيار المحتكل
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  غياب الفمسفة التربكية الكاضحة المنب قة عف األىداؼ كالنتاجات العامة كحاجات
. المجتمع

 المعتمدة عمى الشرح كالتمقيف مف قبؿ ك التقميدية في التدريس ائؽاستخداـ الطر
. المعمـ، كاالصغاء مف قبؿ المتعمـ

  المكاد الدراسية تككف منفصمة عف بعضيا البعض، كبعيدة عف الربط أك الدمج
. الرامي لتكامؿ المعمكمة

 عدـ تشجيع المتعمميف عمى المشاركة الفاعمة كالبحث كاإلطبلع .
 الكتابية  ات يعتبر التحصيؿ الدراسي ىدفا قائما بذاتو يتحقؽ مف خبلؿ االختبار 

. التي تقيس مدل حفظ المتعمميف لممعمكمة
  ،يتـ التعامؿ مع الجميع باعتبارىـ حيث ال يراعي الفركؽ الفردية بيف المتعمميف

. بالمستكل نفسو
 ارشاد لممتعمميف ال يكجد تكجيو أك .
  تضخـ المكاد الدراسية كالزيادة المستمره ليا بحجة الحصكؿ عمى أكبر قدر مف

. المعمكمات
 عدـ التركيز عمى الجانب العممي كالتطبيقي .

المفيوم الحديث لممنيج 
نتيجة لبلنتقادات التي كجيت لممنيج التقميدم، كاآل ار التربكية السيئة لتطبيؽ 
المفيـك الضيؽ لممنيج التقميدم، كتركيزه عمى المادة الدراسية، كفصؿ المدرسة عف 

الحياة العممية كالمجتمع، كتركيزه عمى تنمية الجكانب العقمية كاغفاؿ الجكانب األخرل 
في شخصية المتعمـ، كنتيجة أيضا لظيكر الك ير مف النظريات التربكية الحدي ة، 

كتقدـ الفكر السيككلكجي، كاالىتماـ بتنمية كتطكير جميع جكانب شخصية المتعمـ بما 
يتماشى مع حاجات المجتمع كفمسفتو، فقد جاءت الرغبو لتبني مفيـك حديث لممنيج 
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يككف أك ر شمكال، أخذا بعيف االعتبار التقدـ كالتطكر العممي كالتكنكلكجي، 
كالمشكبلت المعاصرة التي تكاجو األفراد كالمجتمع في عصر االقتصاد المعرفي 

 .كالعكلمو

ف كأصحاب االختصاص عمى أف المنيج الحديث ككقد اجمع الخبراء كالتربكم
يتمركز حكؿ الخبرات كاألنشطة المتنكعة التي تقدميا المدرسة داخؿ حجرة الصؼ 

المتكازف الشامؿ كالمتكامؿ لشخصية المتعمـ، كبما يحقؽ  كخارجيا لتحقيؽ النمك
. األىداؼ التربكية المكضكعة

يتسـ بعدد مف السمات كفي ضكء ما سبؽ نجد أف مفيـك المنيج الحديث 
: أبرزىا

  االىتماـ بشخصية المتعمـ مف جميع جكانبيا الجسمية كالعقمية كاالنفعالية
. كالميارية كاالجتماعية

  يتضمف المحتكل أنشطة كخبراتمرياضية كعممية كاجتماعية كركحية كفنية ك قافية
. متنكعة

 كليس المعارؼ كالمعمكمات فقط، ككنيا ، كحدة بناء المنيج ىي الخبرة المربية
. تضـ إلى جانب المعرفة الجكانب األخرل في شخصية المتعمـ

 دكر المعمـ مكجو كمشرؼ كمناقش كمعد كميسر لمبيئة التعميمية، كبذلؾ فيك 
. يتجاكز دكر الممقف

 دكر المتعمـ باحث نشط كمتفاعؿ بالنقاش كالحكار كتبادؿ اآلراء كاألفكار، فيك 
. يتخذ القرارات كيربط المعمكمات كيفسرىا كيحمميا

 ؽ كأساليب حدي ة في العممية التعميميةائاستخداـ استراتيجيات كطر .
 قكتحديات يتماشى المحتكل كالخبرات مع متطمبات العصر .
 كيحفزىـ عمى االبداع كاالبتكارىـكمكاىب يكشؼ قدرات المتعمميف  .
 ال ينفصؿ المنيج عف  قافة المجتمع كترا و كقيمو كعاداتو كتقاليدة .
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  إعداد المتعمميف لمكاجية متطمبات الحياة الحاضرة كالنظر إلى المستقبؿ
. كالتخطيط لو

  يراعى ميكؿ كحاجات كرغبات المتعمميف، كالمشكبلت التي قد تكاجييـ في
. حياتيـ العممية

 ييتـ بربط المدرسة باالسرة كبالمجتمع .
ف، كقد اختمفت كرؼ المنيج الحديث ك ير مف العمماء كالخبراء كالتربكمعكقد 

ىذه التعاريؼ تبعا لعدد مف المتغيرات التي تحيط بالفرد كالجماعة في كؿ مجتمع، 
:  لممنياجكمف ىذه التعاريؼ

كؿ ما يقدـ لممتعمميف مف خبرات تخطط ليا المدرسة كتكجييا لتحقيؽ : تايمورتعريف 
. األىداؼ المرجكة

. لممتعمـ، بما تشممة مف عمميات تعمـ كتطكير لؤلفرادطة خ: تعريف تابا
يتككف المنيج مف جميع الخبرات التعميمية التي يكتسبيا : كازوبل وكامبلتعريف 

. االطفاؿ تحت تكجيو المدرسة
األنشطة التعميمية المتمركزة حكؿ حاجات المتعمميف كاىتماماتيـ : دينيسونتعريف 

. المرتبطة بخبراتيـ المباشرة
.  كتككف المدرسة مسؤكلة عنياىاالنتائج المخطط ليا في التعميـ جميع: بيكرتعريف 
. سمسة مركبة مف المخرجات التعميمية المخطط ليا: جونسونتعريف 
مجمكعة الخبرات التربكية التي يضعيا مجمكعة مف المتخصصيف : تشامبتعريف 

. لممتعمميف ليتعممكىا في المدرسة
. خطة تعميمية لتحقيؽ مجمكعة مف الفرص التعميمية: سايمور ولويستعريف 
المحتكل الرسمي كغير الرسمي كالعمميات التي تسيـ في حصكؿ : دولتعريف 

. المتعمـ عمى المعرفة كالميارات كالقيـ تحت اشراؼ كتكجيو المدرسة
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. كؿ ما يكضع بصكرة قصدية لممتعمميف مف خبلؿ فيـ المعمـ لممنيج: جودالدتعريف 
مجمكعة الخبرات التربكية كاالجتماعية كالفنية كالرياضية كالعممية : قالدةتعريف 

كاالجتماعية التي تضعيا المدرسة كتعمميا لممتعمميف داخميا أك خارجيا 
الكسابيـ أنماط مف السمكؾ أك تعديؿ أك تغيير أنماط أخرل مف خبلؿ ممارسة 

. األنشطة البلزمة كالمصاحبة لتعمـ تمؾ الخبرات لمكصكؿ لمنمكالشامؿ
الخبرات كالمخرجات التعميمية المطمكبة المخططة كالمكجية التي : تانر وتانرتعريف 

. تقدـ لممتعمميف تحت اشراؼ المدرسة الستكماؿ نمكىـ الشخصي كاالجتماعي
 بعد ىذا االستعراض لتعريفات المنيج يرل مؤلؼ الكتاب الحايؾ أف المنياج ىك
ما تقدمو المؤسسة التعميمية مف خبرات كأنشطة تعميمية تعممية متنكعة مخطط ليا 

زف كالشامؿ لشخصية المتعمـ في كاالمت  تيدؼ لتحقيؽ النمكقداخؿ الصؼ كخارج
. ضكء األىداؼ كالمخرجات التعميمية المنشكدة
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مقارنة بين المنيج الحديث والمنيج التقميدي 
المنيج الحديث المنيج التقميدي المجال 

 طبيعة
المنيج 

  .المقرر الدراسي مرادؼ لممنيج -
 .يركز عمى الجانب المعرفي -

 .يركز عمى الجانب العقمي -

 . ابت كغير مرف -

حجمو كبير ككنو يركز عمى الكـ  -
 .في المعمكمات

 .المقرر الدراسي جزء مف المنيج التكامؿ -
ؽ ائيركز عمى الميارات الحياتية كطر -

 .التفكير المحتمفة

يركز عمى الجكانب العقمية كالجسمية  -
 .كاالنفعالية كاالجتماعية كالميارية

مرف كقابؿ لمتغيير كالتعديؿ تبعا لمتطكر  -
 . كالمكقؼ التعميميمالعمـ

 .يتناسب كطبيعة المتعمميف كقدراتيـ -

بناء 
المنيج 

يخطط لو متخصصكف في  -
 .المكضكع الدراسي

يركز عمى اختيار عنصر المحتكل  -
 .دكف العناصر األخرل لممنياج

 . كؿ مف لو عبلقة بالمنيجئويشترؾ في بنا -
األىداؼ )ىا شامؿ عناصر المنياج جميع -

 .( كاألساليب كاألنشطة كالتقكيـكالمحتكل

المادة 
الدراسية 

االىتماـ بالمادة عمى حساب  -
 .المتعمميف كاىتماماتيـ

 عف بعضيا ةفصؿمفالمكاد الدراسية  -
 .بعضاؿ

 .المقرر الدراسي غاية بحد ذاتو -

 .يركز عمى التنظيـ المنطقي لممادة -

الكتاب المدرسي بم ابة المصدر  -
 .الرئيسي لممادة

 .زخـ المادة الدراسية ككبر كحجميا -

لمادة اييتـ بالمتعمميف دكف أىماؿ  -
 .الدراسية

بشكؿ بط المكاد الدراسية ببعضيا ترت -
 .تكامؿـ

 .المتعمميف المقرر كسيمة تساعد عمى نمك -

يركز عمى التنظيميف السيككلكجي  -
 .كالمنطقي لممادة

يعتمد عمى مصادر متعددة كمتنكعة لممادة  -
 .التعميمية

التركيز عمى نكعية الخبرة  -

المعمم 

كظيفتو نقؿ المعمكمات مف الكتاب  -
 .إلى عقكؿ المتعمميف

 .يركز عمى المادة كاالمتحانات -

عبلقتو تسمطية، حازمة مع  -
 .المتعمميف

يتـ الحكـ عمى مدل نجاحو مف  -

مادة العممية المعمـ مرشد كمكجو كميسر لؿ -
 .التعميمية

عد االمتحانات ميركز عمى المتعمـ ك -
 .التقكيمية

عبلقتو ديمقراطية تقـك عمى اإلقناع  -
 .كاالحتراـ كتبادؿ األفكار
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المنيج الحديث المنيج التقميدي المجال 
 .خبلؿ نتائج االمتحانات

ال يراعي القدرات المختمفة كالفركؽ  -
 .الفردية

 .يشجع المتعمميف عمى حفظ المادة -

يتـ الحكـ عمى مدل نجاحو مف خبلؿ  -
 .المتكامؿ لممتعمميف النمك

ييتـ بقدرات المتعمميف كالفركؽ الفردية  -
 .بينيـ

يشجع المتعمميف عمى استخداـ عمميات  -
 .التفكير العميا

طرائق 
التدريس 

الطريقة التقميدية ىي السائدة كالتي  -
 .تركز عمى التمقيف

مصدر  المدرس كىك المعمـ ىك -
 .لمعمكمةا

ال تستخدـ الكسائؿ التعميمية  -
 .كالتقنية

  .التنكع باستخداـ استراتيجيات التدريس  -

يشترؾ المعمـ كالمتعمـ في عممية التعمـ   -
 .كالتعميـ

 .التنكع في استخداـ الكسائؿ التعميمية  -

المتعمم 

 . لممعمكمةمتمؽسمبي  -
 .ىـكرغبات ميكؿ المتعمميف أىماؿ -

يتعامؿ مع المتعمميف عمى إنيـ  -
 .قنفس المستكلب

يركز عمى تنمية الجانب العقمي  -
 .لممتعمميف

مف خبلؿ يقاس تقدـ المتعمميف  -
 .تحصمييـ في االمتحانات

 .نشط كمشارؾ فعاؿ  -
 .يركز عمى ميكؿ كرغبات المتعمميف  -

 .يراعي القدرات كالفركؽ الفردية  -

يركز عمى الجكانب المتعمقة بشخصية   -
 .ىاجميع المتعمميف

يحكـ عمى المتعمميف بمدل تحقيقيـ   -
 .لؤلىداؼ المنشكدة

حياة 
المدرسة 

عبلقة المتعمـ بالمعمـ كاإلدارة قائمة  -
 .عمى االستبداد كالتسمط

 .ال تكجد أنشطة مساعده -

ترابط مع الحياة خارج  ال اتصاؿ أك -
 .المدرسة

عبلقة المتعمـ بالمعمـ كاإلدارة عبلقة  -
  .ديمكقراطية قائمة عمى االحتراـ المتبادؿ

 .مميئة باألنشطة المتنكعة -

عبلقة قكية بيف المدرسة كأكلياء األمكر مف  -
 .جية كالمجتمع المحمي مف جية أخرل

 



 

 

 
 
 
 
 

. 

 

 

 الفصل الثاني
 

 عناصر مناىج التربية الرياضية



ستراتيجيات معاصرة في تدريس مناىج    الجامعة االردنيةصادق الحايك. د. أ....التربية الرياضيةوا 
 

10 

  (النتاجات) األىداف التربوية عنصر
أىمية تحديد األىداف التربوية في التربية الرياضية 

اف أم عمؿ جاد ال بد لو مف أىداؼ يسعى لتحقيقيا، فيي تحدد مسار العمؿ 
تنفيذه، فتحديد األىداؼ يساعد عمى رسـ الطريؽ كتحديد في ضكئيا يتـ كتنظمو ك

ؽ كأساليب ائالمحتكل كاألنشطة كاختيار االدكات كاالجيزة كالكسائؿ كاستراتيجيات كطر
 كما انيا تساعد عمى تقكيـ ، إلى تعديؿ أك تغيير أك حذؼاالتدريس، كما يحتاج منو

. المنيج كما تـ تحقيقو في سمكؾ المتعمميف
اف تحديد األىداؼ يحفز األفراد عمى النشاط المستمر كاالجتياد لتحقيؽ تمؾ 

عبارة عف جمؿ تصؼ بدقة  (التعميمية)األىداؼ، كيمكف القكؿ أف األىداؼ التربكية 
فيي تعيف  .ما يمكف القياـ بو خبلؿ حصة التربية الرياضية أك بعد االنتياء منيا

مستكل المتعمميف كالمشكبلت التي تكاجييـ، كما انيا إلى تعرؼ  عمى اؿالمشرؼ
 ؿ ما قدمو مف أنشطة كخبرات لممتعمميف خبلات نتاجإلىتعرؼ ملممعمـ ؿ معيار

الدرس، كتعيف المتعمـ عمى تنظيـ دركسو كمعرفة نتائج ما قاـ بو مف أنشطة كأعماؿ 
. رياضية

التعميمية في التربية الرياضية تعد مادة كمما سبؽ فاف تحديد األىداؼ التربكية لؿ
:  كذلؾ لبلعتبارات اآلتيةاألىمية،  في غاية

 عممية تخطيط مساعدتو في في لدكرىا  ،معمـ التربية الرياضيةتعد دليبل ؿ
 .الدركس

  تساعد المعمـ كالمتعمـ عمى تحديد األنشطة كالتمرينات المناسبة لطبيعة المتعمميف
 .كالميارة المراد تنفيذىا مما يكفر الكقت كالجيد لمكصكؿ لؤلىداؼ المنشكدة

  تحديد االدكات كاالجيزة كالكسائؿ كالمبلعب فيتساعد معمـ التربية الرياضية 
 .المراد استخداميا لتحقيؽ تمؾ األىداؼ
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  تقسيـ المحتكل إلى كحدات صغيرة يمكف فيتساعد معمـ التربية الرياضية 
 .تدريسيا بفاعمية كبصكرة تساعد عمى تحقيؽ األىداؼ المرجكة

  ؽ كأساليب التدريس ائطرإستراتيجيات كتساعد معمـ التربية الرياضية عمى تحديد
 .المرجكة المناسبة المراد استخداميا لتحقيؽ األىداؼ

 تنظـ العبلقة بيف  كتنسقيا مع الزمبلء كالمعمميف، ك،اإلدارةمع  سيؿ التكاصؿ ت
 المدرسة كأكلياء االمكر كغيرىـ مف أفراد المجتمع إلطبلعيـ عمى ماتـ إدارة

 كالتنسيؽ معيـ لمكصكؿ لمطريقة الم مى في التعاكف لتحقيؽ تمؾ ،تدريسو كتحقيقو
  .األىداؼ

 ص نقاط الضعؼ كالقكة، كاتخاذ اإلجراءات متساعد عمى تقكيـ المنيج كتشخ
 .البلزمة بيدؼ تطكير كتحسيف المنيج الدراسي

 تساعد عمى تقكيـ مستكل المتعمميف كقدرتيـ عمى اداء األنشطة كالتمرينات. 

 الميارية المناسبة التي تساعد بدكرىا عمى التأكد  ات تساعد عمى اختيار االختبار 
 .مف مدل تحقؽ األىداؼ المكضكعة

العنصر األكؿ مف عناصر مناىج التربية  (التعميمية)تم ؿ األىداؼ التربكية 
اال أف تمؾ التعريفات تجمع  الرياضية، كقد تـ تعريفيا بالعديد مف التعريفات المتنكعة،

في المحصمة عمى أف االىدؼ التربكية ما ىي اال نكاتج تعمـ أك تغيرات سمككية 
فيي بم ابة  يسعى المعمـ إلى احدا يا في سمكؾ المتعمميف كنتيجة لعممية التعمـ،

المرشد الحقيقي لممعمميف كلممشرفيف كلئلدارة كلكاضعي المناىج ككذلؾ لممتعمميف 
. انفسيـ الذيف كضعت مف اجميـ تمؾ األىداؼ

كيطمؽ عمى اليدؼ التربكم أيضا بانو كصؼ لمتغير المراد أك المتكقع حدك و 
لدل المتعمميف كنتيجة لمركرىـ بخبرات تربكية رياضية عممية كنظرية معينة، فتحديد 
األىداؼ يعتبر مف أىـ الخطكات لبناء أم منياج في إم مرحمة، فيي العمكد الفقرم 
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الذم مف خبللو يمكف أف تحقؽ العممية التعميمية التعممية ما تسعى لو في شخصية 
. فيو المتعمـ كفي المجتمع الذم يعيش

كتعد التربية بأىدافيا كفمسفتيا كمناىجيا عممية متغيرة كمتطكرة عبر العصكر، 
 أيضا التربكية مختمفة كاألىداؼ. كالجماعات األفراد  في تطكيراألساسفيي 

 عاما تختمؼ عنيا قبؿ 50))أك (100 ) قبؿفاألىداؼباختبلؼ الزماف كالمكاف، 
 في نفس الفترة آلخر تختمؼ مف مجتمع أنيا ىذه، كما أيامنافي أك  أعكاـعشرة 
فكرة صراع البقاء  كاف ىدؼ العممية التربكية مبني عمىة الخمؽ ففي بدام. الزمنية

تمؾ  لمحياة مف مأكؿ كمشرب كحماية النفس،  ـ تغيرت األساسيةلتكفير المتطمبات 
 عمى األىداؼفي العصكر المسيحية ركزت ؼ. األىداؼ مع مركر األياـ كالسنكف

 اإلسبلـكبظيكر  االىتماـ بتيذيب الجسـ كالعقؿ عف طريؽ ممارسة الطقكس الدينية،
 الدينية كالدنيكية كالجسمية كالركحية مع باألمكر ـ االىتماىك  اليدؼ لمتربيةأصبح

، حيث قاؿ صمى اهلل عميو اآلخرةالتركيز عمى العمؿ الصالح في الدنيا استعدادا ليـك 
، كفي ( كأنؾ تمكت غداآلخرتؾكاعمؿ أبدا، اعمؿ لدنياؾ كأنؾ تعيش ) :كسمـ

 العصر الحديث أصبح اليدؼ مف التربية بناء الفرد مف جميع الجكانب الجسمية
كالعقمية كاالجتماعية كالنفسية مف خبلؿ االىتماـ برفاىية الفرد كغرائزه كمكاىبو كميكلو 

. كاتجاىاتو كحاجاتو
ففي  ككما اختمفت األىداؼ مف زمف إلى آخر اختمفت أيضا مف بمد إلى آخر؛

 خمؽ الجندم القكم الشجاع، بينما ىدفت التربية في (االسبارط) ىدؼ كافاليكناف 
فيما ركزت التربية  جسميا كعقميا كاجتماعيا كركحيا،  خمؽ فرد متكازف النمكإلى أ ينا

 االىتماـ لكأكركبا عؿفي ركما نتيجة فتكحاتيـ الممتدة في منطقة البحر المتكسط 
.  باألشياء المادية النفعية كلـ يكف ىناؾ اىتماـ بالنكاحي ال قافية



ستراتيجيات معاصرة في تدريس مناىج    الجامعة االردنيةصادق الحايك. د. أ....التربية الرياضيةوا 
 

13 

مصادر اشتقاق األىداف التربوية في التربية الرياضية 
 مف فراغ كلكنيا تشتؽ كتبنى مف مصادر ذات أىمية تأتيال التربكية األىداؼ 

:  كتأ ير بالغيف في العممية التعميمية كمف ابرز ىذه المصادر
فمسفة المجتمع وحاجاتو وطموحاتو ومشكالتو : أوالً 

ق التي تقـك عمييا فمسفتو التربكية، فالمجتمع يتككف مف ئلكؿ مجتمع مباد
مجمكعة مف األفراد الذيف يعيشكف معا في بيئة معينة تجمعيـ األىداؼ كالرغبات 
كالمنافع كالقيـ كال قافة كالحاجات كاالدب كالقكانيف كاالنظمة مف خبلؿ ما يعرؼ 

بالمؤسسات االجتماعية، كالفمسفة التربكية لممجتمع تحدد األىداؼ التي يسعى لبمكغيا 
في ضكء خصائصو التي تميزه عف غيره مف المجتمعات، فيتـ كضع األىداؼ التي 

لتحقيؽ فمسفة المجتمع كحاجاتو كطمكحاتو كتسيـ في حؿ  تسيـ في تربية االبناء
. ما يساعد عمى التغيير كالتطكير كاالرتفاع بمستكل األفراد كالمجتمع مشكبلتو، كىك

 الك ير مف المشكبلت المتعمقة بالعمؿ كبالمشكبلت االجتماعية  يكاجوالمجتمعؼ
مشكمة االختبلط، كانتشار ؾكالجدلية التي ينقسـ نحكىا الناس بيف معارض كمؤيد، 

امراض العصر، كضعؼ مستكل المياقة البدنية كالميارية بيف المتعمميف، كؿ ذلؾ يعد 
مصدرا ىاما مف مصادر اشتقاؽ األىداؼ التعميمية، لذلؾ يجب أف تككف األىداؼ 

المكضكعة تسيـ في حؿ م ؿ ىذه المشكبلت كبما يتماشى مع العادات كالتقاليد 
. مع التركيز عمى ربط المدرسة بالمجتمع كحاجات المجتمع،

فمسفة التربية : ثانياً 
تنبع فمسفة التربية مف فمسفة المجتمع، كتنسجماف معا، فاذا كاف المجتمع 

متحضران كديمقراطيان يحتـر الفرد كيعطيو قدرا كبيرا مف الحرية كالعدالة فاف التربية 
 تربكية تعمؿ عمى تحقيقيا، كما تسعى اكتضع أىداؼ مطالبة بالسير عمى ىذا النيج،

 لبلرتقاء بالمجتمع ىاكتحسيف مف خبلؿ األىداؼ المكضكعة إلى تطكير ىذه المبادئ
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كافة، لذلؾ تعد فمسفة التربية مصدرا ىاما مف مصادر  إلى حياة أفضؿ في الجكانب
. اشتقاؽ األىداؼ التربكية التعميمية

طبيعة المتعمم : ثالثاً 
المتعمـ كحاجاتو كاىتماماتو كقدراتو كاستعداداتو كمشاكمو كميكلو  اف نمك

كاتجاىاتو مف االمكر األساسية الكاجب مراعاتيا مف قبؿ كاضعي المنيج كمنفذيو عند 
المناىج مف األىداؼ  كبناء عميو ينكع مخططك كضع كبناء األىداؼ التربكية،

كحاجاتيـ كالفركؽ الفردية بينيـ الكسابيـ  المكضكعة لتتناسب كطبيعة المتعمميف
كاشباع ميكليـ كاتجاىاتيـ مف  العادات كالقيـ كالميارات كالصفات البدنية المناسبة،

 خبلؿ األنشطة كالبرامج الرياضية التي تيدؼ إلى التنمية الشاممة كالمتكازنة
. لممتعمميف

طبيعة المادة التعميمية  :رابعاً 
منيا ك- ل كرة المعرفية كالتكنكلكجية تطكرت المكاد الدراسية المختمفة انتيجة 

 تطكرا عمميا كاضحا مف جميع نكاحييا كفركعيا، كما أف -التربية الرياضية
 كالعممية، كاتصاليا بالعمـك األخرل ةمادة التربية الرياضية النظرم لخصكصية

أىمية خاصة في  كالفسيكلكجي كالبيكميكانيؾ كعمـ النفس كاالجتماع كغيرىا، منحيا
جميع جكانبيا، لذلؾ يجب   بناء الشخصية المتكاممة كالمتزنة مففيمساعدة األفراد 

 أف تككف األىداؼ المكضكعة تستكعب التطكرات العممية كالتكنكلكجية مف جية،
كربطيا بالعمـك األخرل المتصمة بالتربية الرياضية مف جية أخرل، كما يجب أف 

في ضكء التطكرات المتجددة، كتككف ذات قيمة  يرمتككف تمؾ األىداؼ مرنة قابمة لمتغ
كالتحقيؽ في ضكء االمكانات  عممية كاف تككف كاقعية كمترابطة قابمة لمتطبيؽ

. المتاحة
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طبيعة عممية التعمم : خامساً 
اف لمتعمـ مجمكعة مف النظريات كاألسس التي تكضح كيفية حصكؿ التعمـ في 

البيئات التعميمية المختمفة، لذا فاف كاضعي أىداؼ المنيج عمييـ مراعاة تمؾ 
.  النظريات عند كضع األىداؼ

التطور التكنولوجي وثورة االتصاالت : سادساً 
اف التطكر العممي كالتكنكلكجي ك كرة االتصاالت احد تا العديد مف المشكبلت 
في المجتمعات، فازدياد المعرفة كك رة اإلكتشافات كاالختراعات كسيكلة الحياة ا رت 

فظيرت امراض قمة الحركة،  عمى حياة األفراد كعمى درجة ممارستيـ لمنشاط البدني
العممية كالتكنكلكجية   بيذه التطكراتة مرتبطةكما تطمب منيـ تعمـ ميارات جديد

السريعة المتسارعة في مجاؿ التربية الرياضية، كعميو فاف القائميف عمى كضع 
. األىداؼ التربكية عمييـ مراعاة تمؾ التطكرات كالتغيرات في األىداؼ المكضكعة

آراء المختصين في التربية الرياضية : سابعاً 
عمى المختصيف في التربية الرياضية كالعمـك المرتبطة أف يصممكا قائمة 

باألىداؼ التربكية في التربية الرياضية التي تتناسب كطبيعة المتعمميف في كؿ مرحمة 
آراء المختصيف ميمة ؼتعميمية، كطبيعة البيئة التعميمية في ضكء التطكرات كالتغيرات، 

ىي ناتجة عف خبرة عممية كعممية مدركسة، فيـ االقدر عمى كضع م ؿ ىذه ككنافعة، 
. األىداؼ ذات الطابع الخاص كالمرتبط بتخصصاتيـ

مستويات األىداف التربوية في التربية الرياضية 
يخمط الك ير، كنتيجة لمترجمة الحرفية لؤلىداؼ التربكية، في تعريؼ كتحديد 

 كمستكياتيا فاألىداؼ التربكية يصنفيا البعض عمى انيا عامة كانكاعيااألىداؼ 
 المدل، اال اننا  كمتكسطةقريبةككخاصة، كالبعض يقكؿ انيا أىداؼ بعيدة المدل 
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سنكضح ىنا مستكيات األىداؼ التربكية في التربية الرياضية كما يجمع عمييا الخبراء 
: ف في ىذا المجاؿكالمعاصركف ككالمختص

 (Goals)األىداؼ العامة  -1
 (Aims)الغايات أك  األغراض  -2

 .(Behavioral Objectives)األىداؼ السمككية  -3

 (Goals )األىداف العامة
باألىداؼ بعيدة أيضا كتم ؿ األىداؼ أك االغراض العامة أك الغائبة، كتسمى 

كمف األىداؼ السمككية  (aims)المدل، كتعتبر أك ر عمكمية كشمكلية مف االغراض 
(behavioral objectives.) (البعيدة)األىداؼ العامة إلى القيـ الكاسعة  كتشير 

التي ال تتحقؽ في نياية الحصة الدراسية الكاحدة، بؿ ىي كصؼ لممحصمة النيائية 
لمتربية أك ألىداؼ كزارة التربية العامة التي تحقؽ بعد دراسة كامؿ المرحمتيف األساسية 

 تختص بمنياج معيف أك صؼ كال انكية، لذلؾ تككف ىذه األىداؼ  ابتة نسبيا كال
تككيف المكاطف "م مة عمى ىذا المستكل االمعيف أك مرحمو سنية محددة، كمف  دراسي
التمتع بجسـ متناسؽ خاؿ مف االنحرافات  "، أك"تنمية القيـ االخبلقية "، أك"الصالح
 فم ؿ ىذه األىداؼ ."اداء الميارات األساسية في االلعاب المختمفة "، أك"القكامية

تحتاج إلى فترة زمنية طكيمة نسبيا حتى تتحقؽ، لذا فاف معرفة األىداؼ العامة يساعد 
حصة كاألىداؼ التعميمية الخاصة بكؿ مرحمة، كصؼ، ككحدة تعميمية،  في تحديد
. الدراسية
( Aims)الغايات أو  األغراض

كىي اقؿ عمكمية مف األىداؼ العامة كتكجد بيف األىداؼ العامة كاألىداؼ 
الخاصة لذلؾ فأف مداىا الزمني لمتحقؽ اقؿ مف األىداؼ العامة النيا أك ر تحديدا 

كما يقصد بيا انيا . في طريؽ تحقيؽ األىداؼ العامة كتفصيبل، كىي كسيمة أك خطك
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 .األىداؼ المراد تحقيقيا خبلؿ مرحمة دراسية معينة م ؿ المرحمة األساسية أك ال انكية
 في الطالباف يشارؾ ":كمف األم مة عمى ىذا المستكل، مستكل األغراض أك الغايات

 الطالباف يمارس "أك "  عناصر المياقة البدنيةالطالباف يكتسب "أك " النشاط البدني
 ".ميارات الجرم كالرمي كالك ب في مسابقات العاب القكل

( objectives behavioral)األىداف السموكية 
كتسمى باألىداؼ القريبة أك المباشرة، كيمكف تحقيؽ ىذه األىداؼ في حصة 

 كمف االم مة عمى ذلؾ األىداؼ التي تكضع دراسية كاحدة أك مجمكعة حصص،
كأىداؼ العاـ  فصؿ دراسي، ، كأىداؼ(كحدة كرة السمة)لكحدة تعميمية  لدرس أك
لذلؾ فاف ىذه األىداؼ تعتبر متسمسمة الخبرات  ،(أىداؼ المادة الدراسية)الدراسي 

كتتصؼ بالخصكصية كالتفصيؿ لترجمة ىذه األىداؼ إلى مكاقؼ سمككية تؤدم إلى 
ف ىذه إلذلؾ ؼ (يتقف التمريرة الصدرية في كرة السمة)تغيير في سمكؾ المتعمـ 

 األىداؼ  مستكلم مة عمى كمف األ.لمكصكؿ إلى اداء محدد األىداؼ تسعى
 الطالب ي بف أ"أك "  بيد كاحدةالجرم مف  السمةاف ينطط الطالب كرة ":السمككية

 " ـ100لؤلعمى بارتفاع 
 :وىناك من قسم مستويات األىداف إلى تقسيمات أخرى ومنيا

األىداؼ العامة   -1
أىداؼ المادة الدراسية   -2
األىداؼ الخاصة   -3

: وىناك من يرى أن مستويات األىداف تقسم الى
أىداؼ المجتمع   -1
أىداؼ التربية   -2
أىداؼ المراحؿ التعميمية   -3
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أىداؼ المنيج   -4
أىداؼ الكحدة التعميمية   -5
األىداؼ السمككية لمحصة   -6

أسس ومعايير بناء األىداف التربوية العامة لمتربية الرياضية 
يضعكا بعيف االعتبار عمييا أف  القائميف ، عمىاألىداؼ التعميميةعند بناء 

: ةاألسس كالمعايير اآلتي
 نابعة مف تككف أم ،اف ترتبط األىداؼ المكضكعة بالكاقع االجتماعي كالتربكم 

ارض الكاقع لتخدـ المجتمع كتنميتو في ضكء دراسة كفيـ مشكبلت المجتمع 
. كامكاناتو

 اف تككف مرنو كقابمة لمتعديؿ كالتغيير .
  اف تصاغ بمغة يفيميا كؿ مف المخطط كالمنفذ عمى حد سكاء حتى ال تككف

. عرضة لمتفسيرات كاالختبلفات في الفيـ
 اف تككف خالية مف التناقضات فيما بينيا .
 كااللعاب كالميارات اف تتصؼ بالشمكؿ بحيث تشمؿ جميع عناصر المياقة .
 اف تككف مناسبة لمستكل كقدرات المتعمميف .
 امكانية التطبيؽ في ضكء االمكانات كالمبلعب كاالجيزة كاالداكات المتكفرة .
  ،فاألىداؼ كضعت اف يركز اليدؼ عمى سمكؾ المتعمـ ال عمى سمكؾ المعمـ

. لتطكير كتعميـ المتعمـ كليس المعمـ
  اف يصكب بالطريقة )اف يركز اليدؼ عمى ناتج التعمـ كليس عممية التعمـ ذاتيا

. (الصحيحة
 اف تحتكم عبارة اليدؼ عمى ناتج تعميمي كاحد فقط  .
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 ميع  جعمى الشخصية المتكاممة لمفرد مف اف تحقؽ األىداؼ التكازف، بحيث تركز
 أك جكانبيا، دكف التركيز عمى الجانب البدني م بل عمى حساب الجانب النفسي

.  لذلؾ يجب أف يككف ىناؾ تكازف في األىداؼ المكضكعة،لميارما

األىداف العامة لمتربية الرياضية في األردن 
ية العامة التي حددتيا كزارة التربية كالتعميـ لجميع ض أىداؼ التربية الرياتعد

كقد حددت مراحؿ التعميـ في األردف مف أىـ االم مة عمى األىداؼ التربكية العامة 
: كزارة التربية االردنية األىداؼ العامة التالية لمتربية الرياضية

 ،ذكاء حماسيـ، كتكجيو  ت بيت المبادئ الدينية كالقكمية في نفكس الطمبة كا 
. اندفاعيـ أ ناء المعب لحب الكطف كالمحافظة عميو

 ،بالعمؿ الجماعي المنظـ في أ ناء المعب  تنمية العبلقات االجتماعية بيف الطمبة
. الذم ينطكم عمى المحبة كالتعاكف كاالخبلص لمجماعة لتحقيؽ االنتماء لمكطف

  اكساب الطمبة الخبرات األساسية لؤللعاب مف اجؿ تطكير الصفات البدنية في
. ضكء خصائصيـ العمرية كطبيعة البيئة

  التمتع الكامؿ بالنشاط البدني التركيحي لمطمبة كافة كفؽ ميكليـ كرغباتيـ
. كقدراتيـ البدنية كضمف االمكانات المتاحة

  تنمية القدرة اإلبداعية عند الطمبة في اطار ديمقراطي يضمف حرية التفكير
. كالتعبير في مكاقؼ المعب

 ،عف طريؽ تعريؼ الطمبة بحاجات نمكىـ  الكصكؿ إلى قكاـ بدني معتدؿ
. كممارسة الحياة الصحية الجسمي،

  المحافظة عمى تراث االمة عف طريؽ احياء ممارسة االلعاب المحمية كالمسأىمة
. في تطكيرىا لتكاكب العصر
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 ،القادرة عمى المشاركة  رفد المنتخبات الكطنية لبللعاب المختمفة باألجياؿ الكاعدة
. بفعالية في المقاءات الدكلية

الغايات  أمثمة عمى األغراض أو
  في النشاط البدني المفيد لمصحةالطالباف يشارؾ  .
  العقمية،  فكائد المشاركة في األنشطة البدنية الجسمية،الطالباف يدرؾ 

. االنفعالية
  مخاطر كعكامؿ االماف كالسبلمة المتعمقة بالمشاركة المنتظمة الطالباف يدرؾ 

. في النشاط الرياضي
  عناصر المياقة البدنيةالطالباف يكتسب  .
  دحرجات إيقاعية مف أكضاع مختمفة في الجمبازالطالباف يؤدم   .
  ميارات الجرم كالرمي كالك ب في مسابقات العاب القكلالطالباف يمارس   .
 الميارات األساسية لبللعاب الجماعية الطالباف يؤدم  .
 ّف الصحة كالعافية تكتسباف مف خبلؿ ممارسة األنشطة أف يدرؾ الطالب أ

. البدنية
أمثمة عمى األىداف السموكية 

 اف ينطط الطالب الكرة مف المشي بيد كاحدة .
 اف يصكب الطالب الكرة بيد كاحدة مف ال بات .
 اف يعرؼ الطالب بعض القكاعد األساسية في قانكف لعبة كرة السمة .
 اف يؤدم الطالب ميارة الصد ببلعب كاحد في الكرة الطائرة .
 اف يستمتع الطالب بالحركة ا ناء ممارستو االلعاب التمييدية .
 اف يعرؼ الطالب المصطمحات الخاصة ببعض ميارات لعبة الريشة الطائرة .
 اف يمرر الطالب الكرة الطائرة باليديف مف أسفؿ .
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تصنيف األىداف التربوية في التربية الرياضية 
ىناؾ العديد مف خبراء التربية كالمناىج الذيف درسكا كصنفكا األىداؼ التربكية 

يعكد الفضؿ في تصنيؼ األىداؼ إلى العالـ ىكبرت سبنسر ككمنذ زمف بعيد، 
جاء بعده العديد مف التربكييف الذيف صنفكا األىداؼ السمككية  ـ ، (1903- 1882)

عمى أساس الجكانب االدائية بيدؼ المساعدة عمى تحقيؽ تعمـ أك ر فاعمية ككفاءة، 
، (Guilford and Gronland)كمف ىذه التصنيفات تصنيؼ جيمفكرد كجركنبلند

كتصنيؼ كارف  (Simpon)،كتصنيؼ سمبكف (Krathol)ككرا كؿ كزمبلؤ 
كالتصنيؼ األك ر استخداما كشيكعا  (Kibler)كتصنيؼ كيبمر  (Carnland)الند

 'Blomsتصنيؼ بنياميف بمـك إلى يكمنا ىذا في المراجع العالمية ىك

Taxonomy))  تصنيؼ األىداؼ )لؤلىداؼ اإلنفعالية الذم ظير في مؤلفو
كقد اجمع . في نياية االربعينات كنشر في الخمسينات مف القرف الماضي (التربكية

 كغيرىـ عمى تصنيؼ األىداؼ إلى  بل ة قكرا كؿ كزمبلؤ كمنيـ بمـك كىؤالء العمماء
: مجاالت رئيسية ىي

  Cognitive Domain (اإلنفعالي)المجاؿ المعرفي  :األول

 Affective Domain (االنفعالي) المجاؿ الكجداني: الثاني
 Psychomotor Domain (الميارم)المجاؿ النفس حركي  :الثالث

  Cognitive Domain( اإلدراكي)المجال المعرفي  :األول
يتناكؿ ىذا المجاؿ األىداؼ التي تتعمؽ بالجكانب المعرفية كاإلنفعالية كالقدرات 

فالعمميات المعرفية . العقمية كميارات التفكير كالقكانيف كالحقائؽ كالمفاىيـ كالنظريات
سيؿ  في ىذا المجاؿ متدرجة المستكل بترتيب تصاعدم مف المستكل البسيط،

التحقيؽ، إلى المستكل المركب مف األنشطة المعرفية، فكؿ مستكل يعتمد عمى 
.  المستكل أك المستكيات التي تسبقو
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فقد قاـ بنياميف بمـك بتقسيـ ىذا المجاؿ إلى ستة مستكيات متفاكتة في سيكلتيا 
كصعكبتيا، مرتبة ىرميا حيث تشكؿ قاعدة اليـر المستكيات البسيطة كالسيمة كتزداد 

 : كعمى النحك اآلتيصعكبة المستكيات األخرل كمما اقتربنا مف قمة اليـر
 (التذكر)المعرفة : المستوى األول knowledge  

كىذا المستكل األكؿ أك االدنى في استخداـ العمميات العقمية، كيتضمف القدرة 
عمى تذكر المعارؼ كالمعمكمات عف طريؽ استدعائيا مف الذاكرة أك التعرؼ عمييا، 
كيتضمف ىذا المستكل معرفة المصطمحات الرياضية، كطرائؽ ككسائؿ التعامؿ مع 

المفاىيـ كالمصطمحات في التربية الرياضية كمف االم مة عمى تمؾ األىداؼ المعرفية 
: في مستكل المعرفة أك التذكر

  لمضرب التنساف يسمي الطالب االجزاء المختمفة  .
  اف يعرؼ الطالب فكائد ممارسة النشاط الرياضي عمى الجسـ 

 فع الجمةد اف يسمي الطالب العضبلت العاممة في ميارة .
 (االستيعاب)الفيـ  :المستوى الثاني Comprehension  

يمكف المتعمـ مف تفسير  فيك الدنيا، الفيـمف مستكيات يعتبر ىذا المستكل 
العبلقة المباشرة البسيطة، كتركز األىداؼ في ىذا المستكل عمى إعداد المتعمـ ليككف 

الميارة التي يتعمميا كتفسير كشرح ما تعممو، كتظير ىذه  قادرا عمى فيـ الحركة أك
القدرة مف خبلؿ ترجمة ىذه الميارة أك الحركة مف شكؿ إلى آخر، بحيث يعيد 
صياغة المعمكمة بمغتو الخاصة كبصياغة جديدة تدؿ عمى فيمو كقدرتو عمى 

كمف االفعاؿ . كتكظيفيا أك استخداميا عممياىا االسترجاع كمف  ـ التعبير عف
 أف يترجـ، أف أف يفسر الطالب،: السمككية المستخدمة في ىذا المستكل ما يمي

كمف االم مة عمى . يمخص، أف يتنبأ، أف يستدؿ، أف يستكعب أف يستنتج، أف يعمؿ،
:  تمؾ األىداؼ المعرفية في مستكل الفيـ

 اف يفسر الطالب المصطمحات الخاصة بالتنس  .
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  اف يستكعب الطالب القكاعد القانكنية المتكقع حصكليا أ ناء ممارسة لعبة كرة
. السمة

 اف يحدد الطالب االخطاء الفنية التي تحدث في مباراة كرة اليد .
 التطبيؽ :الثالث المستوى Application  

ىذا المستكل يقـك الطالب باستخداـ ما تعممو مف أفكار كمبادئ كطرائؽ  كفي
مكاقؼ كنقميا إلى تكظيؼ لممعمكمة التي درسيا  كميارات في مكاقؼ جديدة، فيك

أف يحسب : كمف االفعاؿ السمككية المستخدمة في ىذا المستكل تعميمية جديدة،
كىذه المخرجات تتطمب مستكل . يبرىف، أف يربط، أف يحؿ، أف يجيب أف الطالب،

كمف االم مة . (الفيـ)في المستكل ال اني  معرفي إنفعالي اعمى مف تمؾ التي تحدث
: عمى تمؾ األىداؼ المعرفية في مستكل التطبيؽ

 اف يشرح الطالب النكاحي الفنية لميارة التمريرة الكرباجية لكرة اليد .
 اف يستعمؿ الطالب المصطمحات الصحيحة الخاصة بمعبة السككاش .
 اف يربط الطالب بيف ميارة االستقباؿ كميارة التصكيب السممي في كرة السمة .
 التحميؿ : الرابع المستوىAnalysis 

أجزائيا  الميارة إلى عناصرىا أك تجزئة الحركة أك كيعني القدرة عمى تحميؿ أك
كمككناتيا الدقيقة بيدؼ إنفعاؿ البناء التنظيمي لمميارة، كالبحث عف العبلقات التي 

 نكاتج التعمـ مستكل أعمى مف في ىذا المستكل تعكس المخرجات أكك .ىاءتربط أجزا
لكؿ مف المحتكل   أعمؽابالمستكيات السابقة، ككنو يتطمب إنفعاال كفيـ الذكاء مقارنة

كمف األفعاؿ السمككية المستخدمة في ىذا  .الميارة كالشكؿ كاالجزاء لمحركة أك
 .أف يفرؽ، أف يحدد أف يصنؼ، أف يقارف، أف يميز، أف يحمؿ الطالب،: المستكل

: كمف االم مة عمى تمؾ األىداؼ المعرفية في مستكل التحميؿ
 ة كرة السمةاأف يحمؿ الطالب الخطط اليجكمية المستخدمة في مبار .
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  أف يقارف الطالب بطريقة ميكانيكية بيف النكاحي الفنية ألداء ميارة اإلرساؿ مف
. أعمى كالضربة الساحقة لكرة الطائرة

 1:3:1 أف يحدد الطالب الخطة اليجكمية المناسبة ضد دفاع المنطقة التشكيؿ 
. في كرة السمة

 التركيب : الخامس المستوىSynthsis 
 يرتب أجزاء المعرفة يجمع أك في ىذا المستكل يطمب مف الطالب أف يربط أك

نتاج مضمكف أك قالب جديد مف بنات أفكاره لـ يكف  المتفرقة مع بعضيا لتككيف كا 
 يتميز باالبداع كاألصالة كاالبتكار مف قبؿ الطالب، مكجكدا مف قبؿ، كعمى نحك

درس  جممة حركية أك حركة أك خطة أك لعبة أك فالطالب يقـك بإبتكار مياره أك
بطريقة جديدة مبتكرة غير مسبكقة، كذلؾ مف خبلؿ تجميع ما تعممو مف أجزاء 

كعناصر كميارات كيجمعيا في  كب جديد، كمف األفعاؿ السمككية المستخدمة في 
 أف يصمـ، أف يربط، أف يؤلؼ، أف يركب، أف يدمج الطالب، :ىذا المستكل ما يمي

كمف االم مة عمى تمؾ األىداؼ  .أف يصنؼ أف يستنتج، أف يضع خطة، أف يقترح،
: المعرفية في مستكل التركيب

  م بكرة السمةـ الطالب خطة لبلعب االرتكاز اليجكيبتكرأف .
 أف يقترح الطالب تماريف لتطكير مياره أخذ النفس في السباحة الحرة .
 حركية أرضية في الجمباز أف يصمـ الطالب جممة 
  التقكيـ  :السادس المستوىEvaluation  

إتخاذ قرارات مناسبة  احكاـ أكاطبلؽ يتم ؿ التقكيـ في القدرة عمى التكصؿ إلى 
في ضكء معايير كبيانات خاصة تتعمؽ  (نقاط الضعؼ كالقكة)إعطاء قيمة لمشيء  أك

تككف مكضكعا مسبقا،  كقد يحدد ىذه المعايير المتعمـ نفسو أك باليدؼ مف التقكيـ،
بداع كتقدير، كيم ؿ ىذا المستكل أعمى درجة في  كيظير التقكيـ في صكره أحكاـ كا 

يحتكم عمى جميع  التنظيـ الييكمي المعرفي لمكصكؿ إلى الحكـ المكضكعي، فيك
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كمف األفعاؿ السمككية المستخدمة في  .مبادلء المستكيات السابقة في ىذا المجاؿ
أف  أف يبدم رأيا، أف يقرر، أف يحكـ، أف ينتقد، الطالب، ـمّ أف يؽ :ىذا المستكل

كمف االم مة عمى األىداؼ المعرفية في  .أف يقرب أف ينتقي، أف يعيف، يختار،
: مستكل التقكيـ

.  الميارة مف حيث نقاط الضعؼ كالقكةفي زميمو أداءأف يقّيـ الطالب  -1
  .المباراةأف ينتقد الطالب مستكل أدائو في  -2

. أف يبدم الطالب رأيو بالخطة اليجكمية التي كضعيا المدرب -3
: (اإلنفعالي)أمثمة مختارة عمى األىداف التربوية في المجال المعرفي 

 أف يتعرؼ الطالب طرائؽ استخداـ األدكات كاألجيزه بالطريقة الصحيحة .
 أف يظير الطالب فيما كمعرفة لمعكامؿ المؤ رة عمى الحركو .
  أف يتعرؼ الطالب بعض النكاحي الفنية لؤلداء الصحيح لميارة ضرب كرة القدـ

.  بالرأس
  أف يتعرؼ الطالب بعض القكاعد الخاصة باألمف كالسبلمة أ ناء ممارسة النشاط

. الرياضي
 أف يسمي الطالب بعض األعراض كالمظاىر الناتجة عف ممارسة الجيد البدني .
 أف يستنتج الطالب العكامؿ المؤ رة في دقة التصكيب في كرة السمة .
 أف يدرؾ الطالب أف النشاط البدني يسأىـ في تحسيف القكاـ كالمحافطة عميو .
 أف يفيـ الطالب المبادلء الميكانيكية لميارة رمي الرمح في العاب القكل .
  اف يتعرؼ الطالب التغيرات الفسيكلكجية عمى الجسـ الناتجة عف النشاط

. الرياضي
  أف يتعرؼ الطالب الشركط الفنية كالقانكنية لمبدء مف فكؽ المكعب في السباحة

. الحرة
 السممية لكرة السمة اف يتعرؼ الطالب النقاط القانكنية المتعمقة بالتصكيبة .
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 أف يتعرؼ الطالب المصطمحات كالمفاىيـ الخاصة بمعبة التنس .
  الطالب القكاـ المعتدؿ السميـيميزأف  .
 أف يتعرؼ الطالب األلعاب الشعبية المحمية األردنية .
 أف يفيـ الطالب الطرائؽ الصحيحة لحمؿ كنقؿ األدكات كاألجيزة .
 أف يعرؼ الطالب شركط المسابقات الرياضية .
 أف يعرؼ الطالب الخطط اليجكمية كالدفاعية في كرة القدـ .
 أف يكضح األسس الميكانيكية لحركات الذراعيف في السباحة الحرة .
 البدني لممرحمة السنية أف يذكر مميزات كخصائص النمك .
  التمرينات البدنية المستخدمةفكائدأف يشرح الطالب  .
 أف يظير الطالب معرفتو بمبدأ األخذ كالعطاء في ممارسة النشاط الرياضي .
 أف يتعرؼ الطالب عمى عناصر المياقة البدنية .
 في الممعبئوليتو تجاه زمبلؤكأف يظير الطالب تفيمان لمس  .
 أف يتعرؼ الطالب عمى العناصر المؤ رة في التكازف .
 أف يذكر بعض العكامؿ المساعده في إكتساب القكاـ السميـ .
  أف يحمؿ الطالب بعض األسس الفنيو الميكانيكيو المرتبطو بالتصكيب بيد كاحده

. مف فكؽ الراس بكرة السمو
  القكاـ إكتسابأف يصؼ الطالب الشركط الفنيو في المشي كالتي تساعد عمى 

. السميـ
 أف يميز الطالب بيف األنشطة كااللعاب المختمفو .
 أف يتعرؼ الطالب عمى النكاحي الفنيو الداء ميارة رمي الجمة .
 أف يشرح الطالب النكاحي الفنية لبلكضاع األصميو في الحركات .
 صغيره جديدة تركيحيةاأف يبتكر الطالب العاب  .
 أف يحمؿ الطالب الحقائؽ كالمشاكؿ التي تقكد إلى معرفة كيؼ يتحرؾ الجسـ .
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 Affective Domain (اإلنفعالي)المجال الوجداني : الثاني
كيشمؿ ىذا المجاؿ األىداؼ التي تتناكؿ الميكؿ كاإلتجاىات كالقيـ كالعقائد 

الحب كالمشاعر كاألحاسيس التي تؤ ر في  كاكجو التقدير كاإلنفعاالت كعكاطؼ
كما تتناكؿ التقبؿ كاإلستجابة كالتكيؼ مع  مظاىر سمكؾ المتعمـ كأنشطتو المتنكعة،

حيث  كيتضمف ىذا المجاؿ خمس مستكيات كما صنفيا كرا كؿ كزمبلؤه، .اآلخريف
لجأ إلى التنظيـ اليرمي الذم أتبع في المجاؿ المعرفي بحيث تم ؿ قاعدة اليـر 

. بينما تم ؿ قمة اليـر المستكل الصعب كالمعقد المستكل البسيط
 (التقبؿ) اإلستقباؿ: المستوى األول Receiving 

كفيو يبدأ المتعمـ  ،الكجداني االبسط في مستكيات المجاؿ  ىكيعد ىذا المستكل
داء الرغبة كاالىتماـ بمكضكع معيف،  ـ يبدأ الكعي البسيط فيو كاإلنتباه لو إبب
 لمكضكع، بعد ذلؾ يبدم اىتماما يس ير سمككو نحكؿ،  ـ يبدم تقببل (اإلنفعاؿ)

المكضكع، فالمتعمـ يبدأ بالمشاركة العاطفية كاالنفعالية بمشاعره باح ا عف الرضا 
م اؿ عمى ىذا المستكل، أف يتمقى المتعمـ معمكمة عف أىمية . كاإلرتياح كاإلستمتاع

 ممارسة الرياضة لتجنب أمراض العصر، يبدأ المتعمـ بابداء رغبة كاىتماـ بالمكضكع،
مشاىدة  لو كمستعدا لئلستماع لممزيد مف المعمكمات أك كىذه الرغبة تجعمو متقببل

لممكضكع يجعمو  (Attention)شيء عف المكضكع، بعد ذلؾ يعطي المتعمـ أىتمامان 
كعميو يمر المتعمـ في ىذا المستكل بمرحمة إنفعاؿ  ـ تقبؿ  .يسمؾ سمككا متميزا نحكه

: كمف األفعاؿ السمككية المستخدمة في ىذا المستكل . ـ إىتماـ
أف  أف يستمتع،  اىتماما، أف ينتبو،م رغبة، أك يبدمأف يبد أف يميؿ الطالب،

: كمف االم مة عمى تمؾ األىداؼ المعرفية في مستكل التقبؿ. أف يعي يصغي،
 أف يستمتع الطالب باإلستماع إلى المكسيقى خبلؿ ممارسة النشاط الرياضي .
 أف يصغي الطالب بإىتماـ إلى شرح المعمـ لمميارة .
 اإلحساس بفتح العيكف تحت الماء عند السباحة الطالبستشعرأف م  .
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  االستجابة : الثاني المستوىResponding 

 ـ يشارؾ فيو بفعالية  قبؿ المتعمـ الم ير كيقتنع بو،تكيندرج تحت ىذا المستكل 
يجابية بح ان عف االستمتاع كالرضا كيظير المتعمـ الرضا كاالستمتاع مف خبلؿ . كا 

كمف االفعاؿ السمككيو . طاعتو في تنفيذ االكامر كالتعميمات كالقكانيف الخاصة بالنشاط
أف يتقبؿ،  أف يستمتع الطالب، أف يتشكؽ، أف يشارؾ،: المستخدمو في ىذا المستكل

كمف االم مة عمى تمؾ األىداؼ المعرفية في . أف يتذكؽ، أف يطمع، أف يستجيب
: مستكل االستجابة

 أف يتقبؿ الطالب سمكؾ زمبلئو أ ناء المنافسو بصدر رحب .
 أف يستمتع الطالب باالنشطو الرياضية التي تتضمف درجو مف الخطكره .
 لممشاركة في تحكيـ المبارياتأف يتشجع الطالب  .
 الحكـ القيمي  :المستوى الثالثValuing 

سمكؾ، أم الحكـ عمى  كيقصد بو أف يعطي المتعمـ قيمة أك تقدير لشيء أك
يتقبؿ المتعمـ لمقيمة، كيككف ىناؾ تفضيؿ لقيمة ما  الشيء في ضكء تقديره لو، كما

كالرغبة كاإلىتماـ بالعمؿ التطكعي في البطكالت كالدكرات الرياضية  عمى قيمة أخرل،
في مستكاىا البسيط إلى مستكل أك ر تطكرا كتعقيدا م ؿ اإليماف بأىمية العمؿ 

كمف األفعاؿ السمككية المستخدمة في  .التطكعي عمى حساب أكقات الدراسة كالعائمة
: ىذا المستكل

أف  أف يساعد، أف يكره، أف يعتمد، أف يؤمف، أف يصدؽ، أف يقيـ الطالب،
: كمف االم مة عمى تمؾ األىداؼ المعرفية في مستكل الحكـ القيمي .أف يناقش يقدر،

  لعامميف في اإلتحاد الرياضيؿلجيكد التطكعية اأف يقدر الطالب .
  أف يقيـ الطالب دكر معمـ التربية الرياضية في المدرسة في ضكء النشاطات

. كالبرامج التي ينفذىا
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 تغيير المفاىيـ الخاطئة عف التربية الرياضية بيف األىؿ في الطالب ىـأف يس 
.  كالمجتمع المحيط

 التنظيـ : الرابع المستوىorganization 
كفي ىذا المستكل يركز المتعمـ عمى تجميع عدد مف القيـ المناسبة لو  ـ ينظـ 
اييا أك ر أىمية مف غيرىا، كعميو يطكر المتعمـ فمسفتو الخاصة بالحياة بما يتمشى 

أف : كمف االفعاؿ السمككية المستخدمة ما يمي. مع قدراتو كميكلو كقيمو معتقداتو
، أف يعبر، م ؿ أف يحب الطالب    رياضة المشي،ممارسةيخطط، أف ينظـ، أف يمتـز

كلعبة كرة السمة كالسباحة كلعبة كرة القدـ، اال انة يجد نفسة مضطرا إلى التفضيؿ 
، كيضع ترتيبا ليذة القيـ كفقا ألفضمياتيا بالنسبة لو تبعا لقدراتو كميكلو، فمف ابينو

الممكف أف يضع لعبة كرة السمة في رأس اليـر بسبب استخداـ ميارات متنكعة 
كعمميات عقمية متقدمة كترفع مستكل المياقة كفييا الك ير مف المتعة،  ـ كرة القدـ، 

كىذا بطبيعة الحاؿ ال يعني أف السباحة ليست ذات قيمة بالنسبة لو، لكف نظاـ التعمـ 
. القيمي جعميا بيذا التنظيـ

 تشكيؿ الذات أك تم يؿ القيـ كتجسيدىا : المستوى الخامسcharacterization 

by a value  

كفيو يككف ىناؾ تشكيؿ  كىذا المستكل يم ؿ اعمى مستكيات المجاؿ الكجداني،
كذلؾ بناء عمى ما تككف لدية مف قيـ  ،قلصفات المتعمـ بنظاـ قيمي يميزه عف غير

أف : كمف االفعاؿ السمككية المستخدمة. تحكـ سمككو كتضبطو لفترة طكيمة مف الزمف
يتصؼ الطالب بسمككات جيدة في منافسات المبلكمة أك المصارعة، أف يضع خطة، 

، أف ي ؽ كمف األفعاؿ السمككية المستخدمة في ىذا . أف يدافع، أف يبرىف، أف يحتـر
: المستكل

 اف يؤمف الطالب بأىمية الممارسة المستمرة لمنشاط الرياضي. 

 اف ي ؽ الطالب بقدرة مدرسية عمى رفع المستكل البدني كالميارم لمطمبة. 
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 فكف معركؼك سمككية رياضية تم ؿ بيا رياضياف يتم ؿ الطالب أنماطا .
: (االنفعالي)أمثمة مختارة عمى األىداف التربوية في المجال الوجداني 

 تمتع الطالب بحصة التربية الرياضيةسأف م .
 أف يكتسب الطالب بعض العادات كاالتجاىات اإليجابية .
 أف ييتـ الطالب بمعرفة حقكقة عند اآلخريف ككاجباتو نحكىـ أ ناء المعب .
  أف يبدم الطالب مشاعر إيجابية تجاه الممارسات االخبلقية في درس التربية

. الرياضية
 الصدؽ عند ممارسة بعض األنشطة الذاتيةةأف يكتسب الطالب عاد  .
  أف يظير الطالب مشاعر إيجابية تجاه الذات مف خبلؿ تنمية الكعي بكجكد

. فركؽ فردية بيف الطبلب
 ق أ ناء المعب الجماعيئأف يظير الطالب تعاكنا مع زمبل .
 أف ينافس الطالب زمبلءه منافسو شريفة أ ناء المعب .
 أف يظير الطالب تقببلن لمخسارة بركح رياضية .
 األداء الحركي المتناسؽ في لعبة  أف يكتسب الطالب القيـ الجمالية خبلؿ

. الجمباز
 أف يكتسب الطالب العادات الصحية السميمة خبلؿ ممارسة النشاط الرياضي .
  تخفيؼ الضغط النفسي كالتكترفيأف يشعر الطالب بأ ر النشاط الرياضي  .
 أف يحتـر الطالب قرارات الحكـ .
 أف يقدر الطالب أىمية تطبيؽ التماريف المختمفة في تطكير المستكل الميارم .
 أف يحتـر الطالب النظاـ كيتقيد بالتعميمات .
  ق في نفس الفريؽئلطالب عبلقات إجتماعية ناجحة مع زمبلاأف يككف .
 أف يركح الطالب عف نفسو مف خبلؿ المشاركة في االلعاب التركيحية .
 أف يشارؾ الطالب في منافسات فردية تنمي ال قة بالنفس .
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 مف الشجاعة أ ناء أداء بعض ميارات الجمبازاأف يظير الطالب نكع  .
 أف يحافظ الطالب عمى االدكات كاالجيزه المستخدمة في الدرس .
  أف يظير الطالب صفات قيادية كتحمؿ المسؤلية عند قيادتة مجمكعة مف

. الطبلب
 قئأف يحب الطالب المعب الجماعي مع زمبل .
 ق في الممعبئأف يشارؾ الطالب في المعب الجماعي كيتعاكف مع زمبل .
 أف يبيف الطالب تقبمة لممارسة النشاط الرياضي .
 أف يظير الطالب إلتزامان في النظاـ .
 تجاىاتة مف خبلؿ ممارسة النشاط الرياضي . أف يشبع الطالب ميكلة كا 
 أف يظير الطالب إنكاران لمذات في االلعاب الجماعية .
 أف يبدم الطالب حماسان لبلشتراؾ في األنشطة كااللعاب الرياضية .
 مرغكبأف يكتسب الطالب السمكؾ الرياضي اؿ .
 الطالب الركح الرياضية أ ناء المنافساتظيرأف م  .

( Psychomotor Domain)المجال النفس حركي : الثالث
، كيتطمب (ميارم، جسدم)كيتضمف ىذا المجاؿ الميارات الحركيو كالبدنية 

فيذا المجاؿ ييتـ بالميارات اآللية التي تتطمب التناسؽ النفسي  استخداـ العضبلت،
ف اتقاف اداء الميارات يرتبط إ. كالحركي كالعصبي م ؿ ميارات االلعاب الرياضية

ف ىذا المجاؿ يعتمد عمى المجاليف السابقيف األكؿ إبميكؿ كاتجاىات المتعمـ، لذلؾ ؼ
كمدل تمكف المتعمـ منيما حتى يؤدم الميارة بالشكؿ  (االنفعالي)كال اني  (المعرفي)

المطمكب، حتى أف االرتباط الكبير بيف االتجاة االنفعالي كىذا االتجاه جعمو يرتبط بو 
، كمف االفعاؿ السمككيو (psychomotor domain)ك يرآ كسمي بالنفس حركي
يصكب، أف يرمي، أف  أف يقفز، أف  أف يجرم الطالب،:المستخدمة في ىذا المجاؿ

. الخ.... ، أف ي بيدفع
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:  مستكياتةكيتضمف ىذا المجاؿ خمس
 (التقميد)المحاكاة  :المستوى األول Imitation 

كتعني قياـ المتعمـ بأداء حركة أك مجمكعة مف الحركات بعد مبلحظتيا 
، كبعد أف  معينة أك معمـ الصؼ يقـك بحركةا م ؿ أف يشاىد المتعمـ العب،كتقميدىا

.  االداء ىذاكررم ـ ىا يبلحظيا المتعمـ يقـك بتقميد
 (اليدوية)المعالجو : المستوى الثاني Manipulation 

كلكف  في ىذا المستكل يتـ اداء الحركة التي قمدىا المتعمـ في المستكل األكؿ
يككف االداء بناء عمى تعميمات كتكجييات محددة مف المعمـ، كليس بناء عمى 

حتى يصؿ إلى  االداء مبلحظة كتقميد المتعمـ فقط، أم يتـ اتباع التكجييات لتطكير
. خطاءاألمستكل مف التحسف كبأقؿ 

 الدقة : المستوى الثالثPrecision .
كفي ىذا المستكل يصؿ المتعمـ إلى درجة عالية مف دقة االداء كاالنضباط 

كاالتقاف، كيتضمف ىذا المستكل اعادة االداء أك التدرب ذاتيآ ضمف مكاصفات االداء 
الصحيح كيصاحب ذلؾ درجة مف ال قة كالدقة، م ؿ ارتفاع مستكل دقة التصكيب 

. بكرة السمو عند المتعمـ
 الترابط : المستوى الرابعArticulation 

كفي ىذا المستكل يككف ىناؾ تنسيؽ بيف مجمكعة مف الحركات المختمفة عف 
لؼ، م ؿ التنسيؽ بيف حركة الذراعيف آطريؽ بناء سمسمة مناسبة منيا بتكافؽ كت

كاليديف كالعينيف في ميارة التصكيب، أك بناء جمؿ حركية في الجمباز تحتاج إلى 
 .ترابط بيف الحركات المختمفة
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 التطبيع : المستوى الخامسNaturalization  
كفي ىذا المستكل يصؿ المتعمـ إلى اعمى درجة مف اتقاف الحركة أك الميارة، 
بحيث تؤدل باقؿ جيد جسمي ممكف، كيتضمف ىذا المستكل الحركة أك االستجابة 

دكف ، اآللية أك التمقائية بحيث تؤدل ىذه الحركة بشكؿ ركتيني أك عمى شكؿ عادة
تفكير عميؽ أك بشكؿ ال شعكرم م ؿ حركات الذراعيف كالرجميف في السباحة الحرة 

.  بكرة السمةيمة مع أخذ النفس، أك التصكيبة السؿ
: أمثمة مختارة عمى األىداف التربوية في المجال النفس حركي

 اف يؤدم الطالب الدحرجة الخمفية في الجمباز بالطريقة الصحيحة .
 اف يرمي الطالب الرمح بالطريقة الصحيحة البعد مسافة .
 اف يستقبؿ الطالب كرة القدـ بالصدر باتقاف .
  ـ إلى الزميؿ5- 4اف يمرر الطالب كرة السمة باليديف مف اماـ الصدر مسافة  .
 اف يتقف الطالب خطكات االقتراب لمك ب العالي كضبط المسافة .
 اف يدفع الطالب الجمة إلى ابعد مسافة بالطريقة الصحيحة .
  االمامية كالخمفية بكرة السمة(االرتكاز)اف يتقف الطالب حركات الرجميف  .
  ـ9اف يؤدم الطالب ميارة التصكيب عمى ىدؼ كرة اليد مف خارج خط .
  اف يتمكف الطالب مف تصكيب كرة السمة بيد كاحدة مف الك ب مف خارج قكس

. ال بلث نقاط كلمس الحمقة كحد ادنى
  سـ بطريقة الفسبكرم 75اف يتمكف الطالب مف الك ب عاليا الجتياز ارتفاع

. بالطريقة الصحيحة
  اف يؤدم الطالب الدحرجة االمامية كالخمفية في الجمباز كربطيا معا بالطريقة

. الصحيحة
  سـ فأك ر70اف يتمكف الطالب مف الك ب اماما بالقدميف مف ال بات لمسافة  .
  مرة متكاصمة 20رجمو اليمنى أك اليسرل عال اف ينطط الطالب كرة القدـ .
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  ـ مف باقصى سرعة700اف يجرم الطالب مسافة  .
 اف يركؿ الطالب الكرة بكجو القدـ البعد مسافة الحركة .
 اف يمرر الطالب كرة الطائرة باليديف مف اعمى إلى الزميؿ .
  كاف 5اف يتقف الطالب الكقكؼ عمى الرأس بصكرة صحيحة لمدة  .
  ـ6-4اف يستمـ الطالب كرة السمة الممررة مف الزميؿ مف مسافة  .
  اف يؤدم الطالب ميارات التمكيو كالخداع  ـ التصكيب عمى ىدؼ كرة اليد

. بالطريقة الصحيحة
  اف يطبؽ الطالب سباؽ التتابع مع الزمبلء باستخداـ العصا الخاصة بالطريقة

. الصحيحة
  اف يتمكف الطالب مف ربط ميارات االستبلـ كالتصكيب السممي بكرة السمة

. باتقاف
  ـ7-5اف يتقف الطالب التمريرة البندكلية بكرة اليد إلى الزميؿ لمسافة  .
  انية2اف يقؼ الطالب عمى يديو دكف سند لمدة   .
 اف يؤدم الطالب الشقمبة االمامية عمى اليديف مف فكؽ حصاف القفز باتقاف .

أىمية دراسة تصنيفات األىداف التربوية 
اف تعدد التصنيفات لؤلىداؼ التربكية التي اشتيرت في المجاؿ التربكم، فتح 
المجاؿ لممعمـ بعدـ االلتزاـ بتصنيؼ كاحد م ؿ تصنيؼ بمـك م بل، فمف الممكف أف 

. يستخدـ تصنيفات أخرل يراىا أك ر مناسبة
اف فكرة التسمسؿ اليرمي لؤلىداؼ التعميمية في المجاالت ال بل ة سابقة الذكر 

تساعد معمـ التربية الرياضية في التسمسؿ في  (المعرفي كالكجداني كالنفس حركي)
تخطيط األىداؼ كالخبرات التعميمية تبعا لقدرات المتعمميف كخبراتيـ كالفركؽ الفردية 
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بينيـ، كما تساعد في إعطاء الميارات كالحركات مف المستكل البسيط السيؿ إلى 
. المستكل الصعب كالمعقد في قمة اليـر

:  إلى مايميكيمكف تمخيص أىمية دراسة تصنيفات األىداؼ التربكية
  تساعد معممي التربية الرياضية عمى تككيف فكرة كاضحة عف األىداؼ التعميمية

. كمجاالتيا
  تساعد المعمميف في تحديد أىداؼ درس التربية الرياضية كتحقيؽ التكازف بيف ىذه

 .األىداؼ دكف أف يطغى المجاؿ النفس حركي م بل عمى المعرفي أك الكجداني

  تساعد معممي التربية الرياضية عمى بياف األىداؼ التعميمية بصيغ سمككية، أك
 .عمى شكؿ نتاجات تعميمية يتكقع مف الطالب تحقيقيا

  تسييؿ كتنظيـ عممية التعمـ كالتعميـ كمبلحظة التغيرات التي تحدث في سمكؾ
 .الطمبة

 لتحقيؽ كبناء شخصية  التربية الرياضية عمى التنكيع في األىداؼ تساعد معممي
. متكاممة لممتعمـ

 ىرميا مف  مرتيةتصنيفاتأىـ اؿ يبيف المجاالت التعميمية ال بل ة كاآلتيالجدكؿ 
:  كالمعقد إلى الصعب كالبسييطالسيؿ

المجال اإلنفعالي 
Cognitive Domain 

المجال الوجداني 
Affective Domain 

المجال النفس حركي 
Psychomotor Domain 

 Imitationالمحاكاة  Receivingاالستقباؿ  Knowledgeالمعرفة 

المعالجة  Respondingاالستجابة  Comprehensionالفيـ 
اليدكية 

Manipulation 

 الحكـ Applicationالتطبيؽ 
القيمي 

Valuing  الدقةPrecision 

 Articulationالترابط  Organizationالتنظيـ  Analysisالتحميؿ 
تم يؿ القيـ  Synthesisالتركيب 

كتحديدىا 
Characterizatio

n by a value 
Naturalizatioالتطبيع 

n  التقكيـEvaluation 
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صياغة وبناء األىداف التعميمية في التربية الرياضية  
ما ىي اال نكاتج تعميمية  (االجرائية)كما أسمفنا سابقا فاف األىداؼ السمككية 

المتكامؿ لشخصية المتعمـ مف  نكعية يمكف قياسيا كمبلحظتيا، فيي مرتبطة بالنمك
 ىااألىداؼ التعميمية يقـك عمى كضعؼ. خبلؿ االنجاز المتكقع في العممية التعميمية

رجاؿ التربية المختصكف في المناىج كتطكيرىا، كما يشاركيـ في ذلؾ المدرسكف 
. كالمشرفكف ككؿ مف لو عبلقة بالمنيج أك يتعامؿ معو كالطمبة كأكلياء االمكر كغيرىـ
إف عممية تحديد األىداؼ كصياغتيا بطريقة سمككية اجرائية صحيحة تعد في 
غاية األىمية في العممية التعميمية، فيي تمد المعمـ بالمعايير التي تستخدـ لمحكـ 

 لمبحث عف مصادر التعميـ المتاحة كاالستفادة منيا، قعمى درجة االنجاز، كما تدفع
ؽ عممية قياس مدل تعمـ الطمبة كمدل مفي حيف أف عدـ كضكح األىداؼ يع

. استفادتيـ مف الخبرات التعميمية
كقد كانت الصكرة التقميدية لصياغة األىداؼ التعميمية تتـ باستخداـ عبارات 

ىي ؼ غير كاضحة المضمكف، تحتمؿ أك ر مف معنى أك مستكل، اعامة تتضمف الفاظ
كالصكرة الحدي ة لصياغة األىداؼ تقـك عمى أساس أف  .ؽمالقياس أك التحؽ صعبة

الصفات االنسانية يمكف مبلحظتيا كمعرفتيا، كذلؾ مف خبلؿ السمكؾ الذم يعكس 
كعمى ذلؾ فقد ُعّرؼ اليدؼ . تحقيؽ اليدؼ، كىذا السمكؾ قابؿ لمقياس كالمبلحظة

التعميمي عمى انو صفة قابمة لمقياس كيمكف مبلحظتيا عند المتعمـ في نياية الحصة 
. الدراسية

ث تغيير في سمكؾ المتعمـ، كاألىداؼ ااحد اف الغرض مف دراسة أم منيج ىك
التعميمية تحدد كتكجو طبيعة التغيير المطمكب، لذلؾ فاألىداؼ التعميمية المناسبة 

كعميو فاف األىداؼ يجب أف تتناسب كطبيعة المتعمميف كتعمؿ عمى تطكيرىـ، 
:  التعميمية يجب أف تمتار بعدد مف النقاط أىميا
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 المعمـ الذم يعمؿ عمى تحقيؽ مف كليس  تعبر عف السمكؾ المطمكب مف المتعمـ
 .عند المتعمـىذا اليدؼ 

 ف في مجاؿ المناىج كالتربية الرياضيةمتكضع مف قبؿ رجاؿ متخصص. 

  ككاضحةمحددةبصياغة صياغتيا تتـ . 

 يعدىا  ات  مف خبلؿ اختبارتقييـ ما تحقؽ مف أىداؼ تربكية لدل المتعمميف 
 .المعمـ

 في التربية الرياضيةمراحل صياغة األىداف 
: ىيالمراحؿ عدد مف بتمر صياغة االىداؼ في التربية الرياضية 

 مرحمة التعرؼ عمى فمسفة التربية كحاجات المجتمع كمشكبلتو. 

 لمراحؿ التعميمية مرحمة كضع األىداؼ العامة. 

 مرحمة صياغة األىداؼ التعميمية لكؿ منيج مف مناىج المراحؿ تعميمية. 

 مرحمة صياغة أىداؼ منيج التربية الرياضية لكؿ صؼ مف الصفكؼ الدراسية. 

 مكضكع مف المكضكعات الدراسية لكؿ  مرحمة صياغة األىداؼ لكؿ كحدة أك
 .منيج أك صؼ

 أىداؼ الدرس الكاحدكاخيرا مرحمة صياغة  .
شروط صياغة األىداف التعميمية الجيدة في التربية الرياضية 

ؤدم إلى اختبلؼ بالفيـ تأف تصاغ بعبارات كاضحة دكف غمكض، كي ال  -1
. كالتفسير

. مبلحظة نتائجوؿأف يصاغ اليدؼ بشكؿ يجعمو قاببل  -2
. أف يصاغ اليدؼ بشكؿ قابؿ لمقياس -3
أف يصاغ اليدؼ بشكؿ يصؼ السمكؾ المتكقع مف المتعمـ، كالسياؽ الذم  -4

. يستخدـ فيو ىذا السمكؾ
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. شير إلى نتائج التعمـمأف يصاغ اليدؼ بعبارة تبدأ بفعؿ مضارع  -5
أف يصاغ اليدؼ بحيث يشتمؿ عمى فعؿ سمككي كاحد ال غير بحيث يشير إلى  -6

. نكعيتو كمستكاه
. أف يصاغ اليدؼ بحيث يحتكم عمى الحد األدنى لؤلداء كما ككيفا ما امكف -7
أم أف يككف مف النكع الذم  مستكل مناسب مف العمكمية،بأف يصاغ اليدؼ  -8

. مكقؼ كجداني عقمية أك يرتبط مباشرة بقدرة جسمية أك
صياغو اليدف التعميمي في التربية الرياضية 

 :يصاغ اليدؼ التعميمي في التربية الرياضية بحيث يتـ تبعا لمتسمسؿ التالي
المادة )الشئ المراد تعممو  + (المتعمـ)الفاعؿ + فعؿ سمككي مضارع + أف 

. الحد األدنى لؤلداء + (التعميمية
:  أمـثمة

  متر25أف يرمي الطالب الرمح بالطريقة الصحيحة لمسافة  .
  سـ12أف ي ب الطالب عاليان مف فكؽ البار إلجتياز ارتفاع  .

: ميمة ىي كيبلحظ أف صياغة األىداؼ التعميمية تشتمؿ عمى  بل ة عناصر
فعؿ السمكؾ  .أ 
 الظركؼ .ب 

.  المطمكب مف األداء المحؾ أك .ج 
كمف الميـ ذكره أف ىذه الصياغة كالترتيب ىي الصياغة المتعارؼ عمييا بيف 

 بدرجة عالية صياغة األىداؼ النفس حركية، كاألىداؼ تبلئـفيي  التربكيف عامة،
جميع األىداؼ، فمف صياغة  ؿ أك الكحيدةالكجدانية، كالمعرفية، اال أنيا ليست الزامية

.  الممكف أف يككف اليدؼ خاليا مف الحد االدنى لبلداء
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: كمف االم مة عمى األىداؼ التي ال تخضع صياغتيا إلى نفس الترتيب
 أف يتمتع الطالب بممارسة النشاط الرياضي .
 أف يفيـ الطالب مبادئ الميكانيكية لميارات رمي الرمح .
 أف يشرح النكاحي الفنية ألداء التصكيبة السميمة بكرة السمة .
 أف يفرؽ الطالب بيف ميارة الضربة األمامية بالتنس كالضربة األمامية بالسككاش .
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 الفصل الثالث
 
 

  المـحتـوىعنصر
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 المقدمة

 ماذا :كُيجيب عف السؤاؿ يم ؿ المحتكل العنصر ال اني مف عناصر المنيج،
المناىج مف خبرات كميارات  يضعو مخططك كيقصد بالمحتكل كؿ ما ؟ الطالبتعمـ

متكامؿ كشامؿ كمتزف لشخصية المتعمـ  معرفيو كانفعالية كحركية بيدؼ تحقيؽ نمك
كمف جميع جكانبيا العقمية كالجسمية كاإلجتماعية كاإلنفعالية في ما يسمى بالمادة 

كيجب أف تككف عممية تطكير محتكل المناىج عممية مستمرة . العممية الدراسية أك
.  جديد في مجاؿ التخصص تكاكب كؿ ما ىك

العنصر األكؿ )المناىج مف كضع األىداؼ التربكية  بعد أف ينتيي مخططك 
المجاؿ المعرفي كالمجاؿ االنفعالي  :التي تغطي المجاالت التربكية ال بل ة (لممناىج

الكجداني كالمجاؿ النفس الحركي، تبدأ ميمتيـ في اختيار المحتكل المناسب 
 الذم يحقؽ األىداؼ المكضكعة، ( مف عناصر المنيجالعنصر ال انيكالمحتكل ىك )

فنجاح العممية التربكية يتكقؼ بدرجة كبيرة عمى المحتكل كالخبرات كاألنشطة التي 
 الذم يكاكب التطكرات الحدي ة  ىكفالمحتكل الشامؿ المنياج، يضعيا مخططك

، كيؤدم إلى ىـكخصائص كيراعي مستكيات الطمبة كقدراتيـ كميكليـ كاتجاىاتيـ
الذم  معمـ التربية الرياضية الناجح ىككما أف تحقيؽ األىداؼ التعميمية المرجكة، 

ؽ كأساليب التدريس المناسبة كيستخدـ الكسائؿ كاإلمكانات ائيختار استراتيجيات كطر
بالطريقة الصحيحة كالمناسبة في ضكء حاجات  (العنصر ال الث)التعميمية المناسبة 
. كرغبات المتعمميف

ىناؾ تصنيفات ك يرة كعديدة لؤلنشطة الرياضية كالخبرات التي يمكف أف 
ـ كاألىداؼ المكضكعة، كقدرات ءيتضمنيا محتكل منياج التربية الرياضية التي تتبل

تجاىاتيـ، كالبيئةىـ كميكؿىـالمتعمميف كرغبات ، سيتـ كالكقت المتاح،  كاإلمكانات، كا 
. تناكليا الحقا
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معايير اختيار محتوى مناىج التربية الرياضية 
أف عممية اختيار محتكل مناىج التربية الرياضية تخضع لمعديد مف المعايير 

ا عظيما؛ كجيدا كبيرا،  المناىج كقتم، فيي تأخذ مف مخطط(Criteria) كالمحكات
فاألنشطة ك يرة كالمعارؼ كالمعمكمات كبيرة، كيجب أف يتـ اختيار المناسب منيا في 

كمف .  المرتبطة بالمتعمميف كاألىداؼ كاالمكانات المتكفرةالمتغيراتضكء العديد مف 
 ف في اختيار محتكل المنياج ماكأىـ المعايير كالمحكات التي اجمع عمييا التربكم

: أتيم
مرتبطا بالمعرفة العممية المعاصرة، كيترجـ األىداؼ  كأف يككف المحتكل صادقا، -

كيقاس صدؽ المحتكل بمقدار ما تحقؽ مف األىداؼ المكضكعة،  .المكضكعة
ترجمة مخرجات التعمـ إلى خبرات تعممية مناسبة، كيككف  خر ىكآبمعنى 

خاليا مف المعمكمات القديمة، يؤىؿ  المحتكل صادقا كمما كاف حدي ا كمعاصرا
 .لمتكيؼ مع متغيرات العصر المتعمميف

آف يككف المحتكل متكازنا بيف الشمكؿ كالعمؽ، كيقصد ىنا بالشمكؿ إف يتضمف  -
المحتكل األساسيات التي يقـك عمييا العمـ، كاالحاطو بجميع المجاالت كالجكانب 
التي تشتمؿ عمييا المادة إحاطة شاممة جامعة، تغطي أكبر قدر مف المعمكمات 

االختيار المتعمؽ لممعمكمات بحيث تككف العمؽ انو يقصد فيما . كالحقائؽ
محكرية كأساسية تعبر بصدؽ عف المادة التعميمية عف طريؽ تناكؿ المبادئ 

كاألفكار كالتطبيقات المرتبطة بالمجاؿ باستخداـ األسمكب العممي الذم يساعد 
عمى التطبيؽ، كالعبلقة بيف الشمكؿ كالعمؽ يجب أف تككف متكازنة، بحيث ال 

 . يككف الشمكؿ عمى حساب العمؽ كالعكس صحيح

إف يراعي المحتكل ميكؿ كحاجات المتعمميف كقدراتيـ، حيث تعتبر ميكؿ  -
كحاجات المتعمميف مف المعايير اليامة جدا الكاجب أخذىا بعيف االعتبار، 



ستراتيجيات معاصرة في تدريس مناىج    الجامعة االردنيةصادق الحايك. د. أ....التربية الرياضيةوا 
 

43 

فمستكل نضج كقدرات كأعمار المتعمميف كاستعدادىـ العقمي كالجسمي كخبراتيـ 
كقد أ بتت الك ير . السابقة تعتبر األساس الذم تبنى عميو خبرات تعميمية جديدة

مف الدراسات كاألبحاث أىمية مراعاة ميكؿ كاتجاىات المتعمميف حتى تحقؽ 
 .األىداؼ بصكر أفضؿ كأسرع

أف يراعي المحتكل حاجات كمشكبلت المجتمع كقيمو، فالمحتكل يختمؼ  -
باختبلؼ المجتمع كطبيعتو كعاداتو ك قافتو، فمكؿ مجتمع ظركفو كحاجاتو 

الخاصة بو التي تختمؼ عف أم مجتمع اخر، كما يختمؼ ىذا المحتكل مع 
االياـ، كيجب عمى القائميف عمى كضع المناىج كضع محتكل يتناسب مع طبيعة 

المتغيرات سابقة الذكر، كعميو فاف المنيج ظؿ تمع الذم يعشكف فيو في جالـ
 .خرآالمناسب لمجتمع ما قد ال يناسب مجتمعا 

شى مع ابما يتـفيو كإف يمتاز المحتكل بالمركنة كسيكلو إجراء التغيير كالتعديؿ  -
 .التطكرات الحاصمة

إف يتضمف المحتكل خبرات تعميمية تتحدل قدرات المتعمميف كالفركؽ الفردية  -
التعمـ الذم يعرض المتعمميف لخبرات تتحدل قدراتيـ،  بينيـ، فالتعمـ الناجح ىك

كال يتكقؼ التحدم عمى قدراتيـ الجسمية فقط، بؿ يتعدل ذلؾ ليتحدل قدراتيـ 
العقمية كالميارية أيضا، كما يجب أف تككف ىذه الخبرات متدرجة الصعكبة 

 .ىـ كالفركؽ الفردية بينيـتامتراعي مستكككالتعقيد 

. إف يتناسب المحتكل مع اإلمكانيات المادية كالبشرية المتاحة -

تنظيم محتوى المنيج 
 اف عممية تنظيـ المحتكل كالخبرات التعميمية المتضمنة تتأ ر بعكامؿ عدة منيا

 .ىـكصفات  كخصائص المتعمميف، ال الحصر األىداؼ التعميمة الم اؿسبيؿعمى 
كال تسير كفؽ نمط متفؽ عميو بيف  لذلؾ نجد أف عممية التنظيـ ليست أمرا متفقا عميو،
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 في ةساعدالـفالتنظيـ الناجح يحقؽ عدة مزايا منيا رفع جكدة التعميـ، ك التربكييف،
، كما يعمؿ ىـكصفات إعداد الكتب الدراسية إعدادا يتبلئـ مع خصائص المتعمميف

:  عمى تكفير الجيد الكقت، كىناؾ نكعاف مف تنظيمات المحتكل
التنظيم المنطقي  : األول

ف تنظيـ المحتكل يجب أف يخضع أحيث يرل األكاديميكف المتخصصكف 
 طبيعة تمؾ المادة، فم بل مادة التربية لمنطؽ المادة الدراسية الذم يختمؼ باختبلؼ

لمستكل االلعاب كالميارات،  يتـ تنظيـ محتكاىا حسب التنظيـ المنطقي تبعا الرياضية
 فاالصعب كىكذا، كما يتـ فالمتكسطةحيث يككف البدء بااللعاب كالميارات السيمة 

تناكؿ المكضكعات بالترتيب حسب كركدىا في المقرر أكالن باكؿ، حيث يتـ تناكؿ 
عا لعامؿ الزمف، فيتـ تناكؿ بالكحدة األكلى  ـ ال انية كىكذا، كيمكف أف يتـ تنظييما ت

 تبعا لمجزء فالكؿ كما في  المنطقيالتنظيـيككف  فاالحدث كىكذا، أك الحديثاالقدـ  ـ 
شى مع اكىذا التنظيـ يتـ. مف المعمـك إلى المجيكؿ أك الميارات الرياضية الصعبة،

،  أك الميارةالف ىذا التنظيـ يدكر حكؿ المادة الدراسية كأصحاب الخبرة سفاؿكبار 
في حيف انو ال يتناسب ك يرا مع صغار السف النو ال يراعي بشكؿ عاـ قدراتيـ 

.  كميكليـكاىتماماتيـ
التنظيم السيكولوجي  :الثاني

 ىـكرغبات  مراعاة ميكؿ المتعمميفتوغامكيدكر ىذا التنظيـ حكؿ المتعمـ نفسو، 
أك ر ا ارة الىتماـ المتعمـ قميؿ النضج نسبيا كقميؿ الخبرة،  ، لذلؾ يعتبرىـكحاجات

كخاصة صغار السف، كقد نادل التربكيكف بضركرة االعتماد عمى األسس النفسية 
المختمفة لممتعمميف حتى يمس المحتكل حاجاتيـ كيساعدىـ  المرتبطة بخصائص النمك

. عمى حؿ مشكبلتيـ فينشطكف كيتفاعمكف في العممية التعميمية
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اييما أفضل التنظيم المنطقي ام التنظيم السيكولوجي :  المطروح الميمالسؤال
لممحتوى؟ 

 يمكف القكؿ أف التكفيؽ بيف إذاف اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ مف السيكلة بمكاف، 
حدىما تبعا لممكقؼ التعميمي كمدل تحقيقو أاألصؿ، كيتـ التركيز عمى  التنظيميف ىك

ألىداؼ المنياج، فقد يككف التنظيـ السيككلكجي مناسبا لبعض المكضكعات التعميمية 
الخاصة بصغار السف لكف بعد زيادة خبراتيـ كنمكىـ كمعارفيـ في ذلؾ المكضكع قد 
يصبح التنظيـ المنطقي أك ر فائدة، كما يمكف أف يتـ تنظيـ المحتكل تنظيما منطقيا، 

نفس الكقت أساس سيككلكجي، لذلؾ فإنو مف األفضؿ االستفادة في كيككف ليا 
. كالجمع بيف التنظيميف كحسب المكقؼ التعميمي

معايير تنظيم محتوى المنيج 
ىناؾ  بل ة مبادئ أك معايير يتـ االسترشاد بيا عند تنظيـ محتكل المنيج 

: ليككف تنظيما فاعبل
 Continuityاالستمرارية : أوالً 

عممية مستمرة، كالتنظيـ الجيد لممحتكل التعميمي  التعميـ عممية نمك، كالنمك
كاالستمرارية ىنا تشير إلى العبلقة الرأسية بيف محتكيات . المستمر يساعد عمى النمك

المنيج عمى مستكل مرحمي، فالخبرة الحاضرة تركز عمى الخبرة الماضية كتؤدم إلى 
م اؿ ذلؾ، عندما يتعمـ المتعمـ ميارة التنطيط أك . في الصفكؼ القادمةة الخبرة البلحؽ

في الصؼ الذم يميو يتعمـ التصكيبة السممية كالتصكيب بكرة السمة في صؼ معيف، 
مف التنطيط، حيث ترتبط الميارة السابقة بالميارة الحالية، كفي الصؼ التالي سيتعمـ 
المتعمـ التصكيب كالتنطيط ا ناء المعب كىكذا، كىذا ما يسمى باالستمرارية كالعبلقة 

غير ال ابت، فالخبرة الحاضرة  كينطمؽ معيار االستمرارية مف طبيعة النمك. الرأسية
كانت خبرة الحقة كستصبح خبرة ماضية، كمعمـ التربية الرياضية يمكنو في نطاؽ 
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االستمرارية في الخبرات المتعمقة بالميارات الرياضية  المادة الكاحدة تحقيؽ عنصر
لبللعاب المختمفة أك عناصر المياقة البدنية بحيث يربط السابؽ مع الحالي لمكصكؿ 

كالجدير بالذكر أف الخبرة البلحقة تتميز عادة بدرجة أكبر مف الصعكبة  .إلى البلحؽ
أك التعقيد كبما يتناسب مع نضج المتعمـ كقدراتو الجسمية كالعقمية كمع طبيعة الميارة 

 .الحركية
 Sequenceالتتابع : ثانياً 

متصؿ مع  يعتبر التتابع مبدأ أك معيار أساسي في تخطيط المحتكل، فيك
 . تقديـ خبرة جديدةعندكيتطمب االعتماد كااللتفات إلى الخبرات السابقة  االستمرارية،

فاذا كاف االستمرار يعني تراكـ الخبرات عمى المستكل الرأسي، كما اشرنا سابقا، فاف 
بمعنى . التتابع كالتسمسؿ يعني الشئ نفسو أيضا مع الفركؽ في السعة كالعمؽ كالشدة

أف تبنى خبرات الحقة كمتتالية عمى ما سبقيا مف خبرات، كتككف تمؾ الخبرات 
كىذا االمر يتطمب ترابط كتسمسؿ الخبرات في المادة  البلحقة ليا ا ر اعمؽ كاكسع،

م اؿ ذلؾ . بالخبرات البلحقة الكاحدة كتدرجيا مف البسيط إلى المركب بشكؿ متعمؽ
يتعمـ الطالب مسؾ الكرة كاالستقباؿ كالتمرير كالمحاكرة  ـ حيف في كرة السمة 

التصكيب كفي المرحمة التالية يتعمـ خبرات تبنى عمى الخبرات السابقة م ؿ كيؼ يتـ 
كعمى ذلؾ فالتتابع . المعب باستخداـ ىذة الميارات بشكؿ اعمؽ كأك ر شدة كاكسع

ترابط مقصكد يميد فيو السابؽ لبلحؽ كترتبط فيو الخبرات بما قبميا  كالتسمسؿ ىك
، كيمكف ةكبما بعدىا مع مراعاة اإلتساع كالعمؽ كالشدة المناسبيف لكؿ خبرة الحؽ

ف االستمرارية كالتتابع يشكبلف معا البعد الرأسي في إ. تشبيو ذلؾ بالقمع المقمكب
.  تنظيـ محتكل المنيج

  Integrationالتكامل : ثالثاً 

يعتبر التكامؿ بم ابة البعد االفقي في تنظيـ محتكل المنيج، كيعني التكامؿ ىنا 
م ؿ )ربط المعارؼ كالمعمكمات في مجاؿ ما بالمعارؼ كالمعمكمات في مجاؿ آخر 
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التكامؿ ، ؼ(الخ...المكسيقى اك/العمـك ك أك/ربط مادة الرياضة بمادة الرياضيات ك
يشير إلى العبلقة األفقية بيف الخبرات التعميمية المستمدة مف المكاد الدراسية المختمفة 
كليس فقط المادة الكاحدة، كبذلؾ يكتسب المتعمـ معمكمات كمعارؼ مف كجيات نظر 

كىناؾ .  بالنسبة لو كتأ يرمتعددة كمتنكعة مما يسيـ في جعؿ المكاقؼ ذات معنى
شبو اجماع عمى أف استخداـ التكامؿ في ربط المعارؼ كالمعمكمات يؤدم إلى تعمـ 

فقد يككف التكامؿ بيف المكاد الدراسية كذلؾ بربط ما يتعممو في مادة دراسية  أفضؿ،
ما بما يتعممو في مادة دراسية أخرل في المكضكعات المتقاربة، كقد يككف التكامؿ 
داخؿ المادة الكاحدة م ؿ ربط ما يتعممو في كحدة دراسية ما بما يتعممو في كحدة 

، أك ربط العضبلت دراسية أخرل، م ؿ تنمية عناصر المياقة بتعمـ ميارات كرة السمة
. العاممة مف ناحية تشريحية بالرمي بالعاب القكل

طرائق اختيار المحتوى 
خبرات ؿؿ المناىج الدراسية في اختيارىـ ىناؾ طرائؽ متعددة يستخدميا كاضعك
:  الطرائؽقالتي تشكؿ محتكل المنيج الدراسي، كأىـ ىذ

  المختصين في التربية الرياضيةن الخبراء األكاديميآراء: أوالً 

تقـك مديرية المناىج في كزارة التربية كالتعميـ بتشكيؿ لجاف مختصة مف الخبراء 
كاألساتذة الجامعييف المتخصصيف في مناىج التربية الرياضية كطرائؽ كأساليب 
تدريسيا، ممف يشيد ليـ بالكفاءة، كتضـ ىذه المجاف أيضا المدرسيف كالمشرفيف 

 العبلقة، كيتمخص دكر ىذه المجاف بكضع محتكل لممنياج في ضكء أصحابك
يقـك اعضاء المجاف بتبادؿ اآلراء ككجيات النظر في الخبرات  إذ األىداؼ المحددة،

 طرائؽ أخرل لمحصكؿ عمى ؾكىنا .المناسبة لمحتكل المنياج المقرر ليتـ تعميمو
آراء الخبراء، كمنيا كضع سؤاؿ أك استفتاء لمخبراء كأصحاب العبلقة، كيتناكؿ 

ما يجب تقديمو لممتعمميف مف خبرات كمحتكل لمناىج التربية عف اإلستفسار 
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أك أف يتـ ذلؾ بطريقة أخرل كىي . الرياضية لصؼ معيف في ضكء األىداؼ المحددة
التعرؼ عمى آراء ىؤالء الخبراء مف خبلؿ نتائج البحكث كالدراسات التي اجريت 

. كالتكصيات التي انتيت الييا في مجاؿ التخصص
مسح اآلراء : ثانياً 

يتـ ىذا المسح لمتعرؼ عمى آراء كؿ مف لو عبلقة بمناىج التربية الرياضية 
يتـ أخذ  إذ ىؿ الرأم كغيرىـ،أكالمعمميف كالمشرفيف كالخبراء كالطمبة كأكلياء االمكر ك

بحتكل المنيج مف خبلؿ المقاببلت كالمؤتمرات كاالستبانات كحمقات النقاش  آرائيـ
.  كغير ذلؾ

تحميل األنشطة واألعمال : ثالثاً 
يتـ تحميؿ األنشطة كاألعماؿ مف خبلؿ مبلحظة حصص كأنشطة عدد مف 

 بتسجيؿ ف يقكمكإذمدرسي التربية الرياضية مف خبلؿ المشرفيف كذكم الخبرة، 
المبلحظات عمى تمؾ الحصص كاألنشطة مف حيث نقاط الضعؼ كالقكة كمقترحات 

. لمتطكير
دراسة وتحميل المناىج األخرى : رابعاً 

يتـ ذلؾ مف خبلؿ اإلطبلع عمى محتكل مناىج حدي ة لدكؿ متقدمة في ىذا 
نجمترا كاستراليا كغيرىا مف الدكؿ التي إالمجاؿ كالكاليات المتحدة االمريكية كالياباف ك

تيتـ في مجاؿ التربية الرياضية، كتنفؽ امكاال طائمة كجيكدا كبيرة في بناء مناىجيا 
مكانات كا  كيتـ االستفادة مف خبرات ىذة الدكؿ بما يتناسب مع ظركؼ . كتقكيميا

. ك قافة المجتمع كعاداتو كتقاليده
التجريب : خامساً 

يعتبر التجريب مف أفضؿ الطرائؽ الختيار المحتكل، حيث يتـ ذلؾ عمى أساس 
رض أ العممي عمى  كضع الخبرات كاألنشطة المقترحة مكضع التجريب كاالختبار
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الكاقع قبؿ تعميميا، بيدؼ تدارؾ االخطاء كالنكاقص، كالتعرؼ عمى نقاط القكة 
كالضعؼ كالقصكر كغيرىا مف االمكر لتبلفييا تباعا، كيمكف أف يتـ التجريب عمى 
مجمكعة صغيرة م ؿ صؼ دراسي كاحد،  ـ عمى مجمكعة متكسطة مف  مانية أك 

كىناؾ مف يرل أف التجريب . عشرة صفكؼ في مديرية محددة،  ـ عمى مجمكعة أكبر
يمكف أف يتـ عمى مجمكعتيف احدأىما تجريبية كاألخرل ضابطة بعد ضبط كؿ 

. المتغيرات الدخيمة

مراحل اختيار الخبرات واألنشطة في المحتوى 
: تمر عممية اختيار الخبرات كاألنشطة في مراحؿ رئيسية  بلث ىي

اختيار مكضكعات رئيسية مرتبطة باألىداؼ التربكية المكضكعة تتناسب مع  -1
المرحمة السنية كعدد الحصص المقررة لممنياج، كتككف ىذه المكضكعات مرنة 

. قابمة لبلضافات كتعديبلت مستقبمة
 (األساسية)اختيار األفكار الرئيسية لكؿ مكضكع مف المكضكعات الرئيسية  -2

سابقة الذكر، حيث تكضع أفكار متعددة لكؿ مكضكع رئيسي، كيتـ التأكد مف 
. صدقيا كمناسبتيا بعرضيا عمى عدد مف الخبراء المتخصصيف

اختيار األنشطة كالخبرات الخاصة بكؿ فكرة مف األفكار الرئيسية سابقة الذكر،  -3
بحيث تترجـ األفكار كيعبر عنيا باألنشطة كالخبرات التي تتناسب كاألىداؼ 

. المكضكعة كطبيعة المتعمميف كاالمكانات المتاحة كالظركؼ المحيطة

الخبرات التعميمية 
الخبرة المربية 

التعميمية الخبرة  تعتبر الخبرة التعميمية األساس األكؿ لبناء المنيج، كتسمى ىذه
 المربية، كيعتبر استخداـ مصطمح الخبرة في مجاؿ المناىج الدراسية قديما بالخبرة

يعبر عف تفاعؿ الفرد مع بيئتو المحيطة بو، فمف خبلؿ تعاممو كتفاعمو مع  جدان، كىك
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المستمع كالمتفاعؿ في الدرس  فالطالب. الظركؼ المحيطة ينتج ما يسمى بالتعمـ
يبني خبرة في ىذا المكقؼ التعميمي، بينما الطالب المكجكد في الدرس كغائب الذىف 

كعميو فالخبرة عممية تأ ير كتأ ر بيف الفرد كالبيئو، فعندما يقـك . ال يتعمـ خبرة حقيقة
الفرد بعمؿ ما كيحصؿ عمى نتائج إيجابية أك سمبية ليذا العمؿ فإنو بذلؾ يككف قد 

 ،خرآبمعنى  حذؼ ىذا السمكؾ، مر بخبرة تعميمية قد تؤدم إلى ت بيت أك تعديؿ أك
إلكتساب خبرات  الخبرة عممية مستمرة ترتبط فييا الخبرة الحالية بالخبرة السابقةؼ

.  الحقة
ف إلى أف الخبرة ىي ما يقدـ لممتعمـ، كيتفاعؿ معو، كتمعب ككيشير التربكم 

ميكؿ كاتجاىات المتعمـ دكران أساسيان في إكتساب الخبرات التعميمية، فالمدرس الناجح 
 مما يساعد في ىـكاتجاىات كميكؿ المتعمميف  تتناسبة كمتنكعةيقدـ خبرات متعدد

أكبر قدر مف الخبرات  بيدؼ إكتسابيـ  الفاعمةالمشاركةجذب إنتباىيـ، كح يـ عمى 
فقد يتعرض األفراد إلى خبرات متشابية، اال أف سمككاتيـ  .التربكية التعميمية المربية

: تككف خبرات متباينة، كيرجع ذلؾ إلى عدة أسباب أىميا
 .الخبرات السابقة لؤلفراد -

 .القدرات العقمية لؤلفراد كالذكاء كاإلنفعاؿ كنمط التفكير -

 .طبيعة ميكؿ كاتجاىات األفراد -

 .الخبرة الحالية دكافع األفراد نحك -

. في الفرد (أسمكب المعمـ)درجة تأ ير المكقؼ التعميمي -
 ما يسمى باألنشطة التعميمية عند البعض أك أف استخداـ الخبرات المربية،

كتشجيعيـ  بالطريقة الصحيحة يساعد المتعمميف عمى زيادة تعميميـ كجذب إنتباىيـ،
كحتى تككف الخبرة إيجابية يجب أف تمر ب بل ة مراحؿ  .عمى التفاعؿ اإليجابي

: أساسية ىي
. قياـ المتعمـ بعمؿ معيف -أ 
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. نتيجة قيامو بيذا العمؿ  المتعمـ برد الفعؿ أك شعكر -ب 
الربط بيف  أك إنفعاؿ المتعمـ العبلقة بيف القياـ بالعمؿ كنتيجة ىذا العمؿ،  -ج 

. التأ ير كالتأ ر
 سمكؾ أمر ضركرم إلكتسابو الخبرة، ف قياـ المتعمـ بعمؿ أكإكبناءن عمى ذلؾ ؼ

بنشاط ككاف لديو ىدؼ يسعى لتحقيقو، فإنو بذلؾ يكتسب الخبرة التعميمية  فإذا تفاعؿ
نفعاليا مع عناصر إ ك،المربية المرتبطة بإحساسو بردة الفعؿ اإليجابية، كمتأ را إنفعاليا

. المكقؼ التعميمي
مستويات الخبرة المربية 

يقصد بمستكيات الخبرة التعميمية طبيعة اشتراؾ المتعمميف بالخبرة كطبيعة 
: تدرجيا، فمستكيات الخبرة تككف عمى الشكؿ اآلتي

 عمى المستكل الفردم، -

 عمى مستكل المجمكعات الصغيرة، -

 عمى مستكل المجمكعات الكبيرة كالصؼ كامبل، -

 عمى مستكل الصفكؼ األخرل، -

. عمى مستكل االشتراؾ مع مدارس أخرل -
ف بدرجة صعكبة الخبره، ككيقصد بالتدرج بالخبرة التعميمية أم أف يتدرج المعمـ

فتككف مف السيؿ كالبسيط إلى الصعب كالمعقد، حيث يتعمـ الطالب الميارات 
 األساسية البسيطة في البداية،  ـ ينتقؿ إلى الميارات األك ر صعكبة، فاألك ر تعقيدا،

. مباراةفي  ـ ربط الميارات ببعضيا البعض،  ـ المعب 
الشروط الواجب توفرىا في الخبرات المربية 

كذلؾ مف خبلؿ تحقيؽ اليدؼ  أف تساعد المتعمـ عمى إكتساب السمكؾ التربكم، -
 .ة المرجكةالتربكمأك األىداؼ 
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درجة ، كشكؿ متدرج مف حيث طبيعة المشاركةبأف تنظـ الخبرات التربكية  -
. الصعكبة

 ليا، كتتكافؽ مع الزمف الذم ةأف تتناسب الخبرة التربكية مع الفترة الزمنية المقرر -
م ؿ أف تقدـ الخبرة أ ناء إقامة الدكرات كالمسابقات الرياضية المحمية )تقدـ فيو 

. (العربية كالعالمية
 أف تراعي الخبرة التعميمية الفركؽ الفردية بيف المتعمميف لضماف مشاركو فاعمة -

. ككبيرة
تجاىات كحاجات المتعمميف - . أف تشبع ميكؿ كا 
. الخبرات التعميميةأف تتنكع  -
. الشامؿ لممتعمميف أف تساعد عمى النمك -
. أف ترتبط بأىداؼ المجتمع كحاجاتو كقيمو -
. أف تتميز بتنمية ميارات التفكير العميا -
. أف تتميز بارتباطيا بالخبرات السابقة كتييئتيا لمخبرات البلحقة -
. أف تتناسب مع القدرات المختمفة لممتعمميف كاستعدادىـ -
. أف تييئ لممتعمـ عنصر المشاركة اإليجابية -
. أف تككف متغيرة كمتطكرة -
. أف تتناسب مع اإلمكانات المتاحة -
 كالترابط بيف المادة الكاحدة كبيف المكاد (Integrated)أف تتميز بالتكامؿ  -

. األخرل
 .أف تسيـ في إكتساب الركح الرياضية -
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أنواع الخبرات المربية 
الخبرات المربية المباشرة  :أوالً 

مف خبلؿ  كيحصؿ المتعمـ عمى ىذه الخبرات نتيجة تفاعمو مع بيئتو المحيطة،
فالمتعمـ يمارس ميارات كرة  النشاط كاالحتكاؾ المباشر مع البيئة كالممارسة الفعمية،

فالتعمـ عمى أساس  .القدـ عمميان في الممعب كبذلؾ فإنو يكتسب خبرات مباشرة
ألنو يتـ عف  الخبرات المباشرة يعتبر أمران ضركريان كأساسيان في العممية التعميمية،

طريؽ الممارسة الفعمية كالعممية في مكاقؼ المعب، ال يمكف لفرد أف يتعمـ السباحة 
 عدد كبير مف م بلن نظريا دكف أف يدخؿ حماـ السباحة كيمارس مياراتيا، كقد أكد

ما نادل بو  المراجع كالدراسات عمى أىمية الممارسة العممية الحداث تعمـ أفضؿ كىك
. كىربارت كغيرىـ كردسك، كفركبؿ، ديكم، م اؿأالعمماء التربكييف  مشاىير

  : مميزات التعمم بالخبرات المباشرة
.  الذىف فترة أطكؿفي استقرار التعمـ فيالممارسة العممية تساعد  -1
. كالتعمـ المستمر  التعمـ الذاتي كالتعمـ مدل الحياة، حصكؿتساعد عمى -2
. تساعد عمى المشاركة الفّعالة لممتعمـ كالبعيدة عف السمبية -3
كتشاؼ الحمكؿ في مكاقؼ المعب المختمفة -4 . تساعد المتعمـ عمى التفكير كا 
. المعبة تساعد المتعمـ عمى تككيف اتجاىات كميكؿ إيجابية نحك -5
في رغبة  كزيادة اؿؿؿيعمؿ التعمـ باستخداـ الخبرات المباشرة عمى تقميؿ الـ -6

. الدراسة
 (البديمة) الخبرات المربية غير المباشرة :ثانياً 

نظرا لصعكبة تعمـ كؿ شئ عف طريؽ الخبره المباشرة كتاريخ األلعاب األكلمبية، 
الخبرة غير  كدراسة الرياضة في الياباف كغيرىا، جاء النكع ال اني مف الخبرة كىك

ىي ال تقؿ أىمية عف الخبرة المباشرة اذا ما استخدمت بالطريقة الصحيحة، ؼالمباشرة، 
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فعمى سبيؿ الم اؿ ال الحصر، عندما يخطط مدرس التربية الرياضية لتعميـ ميارة 
التصكيبة السممية بكرة السمة، فعمى المتعمـ كقبؿ أف يمارس الميارة عمميا، أف يستمع 

 عف ايقرأ كتاب إلى شرح المعمـ لمنكاحي الفنية الداء الميارة كالنكاحي القانكنية، أك
اكتسب خبرة غير مباشرة قد كبذلؾ يككف  يشاىد فيمما، ميارة التصكيبو السميمة، أك

كبعد أف يكتسب المتعمـ ىذه الخبرات غير  .قبؿ أف يبدأ بالممارسة الفعمية المباشرة
فالخبرة غير  .المباشرة يمكنو الذىاب إلى الصالة أك الممعب لتطبيؽ ذلؾ عمميا

كالتذكر )المباشرة تعتمد عمى ما لدل المتعمـ مف قدرات بدنية كميارية كعقمية 
 خبرات تعتبركما أف الخبرات غير المباشرة  .(كالتصكر كالتخيؿ كتحميؿ كالربط كغيرىا

الكسائؿ  عف طريؽ المعمـ أك يكتسبيا مف مشاىدتو لآلحريف، أك أف يمكف لممتعمـ
فالخبرات غير المباشرة التقؿ أىميو عف الخبرات المباشرة الف الفرد .التعميمية األخرل

ال يمكف تعمـ الك ير مف االشياء بالخبرات المباشرة دكف التعمـ أكالن عف طريؽ الخبرات 
مف جية أخرل ىناؾ مكاقؼ ال . غير المباشرة، فيي مقدمة كمميدة لمخبرات المباشرة

يستطيع الفرد تعمميا بشكؿ مباشر نظرا لخطكرتيا أك صعكبتيا أك ارتفاع التكاليؼ 
 كالغطس بالماء  معيفمف ارتفاع القفز  أكبالمظمةالقفز  م ؿ المشي عمى الحبؿ أك

كيفضؿ الك ير مف التربكييف أف  .تعمـ التزلج عمى الجميد كما إلى ذلؾ أك لممبتدئيف
ألف ، الخبرة المباشرة، يتـ التركيز في مراحؿ التعميـ األكلى عمى التعميـ المباشر

األطفاؿ يميمكف إلى األشياء المحسكسة كيتعممكف بالممارسة كالمعب كنتيجة لمطاقة 
.  الكبيرة المكجكدة لدييـ

الخبرات المصاحبة  :  ثالثاً 
غير  كىي الخبرات التي يكتسبيا الفرد نتيجة لمركره بالخبرات المباشرة أك

كراىية مادة  كمف األم مة عمى الخبرات المصاحبة، إكتساب المتعمـ حب أك المباشرة،
سمبية  شخص معيف بسبب مرره بمكاقؼ إيجابية أك لعبة رياضية أك تعميمية أك
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 دراستو لممادة أك ممارستو لمعبة، كترتبط الخبرات المصاحبة باالتجاىات تصاحب
. كالقيـ كالمبادئ كاألخبلؽ (إيجابية أك سمبية)كالميكؿ 

كمما سبؽ يمكف القكؿ أف المناىج الحدي ة تقـك عمى ما تقدمو المؤسسة 
التعميمية مف خبرات كأنشطة تربكية مختمفة لممتعمميف، بقصد تحقيؽ األىداؼ التربكية 

المرجكة القائمة عمى بناء شخصية المتعمـ مف جميع جكانبيا، فالخبرات المربية 
نتقائيا إ، كيجب اتكمؿ بعضيا بعض (المباشرة كغير المباشرة كالمصاحبة)بأنكاعيا 

بطريقة عممية سميمة، بحيث تككف ذات قيمة تربكية كعممية مناسبة، كما يجب تنظيـ 
. كتنسيؽ ىذه الخبرات بشكؿ سميـ عند بناء المنيج
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 المقدمة
ائؽ  لمنياج التربية الرياضية طرةيتضمف العنصر ال الث مف العناصر المككف

 الصفية كالكسائؿ التعميمية كاألنشطة المدرسيةق،  كاستراتيجياتقأساليبالتدريس ك
. بشيء مف التفصيؿ األساليب كالكسائؿ كاالنشطة ىذهكسنتحدث عف . كالبلصفية

التدريس في التربية الرياضية 
تتككف العممية التدريسية مف مجمكعة مف المككنات أك العناصر اليامة كىي 

التعميمية، كالميارة أك محتكل الدرس، كاالدكات  (النتاجات)المعمـ، كالمتعمـ، كاألىداؼ 
 كاالستراتيجيات، كاإلجراءات كالخطكات كاألساليبائؽ كاالجيزة المستخدمة، كالطر

دارة الصؼ، كالتقكيـ، كجميع ىذه المككنات تحتاج مدرس  االمتبعة في تنظيـ الدرس، كا 
. عمى درجة كافية مف الخبرة لمتعامؿ معيا كبالطريقة التي تحقؽ األىداؼ المنشكدة

ستراتيجيات التدريس مف أىـ ىذه المككنات إكيعتبر المككف الخاص بطرائؽ كأساليب ك
العنصر المفصمي الذم اذا اتقنو المدرس ساعده في تحقيؽ أكبر عدد مف  كىك

.  األىداؼ كالنتاجات المكضكعة الخاصة بالمادة كالمتعمـ
يكجد مفيـك كاحد متفؽ عميو، فالتدريس  ىناؾ الك ير مف التعاريؼ لمتدريس كال

عممية يركنو  التربكييف بعض كالتربكم كالتكنكلكجي، ؼالعممييتطكر مع التطكر 
 مف العبلقات كالتفاعبلت انظاـيركنو ، كآخركف اطريقو كأسمكباه تربكيو، كمنيـ مف ير

.  التدريسحكؿاالجتماعية كالمعرفية كغير ذلؾ مف كجيات النظر 
كيمكف القكؿ أف التدريس عباره عف عمميو مخطط ليا تعكس سمسمة اإلجراءات 

التنفيذ  ـ التقكيـ، يقـك بيا المدرس ؼالتخطيط ا ب بدءةكالقرارات كالترتيبات المنظـ
كيعرفو .  لؤلىداؼ المخطط لياالطمبةتسيؿ عمميو تحقيؽ ة  مناسبةلتكفر بيئو تعميمي
بأنو مجمكعو مف العبلقات  (Mosston and Ashowrth 2002)مكستف كاشكرت 
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تنشأ بيف المعمـ كالمتعمـ كمجمكعة القرارات التي يتخذكنيا قبؿ الدرس المستمرة التي 
 .قكبعدئو، كأ نا

الخمط كالتداخؿ كعدـ التميز في استخداـ مف  يركالحقيقة أف ىناؾ الكث
 بيف عدد كبير مف ق كاستراتيجياتقالمصطمحات الخاصة بطرائؽ التدريس كأساليب

المربيف كالتربكيف، كفي ضكء ىذا الخمط كاإلختبلؼ في استخداـ ىذه المصطمحات 
: كاف البد مف تكضيحيا مف خبلؿ التعريفات التالية

تعرؼ طريقة التدريس بأنيا اإلجراءات التي يتبعيا المعمـ لتكصيؿ المعمكمو أك 
الكسيمة أك  الخبره لمتبلميذ لتحقؽ األىداؼ المنشكده في ضكء قدراتو كخبراتو، فيي

نيا أالتي يتـ مف خبلليا نقؿ المعمكمة أك الميارة مف المعمـ إلى المتعمـ، كما  الكيفية
ال تختمؼ مف حيث مضمكنيا كطريقة استخداميا بيف جميع المدرسيف، فعندما نقكؿ 

الطريقة  أك الحكار كالمناقشة، أك المحاضرة، أك طريقة الشرح، أف معمـ ما استخدـ
الجزئية فإنو ال يختمؼ مع أم معمـ اخر في الخطكات المتبعة كتسمسميا في  الكمية أك

تعميـ الميارة، لذلؾ فيي متشابية في طريقة التطبيؽ بيف األفراد كفي كؿ مكاف 
 .كزماف

مجمكعو مف األنماط التدريسيو الخاصو  نوأأما أسمكب التدريس فيعرؼ ب
النفسية كالجسمية كاالجتماعية، كينظر لو أيضا بانو  كخصائصو بشخصية المدرس

لدرس كبطريقة تعكس خصائصو كصفاتو الشخصية االكيفية التي ينفذ بيا المدرس 
كمف ىذه الخصائص كالصفات الشخصية التي تميز  التي تميزه عف غيره، كفمسفتو

تعابير الكجو، كحركات الجسـ كاليديف ا ناء الشرح، كالتعابير : أم فرد عف غيره
المفظية، كالكممات التي يكررىا الفرد كيراىا األك ر تأ يرا، كنغمة الصكت كدرجتيا مف 

االرتفاع كاالنخفاض كمتى يككف ذلؾ، كطريقة التعبير عف انفعاالتو كغيرىا مف  حيث
فجميع ىذه الخصائص ال يمكف أف تتشابو بيف . ةالخصائص كالصفات الشخصي
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 طرائؽ تلذلؾ نقكؿ أف المدرسيف يختمفكف بأساليبيـ كاف تشابو ا نيف في العالـ،
. التدريس المستخدمة

إستراتيجية التدريس بأنيا مجمكعة الخطكات كاإلجراءات المخطط ليا  كتعّرؼ 
مسبقا مف قبؿ المعمـ، كتتضمف استخداـ مجمكعة مف الطرائؽ كاألساليب التدريسية، 

بتكرار ، قدرات المتعمميفؿ ناسبةلتدريبات الـاكاستخداـ أم ؿ لبلمكانات المتاحة ك
كمف استراتيجيات التدريس .  لتحقيؽ األىداؼ المنشكدةيفكتكزيع زمني مناسب

إستراتيجية التعمـ التعاكني، كحؿ المشكبلت، كالتفكير الناقد، كالعصؼ الذىني،  
.  كغيرىا... كالتفكير اإلبداعي، كاإلكتشاؼ، كلعب األدكار، كالتعمـ الذاتي

شمؿ مف مفيـك أسمكب التدريس أ كمما سبؽ نجد أف مفيـك طريقة التدريس 
كتختمؼ عف أسمكب التدريس الذم  كليا خصائص محددة كمعركفة بكؿ مكاف،

مف كاعـ  يختمؼ باختبلؼ المدرس كصفاتو كفمسفتو، اما المفيـك الذم يعتبر أشمؿ
إستراتيجية تتضمف اختيار  إستراتيجية التدريس، الف اؿ  مفيـك الطريقة كاألسمكب فيك

 .الطرائؽ كاألساليب المناسبة في ضكء البيئة كعناصر المكقؼ التعميمي

إستراتيجية تدريس م مى يمكف لمجميع   اليكجد طريقة تدريس أك قاف كالحقيقة
يكجد  كما أنو ال استخداميا لجميع الطمبة كلجميع الميارات كفي جميع االكقات،

 كاألكقات، فالطرائؽ لبةأسمكب تدريسي كاحد مناسب لكؿ الميارات كلجميع الط
كاألساليب كاالستراتيجيات المراد استخداميا ترتبط بقدرات المعمـ في فيـ كمراعاة 

خصائص المتعمميف كطبيعة الميارة كاالمكانات المتكفرة كالزمف المقرر كاليدؼ المراد 
. تحقيقو
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المفاىيم ذات العالقة بعممية التدريس 
يرتبط التدريس بعدد مف المفاىيـ كالمصطمحات التربكية ذات العبلقة بعممية 

 : التدريس، كمف ىذه المفاىيـ
التربية   -
التعميـ  -
التعمـ  -
التدريس  -

التربية  
عممية مرتبطة ب قافة المجتمع كمعتقداتو كأساليب تفكيره، تيدؼ إلى تنشئة الفرد 

مف جميع جكانب شخصيتو مف خبلؿ ما يحصؿ عميو مف العمـك كالمعارؼ 
 لمكاجية متطمبات قكحاجاتق  ك قافة مجتمعتتناسبكالمعمكمات المعاصرة التي 

. ، فالتربية إعداد الفرد لمحياة المعاصرةقكتحديات العصر
التعميم  

عممية تفاعمية تقـك عمى كجكد معمـ كمتعمـ كمادة تعميمية في بيئة محددة، 
لمعمكمة أك الخبرة أك الميارة إلى المتعمـ بطريقة منظمة  ا في ايصاؿقيؤدم المعمـ دكر

. مقصكدة لزيادة قدراتو كخبراتو المختمفة
التعمم 

عممية داخمية لدل المتعمـ، يسعى كيبادر مف خبلليا إلكتساب المعمكمة أك 
 الذم يراه مناسبا، كيمكف أف يككف منظما مقصكدا باألسمكبالميارة أك الخبرة 

باشراؼ المعمـ أك المؤسسة، أك يككف غير منظـ ييدؼ إلى تعديؿ السمكؾ، كيحدث 
. ىاكخارج داخؿ المؤسسة التعميمية
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التدريس 
 اإلجراءات التي  يمكف القكؿ بأنوفي ضكء التعاريؼ الك يرة السابقة لمتدريس

 النمكالشامؿ لممتعمـ باستخداـ أساليب كطرائؽ كاستراتيجيات لتحقيؽيقـك بيا المدرس 
. ككسائؿ تعميمية كادكات داخؿ المؤسسة التعميمية كبشكؿ مقصكد تدريسية

إستراتيجية التدريس المناسبة  أسموب أو  وأالشروط الواجب توافرىا في طريقة 
مناسبة الطريقة لؤلىداؼ كالنتاجات التعميمية المراد تحقيقيا  -
طبيعة الميارة أك المحتكل التعميمي ؿمناسبة الطريقة  -
 مناسبة الطريقة لخصائص كقدرات المتعمميف كخبراتيـ  -
 مناسبة الطريقة لحاجات المتعمميف كميكليـ كاتجاىاتيـ  -
عدد ممكف مف المتعمميف  مبدأ إشتراؾ كتفاعؿ أكبرؿ مناسبة الطريقة  -
التعمـ  تساعد الطريقة في زيادة دافعية المتعمميف نحك -
مناسبة الطريقة كاإلمكانات كالمبلعب كاألدكات كاألجيزة المتكفرة  -
تقكيـ أنفسيـ بأنفسيـ ك تساعد الطريقة المتعمميف عمى التقكيـ الذاتي،  -

مواصفات الطريقة الجيدة في تدريس الميارات الحركية في التربية الرياضية 
 . كالنتاجات التعميمية المنشكدة في درس التربية الرياضيةؽ األىداؼتحؽ .1

 .ىـ كاتجاىاتىـكميكؿ مشكقة كتراعي حاجات المتعمميف .2

 .تعمميف لبذؿ المزيد مف النشاط كالمشاركة الفعالةـتست ير دافعية اؿ .3

 .تراعي مستكل المتعمميف كقدراتيـ البدنية كالعقمية كالميارية .4

 .تتدرج في تعميـ الميارات مف السيؿ إلى الصعب كمف البسيط إلى المركب .5

 .تراعي الفركؽ الفردية بيف المتعمميف .6

مزايا التنويع في استخدام طرائق وأساليب واستراتيجيات التدريس 
 .المتعة كالسركر لدل المتعمميف يقمؿ مف مستكل الممؿ كيزيد مف عنصرم .1
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 .المعمـ أساسيا ال قةكيطكر عبلقة إيجابية بيف المتعمـ  .2

 .يزيد مف مستكل التفاعؿ الصفي كالتعمـ النشط .3

 .المتعمميف ميارات حياتية مختمفة كمنكعة (اكتب ضمة)يكسب  .4

 .يساعد في اكساب المتعمميف مستكل مرتفع مف الميارة كالمياقة .5

 .يرفع مستكل الحماس لدل المتعمميف .6

خطوات تعميم الميارات الحركية باستخدام طرائق وأساليب التعمم والتعميم 
لميارات الحركية باستخداـ االخطكات المتسمسمة التي يتبعيا المعمـ عند تعميمو 

: طرائؽ كأساليب التعمـ كالتعميـ
 .ذكر اسـ الميارة كفكرة عنيا  ـ أىميتيا كاستخداماتيام -1

 .يشرح المعمـ النكاحي الفنية ألداء الميارة لفظيا كباستخداـ كسائؿ متنكعة -2

أف   أك، ليعد نمكذجا يحتذل مف قبؿ الطمبة،لمميارةبتطبيؽ عممي يقـك المعمـ  -3
 .طالب مميزالنمكذج يقـك بأداء 

 .ف كجدتإلمميارة مع تصحيح االخطاء بمحاكاة النمكذج يقـك طالب أك أك ر  -4

 .يكدكف طرحياالتي ة سئؿألالطمبة عمى تكجيو ا المعمـ شجعم -5

يبيف المعمـ أدكار المتعمميف كأدكار المعمـ في الدرس كذلؾ تبعا الستراتيجية  -6
 .التدريس المستخدمة

يقـك الطمبة بأداء الميارة حسب التماريف المحددة مف المعمـ المتنكعة كالمتدرجة  -7
 .بالصعكبة

اذا كجدت كذلؾ باعطائيـ تغذية راجعة   اداء المتعمميفحيقـك المعمـ بتصحي -8
 .(جماعية فردية أك)

 .(لعب منافسة) المباراة تطبيؽ الميارة في ظركؼ مشابية لظركؼ -9



ستراتيجيات معاصرة في تدريس مناىج    الجامعة االردنيةصادق الحايك. د. أ....التربية الرياضيةوا 
 

63 

  في التربية الرياضية(النشط)التدريس الفعال 
عمى نقؿ المعمكمات مف  تقتصر عمى التركيز أف عممية التدريس الحدي ة ال

المقرر إلى عقكؿ الطمبة بكاسطة التعمـ المعتمد عمى التمقيف بيدؼ الماـ الطمبة بأكبر 
كـ مف المعارؼ كالمعمكمات، بؿ تركز عمى بناء الشخصية المتزنة لممتعمـ مف جميع 
جكانبيا العقمية كاالنفعالية كاالجتماعية كالبدنية كالميارية كالقيمية، كال يتـ ذلؾ اال مف 

كالفعاؿ في البحث عف المعمكمة كمعرفتيا  خبلؿ إعطاء المتعمـ الدكر النشط
كمناقشتيا كالدفاع عنيا كتكظيفيا في مكانيا الصحيح في حياتو داخؿ المدرسة 

كيمعب المعمـ دكر المكِجو كالمشرؼ كالمرشد كالمنظـ لمبيئة التعميمية دكف . كخارجيا
. ىدر لمكقت كالجيد

كيمكف تعريؼ التدريس الفعاؿ بأنو العممية التي تمنح المتعمـ الدكر البارز في 
احداث التغيير المطمكب كتحقيؽ األىداؼ المرسكمة المتمركزة حكؿ بناء شخصيتو، 

. كيقاس التدريس الفعاؿ بمدل كمدة تفاعؿ المتعمـ خبلؿ الدرس
األسس التي يقوم عمييا التدريس الفعال 

يجاد اعميتو إيجابية المتعمـ كؼ .1 في العممية التعميمية كذلؾ بالبحث كاإلكتشاؼ كا 
. الحمكؿ لممشكبلت التعميمية

، بحيث يتميز بالتشكيؽ كتقميؿ الممؿ ىـ كحاجاتىـكرغبات مراعاة ميكؿ المتعمميف .2
. كيمبي حاجاتيـ في حياتيـ اليكمية

.  بيف المتعمميف أنفسيـ كبيف المتعمميف كالمعمـاإليجابيالتفاعؿ  .3
.  قدراتيـمراعاةإشراؾ أك ر مف حاسة لدل المتعمميف مع  .4
. مراعاة الفركؽ الفردية بيف المتعمميف .5
. التعمـ  اىتماميـ كزيادة دافعيتيـ نحككا  ارةتشجيع المتعمميف عمى التفكير  .6
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ربط خبرات المتعمـ السابقة بالخبرات الجديدة بما يييئ لمخبرات المستقبمية، أم  .7
.  لممستقبؿكاإلعدادتأىيؿ المتعمـ لمكاجية الحاضر 

. بعض أفقيان كعمكديان ببعضيا  التكاممية في المعارؼ كالمعمكمات كربط .8
 كاالبتكار في حؿ المشكبلت مف خبلؿ المشاركة كالتجريب اإلبداعيشجع عمى  .9

. كاالكتشاؼ
. يبقي أ ران في نفس المتعمـ يجعمو يشعر بالتغيير في سمككو كخبراتو .10

دور المعمم في التدريس الفعال 
المطكر  فيك ال شؾ أف ىناؾ دكران كبيران كفاعبل لممعمـ في التدريس النشط،

كعميو  لشخصية المتعمـ كقدراتو التفكيرية كاالنفعالية كاالجتماعية كالبدنية كالقيمية،
: يأتييمكف تحديد أىـ أدكاره فيما 

. دير لعممية التعميمية التعمميةمسيؿ كمكجو كمرشد كم (1
. يييئ البيئة التعميمية المحفزة كالمشكقة لممتعمميف (2
 كزمف كؿ نشاط بعيدان عف العشكائية كاإلمكانات كاألدكات األنشطةينظـ  (3

. كاالرتجالية
. النشاط يساعد في رفع معنكيات كدافعية المتعمميف نحك (4
. يساعد المتعمميف عمى تطبيؽ التقكيـ الذاتي السميـ (5
. النتاجات المناسبة كالقابمة لمتحقيؽ /األىداؼيحدد مسبقان  (6
. ما ينعكس عمى أداء المتعمميف  كىكيعمؿ بحماس، (7
. الكصكؿ إلى األداء الصحيح يقدـ المساعدة لكؿ طالب يحتاجيا بغية (8
. النشاط الصفي بطريقة فاعميةيدير  (9

. يراعي الفركؽ الفردية  (10
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دور المتعمم في التدريس الفعال 
. اإلعداد المسبؽ لمكضكع الدرس مف خبلؿ البحث في مصادر التعمـ كالمعرفة (1
. األنشطةالمشاركة بفعالية في  (2
.  تطكير مياراتو كقدراتو بفعالية كحماسإلىيسعى  (3
. ق أينما تطمب المكقؼ ذلؾءيساعد زمبل (4
.  الجيدةكاألفكاريطرح األسئمة  (5
. يشارؾ في النقاشات كالحكارات (6

إستراتيجيات التدريس الفعال 
ىي االستراتيجية التي يستخدميا المعمـ في الكقت اعمية  ؼاألك رإف االستراتيجية 

 استخداـلذلؾ فإف التنكيع في . الطمبة المناسبيفالمناسبة، كمع لميارة المناسب ؿ
. اعؿاإلستراتيجيات التدريسية يساعد في تحقيؽ األىداؼ المنشكدة بشكؿ ؼ

:  في التربية الرياضية في التدريس الفعاؿاستخدامان اإلستراتيجيات األك ر 
 التعمـ التعاكني  إستراتيجية  (1
ؿ المشكبلت  حإستراتيجية   (2
إستراتيجية العصؼ الذىني    (3
 كالمناقشة األسئمةإستراتيجية طرح   (4
إستراتيجية التفكير الناقد   (5
 األسئمةبالحكار كالنقاش كطرح  إستراتيجية المحاضرة المعدلة التي تسمح  (6
 األدكارإستراتيجية لعب   (7

الصعوبات التي تواجو التدريس الفعال 
 التدريس الفعاؿ، استخداـىناؾ العديد مف الصعكبات كالمعكقات التي تحد مف 

: يأتيكيمكف إيجاز أىـ ىذه الصعكبات بما 
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. النشاط قصر الزمف المخصص لمحصة التدريسية أك -
.  الصفكؼ كالقاعات بالمتعمميفازدحاـ -
. العب في ك ير مف المدارسـ كاؿكاألدكاتنقص في اإلمكانات  -
. المينيفي إعدادىـ عدـ كجكد الخبرة الكافية لدل المعمميف كنقص  -
. ةجديدتجربة خكؼ المتعمـ مف التجريب كالدخكؿ في  -
. داخؿ الصؼ خكؼ المعمـ مف فقداف السيطرة عمى الطمبة في الممعب أك -
. نقص في مصادر التعمـ كالمعرفة -
. عدـ تكفر حكافز كتعزيزات مادية لممتعمـ المتميز -
.  المعمـ لميارات التشجيع كالتعزيز المفظيافتقار -
 (األداء)  المستكلمبة ذكؿلطا الطمبة لبعضيـ البعض، كخاصة احتراـعدـ  -

. المنخفض
. الرأم المخالؼ مف الزميؿ  أكاآلخرعدـ تقبؿ الرأم  -
. طبيعة تنظيـ محتكل المناىج كزخـ المعمكمات المقررة لتعميميا لمطمبة -
.  إستراتيجيات التقكيـ المناسبة كبالكقت المناسباستخداـعدـ  -

 فؤائد التدريس الفعال

 .المنشكدة األىداؼيساعد في تحقيؽ  .1

 .يست ير قدرات المتعمميف كيحفزىـ عمى التعمـ .2

 .كاألنشطة األعماؿيزيد مف تفاعؿ المتعمميف كاندماجيـ في  .3

 .التعمـ يزيد مف دافعية المتعمميف نحك .4

 . كالعبلقات بيف المتعمميفاالجتماعيةيطكر الميارات  .5

 كالتحميمي كاإلبداعي لدل المتعمميف كالتفكير الناقد ةيطكر القدرات الفكرم .6
 .كالمنطقي كغيرىا
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 .كبسيطةيساعد عمى الفيـ كالتعمـ بطريقة سيمو  .7

 .التعمـ  لدل المتعمميف نحكإيجابيويطكر اتجاىات  .8

 . التدريسفي أ ناء كاألنظمة التعميمات إتباعيساعد المتعمميف عمى  .9

 .ينمي ال قة بالنفس لدل المتعمميف .10

 .أة كفاعمية جرأك ر ايصبحكؿ لدل المتعمميف ةيكسر الحكاجز النفسي .11

 .الجديدة األفكار إنتاجيزيد مف قدرة المتعمميف عمى  .12

 . التعمـفي إ ناء كالسركر لدل المتعمميف المتعةيزيد مف  .13

 .طكر قدرات المتعمميف عمى مكاجية كحؿ المشكبلتم .14

 .طكر ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ لدل المتعمميفم .15

 . ميارات اتخاذ القرار كتحمؿ المسؤكليةاكتسابيساعد المتعمميف عمى  .16

 . قدرات المتعمميف كمكاىبيـاكتشاؼيساعد عمى  .17

 .يساعد المتعمميف عمى التعمـ بمكاقؼ عممية حية كتطبيقية .18

 .اإلتقافيساعد عمى التعمـ حتى  .19

 .يطكر االعتماد عمى الذات بدكف مساعدة .20
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أساليب التدريس في التربية 
 الرياضية
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 المقدمة
طريقة م الي أك في ضكء ما سبؽ يمكف القكؿ بانو ال يكجد أسمكب تدريس 

 فكأ كلجميع الطبلب كالمراحؿ كلجميع االكقات كاالمكانات، المياراتم مى لمختمؼ 
طريقة التدريس الكاحدة يمكف تنفيذىا بأك ر مف أسمكب كذلؾ تبعا لخصائص 

 إستراتيجية كشخصية المعمـ، فتحقيؽ ىدؼ معيف قد يتطمب استخداـ أك ر مف 
 كفي المقابؿ، قد ال يككف ىناؾ سكل أسمكب كاحد أك كطريقة كأسمكب في التدريس،

ىدؼ المنشكد، لذلؾ فالعممية التعميمية تعتمد عمى قدرة المعمـ اؿطريقة كاحدة لتحقيؽ 
اليدؼ، كالمتعمـ، كالميارة، كالزمف المقرر، )عمى فيـ مككنات المكقؼ التعميمي 

أساليب  طرائؽ أك كاستخداـ ما يناسبو مف استراتيجيات أك (كاالمكانات المتاحة
  المستخدمةؽ كاألساليب كاالستراتيجياتئالطرابينكع  الذم المعمـ الناجح ىك ؼتدريس،

. كالنتاجات المرجكة لمكصكؿ بسيكلة كيسر إلى تحقيؽ األىداؼ

  التدريس في التربية الرياضيةأساليبأنواع 
ىناؾ نكعاف مف أساليب التدريس ىما األساليب المباشرة المعتمدة عمى المعمـ، 

ف م، كيندرج تحت ىذ معا غير المباشرة المعتمدة عمى الطالب كالمعمـكاألساليب
: ف جميع أساليب التدريس المستخدمة في تدريس التربية الرياضيةمالنكاع
أساليب التدريس المباشرة : أوالً 

 ؿىي التي تتمحكر حكؿ المدرس كاستخداـ سمطتو داخؿ الصؼ مف خبل ك
يشرح  فرض شخصيتو المطمقو كأفكاره كسيطرتو عمى الطمبة كالحصو ككؿ، فيك

 .يقـك بتقكيميـالمياره كالطمبة يؤدكنيا  ـ 



ستراتيجيات معاصرة في تدريس مناىج    الجامعة االردنيةصادق الحايك. د. أ....التربية الرياضيةوا 
 

70 

أساليب التدريس غير المباشرة : ثانياً 
 تتمحكر حكؿ الطالب كمشاركتو في العمميو التعميميو تحت اشراؼ كىي التي

ق كأفكاره كيشارؾ في المشاكؿ التربكيو ككضع الحمكؿ آراء الطالبالمعمـ، حيث يبدم 
. المناسبو لو

أساليب التدريس األكثر استخداما في التربية الرياضية 
 األساليب التدريسيو التي يستخدميا معمـ التربية الرياضية في العمميو تعددت

: التعميميو، اال أف أك ر ىذه األساليب استخداما ىي
أسموب التدريس القائم عمى الثواب والعقاب، أو ما يسمى احيانا بأسموب المدح - 1

والنقد 
 مف الفنكف الكاجب عمى المدرس ااف االستخداـ الصحيح لممدح كالنقد يعد فف

سمكؾ عمى تعمميا كاتقانيا النيا تؤدم إلى نتائج ايجابيو مف حيث تأ يرىا عمى التعمـ ك
كما انو الينبغي عمى المعمـ االك ار مف  تحقيؽ األىداؼ المرجكه،، كالمتعمميف

 عمى ااستخداـ ال كاب أك التعزيز في الدرس النو يفقد قيمتو كتأ يره، كىذا ينطبؽ تماـ
 عكسيو كسمبيو اك رة االستخداـ قد يترؾ ا ار النقد كالعقاب فاالستخداـ الخاطئ أك

كقد يستخدـ المدرس عبارات تعزيزيو ا ناء درس التربيو الرياضيو . عمى عممية التعمـ
 عبلمو، أكة زياد صفقكا لو، أك أك ممتاز، أك انظركا إلى اداء زميمكـ، م ؿ جيد، أك

مف ، كغيرىا الك ير فريؽ المدرسو انضمامو إلى  مف جيد غير مرغكب فيو، أكئواعفا
الصحيحة كالتكقيت ىذه األساليب التعزيزيو المؤ رة ايجابيا اذا ما استخدمت بالطريقة 

. ، كعكس ما سبؽ يدخؿ ضمف أساليب العقاب كالنقدالصحيح
أسموب التدريس القائم عمى طرح االسئمو وتنوعيا - 2

ميارات تفكير عميا متنكعو لدل يقع ضمف ف ىذا األسمكب في طرح االسئمو إ
 التفكير التحميمي كالتفكير الناقد كالتفكير المنطقي كالتفكير ؛الطالب منيا ال الحصر
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فيذا . اإلبداعي كالتفكير ما كراء المعرفي كالتفكير التأممي كغيرىا مف انكاع التفكير
العقمية كالعمميو، كيمكف أيضا أف يستخدـ مع ىذا  األسمكب يست ير قدرات المتعمميف

األسمكب طريقة اإلكتشاؼ كحؿ المشكبلت كالعصؼ الذىني كالعمؿ الفردم كالزكجي 
. كالجماعي التعاكني كفييا يسعى المتعمـ إليجاد الحمكؿ لبلسئمو المطركحة

أسموب التدريس القائم عمى التغذيو الراجعو - 3
أف ىذا األسمكب يتطمب مف المعمـ أف يككف لديو خبره كافيو في معرفو ا ر 

استخداـ التغذيو الراجعو بانكاعيا كمتى يستخدميا، فالتغذيو الراجعو تقـك عمى اعبلـ 
ليعمؿ عمى  (تفكير ناقد) مف حيث نقاط الضعؼ كنقاط القكه ئوداأنتيجو بالمتعمـ 

. تصحيحيا بغية الكصكؿ لبلداء األفضؿ
: ن من التغذيو الراجعواوىناك نوع

مصدرىا مف داخؿ المتعمـ، حيث يشعر أك يحس المتعمـ  :تغذيو راجعو داخميو
باالداء كصحتو مف خبلؿ النظر كالممس أك طبيعة عمؿ العضبلت أك اجيزة 

في االداء، ئا  خاطئام شصحيح أك أف ىناؾ الجسـ مما يعطيو انطباع بأف اداءه
 (ذاتيان )ق ئ بخطق عف الحمؽ يشعرةابتعاد الكرؼم اؿ ذلؾ التصكيب في كرة السمو 

. ليصبح اقرب إلى الصحيحىدفا أك كي يحرز ئو داأيعدؿ طريقة ؼ
 مف المعمـ أك الكتاب أك الصكره اكيككف مصدرىا خارجي :التغذيو الراجعو الخارجيو

 .، كغيرىاالمرآه أك أك الفيديك
 الفكريو كالمؤجمو، المفظيو كغير المفظيو، كالفرديو : أخرى لمتغذيو الراجعونواعأوىناك 

 .كالجماعيو، كااليجابيو كالسمبيو كغيرىا
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 أسموب التدريس الحماسي لممعمم- 4

في ارا إيجابية كبيرة ثآ أف المعمـ الذم يتبع ىذا األسمكب الحماسي يترؾ الشؾ
تعمـ الطمبة كمشاركتيـ الفاعمو في العمميو التعميميو فيذا األسمكب يجعؿ المتعمـ في 

 .ا ناء التدريسفي حالة إنتباه كتركيز كنشاط كاست ارة 
أسموب العرض والشرح - 5

 كطبيعة الميارة ،اف تقديـ الماده التعميميو كعرضيا بالطريقو المناسبو
 في تحقيؽ األىداؼ كالنتاجاتكميا سيـ ت كقدراتيـ الطمبةيات ، كمستك(المعمكمو)

المنشكدة، كيزيد مف عممية التعمـ كالتعميـ في الحصو، كىذا األسمكب يتيح فرصة 
في االلماـ بالماده التعميميو ك ،لمتعمـ بشكؿ أفضؿ (كخاصو الضعاؼ منيـ)لممتعمميف 
.  المعمـ قبؿمفبشكؿ فاعؿ التغذيو الراجعو عند تكظيؼ كخاصو 

أسموب التدريس القائم عمى التنافس الفردي - 6
ف صفة التنافس كالفكز مف الصفات الميمو المكجكده في شخصية كؿ متعمـ، إ

كاف استخداميا بالشكؿ الصحيح في العمميو التعميميو يترؾ ا را كبيرا في تعمـ الطمبة 
. لممياره، حيث يضعو في ظركؼ مشابية لظركؼ المنافسو الحقيقو لمعبة

 أفكار المتعمم توظيفأسموب التدريس القائم عمى - 7
يفتح مجاال لممتعمـ لكضع كاضافة ، كبتقديـ المياره في ىذا األسمكب يقـك المعمـ

 يستخدـ عمميات تفكير عميا إذ، (تفكير ما كراء المعرفة أك تكالد األفكار) جديده أفكار
.  كاالستنباط كالمقارنو الضافة الجديدةكالتحميؿ كالربط كالمضاىا

 ة التربية الرياضي تدريسأساليب موستن واشورت في
النظرية الموحدة بالتدريس 

مف أك ر  (Mossten & Ashworth،2002)تعد أساليب مكستف كاشكرت 
ىذا الكتاب  في تدريس التربية الرياضية، كاف كاف مؤلؼ العالـاألساليب انتشارا حكؿ 
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- 1966) ال يميؿ إلى تسميتيا باألساليب كما كرد عف مكستف كاشكرت (الحايؾ)
تدريس كليس بأساليب التدريس في التربية اؿ، انما يميؿ إلى تسميتيا بطرائؽ (2008

منيا إلى األساليب في طبيعتيا كمضمكنيا  الرياضية، ككنيا اقرب إلى الطرائؽ
كما في طريقة الشرح كالتكضيح كالطريقة الكمية )الذم اليختمؼ عميو ا ناف  كتطبيقيا

، فاألساليب مرتبطة بشخصية المعمـ (كالجزئية فيي كاضحة المضمكف كاألسس
كصفاتو كفمسفتو التي تختمؼ مف شخص الخر، بينما الطرائؽ  ابتة في إجراءاتيا 

ما   طريقة، كىكة كال يختمؼ ا ناف في عممية تطبيؽ امالميارةكخطكاتيا في تكصيؿ 
يختمؼ احد عمى كيفية تطبيؽ األسمكب ال  حيث كاشكرتينطبؽ عمى أساليب مكستف 
. االمرم أك التبادلي أك غيره
رائد أساليب التدريس في التربية  ىك( Moska Mosston )يعد مكسكا مكستف

( Spectrum Teaching Styles) مف أساليب التدريس اكضع طيؼإذ الرياضية، 
 بتطكيرىا تباعان إلى أف اصبحت بصكرتيا كقاـ ،(1966)في التربية الرياضية عاـ 
حددىا مكستف في كتابو ك مف عشرة أساليب مرتبة مككنةالحالية، كىذه األساليب 

(Teaching Physical Education) يأتي كما :
 (The Command Style)األسمكب االمرم  

 (The Practice Style)األسمكب التدريبي  

 (The Reciprocal Style)األسمكب التبادلي  

 (The Self – check Style)أسمكب الفحص الذاتي  

 ( The Inclusion Style)التضميني - أسمكب متعدد المستكيات  

 (The Guided Discovery Style)أسمكب اإلكتشاؼ المكجة  

 ( The Divergent Style)حؿ المشكبلت – أسمكب التفكير المتشعب  

 The Learner-Designed Individual) أسمكب تصميـ برنامج فردم لمتعمـ 

Program) 
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 ( The Learners-Initiative Style)أسمكب المبادأة مف المتعمـ  

 Self- Teaching Style))أسمكب التدريس الذاتي  

تقـك فكرة أساليب مكستف كاشكرت عمى ترتيب ىذه األساليب مف األسمكب ك
األكؿ إلى األسمكب العاشر تبعا لمقرارات التي يتخذىا كؿ مف المعمـ كالمتعمـ في 

 العممية التعميمية  بل ة قرارات رئيسة ىي قرارات ماقبؿ تتضمفإذ العممية التعميمية، 
 Impactالتنفيذ،)، كقرارات أ ناء الدرس (Pre Impactالتخطيط لمدرس، )الدرس 

Set) كقرارات مابعد الدرس ،(،التقكيـ Post Impact Set .)
قرارات التخطيط  : أوالً 

:  اآلتيتتضمف ؿ بالدرس الخاصة العمؿ خطة كضعيتـ 
 (الخ...كرة سمة أك كرة قدـ أك العاب مضرب)تحديد المكضكع العاـ لمدرس  

  (الخ...ميارة التمرير أك التصكيب)تحديد المكضكع الخاص بالدرس  -
تحديد األىداؼ أك النتاجات المراد تحقيقيا  - 
تحديد األسمكب أك األساليب التدريسية التي ستسيـ في تحقيؽ األىداؼ - 
تحديد الزمف الخاص بكؿ جزء مف اجزاء الدرس - 
 بالدرس استخداميا المراد كالمبلعب كاألجيزة األدكات تحديد -
 ضمع، ناقص مربع الحر، االنتشار) المستخدمة التنظيمية التشكيبلت تحديد -

 (الخ...دائرة
 باألسمكب الخاصة العمؿ كرقة كضع -
 التقكيـ طريقة تحديد -
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قرارات التنفيذ : ثانياً 
 (المستخدـ األسمكب لطبيعة تبعا) المتعمـ أك المعمـ يتخذىا التي القرارات كىي 
 البدء قرارات م ؿ الدرس، تطبيؽ ا ناء القرارات تمؾ بتنفيذ المتعمـ أك المعمـ ـكيقك

 .كغيرىا كالراحة الحركي كااليقاع العمؿ كمكاف كاالنتياء
قرارات التقويم : ثالثاً 

 مف أك لممتعمـ المدرس مف راجعة تغذية إعطاء خبلؿ مف التقكيـ قرارات كتككف 
 لؤلسمكب تبعا كذلؾ الدرس بعد أك ا ناء في ذاتية راجعة تغذية أك زميمو إلى المتعمـ

 .المستخدـ التدريسي
 األسمكب األكؿ المسمى تبعا لترتيب األساليب، يقع في بداية ىذا الطيؼ

كفيو يتكلى المعمـ القيادة، كيتخذ جميع  (Command Stayle)باألسمكب األمرم 
قبؿ الدرس كا ناءه )القرارات الخاصة بالعممية التعميمية في أجزاء الدرس ال بل ة 

دكف كجكد أم دكر لممتعمـ في اتخاذ أم مف ىذه القرارات، فيما يقع في نياية  (كبعده
، (Self Teaching)ىذا الطيؼ األسمكب العاشر كالمسمى بأسمكب التدريس الذاتي 

 كفيو يتكلى المتعمـ القيادة، كيتخذ جميع القرارات الخاصة بعممية التعمـ كفي أجزائيا
دكف كجكد أم دكر لممعمـ في اتخاذ أم مف ىذه  (ىا كبعدىاكا ناء قبؿ العممية)ال بل ة 

القرارات، فالمتعمـ خرج مف دائرة المعمـ كاصبح مستقبل يتحمؿ مسؤكلية نجاح عممية 
. التعمـ كاممة

 إذ ،مرتبطة ببعضيااؿاف سمسمة أساليب مكستف كاشكرت مف أساليب التعميـ 
 مجمكعة مككنة مف خمسة أساليب، كتسمى األساليب كؿتقسـ إلى مجمكعتيف، 

الخمسة األكلى األساليب المباشرة، كاألساليب الخمسة األخرل األساليب غير 
ففي األساليب المباشرة يككف دكر . المباشرة، يفصؿ بينيا ما يسمى بعتبة اإلكتشاؼ

المعمـ محكريا مف حيث شرحو لمميارة كاداء النمكذج، كاتخاذ قرارات التخطيط كتحديد 
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كتنتقؿ عمميةاتخاذ القرارات الخاصة بالعممية التعميمية  كرقة العمؿ ككرقة المعيار،
اما بالنسبة لؤلساليب غير . تدريجيا مف المعمـ إلى المتعمـ (ق كبعدققبؿ الدرس كا ناء)

المباشرة فاف المتعمـ يككف ىكمحكر العممية التعميمية، فيتعمـ الميارة مف خبلؿ 
استخدامو لعمميات فكرية عميا متنكعة كالتحميؿ كالتصنيؼ كالمقارنة كالبحث 

. كاإلكتشاؼ كحؿ المشكمة كالتجريب كاالبداع كاالبتكار كغيرىا مف العمميات الفكرية
  Command Stayle (A)(أ)األسموب االمري 

األسمكب األكؿ في سمسمة طيؼ أساليب التدريس التي   ىكاالمرماألسمكب 
يعتمد ىذا األسمكب عمى المعمـ في اتخاذ كـ، 1966كضعيا مكسكا مكستف عاـ 

-Preماقبؿ الدرس، )قرارات التخطيط : جميع قرارات الدرس ال بل ة المتم مة في

impact set) كقرارات التنفيذ( ا ناء الدرس ،Impact Set )ما بعد  )كقرارات التقكيـ
مف يصدر االكامر كالتعميمات لممتعمـ  المعمـ ىكك. (Post Impact Set الدرس،

، كما انو يتقيد بتنفيذ نمكذج ؟؟؟؟الذم يستجيب ليذه االكامر كالتعميمات دكف سؤاؿ
كبدقو، كالمتعمـ يمتـز أيضا بكقت بدء العمؿ كنيايتو،  الميارة المطمكبة لؤلداء كما ىك

، كااليقاع الحركي، كمكاف العمؿ، كالتكقيت كالكزف الحركي، تكقيتياككقت الراحة ك
.   الذم يفرضو المعمـةككضع البدء أك الكقؼ

االمرم مف األساليب الميمة جدا، التي ال يمكف الم مدرس كب يعد األساؿك
في الحفاظ عمى  المدرس استخدامو يساعدإذ أف االستغناء عنو في عممية التعميـ، 

، كالمحافظة عمى النظاـ كاالنتظاـ ا ناء الدرس، كما أف تيـكسبلـ امف المتعمميف
استخداـ ىذا األسمكب يساعد عمى اظيار الجماؿ الحركي لؤلداء، كخاصة في 
الحركات االيقاعية كالميرجانات الكبيرة التي تتطمب ضبط االستجابة الكاحده 

 كفي كقت كاحد كبدقة متناىية، مطابقة لنمكذج األداء المطمكب، ىـجميع لمتعمميفؿ
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كما أف ىذا األسمكب يساعد عمى تكرار األداء مف خبلؿ كفاية الكقت المخصص 
. لمتدريب

اف استخداـ ىذا األسمكب يتطمب مف المعمـ أف يككف مراعيا كمتفيما لطبيعة 
المتعمـ كاليدؼ المراد تحقيقو في الدرس كطبيعة األسمكب، كمف االمكر الكاجب عمى 

المعمـ مراعاتيا عند اختيار ىذا األسمكب أف يخطط لمدرس بطريقة سميمة تضمف 
 Pre-impact) كالمتعمـ، ففي مرحمة ما قبؿ الدرس المعمـالتفاعؿ كاإليجابية بيف 

set)  التي يريد تحقيقيا في الدرس سكاء ( األىداؼ)يقـك المعمـ بتحديد النتاجات
لعبة ) ـ يقـك بتحديد مكضكع الدرس العاـ . ة نفس حركيأـ انفعالية أـكانت معرفية أ

، كما يحدد (كرة القدـ، كرة السمة، كرة الطائرة، جمباز، سباحة، العاب قكل كغيرىا
ف بأدائيا كتعمميا م ؿ كمكضكع الدرس الخاص المتعمؽ بالميارة التي سيقـك المتعمـ

، كفي مرحمة ( أك القفز بالزانة في العاب القكل كغيرىاالسمةالتمريرة الصدرية في كرة )
ما قبؿ الدرس، يحدد المدرس اإلجراءات التنظيمية كاالدراية التي تحقؽ 

 ىـالتعميمية بسيكلو كيسر، كعممية تنظيـ دخكؿ الطمبة كخركج (األىداؼ)النتاجات
قاطرات، نصؼ دائره، مربع )ا ناء الدرس في كالتشكيبلت التي سيقكمكف باتخاذىا 

الكرات، الفرشات، )، كتنظيـ االدكات كاالجيزة ( كغيرىاناقص ضمع، انتشار حر
ككضعيا في مكانيا المناسب، قبؿ بدء الدرس، إف م ؿ  (.االدكات، المبلعب كغيرىا

 بالدرس باقصى اعمةىذه اإلجراءات تمكف المتعمميف مف التفاعؿ كالمشاركة الؼ
الذم يركز عمى اصدار  (االمرم)كمف االم مة عمى استخداـ ىذا األسمكب . درجاتيا

االكامر كالتعميمات مف قبؿ المعمـ، كاالستجابة كتنفيذ االكامر دكف تردد أك مناقشة مف 
قبؿ المتعمـ، الميارات التي تحتاج إلى دقة في األداء م ؿ حركات االيركبؾ كالجمباز 
كالرقص كالرقص الترا ي كالبالية كبعض االلعاب التي يستمتع بيا االطفاؿ م ؿ تقميد 

االشخاص كالحيكانات كغيرىا، كفي حالة تعميـ ميارات تحتاج إلى التزاـ بعكامؿ 
االمف كالسبلمو م ؿ ميارات السباحة كبعض ميارات الجمباز كما إلى ذلؾ، كما 
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. يستخدـ ىذا األسمكب في ضبط الصؼ كااللتزاـ بالدكر كالنظاـ كالتشكيبلت المطمكبو
كمف اإلجراءات الميمة األخرل الكاجب عمى المعمـ القياـ بيا في مرحمة ما قبؿ 

، كالتي ليا دكر (task sheet)، تحضير ما يسمى بكرقة العمؿ (التخطيط)الدرس 
التدريس، كتتضمف ىذه الكرقة التي تستخدـ في  ميـ في العممية التعميمية في أساليب

، كعدد (الميارة) لمنكاحي الفنية لؤلداء المطمكب ا دقيؽاأساليب مكستف المباشرة، كصؼ
 األداء أك الزمف أك المسافة، كما تتضمف الكقت المخصص لكؿ تمريف، مرات

 امف الممكف أف تتضمف الكرقة صكر)ككصؼ العمؿ كطريقة األداء الصحيحة 
اسـ : ، كمف البيانات األخرل الكاجب تكفرىا في كرقة العمؿ(كاشكاال تكضيحية

كرة سمة، كرة القدـ، كرة اليد، )الطالب كالصؼ كالتاريخ كالمكضكع العاـ لمدرس 
كرقـ  ( كغيرهالتصكيب بيد كاحده، الك ب العالي)كالمكضكع الخاص  ( كغيرىاجمباز

. ةم المعمـ ضركراىاالكرقة، كغيرىا مف المعمكمات التي ير
يساعد في تحقيؽ  (الميارم) الخاصة بالكاجب الحركي الكرقةاف تصميـ ىذه 
:  العديد مف الفكائد كمنيا

 اإلطبلع عمى ، إضافة إلى أفأداء نمكذج حركي مف قبؿ المدرس أك المتعمـ -
التعميمات المكتكبة في الكرقة يساعد المتعمميف عمى تذكر تفاصيؿ الميارة ككيفية 

. ادائيا كتكرارىا
تساعد المعمـ عمى االقبلؿ مف تكرار شرح الميارة الف جميع تفاصيؿ األداء  -

 .مكتكبة في الكرقة

 .تساعد المتعمميف عمى التركيز عمى شرح المعمـ لمميارة -

 .تدكيف تقدـ المتعمـ خبلؿ األداء -

األكؿ أف تككف مكتكبة عمى :  لممتعمميف عمى شكميفالتعميماتيقدـ المعمـ ىذه 
 ، عمى لكحة كبيرة تعرض في الممعبةعمى الطمبة، ال اني أف تككف مكتكبتكزع كرقة ك

. مشاىدتيامف جميع الطمبة ليتمكف أك عف طريؽ جياز العرض 
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ىناؾ مجمكعة مف القرارات الكاجب عمى المعمـ العمؿ بيا في مرحمة التنفيذ 
، كمنيا تحديد دكره كدكر المتعمـ، فالمعمـ يصدر االكامر كالتعميمات، (ا ناء الدرس)

فالمعمـ يقـك بشرح الميارة كأىميتيا .  االكامر كالتعميماتبتنفيذكالمتعمـ يستجيب 
يقـك بو نمكذج شخصيا أك اؿكاستخداماتيا كاالجزاء المراد التركيز عمييا  ـ يقـك بأداء 

الحاسكب أك الصكر  أك يتـ عرض الميارة بكاسطة الفيديك أحد المتعمميف، أك
التكضيحية،  ـ يستفسر المعمـ مف المتعمميف فيما اذا كاف ىناؾ أم استفسار أك مف 

 الكاجبات المحددة ليـ في بأداءف كالمتعمـيكمؼ يريد مزيدا مف التكضيح، بعد ذلؾ 
ف طبيعة ىذا األسمكب إ. كرقة العمؿ بمكجب االشارات االمرية كتكجييات المعمـ

كالعمؿ يساعد المتعمـ عمى أف يتعمـ الميارة في فترة  كالزمف الكبير المخصص لؤلداء
المطمكب، كذلؾ   األداءكجيزة مف الكقت، كبالتالي يصؿ المتعمـ بسرعة إلى مستكل

أداء  عمميات التكرار المستمرة لمنمكذج مما يطكر تقدـ الفرد نحك (بفضؿ)يعكد إلى 
. متما ؿ لمنمكذج الحركي المطمكب

( Task Sheet)ورقة العمل 
كرقة العمؿ التي يكزعيا المعمـ عمى المتعمميف في مضمكنيا ىذه الكرقة تشبو 

 افي األسمكب االمرم، كيكزعيا المعمـ بعد أف يككف قد أنيى شرح الميارة كأدل نمكذج
المتعمميف، كىذه الكرقة تساعد المتعمـ عمى تذكر جاب عف استفسارات لمميارة كا
، كالمكضكع (كرة سمة) كيسجؿ فييا تقدمو، فيي تتضمف المكضكع العاـ ،الميارة

زمف  ، كتكجييات، ككصؼ لمعمؿ، كعدد التكرارت، أك(التمريرة المرتدة)الخاص 
يكجد حقؿ كالمتعمـ، ذم أحرزه كالت، كما تتضمف بيانات عف التقدـ اؿااألداء، كالمح

، ىذا  التي يقدميا المعمـ لمطالبمخصص لممبلحظات المتعمقة بالتغذية الراجعة
معمكمات كالبيانات المتعمقة باالسـ كالتاريخ كالصؼ كنكع األسمكب، إلى اؿباالضافة 

جدير بالذكر ىنا األشارة إلى أف ىذه الكرقة تستخدـ في األساليب االربعة ؿكمف ا
. األكلى مف أساليب مكستف كأشكرت
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 (أ)التطورية لألسموب االمري  قنوات النمو
التطكرية في أساليب مكستف كاشكرت عامة، كفي  لفيـ المقصكد بقنكات النمك

ما الذم  السؤاؿ الذم يطرح نفسو ىنا كىكعف ىذا األسمكب خاصة، عمينا أف نجيب 
لدل المتعمميف عند مشاركتيـ في نشاط معيف باستخداـ  (نمك)يحدث مف تطكر

 عف ىذا السؤاؿ يجب أكالن تحديد ما ىي قنكات التطكر لئلجابةك أسمكب تدريس معيف؟
ربع أ لقد حدد مكستف .المراد فحصيا عند المتعمميف كما حددىا مكستف أك النمك

 كىي قناة النمكالبدني ق؛قنكات تطكريو نحتاج إلى فحصيا في كؿ أسمكب مف أساليب
  كقناة النمك،(العاطفي)االنفعالي   كقناة النمك،االجتماعي  كقناة النمك،(الميارم)

  فكؿ فرد يمكف أف يتحرؾ تطكره في ىذه القنكات مف المستكل أك.(الذىني)المعرفي 
 أف كما يجب االشارة إليو ىنا ىك. الحد االدنى إلى المستكل االقصى في كؿ أسمكب

 عمى مدل التطكر في قنكات النمكمف خبلليا المحؾ أك المحكات التي يتـ الحكـ 
 أك أم محكات ، أك النشاط الجماعي، أك االبداع،درجة االستقبلليةمتعددة منيا؛ 

الخاص بدرجة استقبللية المتعمـ في اتخاذ  (المعيار) كعندما فحص المحؾ .أخرل
ىؿ ىناؾ استقبللية لممتعمـ ليغير في شكؿ الحركة أك : السؤاؿ اآلتيطرح القرارات، ف

األسمكب في دكر المتعمـ الحقيقة أف تكرارىا أك ما شابو ذلؾ في ىذا األسمكب؟ 
المتعمـ ال يتخذ أم قرار لو ؼاالمرم يتحدد بااللتزاـ باالكامر كالتعميمات كالنمكذج، 

المكاف، بالذم يتخذ جميع القرارات الخاصة  الف المعمـ ىك عبلقة بالتطكر البدني،
 كعميو فاف  كغيرىا،طبيعة العمؿكالتكرار، كااليقاع الحركي، كمدة العمؿ، كالراحو، ك

البدني تككف باتجاه الحد االدنى مف االستقبللية، ككف المتعمـ ال يقـك بام  قناة النمك
الجممة  (أم أنو ال يكجد أم استقبللية لممتعمـ)تعديؿ عمى األداء المطمكب،  تغيير أك

البدني  (التطكر) مفيـك النمكىنا إلى أف تجدر االشارة ك. مكررة ك يرا اقترح حذفيا
، (االستقبللية)التي تعكس مدل االستقبللية  في قناة النمك ـ النمككيختمؼ عف مفو

في األسمكب االمرم في احسف  (مستكل المياقة أك الميارة)عمما باف التطكر البدني 
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البدني القائمو عمى درجة  ، اما قناة النمك(معنى الجممة غير مفيـك) حاالتو
االستقبللية فاننا نتحدث عف درجة متدنية مف االستقبللية لدل المتعمـ في التطكر 

. البدني
لذا نجد أف ، ا كتبادال اجتماعيااالجتماعي تتطمب تفاعبل كحكار  قناة النمكإف

تبادؿ  الحكار، أك  لمتفاعؿ االجتماعي، أكااألسمكب االمرم ال يكفر لممتعمـ فرص
اآلراء اال في حدكدىا الدنيا، فالمتعمـ في الغالب يقـك بأداء اكامر المعمـ بحرفيتيا، 

فعمى سبيؿ الم اؿ حركات االيقاع . كالعمؿ في ىذا األسمكب غالبا ما يككف فرديا
االجتماعي  كالجمباز ال تتطمب أم تفاعؿ أك تبادؿ اجتماعي كعميو تككف قناة النمك

فاف المحكات التي تبنى عمييا  (العاطفي)االنفعالي  اما قناة النمك. االدنى تتجو نحك
-self)أك القدرة عمى القبكؿ الذاتي  (self-confort)ىذه القناة ىي الراحة 

acceptance)  ،كيقسـ المتعممكف في ىذه في متابعة األداءات البدنية كالسعي لمتعمـ
االكامر مف تمقي ف الذيف يفضمكف مالمتعمـكيتضمف : األكؿ: القناة إلى قسمبف

يشعرىـ بدرجة كبيرة مف الراحة النفسية، فيككف مكقعيـ عمى ىذه القناة ، مما اآلخريف
ف الذيف مالمتعمـكيتضمف :  لشعكرىـ بالراحة، كال انياالقصى نحك (لؤلعمى)متجيا 

لتمقيف كاالكامر مف اآلخريف فيككف مكانيـ كمكقعيـ عمى ىذه اال يتقبمكف كيفضمكف ال
.  الف ذلؾ ال يشعرىـ بالراحة النفسية(األسفؿ) االدنى القناة متجيا نحك

 الرابعة كالمسمى بقناة النمكالمعرفي فاننا نتحدث عف القناةكعند الحديث عف 
م ؿ حؿ المشكبلت، التمايز، المضاىاة،  (ذىنية)محكات تتعمؽ بعمميات عقمية 

المقارنة، االبتكار، التصنيؼ، كضع الفركض، كىذه المحكات تفحص مف خبلليا 
بما أف المتعمـ في ىذا األسمكب ال يشغؿ ك يرا في كعميو . تقدـ المتعمـ عمى ىذه القناة

، فاف مكقعو عمى ىذه القناة يككف (باست ناء عمميتي الحفظ كالتذكر)العمميات الذىنية 
ال يشترؾ بنشاط بدني أك ميارم يستحدـ خبللو معارفو فيك باتجاه الحد األدنى، 

. عمميات عقمية ذىنية كخبراتو أك



ستراتيجيات معاصرة في تدريس مناىج    الجامعة االردنيةصادق الحايك. د. أ....التربية الرياضيةوا 
 

82 

 
  النموقناة

درجة االستقاللية 
الحد االقصى                                           الحد االدنى 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          Xالبدني 

          Xاالجتماعي 
     X     االنفعالي 
          Xالمعرفي 

 
 Practice Style (B) (ب) األسموب التدريبي

 يسمى ىذا األسمكب في سمسمة أساليب مكستف كأشكرت بأسمكب الممارسة أك
 القرارات ، كفي ىذا األسمكب ينتقؿ عدد مف(b)األسمكب ال اني التطبيؽ أك التدريب أك
مما يكلد عبلقات جديدة بيف المعمـ كالمتعمـ،  الميمة مف المعمـ إلى المتعمـ، التدريسية

كجكىر ىذا . ، كبيف المتعمميف أنفسيـ(الميارات)كبيف المتعمـ كالكاجبات الحركية 
األسمكب يتمحكر حكؿ قياـ المعمـ بشرح الميارة، كعرض نمكذج ألداء الميارة،  ـ 
عطاء  يطمب مف المتعمميف التطبيؽ، كبعد فترة مف ذلؾ يقـك المعمـ بمراقبة األداء كا 

. التغذية الراجعة
 قرارات المتعمقة بمرحمة التخطيطاؿكيتفؽ ىذا األسمكب مع األسمكب االمرم في 

ما بعد  ) كالقرارات المتعمقة بمرحمة التقكيـ(Pre Impact set ما قبؿ الدرس،)
، لكنو يختمؼ عف األسمكب االمرم في القرارات المتعمقة (Past Impact الدرس،

حيث تنتقؿ مجمكعة مف صبلحيات المعمـ المتعمقة ( Impact Set )بمرحمة التنفيذ
 .باتخاذ قرارات التنفيذ إلى المتعمـ

 : ةضمف الفقرات التسع اآلتي ىذه القرارات تنتقؿ
الكضع االبتدائي الذم يبدأ فيو المتعمـ التمريف كالذم يشعره : (األكضاع)الكقفة  -1

. بالراحة
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 .يختار المتعمـ المكاف الذم يناسبو بالممعب: المكاف -2

 .الخ... يمكف لكؿ متعمـ أف يمارس العمؿ بمفرده أك مع الزميؿ: نظاـ العمؿ -3

 .يختار المتعمـ بداية العمؿ لمنشاط المطمكب: كقت البداية لكؿ كاجب حركي -4

يختار المتعمـ سرعة كانسيابية التمريف بما يتناسب كقدراتو التي : االيقاع الحركي -5
 .تختمؼ عف اآلخريف

التكقؼ كاالنتياء  كقتيحدد المتعمـ : (النشاط)كقت االنتياء مف الكاجب الحركي  -6
 .مف األداء كحسب قدراتو

 . كمدتياالراحةتكقيت يمكف لممتعمـ أف يحدد : الراحة -7

 .عف زمبلئوالمختمؼ يختار المتعمـ الزم المناسب : الزم كالمظير -8

 .المعمـ في أم كقتستكضح مف يستطيع المتعمـ أف م: القاء األسئمة لمتكضيح -9
اف عممية انتقاؿ القرارات التسع مف المعمـ إلى المتعمـ تجعمو مسئكال عف نتائج 

في  (Individualizing)ىذه القرارات، كىي بداية العمؿ الذم يتميز بالفردية ؿ قاتخاذ
 مسؤكليتيا ققياـ المتعمـ باتخاذ القرارات بنفسو يحمؿؼأساليب مكستف كأشكرت، 

كيتعرؼ بالخبرة بأف اتخاذ أم قرار يجب أف يبلئـ طبيعة النشاط كالعمؿ، كما أنو 
يتعرؼ عمى مدل اقترابو مف األداء الصحيح المطمكب كذلؾ مف خبلؿ ارتباطو 

بالتكرار كالمعمكمات المتكفرة عف األداء في كرقة العمؿ التي تكزع عمى 
مف خبلؿ شرح المعمـ، كالتغذية الراجعة مف  أك (سنتحدث عنيا الحقا)المتعمميف

. المعمـ بأشكاليا الفردية كالجماعية
يتميز ىذا األسمكب عف باقي أساليب مكستف كأشكرت بأنو يكفر الكقت الكافي 

مع حرية أك ر لممتعمـ في األداء مف . لمتطبيؽ، كيحسف المتعمـ مستكل األداء كاإلتقاف
كعميو فاف المتعمـ يمارس  .خبلؿ القرارات التسع التي انتقمت اليو مف المعمـ

األداء كالتطبيؽ مدة البدء كاالنتياء كتكقيت االستقبللية في اتخاذ القرارات المتعمقة ب
. كااليقاع الحركي كبشكؿ ينسجـ مع طبيعة األداء
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 مدةتمؼ أساليب مكستف كأشكرت فيما بينيا تبعا لطبيعة المتعمـ كالميارة كخت
مف أك ر األساليب  (أ)يعد األسمكب االمرم ك. األداء كاالمكانات المتكفرة كما إلى ذلؾ

، إال أف أىـ فرؽ بينيما ىك (ب)األسمكب التدريبي مف  اشبيا كقرب
ترتبط استجابة المتعمـ مع اشارة االمر  (أ)استخداـ عامؿ الكقت، ففي األسمكب 
يتكفر الكقت لممتعمـ لمتدرب عمى  (ب)التي تصدر عف المعمـ، بينما في األسمكب 

 ةالميارة، كحسب ما يراه مناسبا مف حيث تكزيع لمكقت، فالمتعمـ يتخذ القرارات التسع
 .، كغيرىاااليقاع الحركيكالمكاف، ككقت الراحة،  بكقت البداية، كالنياية، كالمتعمقة

 كيراقب ،يبلحظ األداءؿبيف المتعمميف تجكؿ كفي ا ناء أداء المتعمـ، يقـك المعمـ باؿ
. كالت الفردية لكؿ تمميذ،  ـ يعطي التغذية الراجعة ليـ بشكؿ فردماالمح

كما في أسمكب أ، : التخطيط)يتخذ المعمـ في ىذا األسمكب قرارات ما قبؿ الدرس
فالمعمـ يشرح الميارة، كيكضح ( ا ناء الدرس)، اما قرارات التنفيذ (نفس القرارات

سابقة الذكر، كيجيب عف تساؤالت ة مسؤكليات المتعمـ في اتخاذ القرارات التسع
 ـ يسمـ المتعمـ كرقة العمؿ، التي تعتبر  ،(كا ناء التطبيؽ)المتعمـ قبؿ البدء بالتطبيؽ 
. لكؿ متعمـ ليعمؿ بمفردهكافيا  كقتان لكيعط ،قمف أىـ الكسائؿ المساعدة ؿ

 بيف جكؿفالمعمـ يت (the post impactما بعد الدرس )أما مرحمة التقكيـ 
ىـ كقدراتيـ عمى اتخاذ القرارات التسع، كيعطي التغذية الراجعة ءالمتعمميف يراقب أدا

كيعطييـ بعض صحة أدائو  المتعمـ لمتأكد مف كمراقبةباالنتقاؿ مف متعمـ آلخر، 
 فاف المعمـ يكقؼ ق مف المتعمميف يرتكبكف الخطأ نفساعددعند مبلحظة أف الكقت، ك

صحح األخطاء، مشرحيا مرة أخرل كمعرض الميارة كمجزء منيـ  ـ  الصؼ كامبل أك
كفي نياية الكقت المخصص لمجزء التطبيقي يقـك المعمـ بجمع المتعمميف ألداء الجزء 

بعض الحركات الخفيفة التي ؿالختامي، كفيو يتـ إعطاء التغذية الراجعة، أك مراجعة 
. يرغب المعمـ بالتأكيد عمييا
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 (ب)التطورية لألسموب التدريبي  قنوات النمو
المحكات التي يمكف مف خبلليا الحكـ عمى مدل التطكر  ف المحؾ أكإ

في ؼاإلبداع،  درجة االستقبللية أك ىك متعمـ عمى قنكات النمكؿالحاصؿ في كضع ا
ىذا األسمكب يمتمؾ المتعمـ استقبللية أك ر نسبيا في عممية اتخاذ القرارات المتعمقة 

نكات النمك ؽتحرؾ عمى مكضع المتعمـ ؼ، (أ)باألداء مقارنة باألسمكب االمرم 
التطكرية ليبتعد قميبلن عف الحد األدنى، ألف المتعمـ يمارس النشاط بدكف أكامر لذلؾ 

قميبل عف الحد األدنى، مما يعني أف ىناؾ رتفع يحدث تطكر قميؿ في النمكالبدني لي
 التي انتقمت اليو مف ةكتسبيا المتعمـ مف خبلؿ القرارات التسعم االستقبللية شيئا مف

االجتماعي فيي أيضا  قناة النمك كما يحدث تغيير قميؿ عمى .المعمـ في ىذا األسمكب
 قميبلن عف الحد األدنى الف المتعمـ يمكنو أف يختار االماكف القريبة مف الزمبلء، ترتفع

حدكث تطكر في  في ضكء. يمكف أف يحدث نكع مف التكاصؿ االجتماعي كبالتالي
المشاعر   مفاكاالجتماعي، فاف ذلؾ يخمؽ عند المتعمـ نكع البدني قناتي النمك

ف كضع أ إذاالنفعالي،  مما ينعكس ايجابان عمى قناة النمك اإليجابية حكؿ نفسو،
 قميبلن عف الحد األدنى مقارنة بكضعو في رتفعالمتعمـ عمى ىذه القناة االنفعالية م

فاف التغير فييا طفيؼ جدان  (الذىنية)المعرفية  ، اما قناة النمك(أ)األسمكباألمرم 
( memory)مقارنة بالقنكات السابقة في ىذا األسمكب، فالمتعمـ ينشغؿ في التذكر 

فإف التطكر كبالتالي . فقط كيتقيد بااللتزاـ بالكاجب الحركي كما كضعو المعمـ
ف ارتفع إال أنو مازاؿ يراكح حدكده الدنيافي ىذه القناة كالنمك  .كا 

  النموقناة
درجة االستقاللية 

الحد االقصى                                           الحد االدنى 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         X البدني 
         X االجتماعي 
         X االنفعالي 
          Xالمعرفي 
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 (The Reciprocal Style, C )(بتوجيو االقتران، ج)األسموب التبادلي 
تقـك فكرة األسمكب التبادلي عمى تكزيع المتعمميف إلى مجمكعات صغيرة مككنة 

األك ر استخداما في  ىك (الزكجي)كيعد التكزيع ال نائي ئو، زمبلمف ف أك أك ر ممف ا ف
مف المعمـ إلى المتعمـ  ىذا األسمكب تنتقؿ قرارات جديدةفي ؼ. األسمكبىذا 

، كخاصو فيما (باالضافة إلى القرارات التسع التي انتقمت لممتعمـ في األسمكب السابؽ)
يتعمؽ بقرارات التقكيـ، كيمعب المتعمـ دكر المعمـ كذلؾ بتزكيد زميمو بالتغذية الراجعة 

 ا يسمح ىذا األسمكب لكؿ متعمـ أف يمعب دكرإذ بدالن مف المعمـ، داءالمتعمقة باأل
كاالخر يمعب دكر المتعمـ  (bserver)(دكر المعمـ)دكر المبلحظ  أك يمعب  بو،اخاص

مقرر لو في األسمكب  كيككف دكر المؤدم كما ىك. (doer) (دكر الطالب)المؤدم - 
مبلحظة الزميؿ فيككف ب، اما دكر المبلحظ ةحيث يتخذ القرارات التسع (ب)التدريبي 

ز مترؾ عمى اؿدكرهقتصر ق، أما المعمـ فيئق التغذية الراجعة عف أدائالمؤدم كاعطا
عمى مراقبة كؿ مف المبلحظ كالمؤدم، كيككف اتصاؿ المعمـ مع الطالب المبلحظ 

. فقط
في ىذا األسمكب تتكزع األدكار بيف المعمـ كالمتعمـ عمى مراحؿ الدرس ال بلث، 

يقـك المعمـ بنفس  (ما قبؿ الدرس)في مرحمة التخطيط : كذلؾ عمى الشكؿ اآلتي
، باالضافة إلى إعداد كتصميـ (ب)إجراءات التحضير التي يتخذىا في األسمكب 

، كما يقـك المعمـ بتصميـ كرقة جديدة تسمى كرقة (task sheet)جب اكرقة الك
كيقـك ياستخداميا  ضمنة في كرقة العمؿ أك منفصمة،ت، ـ(criteria sheet)المعيار 

. المبلحظ فقط
اخبار  فيككف الدكر األساسي لممعمـ ىك (ا ناء الدرس)اما مرحمة التنفيذ 

المتعمميف بأدكارىـ الجديدة سابقة الذكر، ككيفية استخداـ كرقة الكاجب، كطبيعة 
.  بيف المتعمميف مف جية، كالمبلحظ كالمعمـ مف جية أخرلةالعبلؽ
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كفي مرحمة التقكيـ يتصؿ المؤدم بالمبلحظ لتمقي التغذية الراجعة في ضكء 
مطمكب في كرقة الكاجب، كاستنتاج  ما ىككالمقارنة كالتمييز بيف أداء الطالب المؤدم 

كيقـك المبلحظ باالتصاؿ بالمعمـ عند  . اـ الاالزميؿ المؤدم صحيح ما اذا كاف أداء
ليصبح  لمؤدم األداء يتبادؿ األدكار مع زميمو المبلحظ،يتـ االضركرة، كبعد أف 

الطالب المبلحظ مؤديان، كالطالب المؤدم مبلحظان، كيككف دكر المعمـ اإلجابة عف 
، كما يتقبؿ (لممؤدم االتصاؿ مع المعمـ النو ال يسمح)فقط  الطالب المبلحظ أسئمة

. المعمـ التكاصؿ االجتماعية الذم يتـ بيف المبلحظ كالمؤدم
كغيره مف أساليب مكستف كأشكرت )ىذا األسمكب ىنا إلى أف االشارة تجدر  ك
، ففي ىذ األسمكب يجب ـجميع  أك المتعمميفىا جميعىاقد ال يناسب الميارات (األخرل

أف يككف لدل المتعمـ درجة مف الكفاءة في تأدية العمؿ، كقدرة عمى تقكيـ العمؿ مف 
قدرات المتعميمف ؿخبلؿ مشاىدة الزميؿ، لذلؾ عمى المعمـ أف يختار الميارة المناسبة 

. عند استخداـ ىذا األسمكب
جيب عف استفسارات نمكذج، كمدكر اؿبعد أف يشرح المعمـ الميارة كيؤدم 

،  ـ يكزع عمييـ ( صغيرةاتمجمكع اك)الصؼ إلى ازكاج  الطمبة، يقـك بتكزيع طمبة
كالجدير بالذكر أف كرقة . ف كيبدأكف بالتطبيؽكينتشر المتعمـؿاكراؽ العمؿ كالمعيار، 

تتككف مف اجزاء رئيسة أىميا كصؼ العمؿ المطمكب، كرسكمات  (المحؾ)المعيار 
 تذكير بدكر  عمىمؿ الكرقةتكما تش. كمعايير تقييـ االداء كصكر تكضيحية لؤلداء،

نقاط تعميمية أك نكاحي فنية لؤلداء )المبلحظ كالنقاط التي يركز عمييا في التقييـ 
. (الكاجب تعممو

كىناؾ طرائؽ عديدة يمكف أف يستخدميا المعمـ في تكزيع المتعمميف إلى ازكاج 
:  منيا
 األكلىلقاطرةايتـ اختيار األكؿ مف ، ف في قاطرتيف متجاكرتيفكيقؼ المتعمـ  

. كىكذا...  ال انيةالقاطرةمف ال اني مع ك
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 كىكذا، 2، 1، 2، 1 :ف في صؼ،  ـ البدء في عد متسمسؿكيقؼ المتعمـ 
 .بشكؿ متتاليكمجمكعة كىكذا  2 الرقـ 1كيختار الرقـ 

  الطالب الذم يبدأ اسمو ؛(مع أ، ب مع ب أ)التكزيع حسب الحركؼ االبجدم 
ف لـ يكف ينتقؿ  بحرؼ األلؼ مع طالب آخر يبدأ اسمو أيضا بحرؼ األلؼ، كا 

 .إلى الحرؼ الذم يميو كىكذا

  (اختيار ذاتي)كؿ طالب رفيقو اف يختار. 

  اعتمادا عمىاف يقـك المعمـ بتكزيعيـ بشكؿ ازكاج: 

االطكاؿ، المتعمـ الطكيؿ مع زميمو الطكيؿ، كاحيانا العكس كذلؾ تبعا لطبيعة  -
 .حسب المكقؼ التعميمي الميارة أك

العكس كذلؾ تبعا لطبيعة ىـ، أك االكزاف المتقاربة مع بعض االكزاف، يختار -
 .حسب المكقؼ التعميمي الميارة أك

يختاركا بعضيـ معا، ؼالميارية المتقاربة الطمبة المستكل الميارم، مستكيات  -
 .حسب المكقؼ التعميمي كذلؾ تبعا لطبيعة الميارة أكا بعض

 كؿ طالب مع الطالب الذم يميو. 

  المعمـ أك المتعمـ مناسبةيراىا ام طريقة أخرل. 

كحتى يتحقؽ اليدؼ بشكؿ أفضؿ كيستمتع المتعمـ بالعمؿ فاف أفضؿ طريقة 
 (دكف اضاعة كقت في التكزيع)ىي االختيار الذاتي ففي ذلؾ سرعة في بدء العمؿ 

تقبؿ المبلحظات كالتغذية الراجعة مف الزميؿ، ك راحة نفسية تكفر ىذه الطريقةكما 
كبالتالي تحقيؽ اليدؼ بصكرة اسرع كأك ر امنا، بعيدا عف التعارض النفسي 

كاالجتماعي بيف الزمبلء، ىذا التعارض الذم غالبا ما يؤخر نجاح العممية التعميمية، 
. كقد يؤدم إلى تجربة سمبية عند المتعمميف كخبرة ال يرغب المتعمـ في تكرارىا

ليذا األسمكب نتائج رائعة في زيادة التفاعؿ االجتماعي بيف المتعمميف، مما 
ينعكس عمى سمككيـ خارج الدرس، كيقكد إلى التسامح فيما بينيـ، كالصبر، كاالحتراـ 
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المتبادؿ، كعمى المعمـ أف يتجنب تكزيع المتعمميف بشكؿ ي ير الحساسية كالعداكة م ؿ 
أف يككف الطالب جيد المستكل مع الطالب الضعيؼ، أك الذكي مع االقؿ ذكاءن، أك 

ال بؿ عمى المعمـ أيضا ، أم شكؿ اخر أكقؿ ميارة ريا مع األا موالمحترؼالطالب 
مف االلفة بيف المتعمميف، كتدريبيـ عمى احتراـ الرام االخر، كحسف  خمؽ جك

. االصغاء، كتبادؿ كجيات النظر كما إلى ذلؾ
: (ج)التطورية في األسموب التبادلي  قنوات النمو

اذا أخذنا مبدا االستقبللية معيارا لعبلقة األسمكب بتطكر قنكات النمكفاننا نجد ما 
: أتيم

، ففي األسمكب (ب)ال تختمؼ ك يران عف األسمكب التدريبي : البدني قناة النمو
 التي انتقمت لو مف المعمـ، كيتشابو ىذا ةيتدرب المتعمـ في ضكء القرارت التسع (ب)

 في ىذا ، اال أف التغذية الراجعة تاتي مف الزميؿ(ج)الكضع مع الكضع في األسمكب 
 قنكات كعميو يككف كضع المتعمـ عمى في األسمكب التدريبي بدال مف المعمـاألسمكب 

 :النمك كما يمي
  .عف الحد االدنى، كما في األسمكب السابؽ تقريبابتعدا البدني ـ قناة النمك
 را، فاإلتصاؿ أتعد ىذه القناة في ىذا األسمكب ىي األك ر ت :االجتماعي قناة النمك

ىذه العبلقات  جيدة، مع الزميؿ في مرحمة التنفيذ يؤدم إلى عبلقات اجتماعية
المتعمـ في عممية التفاعؿ االجتماعي مع زميمو االخر مف استقبللية تأتي 
كفي ضكء ذلؾ يتحرؾ كضع المتعمـ عمى ىذه القناة التطكرية   مناسبا،الاستقبل

 .باتجاه الحد االقصى

اإليجابية يقـك المتعمـ في ىذا األسمكب بعدد مف السمككات : قناة النمكاالنفعالي
الصبر كالتعاطؼ مع الزميؿ، كالتقمص كالشعكر بالرغبة في التعاكف، كؿ ىذه ؾ

السمككات عبارة عف خيارات يقـك بيا المتعمـ في الميداف االنفعالي أك النفسي 
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العاطفي، لذلؾ فاف ىذه االستقبللية تضع المتعمـ في مكقع متقدـ باتجاه 
 .االقصى

يتحرؾ المتعمـ بعيدا قميبل عف الحد االدنى النو بدأ : (اإلنفعالي) قناة النمكالمعرفي
. عقمية م ؿ المقارتة كالتميز االستنتاج كالمضاىاةاؿينشغؿ في بعض العمميات 

 

  النموقناة
درجة االستقاللية 

 الحد االقصى األدنى                                         الحد 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         X البدني 
   X       االجتماعي 
     X     االنفعالي 
        X  المعرفي 

 

 The Self-Check Style (D) (د)الذاتي  التحقق أسموب

 بيف جديده تنشأ كعبلقو جديد تغيير فاف كاشكرت مكستف أساليب حاؿ ىك كما
 المتعمـ، إلى المعمـ مف جديده قرارات تنتقؿ حيث األسمكب، ىذا في كالمعمـ المتعمـ

تضاؼ ىذه القرارات إلى القرارات السابقو التي انتقمت لممتعمـ في األسمكبيف ال اني 
 التي تقع عمى المسؤكليات حجـ مف يزيد مما ،(التدريبي كالتبادلي)كال الث السابقيف 

. جديدة أىداؼ تحقيؽ يمكنو مف المتعمـ، كىذا عاتؽ
 مف ادائو، كذلؾ مستكل قدرتة الفرد عمى معرفة اف أسمكب اتحقؽ الذاتي ينمي

 عتمادا االحركي، فالمتعمـ يتعمـ مبلحظة أدائو  ـ يقيميا الحس الكعي زيادة خبلؿ
كما انو يساعد . المحدد كالمكضكع مسبقا مف قبؿ المعمـ المقياس أك المعيار عمى

 المعيار، كاف يحافظ استنادا إلىة الراجع التغذية في نفسو المتعمـ عمى أف يعتمد عمى
. كقدراتو مستكاه يتقبؿ بنفسو، كاف نفسو تقييـ في كالمكضكعيو الصدؽ عمى
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 أساليب ةؿسمس حسب)التعمـ  فية الفردم مف يزيد األسمكب ىذا فإف كىكذا
 في المتعمـ إلى القرارات جديدة مفة مجمكع مف خبلؿ انتقاؿ (كاشكرت مكستف
. كالتقكيـ الدرس تنفيذ مرحمتي

 المحؾ استخداـ عمى (التبادلي، ج)األسمكب السابؽ  في المتعمـ تدرب أف بعد
 في المتعمـ المحؾ استخداـ ىي(األسمكب ىذا في)ة التالي الخطكة فاف زميمو، تقييـ في

 مف (ج)األسمكب  في استخدمت التية العقمي العمميات نفس كباستخداـ نفسو، تقييـ
األسمكبيف  مف استفاد المتعمـ أف كما. كاالستنتاج كالمقارنة كالتمايز المضاىاة حيث

 ا ر لينتقؿ الزميؿ بتقكيـة الخاص كالقرارات التسع القرارات باتخاذ (ج+ب)السابقيف 
 الجدير كمف الذات، بتقييـة الخاص القرارات اتخاذ في األسمكب ىذا إلى ىذا التعمـ

األسمكب  مف نتقاؿالؿيب تجراؿب المتعمـ يمرة أف الضركر مف ليس انو ىنا بالذكر
 يستخدـ أف يمكف حيث التحقؽ الذاتي، أسمكب إلى  ـ األسمكب التبادلي، إلى التدريبي

 كسرعة حسف عمى يساعد ذلؾ لكف باألساليب السابقة، أكالن  المركر دكف األسمكب ىذا
. كالميارات الخبرات تراكـ خبلؿ مف التعمـ

 في الحاؿ ىك كما األسمكب، ىذا في التخطيط، مرحمة في المدرس دكر يككف
 الدرس ماقبؿ القرارات جميع يتخذ انو ، حيث(ج + ب + أ)السابقو ة ال بلث األساليب
التنفيذ  مرحمة دكره في اما .كالمحؾ العمؿ ككرقة كالكاجباتة الميارا باختيار كالمتعمقة

األسمكب، كطبيعة  مف الغرض ليـ كيكضح المتعمميف فإنو يجمع (ا ناءالدرس)
 العمؿ)كالميارات  الكاجبات المعمـ يعرض. نفسو المعمـ بو يقـك الذم كالدكر أدكارىـ،
ة التنظيمي اإلجراءات يكضح  ـ كيؤدم نمكذج لمميارة، الميارة، كيشرح (المطمكب
 التقكيـ، مرحمة في. الكاجبات بأداء البدء المتعمميف مف الطمب  ـ  لمدرس،ةكاالدارم

 عممو حيث يؤدم كالمحؾ، العمؿ كرقة باستخداـ يقـك  ـ باألداء، المتعمـ يقـك
 كرقة الستخداـ المناسب الكقت الكقت يقرر كىك لو، المناسبيفة كالسرع بااليقاع
 كمبلحظة المتعمميف أداء بمراقبة المعمـ يقـك (التقكيـ مرحمة)اال ناء  ىذه كفي الحؿ،
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 فردم بشكؿ المتعمـ مع يتصؿ كما نفسو، لتكجيو الحؿ لكرقة المتعمـ استخداـ مدل
 كفي المحؾ، كرقة في ىك ما مع األداء مطابقة فيق كدقت المتعمـ نجاح مقدار كمعرفة
 كالدكر ادائيـد عف المتعمميف جميعة إلى الراجعة التغذم بإعطاء يقـك الدرس نياية
. بوا قامك الذم

 عممية في نفسو عمى كاعتماده المتعمـ استقبللية مدل (تقكيـ)بتقدير يقـك المعمـ
 خبلؿ مف لذاتو تقييمو في المتعمـ صدؽ في ي ؽ كىك األداء، في الذاتي التقييـ

. ادائو لتحسيف كذلؾ قدراتو ضمف فردم كيعمؿ الذاتي ييـؽلمت المحؾ استخداـ
 معيف مستكل امتبلؾ يجب الذاتي التقييـ بعممية القياـ مف المتعمـ يتمكف حتى

 يككف ال قد األكلى التعمـ مراحؿ بعض في فالمتعمـ األداء، عمىة القدرة أك الكفاء مف
 في م اؿ ذلؾ)المناسبة  الجسـ ككضعيةة الجديدة الميار بتفاصيؿ كافي كعي لديو
 االخطاء (احساس)مبلحظة  عميو يصعب مما (الجمباز فيف كالدكرا الغطس ميارة

 االجزاء جميع تذكر مف التمكنو لممبتدلءة جديد ميارة تعمـ أف كما ا ناءاألداء،
 استخداـ فاف كبالتالي كبيف اجزاءه، الجسـ كضعية بيف كالعبلقة الميارة بتمؾة الخاص

 اختيار فاف كبالتالي أداءالعمؿ، فية الكفاء مف مناسب قدر يتطمب ىذااألسمكب
 الميارات مف كالك ير كىنا جدا ميـ امر كخبراتو المتعمـ كقدرة المناسبة، الميارة
 األداءعمى مستكل تحديد يتـ التي األعماؿة كخاص األسمكب ىذا تناسب التية البدني
 أك السمة في كرة التصكيب دقة تقييـ فم بل نفسيا،ة الحرؾ كليسة الحرؾ نتيجة أساس

 كدفع الرمح رمي في الرمي مسافات التصكيب، كذلؾ الحاؿ في سرعة التمرير أك
تسمح  كبالتالي فكرية،ة راجعة تغذم تعطي الميارات فيذه كما إلى ذلؾ،كرة الحديدة اؿ

 عممية إجراء يسيؿ الميارات مف النكع فاف ىذا كعميو األداء، مستكل لممتعمـ بمعرفة
. عمييا نحصؿ التي النتائج خبلؿ مف األداء عمى نحكـ الذاتي، كبالتالي التقييـ
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االدكات  ىك الراجعة لمتغذية الرئيسي المصدر يككف كك ير مف االحياف
 قكسي بشكؿة قصيرة المستخدمة في األداء نفسو، فم بل في ضرب كرة القدـ لمساؼ

. الكره ضرب عند خاطىء ما كشيء فإنينا يجب كماة الكر طيراف يكف لـ اذا كعاؿ،
 متذبذب بشكؿ كطيرانو الرامي يد مف خركجو فاف الرمح رمي في الحاؿ كذلؾ
 إلى المتعمـ كيرجع سميمة، تكف لـ الرمي عممية إلى أف يشير اليكاء في كمتأرجح

 يمكف كفي ىذا األسمكب .لؤلداءة الصحيحة الطريؽ إلى ترشده التي المعيار كرقة
 األسمكب ىذا في أيضا لتستخدـ (ج)أسمكب  في صممت التي المعيار كرقة استخداـ
. المتغير ىك كاألسمكب  ابت المعيار أف حيث
 (د)أسموب التحقق الذاتي  فية التطوري النمو قنوات
. (ب)أسمكب  في المذم مشابو الكضع يككف: البدني النمك قناة
بمفرده  بالعمؿ يقـك فالمتعمـ االدنى، الحد باتجاه المتعمـ يتحرؾ :االجتماعي النمك قناة

. (األسمكب خصكصية)
ـ فمنو لممتعمميف بالنسبة األسمكب ىذا مع االرتياح حالة تتفاكت: االنفعالي النمك قناة

 التقييـ عممية في األسمكب ليـ منحيا التية االستقبللي ييب آفة متع يجد مف
 المستكل ىذا إلى كالكصكؿ لمتكييؼ أك ر كقت إلى يحتاج مف كمنيـ الذاتي،

 أك ر يككنكا عندماة التاـة بالراح يشعركف الذيف فالمتعمميف المتعو، مف
. االقصى نحكق يتجة القنا عمى كضعيـ فاف األداء خبلؿة استقبللي

األسمكب  في تحدث التية العقمية العممي نفس في المتعمـ بنشغؿ: المعرفي النمك قناة
 يقـك كلكف المعيار، كرقة في مطمكب ماىك مع ةبالمقارف مايتعمؽة كخاص (ج)

 بعيدا يتحرؾة القنا ليذهة بالنسب المتعمـ كضع يجعؿ مما بنفسو ـمبالتؽ المتعمـ
 .االدنى الحد عف
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القناة 

درجة االستقاللية 
 الحد االقصى                                         الحد االدنى

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
         X البدني 

          Xاالجتماعي 
   X       االنفعالي 
       X   المعرفي 

 

 The Inclusion Style (E) (ىـ التضميني،)المستويات  متعدد أسموب
ما  في تشترؾ التي األكلىة االربع األساليب عف جديد شيء األسمكب ىذا يطرح

 مستكل كاحد أك مقياس منيا لكؿ كيحدد الميارات، أك الكاجبات يصمـ المعمـ أف بينيا
 جديد قرار األسمكب ىذا يطرح .المياره أك الكاجب مف المستكل ىذا أداء المتعمـ عمى
 عندما األسمكب ىذا يختار المتعمـ المستكل الذم يبدأ منو األداء، كيستخدـ أف كىك
 بما النشاط في المتعمميف جميع اشراؾ أك تضميف ىك تحقيقو المراد اليدؼ يككف

 ميارة تعمـ ىك األسمكب ىذا استخداـ عمى م اؿ كأفضؿ متعمـ، كؿ كقدرة يتناسب
 كيختاركف يشارككف لمتعمميف جميعا أف حيث المائؿ الحبؿ باستخداـ العالي الك ب

 يتعممكف انيـ كما كقابميتيـ،ىـ قدرت يتناسب بما منو البدء يرغبكف الذم المستكل
فكؽ  اخر إلى ارتفاع مف ينتقؿ فالمتعمـ مستكأىـ، ككاقع طمكحيـ بيفة العبلؽ إنفعاؿ
الفردم  العمؿ فرصة يتيح األسمكب ىذا فإف كعميو .النجاح تحقيؽ اجؿ مفالحبؿ 

المستكيات  ىذه البديمة بيف الخيارات بتكفر كذلؾ السابقو، األساليب مف بدرجة أكبر
. العمؿ نفس في كالفشؿ النجاح حالتي في (المائؿ الحبؿ عمى)

تخاذ قرارات ابينما يقـك المتعمـ ب (ما قبؿ الدرس)يتخذ المعمـ قرارات تخطيط 
 المستكل الذم باختياركيتضمف ذلؾ القرارات المتعمقة  ( الدرسأ ناء )ذالتنفيمرحمة 
". الميارة"البدء منو في أداء الكاجب أك النشاط في يرغب 
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 ـبتقيي قراراتو الخاصة باتخاذيقـك المتعمـ ؼ، (ما بعد الدرس) قرار التقكيـ أما
القرارات التي يكاجييا المتعمـ في ميارة  . كفي أم مستكل يبدأ العمؿ كيستمرقدائأ

في ضكء كذلؾ  المستكل الذم يبدأ منو أكالن  يقرر أفالك ب مف فكؽ الحبؿ المائؿ ىي 
 ـ يتقدـ لمك ب مف االرتفاع الذم حدده، فإذا نجح في المحاكلة فإف المتعمـ  قدراتو،
 يختار مستكل أك أف يعيد تكرار الك ب مف نفس االرتفاع، أف:  قرارات ىية  بلثأمامو
 إذا فشؿ المتعمـ في المحاكلة فأمامو القرارات ال بل ة أمايختار مستكل اقؿ، أك  أعمى

كفي الغالب ال ينتقؿ المتعمـ إلى مستكل ارتفاع اعمى مف المستكل الذم )السابقة 
 مستكل اقؿ مف المستكل الذم نجح فيو، إلىكما انو ال ينزؿ في الغالب  ،(فشؿ فيو

. إال في حاالت قميمة كخاصة
  كىك،األسمكب  ىذاباستخداـ قبؿ البدء ا سؤاال ميـأمامو يضع أفعمى المعمـ 

جميع المتعمميف كؿ حسب قدرتو في الدرس كبنفس  (تضميف)إشراؾ كيؼ يمكف 
 في اختيار الميارات كدرجات الصعكبة المناسبة ا ميـالمعمـ دكرؿالكقت؟ لذلؾ فإف 

.  قكبما يتناسب مع اليدؼ المراد تحقيؽ
 المستكل المناسب الذم يبلئمو الختيار ىذا األسمكب يفتح المجاؿ لممتعمـ إف

نما ىدؼ ا يككف لممعمـ أم تأ ير في اختياره أفدكف  لمستكل إلرضاء المعمـ، كا 
كفي حاؿ كجكد  تعميـ المتعمـ كيفية اتخاذ القرارات المناسبة كلقدراتو، األسمكب ىك

كرقة ) شرح الكاجب  إلىخطأ في أداء الكاجب يطمب المعمـ مف المتعمـ الرجكع
. لمتأكد مف األداء الصحيح، كيراقب ذلؾ المتعمـ،  ـ ينتقؿ لآلخرييف (المعيار

ألداء الميارة، م ؿ ميارة التصكيب  عندما ال يككف اليدؼ تعميـ النكاحي الفنية
 كالعكامؿ أخرل اأمكر (نقيـ) نحمؿ أففي كرة السمة، بالشكؿ الصحيح فإننا نستطيع 

قطر الحمقة،  مسافة التصكيب، ارتفاع السمة،: المؤ رة في درجة دقة التصكيب م ؿ
. الخ......حجـ الكرة، كزف الكرة، زاكية الرمي، كجكد خصـ سمبي، إيجابي



ستراتيجيات معاصرة في تدريس مناىج    الجامعة االردنيةصادق الحايك. د. أ....التربية الرياضيةوا 
 

96 

 (د)التطورية في األسموب التضمين  قنوات النمو
: البدني  قناة النمو

 حد كبير في اتخاذ القرارات المتعمقة إلىفي ىذا األسمكب يصبح المتعمـ مستقبل 
، األقصى الحد باتجاه، كينتقؿ كضع المتعمـ في ىذه القناة (الميارم)بالتطكر البدني 
. المستكيات المتكفرة  معينة حكؿ الخيارات أكتقراراحيث يتخذكف 

: االجتماعي قناة النمو
يختار  ىذا األسمكب صمـ لزيادة السمة الفردية في األداء عند المتعمـ فيك

النشاط الفردم، كعمى أك المستكل الذم يناسبو مف مجمكعة خيارات في البرنامج 
 يككف اجتماعيا كمشاركا في نشاط أف إلىالمتعمـ عدـ اتخاذ القرارات التي تؤدم 

 عمى قرارات اآلخريف، كبالتالي فإف كضع المتعمـ بالنسبة رسيؤثالجماعة الف ذلؾ 
. األدنى الحد باتجاهاالجتماعي يككف  لقناة النمك
: االنفعالي قناة النمو

يجمب معو " المستكيات"اتخاذ القرارات حكؿ نجاح المتعمـ في أداء الكاجب 
كالت األداء ا تكرار محأف بال قة بالنفس كتقميؿ الضغط النفسي كالقمؽ، كما اإلحساس

 باتجاه إيجابية كعميو يككف مكقع المتعمـ ليذه القناة أك رالناجحة يجعمو يشعر بصكرة 
. األقصىالحد 

": االنفعالي"المعرفي  قناة النمو
بدال مف " القابمية كالطمكح  " ا ذاتيامقياسأك  ا داخميايستخدـ المتعمـ معيار

، كبالتالي فإف عممية اتخاذ القرار تتطمب "كرقة المعيار كما تحتكيو"المعيار الخارجي 
 استقبللية في المشاركة أك رقدرا أكبر مف االنشغاؿ الذىني مما يجعؿ المتعمـ 

 باالتجاهكاالنشغاؿ في ىذه العممية، كعميو فإف مكقع المتعمـ بالنسبة ليذه القناة يككف 
 ".في الكسط تقريبا"قميبل األقصى 
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  النموقناة

درجة االستقاللية 
الحد االقصى األدنى                                         الحد 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
     X     البدني 

         X االجتماعي 
      X    االنفعالي 
        X  المعرفي 

 
 Guided Discovery Style (F) (ىـ) الموجو االكتشافأسموب 

 في األساليب الخمسة األكلى، تطكر أداء المتعمـ تدريجيان مف خبلؿ قنكات النمك
االجتماعي  البدني كقناة النمك ال بل ة القابمة لمتطكر في ىذه األساليب كىي قناة النمك

الذىني  التطكر في قناة النمك في حيف أف حركة االنتقاؿ أك االنفعالي، كقناة النمك
بقيت في حدكدىا الدنيا، الف المتعمـ يعتمد في عممو عمى استخداـ الذاكرة  (المعرفية)

 االفتراض، التمايز، المقارنة،)كال يستخدـ عمميات ذىنية متقدمة م ؿ  كالتذكر،
لمكصكؿ إلى الحؿ  (كغيرىا... التأليؼ، حؿ مشكمة، األستنتاج، األبتكار التركيب،
فيذه األساليب ال تؤدم إلى عمميات اإلكتشاؼ التي يذىب المتعمـ خبلليا  .األنسب

ابعد مف المعمكمات المعطاة كالميارة المطمكبة إلكتشاؼ الحمكؿ المناسبة  إلى ما ىك
. ليا

يعتبر أسمكب اإلكتشاؼ المكجو بم ابة األسمكب األكؿ التي ينشغؿ فييا المتعمـ 
في عمميات اإلكتشاؼ كذلؾ مف خبلؿ األسئمة المتتالية التي يضعيا المعمـ، كيكجييا 

لممتعمـ لمتكصؿ إلى االستجابات الصحيحة ليا، فكؿ سؤاؿ لو استجابة كاحدة 
. صحيحة يكتشفيا المتعمـ مف خبلؿ التدريب كالممارسة

عمى اشغاؿ المتعمـ في عمميات ذىنية تؤدم إلى  تقـك فكرة ىذا األسمكب
كذلؾ بإيجاد عبلقة صحيحة كدقيقة بيف  اإلكتشاؼ مف خبلؿ الممارسة العممية،
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 عمميات -م ير )الذم يعطيو المعمـ  (الم ير)االستجابة التي اكتشفيا المتعمـ كالسؤاؿ 
، أم أف ىذا األسمكب يعمؿ عمى تطكير قابمية المتعمـ عمى ( استجابة-ذىنية 

ميارات اإلكتشاؼ المتعاقبة مف خبلؿ إجاباتو عف األسئمة المتتالية التي تؤدم في 
.  (مع نياية األسئمة)النياية إلى إكتشاؼ الميارة ككؿ أك المفيـك ككؿ 

 (التخطيط)مرحمة ما قبل الدرس 
الذم يتخذ جميع القرارات الخاصة بعممية التحضير كاإلعداد  ال زاؿ المعمـ ىك

لمدرس  ـ  ، فالمعمـ يحدد المكضكع العاـ كالخاص(كما في األساليب السابقة)لمدرس 
يضع سمسمة مف الخطكات أك األسئمة المتعاقبة التي تقكد المتعمـ بشكؿ تدريجي 

لكؿ سؤاؿ  ككمضمكف إلى إكتشاؼ النتيجة النيائية أك الجكاب المطمكب أك الميارة،
ىناؾ امكانية لحدكث أك ر مف إجابة كاحدة، فعمى أف إجابة كاحدة فقط، كفي حالة 

المدرس أف يككف مستعدان إلعطاء سؤاالن أك داللة معينة تساعد المتعمـ عمى اختيار 
إف إجابة كؿ سؤاؿ مف مجمكع األسئمة تعتمد عمى االستجابة . إجابة كاحدة فقط

يتمكف مف اإلجابة عف السؤاؿ ال الث الذم التي سبقتيا، بمعنى أف الطالب  (اإلجابة)
. يجب أف يككف قد استجاب بشكؿ صحيح لؤلسئمة التي سبقت ىذا السؤاؿ

مرحمة تنفيذ الدرس  
تقدـ سمسمة األسئمة المتتالية التي صمميا المعمـ في مرحمة التنفيذ إلى المتعمـ 

، كال ينتقؿ المعمـ مف السؤاؿ إلى الذم يميو اال بعد أف يتأكد أف المتعمميف بشكؿ متتاؿ
كفي حاؿ فشؿ المتعمـ في التكصؿ إلى . قد اكتشفكا اإلجابة الصحيحة لمسؤاؿ

لضماف . االستجابة فاف ذلؾ يشير إلى عدـ كفاءة المعمـ في تصميـ سمسمة األسئمة
مف ا يجب عمى المعمـ أف يتبع عددكنجاح العممية التدريسية في ىذا األسمكب، 

يقـك بإعطاء الجكاب لممتعمـ ابدان، كاف ينتظر   كىي اال،القكاعد في تنفيذ ىذا األسمكب
إجابة المتعمـ بركح مف الصبر كالتقبؿ، كاف يعطي دائمان تغذية راجعة لممتعمـ، فإعطاء 

المعمـ اإلجابة الصحيحة لممتعمـ يجيض عممية اإلكتشاؼ، فالمعمـ ال يتدخؿ في 
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عممية اإلكتشاؼ، ينتظر اإلجابة بصبر كيتقبؿ أم إجابة، في ضكء إجابة المتعمـ 
يعدؿ لو السؤاؿ أك يكجيو  ـ يعطيو التغذية الراجعة الستجابة المتعمـ المكتشفة كذلؾ 

عبارة  (األداء)كمما سبؽ فاف مرحمة التنفيذ . بكممة نعـ أك ايماء بالرأس أك كممة صح
. عف تفاعؿ االبعاد النفسية كالذىنية بيف المعمـ كالمتعمـ

 (التقويم)مرحمة ما بعد الدرس 
 مفتعتبر عممية إعطاء التغذية الراجعة في ىذا األسمكب متميزة عف غيرىا 

األساليب، فالسمكؾ الذم يتـ تعزيزه بكممة صح أك ايماء بالرأس كالذم يدؿ عمى أف 
كمف  ـ يتـ التقكيـ . عبارة عف تغذية راجعة المتعمـ قد تكصؿ لئلجابة الصحيحة ىك

االستجابة  ؼيكمؿ المتعمـ إجاباتو عف جميع األسئمة المتعاقبة، الكامؿ بعد أف
الصحيحة لكؿ سؤاؿ عبارة عف تقكيـ شخصي نتيجة قبكؿ المدرس لتمؾ االستجابة، 

مما يجعؿ المتعمـ أقؿ خكفان في  كىذا لو تأ ير اجتماعي قكم عمى الفرد في الجماعة،
. استجاباتو كيشعر باالماف

كعمى المعمـ في االكقات التي يظير المتعمميف استجابات غير صحيحة أك 
ر السؤاؿ الذم سبؽ االستجابة الخاطئة، فاذا اكرت: ةمنحرفة أف يقـك بالخطكات اآلتي

كانت االستجابة صحيحة يقدـ المدرس السؤاؿ التالي مرة أخرل، اذا استمرت االجاية 
الخاطئة يقدـ المعمـ سؤاالن يم ؿ خطكة اسيؿ بالنسبة لممتعمـ تساعده عمى أداء 

" ؟اإلجابةفي ىؿ تمعنت " م ؿ ا لفظيا المعمـ سمكؾاستخداـاالستجابة المطمكبة، 
لمتمميذ صبر المعمـ كتفيمو لو، كىذا ي بت ، فيذا السمكؾ "؟ىؿ تكد التفكير أك ر"أك

. محكر العبلقة بينيما
كفي أسمكب اإلكتشاؼ المكجو يككف المعمـ راغبان كمتقببلن لعبكر عتبة 

يست مر الكقت في التصميـ المبلئـ مف األسئمة كالبدائؿ ليا، فالمعمـ  اإلكتشاؼ، كىك
تقع عمى عاتقو مسؤكلية األداء التي يقـك بيا المتعمـ النو يصمـ األسئمة كيتكقع 
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االستجابة، فالمعمـ ي ؽ بقدرة المتعمـ الفكرية لمتكصؿ لبلستجابة الصحيحة، كينتظر 
. اإلجابة منو بصبر

 (ىـ)التطورية في أسموب التحقق الذاتي  قنوات النمو
االستقبللية ىنا بم ابة المحؾ أك األساس في تحديد كضع المتعمـ في تطكر 

: القنكات
تشير االستقبللية في ىذه القناة إلى أف مكقع المتعمـ يككف : البدني قناة النمك -

باتجاه الحد األدني، فالمتعمـ يعمؿ في ضكء السؤاؿ المحدد مف قبؿ المعمـ دكف 
. زيادة

نظران الف المتعمـ يعمؿ لكحده فاف درجة اتصالو أك تفاعمو : االجتماعي قناة النمك -
البدني باتجاه الحد   فاف مكقع المتعمـ يككف كما في قناة النمكخريفمع اآل
 .األدنى

الحد  يككف مكقع المتعمـ عمى ىذه القناة نحك: (العاطفي)االنفعالي  قناة النمك -
االقصى، كذلؾ الف نجاح المتعمـ في االستجابة عمى كؿ سؤاؿ أك خطكة مف 

 .خطكات اإلكتشاؼ يخمؽ جكان ايجابيان بما ينجزه أك يتكصؿ اليو

نتيجة النشغاؿ المتعمـ بعمميات عقمية إنفعالية : (اإلنفعالي)المعرفي  قناة النمك -
معينة، يقكده ذلؾ إلى اجتياز حدكد عتبة اإلكتشاؼ مما يضع المتعمـ  (ذىنية)

 .باتجاه الحد األقصى في ىذه القناة

 
  النموقناة

درجة االستقاللية 
الحد االقصى                                          الحد االدنى 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
         X البدني 

         X االجتماعي 
    X      االنفعالي 
  X        المعرفي 
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 The Divergent Style (G) (و)األسموب المتشعب 

فيو ينتقؿ المتعمـ ألكؿ  كيحتؿ ىذا األسمكب مكانة متميزة بيف باقي األساليب،
 كأداء عدد مف الخيارات ضمف المكضكع المقرر، أم التشعب كالبحث إكتشاؼبمرة 

فكؿ سؤاؿ أك مشكمة ليا أك ر مف  بعد مف االشياء المعركفة لدل المتعمـ، أعما ىك
. (خيارات/تشعب باإلجابات)إجابة كاحدة 

يتركب مف خطكات مشابية لتمؾ المتبعة في األسمكب  اف بناء ىذا األسمكب
خصكصية ىذه  ، لكف االختبلؼ بيف ىذيف األسمكبيف ىك(اإلكتشاؼ المكجو)السابؽ 

يجاد الحمكؿ البديمو  إذ أالخطكات بيذا األسمكب مف  أك ر)نيا تقكد إلى إكتشاؼ كا 
. (حؿ

عمى  بل ة مراحؿ، األكلى مرحمة الم ير  أسمكب التفكير المتشعب يقـكك
الذم يككف عمى شكؿ سؤاؿ أك مشكمة أك حالة أك مكقؼ، تضع المتعمـ في  (الحافز)

يجاد ،حالة مف البلنسجاـ الفكرم  أك التشتت اإلنفعالي تخمؽ حاجة إلى حؿ المشكمة كا 
 (الحافز) ـ بعد مرحمة الم ير . الحمكؿ المناسبة ليذه الحالة مف البلنسجاـ الفكرم

تأتي المرحمة ال انية، كىي مرحمة ما بيف الحافز كاالستجابة كتسمى بمرحمة الكسيط، 
كفي ىذه المرحمة يبحث المتعمـ عف حمكؿ لممشكمة أك السؤاؿ مف خبلؿ عممية 

. (الحمكؿ)ينتج عنيا األفكار المتشعبة  (الم ير/ مكقؼ محدد)إنفعالية فكرية كاحدة 
ما ينتج عف تمؾ العممية الفكرية مف حمكؿ كأفكار متعددة تسمى مرحمة االستجابة ؼ

.  (استجابة– كسيط – م ير )كىي المرحمة ال ال ة 
: ييدف ىذا األسموب الى

  تنشيط قابمية المعمـ اإلنفعالية لكضع أك تصميـ األسئمة أك المشكمة في مجاؿ
. مكضكع الدرس
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  ألم  (أك ر مف حؿ كاحد)تنشيط قابمية المتعمـ اإلنفعالية إلكتشاؼ حمكؿ متعدد
 .سؤاؿ

  يجاد المتغيرات الممكنو (السؤاؿ)تطكير اإلنفعاؿ كاالستبصار في ىذا النشاط  .كا 

  الكصكؿ إلى مستكل جيد مف االطمئناف كالقناعة بشكؿ يسمح لممعمـ كالمتعمـ
 .ابعد مف االستجابات المتكقعة المألكفة أك االعتيادية بالعبكر إلى ما ىك

  تطكير القابمية عند المتعمـ لمتأكد مف الحمكؿ كتنظيميا لبلغراض الخاصو
 .بالمكضكع

  (التخطيط)مرحمة ما قبل الدرس 
، (سمة، طائرة، جمباز)يتخذ المعمـ القرارات المتعمقة بالمكضكع العاـ لمدرس 

تمريره صدرية، اإلرساؿ، كقكؼ عمى  جمو،دفع )كالمكضكع الخاص بفعالية الدرس 
األسئمة الخاصة بالدرس كالتي   المتعمؽ بتصميـ المشكمة أكالقراركما يتخذ  ،(اليديف

. تؤدم إلى إيجاد الحمكؿ ليا
 (التنفيذ)مرحمة الدرس 

المتشعبة لكؿ مشكمة،  (البدائؿ)في ىذه المرحمة يكتشؼ المتعمـ ما ىي الحمكؿ 
بديؿ كاحد لممشكمو  أك ر مف حؿ أك)كيكتشؼ البدائؿ مف اإلجابات لحؿ المشكمو 

. (الكاحده
 (التقويم)مرحمو ما بعد الدرس 

 يسأؿ نفسو  المناسب بشانيا، إذيقدـ المتعمـ الحمكؿ التي اكتشفيا، كيتخذ القرار
اذا كاف الجكاب نعـ، عندئذ يعمـ المتعمـ أف  (؟ صحيحاىؿ الحؿ الذم اكتشفتو)

في ىذا األسمكب كمما زاد إنشغاؿ المتعمـ في كإجابتو قد ساعدت في حؿ السؤاؿ، 
. عمميو التقكيـ، زادت االمكانيو لتحقيؽ أىداؼ ىذا األسمكب
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 بيذا األسمكب  المتعمميف فيما يتعمؽةفي ىذا األسمكب يبدأ المعمـ بتييئك
كطبيعة  بالبحث عف الحمكؿ كالبدائؿ التي تتناسب المتعممكف  يقـكإذكطبيعتو، 

فعندما يقدـ .  مف الراحو النفسيو لدل المتعمميفامما يخمؽ جك ،السؤاؿالمشكمة أك 
، (كغالبا ما يككنكا منفرديف)ف في الممعب ك، ينتشر المتعمـ(مشكمو)المعمـ سؤاال 

. لمسؤاؿ أك المشكمو التي عرضيا المعمـالصحيحة كيبدؤكف بإيجاد أك إختيار الحمكؿ 
كتشاؼ كعندما ينتشر المتعمـك ف يككف لدل المتعمـ الكقت الكافي لمبحث كاالستفياـ كا 

قاـ بيا، فالمعمـ ينتظر  البدائؿ التي انتجيا أك كتصميـ كتطكير كتقكيـ الحمكؿ أك
كيراقب كينتقؿ بيف المتعمميف، كيعطي التغذيو الراجعو الجماعيو احيانا كالفرديو احيانا 

 أم  دكف إعطاءةيجب أف تككف التغذيو الراجعو محايدكحسب المكقؼ، ذلؾ أخرل ك
حؿ مف الحمكؿ حتى يطكر عند المتعمـ القدره عمى إكتشاؼ كانتاج الحمكؿ لمحركو 

ال ككنو بشكؿ مستقؿ، كفي الحاالت التي يتكقؼ فييا المتعمـ عف انتاج الحمكؿ 
أعمى مف مستكاه عمى المعمـ أف يعيد طرح السؤاؿ بطريقة ، أك كاف السؤاؿ يستطيع

تطميف المتعمـ باف ما  الف الغرض أساسا مف ىذه العمميو ىك تتناسب كقدرة المتعمـ
يجب عمى المعمـ مراعاه  عمميو البحث كانتاج األفكار، كعميو ىكالمعمـ سعى اليو م
بما يتناسب كقدرات المتعمميف، كما يمنحيـ الكقت الكافي  (المشكمو)ـ االسئمو مصـت

فعمى سبيؿ الم اؿ، عندما  .الذم يحتاجكنو في عمميو اإلكتشاؼ كبالتالي يصبر عمييـ
يككف السؤاؿ المطركح عف مفيـك الدحرجو في الجمباز، يبدأ المتعمـ بالبحث عف 

كتشافيا م ؿ الدحرجو باتجاىات : الحمكؿ أك الخيارات لتحديد مفيـك الدحرجو عمميا كا 
تركيبات أك جمؿ  أك مختمفو، كباكضاع مختمفو، كبايقاعات مختمفو، كبمجمكعات

إلى النقطة  (أ) عندما يسأؿ المعمـ عف كيفيو انتقاؿ المتعمـ مف النقطو كذلؾ. مختمفة
يسعى المتعمـ إلكتشاؼ الحمكؿ . دكف استخداـ ادكات أك كسائؿ مساعده (ب)

كالخيارات، كىي ك يره جدا منيا المشي بانكاعو كاتجاىاتو المختمفة، كالدحرجة بانكاعيا 
كمما سبؽ، نجد أف . كاشكاليا المختمفو، كالحجؿ بانكاعو كاشكالو المختمفو كغير ذلؾ
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، كتعمـ القدرة عمى (المشكمو) ىذا األسمكب الخبره في حؿ السؤاؿ مفالمتعمـ يكتسب 
. كاألداء البدني (الفكرم)انتاج األفكار كمعرفو العبلقو كالترابط بيف االنتاج الذىني 

 اما الشكؿ أك الجانب ال اني الذم يمكف أف يركز عميو المعمـ فإنو يصمـ االسئمو أك
المشكبلت المتتاليو فيذا الشكؿ يستخدـ لبلجابو عف سؤاؿ ماذا بعد ذلؾ؟ أم بعد 

. تمرير الكرة لمجناح االيمف، ما تعمؿ؟ كىكذا
الذم يركز عمى االسئمو أك المشكبلت  كىناؾ نكع  اف مف انكاع التصميـ

فعندما يكتشؼ المتعمـ أشكاؿ دحرجو  ما يسمى باألسمكب المتفرع، المتتاليو كىك
كيقـك المعمـ بكضع  (الدحرجات)الجسـ يقـك المعمـ باختيار نكع كاحد مف الحمكؿ 

،  ـ يطرح المعمـ سؤاال يركز (لبلماـ أك لمخمؼ)سؤاؿ يركز عمى اتجاه الدحرجو م بل 
 كضع الجسـ أك الساؽ أك اليديف كىكذا، إلى أف يصؿ المتعمـ إلىإنتباه المتعمـ فيو 

م اؿ اخر في خطط المعب اماـ البلعب عدد مف الخيارات . إلى اليدؼ المطمكب
في حالو ىجـك كمعو الكره، م ؿ أف يمرر الكره لبلعب االيمف أك البلعب  كىك

:  اليدؼ، كبعد أف يتخذ القرار يأتي السؤاؿ اآلتيباتجاهااليسر أك لمخمؼ أك يصكبيا 
. ما الذم ستقـك بو بعد التمرير م بل؟  ـ يطرح سؤاال جديدا كىكذا

 (و) الموجو  االكتشاف في أسموب التطوريةقنوات النمو
االقصى، حيث أف المتعمـ مسؤكؿ عف اتخاذ  تككف نحك: البدني قناة النمك -

يتمتع بالحريو كاالستقبلليو بدرجو   البدنيو، فيكباالستجاباتالقرارات التي تنتقؿ 
. (المعيار ىنا درجو االستقبلليو)عاليو 

كىي جكىر ىذا األسمكب كأساسو كيككف كضع : (المعرفي)اإلنفعالي  النمكقناه  -
المتعمـ عمى ىذه القناة باتجاه الحد االقصى، فالمتعمـ مستقؿ في انتاج األفكار 

 أفكاره المتشعبو  كالحمكؿ كال يكجد أسمكب يعطي المتعمـ فرصو أفضؿ الختبار
أك ر مف ىذا األسمكب  (البدائؿ)
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 ،االقصى باتجاه المتعمـ كضع يككف القناه ىذه في (العاطفي )عاليؼاالف النمك قناة -
 اعاقة عمى تعمؿ التي التأ يرات مف التقميؿ عمى قادرا يككفحيث أف المتعمـ 

. الحمكؿ انتاج في استقبلليو اك ر يككف ذلؾ كعند ،كاالكتشاؼ االنتاج عممية
: احتماليف القناه ىذه تأخذ:االجتماعي النمك قناة -

 أك الزميؿ مع االكتشاؼ عممية تمت اذا االقصى باتجاه المتعمـ كضع يككف :االول
  الزمبلء

. فردم بشكؿ االكتشاؼ عممية تمت اذا االدنى باتجاه المتعمـ كضع يككف :الثاني
 
  النموقناة

درجة االستقاللية 
الحد االقصى                                          الحد االدنى 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
   X       البدني 

   X      X االجتماعي 
   X       االنفعالي 
  X        المعرفي 

 
 (ز) الفردي البرنامج تصميم أسموب

The Learner-Designed Individual Program (H) 
 حدكده، أك االكتشاؼ عتبة مابعد إلى اخرل اخرل خطكه األسمكب ىذا يم ؿ

إيجاد الحمكؿ ب يقـك ،  ـالمشكمو أك السؤاؿ بتصميـ المتعمـ يقـك األسمكب ىذا فيؼ
 قدـ، ،سمة كرة )العاـ الدرس بمكضكع المتعمؽ القرار باتخاذ المعمـ يقـك كتشافيا،كا

 ىذا ضكء كفي ،(التصكيب،الدحرجو التمرير، )الخاصمكضكع الدرس ك( جمباز
 المتعمؽ القرار باتخاذ المتعمـ يقـك المعمـ، قبؿ مف كالخاص العاـ لممكضكع التحديد
 بعد المكضكع، ىذا ضمف المتعدده الحمكؿإيجاد  ككذلؾ، (المشكمو )األسئمة بتصميـ

 كيتـ رئيسيو كمكضكعات (بنكد )نقاط في الحمكؿ تمؾ بتنظيـ المتعمـ يقـك ذلؾ
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 في كنمائو ادائو إلى المتعمـ يرشد الذم الفردم البرنامج تشكؿ جميعا كىذه تصنيفيا
. الخاص المكضكع

 برنامج لتطكير تساعده التي الفرصو المتعمـ اعطاء إلى األسمكب ىذا ييدؼ
 المعمكماتف إ. الخاص المكضكع ضمف كالفكريو البدنية قدراتو ضكء في لنفسو

 محصمة ىي األسمكب ىذا في المتعمـ مف المطمكبو كالمعرفيو البدنيو كالخبرات
 المتعمـ يعرؼ أف بجم ،(ز – أ )مف السابقو األساليب كؿ في التراكميو الخبرات
 كضع لتحمؿ االنفعاليو القدره كلديو كالحمكؿ االكتشاؼ عممية في كخبراتو قدراتو
. قستخداـكاالمدل  طكيؿ فردم برنامج
 :الدرس قبل ما قرارات

 لمدرس الخاصالمكضكع ك العاـ المكضكع راباختي المتعمؽ القرار المعمـ يتخذ
. الفردم برنامجو لكضع المتعمـ سيستخدمو الذم
: التنفيذ قرارات

 كيتخذ ،المتعدده كالحمكؿ االسئمو تصميـ كيفية حكؿ القرار باتخاذ المتعمـ يقـك
 كأساس ستتخذ التي كالمعايير المفردات حيث مف بكاممو البرنامج يحكيو ما فع قرار
 يككف األداء ا ناء المرحمة ىذه كفي ،(التقكيـ )الدرس بعد ما مرحمة في معيارأك 

 .ذلؾ غير ككاألداء كاألسمكب الدرس عف االسئمو لو كيكجو المتعمـ مف قريب المعمـ
(: التقويم )الدرس بعد ما قرارات

يجاد باالسئموعبلقتيا  حيث مف كفحصيا الحمكؿ مف التأكد المتعمـ دكر  حالو كا 
 تطكير في كيستمر ،(بنكد )مفردات أك فقرات شكؿ عمى كتصنيفيا ،بينيا الترابط مف

. الفردم البرنامج



ستراتيجيات معاصرة في تدريس مناىج    الجامعة االردنيةصادق الحايك. د. أ....التربية الرياضيةوا 
 

107 

 المتعمـ مع الحكار كادارة بتكجيو يقـك ، في ىذا األسمكب، فإنوالمعمـدكر  ماأ
 كاالجابة ،المكضكعو( المحكات )كالمعايير لبلسس مطابقتو كمدل البرنامج تقدـ حكؿ
. المتعمـ أسئمة عف

 عمى يككف أف يجب المتعمـ أف ىك األسمكب ىذا في مراعاتو يجب ما اف
 جميع في السابقو كالمعرفو الخبره تتطمب  فيوفالمشاركو األسمكب، ليذا استعداد
 كتحتاج ،األداء ا ناء باالرتياح شعكر يكلد مماعمؿ، ؿؿ القابميو قكلدم ة،السابؽ األساليب

 سمسمة شكؿ عمى ذلؾ يتـ حيث كالتدرج الصبر إلى األسمكب ىذا في المشاركو عممية
 ككقت ،لؤلداء ككقت ،كالتجريب لمتفكير الكقت إلى يحتاج فالتمميذ الفعاليات، مف

 كاالصغاء الفردم كاألداء االنتاج لمبلحظة كقت إلى المعمـيحتاج  ، كمالمتسجيؿ
. فرديا لممتعمميف كاالرشاد كالتكجيو كاالستماع

 كايجاد لتطكير مستمرا تحديا فيو الف لممتعمميف مشكقا األسمكب ىذا كيعتبر
 كتنكع الكبير بالحماس بدايتيـ تتسـ المتعمميف كبعض كتنفيذىا، جديده افكار

 باالكتشاؼ االستمرار ةمشؽ أك ةشد تحمؿ عمى قادريف ايككنك ال انيـ اال ،باالفكار
 عمى يصر ال أف كعمية األسمكب، تغيير إلى المعمـ يمجأ أف يمكف لذلؾ كالتجريب،
 قدرا كيعكس ،بالفرديو يتميز أسمكب النو ،األسمكب ىذا في المتعمميف جميع مشاركة

، رافؾاأل ارمكاخت ،كالتنظيـ الضبط مف عاليو بدرجو يتميز كما االستقبلليو، مف كبيرا
 العشكائيو لبلفكار مكاف ال ،المككنات تمؾ بيف المكجكده العبلقو طبيعةكفيـ 

. التمقائيوك
 (ز) الفردي البرنامج تصميم  أسموبفي التطورية النمو تقنوا

 الحد باتجاه كاالدراكيو كاالنفعاليو البدنيو النمك تقنكا في المتعمـ كضع يككف
 األسمكب أف بما اخرل جية كمف االستقبلليو درجة ىك الحؿ أف حالة في االقصى
 كضع يككف أف كعميو االجتماعي لمتطكر فرصو يمنح ال فأنو فردم برنامج تصميـ
. االدنى الحد نحك المتعمـ
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القناة 

درجة االستقاللية 
الحد االقصى                                         الحد االدنى 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
   X       البدني 

          Xاالجتماعي 
   X       االنفعالي 
  X        المعرفي 

 
  The learner’s Initiated Style (ح) المبادرة أسموب

 استعداد عمى فييا يككف نقطو إلى كصؿ قد المتعمـ يككف ،األسمكب ىذا في
 العاـ المكضكع يختارالتخطيط كالتنفيذ كالتقكيـ، فالمتعمـ  القرارات جميع التخاذ

  ـ ،ليا الحمكؿ عف كيبحث األسئمة يصمـ  ـ، (، المياراةالنشاط ) لمدرسكالخاص
، الحمكؿ صحة مف بالتدقيؽ ،(الدرس بعد ما )التقكيـ قراراتبأتخاذ  المتعمـ يقـك
 مف الرغـ كعمى. تقكيـ كعماية منظمو بطريقو الحمكؿ يسجؿ  ـ، الفعاليات تقكيـك

 ةبنياؿ ناحيتي مف( الفردم البرنامج تصميـ )السابؽ األسمكب مع األسمكب ىذا تشابو
 فردم كبشكؿ مره الكؿ فالمتعمـ .في دكر المتعمـ جذريا تغيرا يم ؿ ، إال انوكالتخطيط

 استعداده لو ليظير المعمـ نحك تقدـباؿ المتعمـ يبادر حيث البدء، مسؤكلية يتحمؿ
 ،(اختيار المكضكع) بالفعاليات لمبدء المسؤكليو كتحمؿ المبادره عمى كقدرتو كرغبتو
 االكؿ األسمكب كىك ،فرديا أسمكبا يعتبر األسمكب ىذا فاف كعميو ،كالتعميـ كالتعمـ
 يككف حيث ،المتعمـ إلى المعمـ مف (التخطيط) الدرس قبؿ ما قرارات فيو تنتقؿ الذم

.  ليا المناسبو الحمكؿ كايجاد بالمكضكع الخاصو االسئمو تصميـ عمى قادر المتعمـ
 الصؼ افراد جميع يككف ال ،الفردم األسمكب ىذاف إ ،بالذكر الجدير كمف
 يبادر األسمكب ليذا المستعد فالمتعمـ األسمكب، ىذا استخداـ أك لؤلداء مستعديف
 مشاكمي لتصميـ مستعد كانا األسمكب ىذا امارس أف اريد انا )بقكؿ باالشتراؾ
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 ،التخطيط قرارات المتعمـ يتخذ عميو كبناء ،(ليا الحمكؿ كايجاد بنفسي كاسئمتي
 قاـ التي االسئمو حسب (الحمكؿ )الحركات اكتشاؼ بعممية الخاصو التنفيذ كقرارات

 التي قراراتو مف لمتأكد كاالخرل الفتره بيف المعمـ بمراجعة المتعمـ كيقـك. بتصميميا
 .كالتنفيذ التخطيط مرحمتي في اتخذىا

 كتكجيو ،الحمكؿ ةبكمراؽ ،االصغاء  في ىذا األسمكب عمىالمعمـ دكر يتركز
 المعمـ الحظ  كاذا،كاالسناد المساعده عمى يتركز دكره أم أف ،المتعمـ كتنبيو ،االسئمو

 الطريؽ إلى تكجييو إلى دمتؤ اسئمو بتكجيو يقـك ،األداء في خمؿ أك معكقاتأم 
. ذلؾ عمى كالحكـ التقكيـ عممية في يتدخؿ ال لكنو الصحيح،
 المعمـ اماـ منو اجزاء أك البرنامج يؤدم أف لممتعمـ يمكف العمميو ىذه نياية كفي

. الزمبلء أك المشاىديف اماـ كاحيانا
 (ح)المبادرة  أسموب في التطورية النمو تقنوا

 الحد باتجاه كالمعرفية كاالنفعاليو البدنيو النمك تقنكا في المتعمـ كضع يككف
 األسمكب أف بما اخرل جية كمف ،االستقبلليو درجة ىك ؾحـاؿ أف حالة في ،االقصى

 يككف أف كعميو االجتماعي لمتطكر فرصو يمنح ال فأنو ،فردم برنامج تصميـ فيو
. االدنى الحد نحكعمى ىذه القناة  المتعمـ كضع

 
القناة 

درجة االستقاللية 
الحد االدنى الحد االقصى 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
   X       البدني 

          Xاالجتماعي 
   X       االنفعالي 
  X        المعرفي 
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 Self-teaching style (ط) الذاتي التدريس أسموب

 القرارات جميع يتخذ أف المتعمـ بامكاف انو لنا يتضح السابقو األساليب ضكء في
 بعد ما )كالتقكيـ ،(الدرس ا ناء )كالتنفيذ ،(الدرس ماقبؿ )التخطيط بعممية الخاصو
. نفسو تعميـ في ينشغؿ المتعمـ أم أف فرديو، بصكره( الدرس

 تفكيره كضمف نفسو الفرد نطاؽ ضمف األسمكب ىذا في التفاعؿ عممية اف
 يحدث أف يمكف األسمكب كىذا زمبلء، أك شاىديفـ إلى يحتاج ال فالمتعمـ، كخبرتو

 يدرس أف عمى مقدرتو فيك بيئي، أك اجتماعي محيط أك مكاف كام كقت أم في
.   بنفسوينمك ككيتعمـ
 (خ)التدريس الذاتي  أسموب في التطورية النمو تقنوا

 اما ،االقصى نحك المتعمـ كضع يككف كالمعرفي كاالنفعالي البدني النمك قناة
. فردم األسمكب ألف االدنى نحك المتعمـ كضع فيككف االجتماعي النمك قناة

 
القناة 

درجة االستقاللية 
الحد االدنى الحد االقصى 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
   X       البدني 

         X االجتماعي 
   X       االنفعالي 
  X        المعرفي 
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 الفصل السادس
 
 

طرائق التدرس في التربية 
 الرياضية
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 المقدمة
ينظر إلى عممية التدريس عمى انيا عممية تفاعمية مستمرة بيف المعمـ كالمتعمـ 

يستخدـ خبلليا المعمـ الطرائؽ كاألساليب كالكسائؿ  غرفة الصؼ، في الممعب أك
التدريس  ؼ لتحقيؽ األىداؼ كالنتاجات التربكية المرجكة،المناسبةكاالستراتيجيات 

استخداـ األساليب كالطرائؽ كاالستراتيجيات كالكسائؿ في الناجح يتطمب التنكيع 
أسمكب تعممي كاحد مناسب لجميع الميارات كلجميع  التعميمية، فميس ىناؾ طريقة أك

جراءات محددة  المتعمميف بجميع األكقات، فطريقة التدريس تتميز بأنيا ذات خطكات كا 
. بالمضمكف في جميع المدارس العالمية كمعركفة ال يختمؼ عمييا احدالنيا تتشابو

 طرائق التدريس في التربية الرياضية أنواع
تختمؼ طرائؽ التدريس في التربية الرياضية تبعا الختبلؼ دكر كؿ مف المعمـ 

المحاضرة، كالشرح )كالمتعمـ، فبعض الطرائؽ تعتمد كميا عمى المعمـ م ؿ طرائؽ 
، كبعضيا يعتمد عمى المعمـ كالمتعمـ كالتفاعؿ بينيما (كغيرىا...كااللقاء أك التمقيف

، كاخيران منيا ما يعتمد (كغيرىا... المناقشة كطرح االسئمة، كالحكارية)م ؿ طرائؽ 
. (كغيرىا... التعمـ الذاتي، كالحاسكبية، كالمبرمج)عمى المتعمـ كميا م ؿ 

كتعرؼ طرائؽ التدريس بأنيا اإلجراءات التي يتبعيا المدرس لتكصيؿ المعمكمو 
الكسيمة  أك الخبره لمتبلميذ لتحقيؽ األىداؼ المنشكده في ضكء قدراتيـ كخبراتيـ، فيي

كما التي يتـ مف خبلليا نقؿ المعمكمة أك الميارة مف المعمـ إلى المتعمـ،  أك الكيفية
ال تختمؼ مف حيث مضمكنيا كطريقة استخداميا بيف جميع المدرسيف، فعندما انيا 
فإنو ال يختمؼ مع أم معمـ اخر في الخطكات  طريقة ما  معمـ ما استخدـفإنقكؿ 

. في تسمسؿ تطبيقيا في عممية تعميـ الميارات أك المتبعة في التدريس
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طرائق التدريس  تصنيف
ف عمى تصنيؼ محدد لطرائؽ التدريس، فيناؾ العديد مف كلـ يتفؽ التربكم

: التصنيفات لطرائؽ التدريس كمنيا ال الحصر
 .تصنيؼ قائـ عمى أساس مياـ المعمـ كمياـ المتعمـ أ ناء التدريس -

 .(عممي كنظرم)تصنؼ قائـ عمى أساس طبيعة المحتكل لممادة التعميمية  -

 .تصنيؼ قائـ عمى أساس عدد المتعمميف الممارسيف -

 .تصنيؼ قائـ عمى أساس حجـ التفاعؿ بيف المعمـ كالمتعمـ -

 .جماعية اؿالزكجية أك فردية أكاؿتصنيؼ قائـ عمى أساس الممارسة سكاء  -

 .تصنيؼ قائـ عمى أساس طرائؽ تدريس تقميدية كأخرل حدي ة -

تصنيؼ طرائؽ عامة تصمح لجميع المكاد الدراسية، كطرائؽ تدريس خاصة  -
 .تناسب طبيعة التخصص كالرياضة كالمغة كاالداب

طرائق التدريس المستخدمة في تدريس الميارات الحركية في التربية 
الرياضية 

. (النمكذج)الطريقة الكمية  .1
. (الشرح)الطريقة الجزئية  .2
 .(الشرح مع النمكذج)طريقة الكمية الجزئية  .3
 طريقة النموذج في تعميم الميارات الحركية الطريقة الكمية أو. 1

ذات  تعتمد ىذه الطريقة عمى تعميـ الميارة الحركية بصكرتيا الكمية ككحدة كاحدة
نفعاؿ الكؿ  معنى كاحد كدكف تجزئة أك تقسيـ لتمؾ الميارة بحيث تسمح لمطمبة بفيـ كا 

ذجا لمميارة فإنو يؤدم ككالعبلقة بيف االجزء بالنسبة لمكؿ، كعندما يؤدم المعمـ نـ
لمعمـ، كىذه الطريقة ا نمكذج مقمديفف باالداء ك لمميارة ككؿ،  ـ يقـك المتعمـانمكذج
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تتماشى بدرجة أكبر مع الطرائؽ الحدي ة في التدريس مف الطريقة  (الجشطمتية)
 .الجزئية المعتمدة عمى الشرح كتجزئة الميارة

 متى تستخدم الطريقة الكمية
 ئاعندما يككف مستكل األداء الميارم لمطمبة مبتد. 

 اعندما يككف عدد الطمبة في الدرس كبير. 

 اارة الحركية قصيرقعندما يككف الزمف المحدد لتعميـ الـ. 

 عندما تككف شخصية المدرس قيادية كتخصصية. 

 عندما يككف شكؿ الميارة ككؿ أىـ مف االجزاء الدقيقة لمميارة. 

  عندما تككف اعمار الطمبة كبيرة نسبيا كلدييـ فكرة عف الميارة أك يشعركف
 .بالممؿ سريعا

 عندما يككف لدل الطمبة خبرات سابقة بالميارة الحركية. 

 مميزات الطريقة الكمية
 تستخدـ في تعميـ الميارات الحركية التي يصعب تجزئتيا .
 تعتبر طريقة شيقة كغير مممة بالنسبة لمك يريف .
 التي يصعب تجزيئيا كيمكف  كالميارات البسيطة غير المعقدة تناسب

. استيعابيا
  تناسب االطفاؿ صغار السف النيـ اليستطيعكف التركيز عمى االجزاء

 .كربطيا معا

 ال تأخذ كقتا طكيبل في الشرح. 

 م ؿ أف يرمي الكرةاتستخدـ عندما يككف الغرض العاـ مف الميارة كاضح ، 
. األداء مسافة أك ُيدخؿ الكرة في السمة بغض النظر عف طريقة ألبعد

  أكبر سنا عندما يككف لدييـ خبرة سابقة أك  خبرة األك رتناسب المتعمميف
. بالميارة
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عيوب الطريقة الكمية 
 ال تراعي الفركؽ الفردية بيف المتعمميف . 

 الميارات الحركية يصعب تعمميا ككحدة كاحدة كتحتاج إلى تجزئة بعض. 

 كمعرفة التفاصيؿ الدقيقة لؤلداء الميارم يصعب عمى المتعمميف إنفعاؿ. 

 يتعمـ بعض الطمبة حركات خاطئة ا ناء االداء يصعب التخمص منيا الحقا. 

 اذا اكتسب المتعمـ الميارة يصعب عمية التخمص مف االخطاء الفنية لبلداء. 

 ال تكفر عنصرم االماف كالسبلمة ا ناء اداء الطمبة لمميارة. 

طريقة الشرح في تعميم الميارات الحركية  الطريقة الجزئية أو. 2
تعتمد ىذة الطريقة عمى تعميـ الميارة بصكرة مجزئة إلى اجزاء صغيرة، كيقـك 

بحيث يتعمـ الجزء منفصبل عف االخر ككأنو ميارة  المتعمـ بأداء كؿ جزء عمى حدة،
، كبعد أف قائمة بذاتيا، كال يتـ االنتقاؿ إلى الجزء الذم يميو حتى يتقف ذلؾ الجزء

ينتيي المدرس مف تعميـ جميع االجزاء الخاصة بالميارة، يقـك بربط جميع االجزاء مع 
. دائيا دفعو كاحدةأبعضيا البعض لتكتمؿ اجزاء الميارة يقـك المتعمـ ب

 (الشرح)متى تستخدم الطريقة الجزئية 
 في التعميـا كميـا أساسياعندما يككف تعمـ كفيـ اجزاء الميارة ىدؼ . 

 في مراحؿ التعميـ األكلى لمميارة كخاصة لممبتدئيف. 

 عندما يككف عدد المتعمميف المشاركيف قميؿ. 

 مركبة عندما تككف الميارة صعبة أك. 

 في البدايةفي حالة إعداد الفرؽ الرياضية لت بيت االداء الصحيح . 
مميزات الطريقة الجزئية 

 تستخدـ في تعميـ الميارات الصعبة كالمركبة. 

 تراعي الفركؽ الفردية حيث تتناسب كقدرات كؿ متعمـ .
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 تكفر عنصرم االماف كالسبلمة لممتعمميف كخاصة في الميارات الصعبة أك 
 .الخطرة كما في بعض ميارات الجمباز كالسباحة

 تساعد عمى فيـ جميع اجزاء الميارة كدقائقيا. 

  تساعد عمى اتقاف كؿ جزء عمى حدة، مما يساعد عمى سيكلة ربط االجزاء
 .كاداء الميارة ككؿ

 زءتست ير دافعية المتعمميف لمتعمـ بسبب شعكرىـ باالنجاز عند انتياء كؿ ج. 

عيوب الطريقة الجزئية 
  تجزئة الميارة إلى اجزاء صغيرة يفقدىا شكميا النيائي كتناسؽ كانسيابية

 .الحركة

 الخبرة أكمتعتبر ىذه الطريقة مممة كغير مشكقة كخاصة لممتعمميف ذك  
 .األكبر سنا

 تحتاج إلى كقت طكيؿ في شرح الميارة مقارنة بالطرائؽ األخرل. 

 التحدم كتطكير المستكل ال تشبع ميكؿ المتعمميف نحك. 

الحركية  الطريقة الكمية الجزئية أو طريقة الشرح مع النموذج في تعميم الميارات. 3
الطريقتيف السابقتيف، الكمية مع الجزئية لبلستفادة مف  في ىذه الطريقة تدمج

يقـك المعمـ إذ  كتكظيفيما بنفس الكقت كبنفس المكقؼ التعميمي،  معامزايا الطريقتيف
كي يدرؾ كيفيـ المتعمـ طبيعة الميارة،  ـ يقـك بتجزئة   الكميةبصكرتيابتعميـ الميارة 

ف مف اتقانيا، كلمتركيز عمى أجزاء لـ يتمكف المتعمـ- مبيف سابقا كما ىك -الميارة
. كبعد ذلؾ يتـ اداء الميارة بصكرتيا الكمية

متى تستخدم الطريقة الكمية الجزئية 
 عندما تككف بعض اجزاء الميارة سيمة كالبعض االخر صعب أك معقد. 
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  عندما يريد المعمـ تكظيؼ الطريقتيف السابقتيف كاالستفادة مف مزايا الطريقتيف
. كالتخمص مف عيكبيما
مميزات الطريقة الكمية الجزئية 

  قمة عيكب ىذه الطريقة مقارنة بالطريقتيف السابقتيف، كما تصؿ بالمتعمميف
 .إلى مستكل تعمـ أفضؿ

 تراعي الفركؽ الفردية، حيث يؤدم المتعمـ حسب قدراتو. 

 تكفر عكامؿ االماف السبلمة. 

 اختصار الكقت كالجيد. 

عيوب الطريقة الكمية الجزئية 
  امكانيات أك ر مبلعب أك تحتاج إلى ادكات أكقد. 

 تحتاج إلى التحضير المسبؽ لمدرس كلمميارة مف قبؿ المعمـ. 

 تحتاج إلى معمـ لديو خبرة في تعميـ الميارة بالطريقتيف السابقتيف كي ينجح 
 .في تطبيؽ ىذه الطريقة

طرائق أخرى في تدريس الجانب النظري لمميارات الحركية في التربية 
 الرياضية 

  طريقة المحاضرةLecturing 

  طريقة المناقشة كطرح االسئمةDiscussion  
  (االلقاء)طريقة المحاضرة . 1

شيكعا في دكؿ العالـ  تعد ىذة الطريقة مف اقدـ الطرائؽ التدريسية، كأك رىا
ترتبط بدرجة كبيرة بالتدريس الجامعي، كتعتمد كميا عمى المدرس في إذ ال الث، 

عرضو لممكضكع الدراسي كبشكؿ متكاصؿ كغير متقطع، كقد يستخدـ المدرس في 
كتتطمب .تدريسو معززات م ؿ الكسائؿ التعميمية كالسبكرة كالصكر كالرسكمات كغيرىا
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 المادة تنظيـكىذه الطريقة مف المدرس اإلعداد كااللماـ الجيد بالمادة التعميمية، 
 تنظيما منطقيا مف حيث التدرج مف السيؿ إلى الصعب كمف البسيط إلى المركب،

كيتـ  تسمسؿ المعمكمات مف االقدـ إلى االحدث أك مف االحدث إلى االقدـ،كمراعاة 
كالمدرس الجيد يقـك بربط . ترتيبيا في ابكاب أك فصكؿ أك كحدات متسمسمة كمتدرجة

بشكؿ كبير  المحاضرة الحالية بالسابقة مع اإلعداد لممحاضرة القادمة، كالمدرس يعتمد
 ما يبدأ محاضرتو بمقدمة ةكعاد الدراسية أك الكتاب المقرر في الشرح، عمى المادة

حتى يصؿ إلى  عف المكضكع،  ـ يعرض المكضكع،  ـ يربط اجزاء المادة
ضبط الصؼ ؿكفي ىذه الطريقة يمتمؾ المدرس شخصية قكية  .االستنتاجات كالتقييـ

. كالسيطرة عمية
مزايا وايجابيات طريقة المحاضرة 

 سيكلة اإلعداد كالتحضير .
  تكفيرهكسيكلة التحكـ بالكقت .
 سيكلة السيطرة عمى ما يراد انجازه مف المادة .
 شرح المصطمحات كالمفاىيـ الصعبة بصكرة مبسطة كبشئ مف التفصيؿ .
 تمكف المتعمـ مف فيـ محتكيات المادة المقررة كفيـ الصعب منيا .
 تركز عمى حاسة السمع بالدرجة األكلى كاستغبلليا لفيـ المكضكع .
 تعميـ عدد كبير مف الطبلب بنفس الكقت .
 االقتصاد في التجييزات كاالدكات حيث يمكف أف تتـ داخؿ الصؼ. 

 تغطية حجـ كبير مف المادة التعميمية المقرره  .
عيوب وسمبيات طريقة المحاضرة  

 عدـ مراعاتيا لمفركؽ الفردية بيف الطمبة .
  غير مشكقة في كال تراعي ميكؿ كحاجات المتعميف، كبالتالي فيي مممة

. غالب االحياف
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  استخداـ ميارات التفكير المختمفةفيال تطكر قدرات المتعميف  .
 ال تكفر جانبا تطبيقيا كعمميا لمكضكع المحاضرة .
 تركز عمى المجاؿ المعرفي أك ر مف المجاليف الكجداني كالنفس حركي .
 تيمؿ التفاعؿ الصفي، كتجعؿ مف المتعمـ سمبيا شارد الذىف .
 تعتمد عمى الحفظ كاالستظيار يـك االمتحاف .
 سيكلة نسياف المعمكمات مف قبؿ المتعمـ كبعد فترة كجيزة .
  ال تصمح في المرحمة األساسية لمتعميـ الف االطفاؿ ال يكجد لدييـ القدرة

. عمى المتابعو كالتركيز لفترات طكيمة
 ال تطكر ميارات البحث عف المعمكمة مف المصادر المختمفة الف الكتاب ىك 

. المصدر األساسي
 تحتاج إلى جيد أكبر مف المدرس .

كالحقيقة انو كبالرغـ مف كجكد م ؿ ىذه السمبيات الستخداـ ىذه الطريقة، اال انو 
الذم يستخدميا  ال يمكف االستغناء عنيا في عممية التدريس، فالمدرس الناجح ىك

بالكقت المناسب كبنفس الكقت يستطيع أف يجذب إنتباه المتعمميف لو خبلؿ عممية 
. االلقاء

طريقة المناقشة وطرح االسئمة . 2
في ىذة الطريقة المفظية يقـك المعمـ بإدارة حكار كنقاش خبلؿ عممية التدريس 
مع الطمبة إليجاد حمكؿ كاجابات لممشكمة أك لمقضية المطركحة، كتككف المناقشة 

كغالبا ما .معتمدة عمى المعمـ كالمتعمـ كمدل التفاعؿ بينيما في تحقيؽ اليدؼ المنشكد
تككف المناقشة جماعية في الصؼ، كيككف المكضكع المطركح لمحكار كالمناقشة 

كفي ىذة .  ابداء الرأم حكلةليتمكنكا مفحاجات كخبرات كقدرات المتعمميف، ؿمناسبا 
لعممية التعميمية التعممية، كالمعمـ قادر عمى إدارة العممية االطريقة يككف المتعمـ محكر 

. النقاشية بفاعمية ككفاءة
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الحوار  /مزايا وايجابيات طريقة المناقشة

  تتناكؿ ىذه الطريقة مكضكعا يتماشى مع حاجات المتعمميف كحياتيـ اليكمية
. خارج الصؼ

 يمكف أف تستخدـ ىذة الطريقة مع مختمؼ المراحؿ الدراسية .
 يستطيع المعمـ اختيار مكضكع الحكار بما يتناسب كقدرات كميكؿ المتعمميف .
 تساعد المتعمـ عمى تطكير ميارات الحكار كالنقاش .
 لدل  (التحميمي، الناقد، اإلبداعي، كغيره)ىذه الطريقة ميارات التفكير  تطكر

المتعمميف  
 تسمح لجميع المتعمميف بالمشاركة كابداء الرأم كالمقترحات .
 تشجع عمى العمؿ الجماعي كالتعاكف بيف المتعمميف .
  تكسب طريقة الحكار كالمناقشة المتعمميف ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ

. (كاحتراـ اآلراء كحرية التعبير كحسف االصغاء)
 تشجع المتعمميف عمى طرح األفكار الجديدة باستقبللية .
 تنمي الصفات القيادية كتحمؿ المسؤكلية عند المتعمميف .
 تطكر صفات ال قة بالنفس كتقدير كاحتراـ الذات لدل المتعمـ .
  تكسر حاجز الخجؿ، كتطكر الصفات النفسية الخاصة بالشجاعو كالمبادرة

 .كالجرأة
عيوب وسمبيات طريقة المناقشة 

 تحتاج إلى ميارة مف المعمـ إلدارة النقاش كالحكار .
 قد تخرج عف المكضكع قيد النقاش .
 تحتاج إلى كقت طكيؿ لسماع المتعمميف .
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  يتـ التركيز عمى المناقشة ذاتيا أك ر مف األىداؼ المراد تحقيقيا باستخداـ
. طريقة المناقشة

  ،اذا لـ يكف المعمـ ماىرا فاف بعض الطمبة الخجكليف ال يشترككف في الحكار
. كىذا يؤدم إلى ردكد فعؿ عكسية تجاه نفسو كقدراتو

  قد يسيطر عمى المناقشة عدد محدكد مف المتعمميف، بحيث ال يسمح
. لآلحريف بالمشاركة

 دارة الصؼ ا ناء المناقشة . تحتاج إلى ميارة عالية مف المدرس لضبط كا 
  كاجابات، كذلؾ آراءىـ مف ؤيقدمو زمبلما قد ال يركز بعض الطمبة عمى 

. النشغاليـ في تحضير اجابات خاصة بيـ
 



 

 

 
 
 
 
 

.

 

 

 الفصل السابع
 
 

 إستراتيجيات التدريس 
 التربية الرياضيةفي 
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 المقدمة
التعميـ مف المصطمحات الحدي ة في العممية  إستراتيجية التدريس أك فَّ مصطمح إ

التعميمية التعممية، كتعني كممة االستراتيجية فف القيادة أك خطة عمؿ لتحقيؽ أىداؼ 
كفي مجاؿ تدريس التربية الرياضية لـ يعد مف المناسب استخداـ مصطمح  .مكضكعة

إستراتيجية  طريقة أك أسمكب التدريس في الدرس، كالصحيح أف نستخدـ مصطمح 
أك ر كتكزيع زمني  التدريس ككف الدرس يتضمف استخداـ طريقة أك أك ر كأسمكب أك

الجزاء الدرس كتمرينات متنكعة كادكات كامكانات كمبلعب مختمفة كبالتالي كفي 
.  أسمكب في الدرس إستراتيجية كليس طريقة أك ضكء ذلؾ فاننا نستخدـ 

التي تستخدـ في  في التدريس ىي االستراتيجية فعاليةإف االستراتيجية األك ر 
لطمبة المناسبيف، لذلؾ فإف التنكيع في استخداـ ؿكالمناسبة، لميارة المناسب، االكقت 

. إستراتيجيات التدريس يساعد في تحقيؽ األىداؼ المنشكدة بشكؿ فعاؿ
مجمكعة الخطكات كاإلجراءات المخطط ليا إستراتيجية التدريس بأنيا  كتعرؼ 

 تتضمف استخداـ مجمكعة مف الطرائؽ كاألساليب كىيمسبقا مف قبؿ المعمـ، 
التدريسية المناسبة كخصائص كقدرات المتعمميف، كاالمكانات المتاحة، كالتدريبات 

كمف . المقررة لمميارة، كالتكزيع الزمني الجزاء الدرس لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة
إستراتيجية التعمـ  استراتيجيات التدريس المستخدمة في التربية الرياضية ال الحصر، 

التعاكني، كحؿ المشكبلت، كالتفكير الناقد، كالعصؼ الذىني، كالتفكير اإلبداعي، 
كىذا يعني أف المعمـ يمكنو . كغيرىا... كاإلكتشاؼ، كلعب األدكار، كالتعمـ الذاتي

استخداـ عدة طرائؽ كأساليب تدريسية في المكقؼ التدريسي الكاحد، كغير ممـز 
. بطريقة أك أسمكب كاحد كما كاف متعارؼ عميو سابقا
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تصنيف االستراتيجيات التدريسية 
كقد اختمفت المراجع كالدراسات في االتفاؽ عمى تصنيؼ االستراتيجيات 

:  فيناؾ تصنيفات مختمفة، منياالتدريسية،
: تصنيؼ تبعا لطبيعة االستراتيجية كىي: أوالً 

 كاستراتيجيات المحاضرة كااللقاء، كالعرض : استراتيجيات التدريس المباشرة
 .لتكضيحي، كالنمكذج كغيرىا

  الناقد كاإلبداعي )استراتيجيات التدريس غير المباشرة، كاستراتيجيات التفكير
إستراتيجية التعمـ التعاكني، كالحكار  ، ك(الخ... كاالستقصائي كاالبتكارم

 .كالمناقشة كالتعميـ المبرمج كغيرىا

:  تصنيؼ يقـك عمى عدد المشاركيف في العممية التعميمية كىي: ثانياً 
 إستراتيجيات تدريس اإلعداد الكبيرة. 

 إستراتيجيات تدريس اإلعداد المتكسطة . 

 تدريس اإلعداد القميمةإستراتيجيات . 

عمى أساس دكر كمياـ كؿ  الذم يقـك كىك أك ر شمكليةالذم يعد التصنيؼ : ثالثاً 
: مف المعمـ كالمتعمـ في العممية التعميمية كىي

 كاستراتيجيات حؿ المشكبلت، : استراتيجيات قائمة عمى عمميات التفكير
ما كراء  كالعصؼ الذىني، كالتفكير الناقد، كالتفكير اإلبداعي، كالتفكير
 .المعرفي، كالتفكير االستقصائي، كالتفكير االستنباطي كغيرىا

 كاستراتيجيات التعمـ التعاكني، : إستراتيجيات قائمة عمى العمؿ الجماعي
 .كغيرىا كاالقراف، كالمشركعات، كالرحبلت العممية

 كاستراتيجية المحاكاة، كالتعميـ : إستراتيجيات قائمة عمى العمؿ الذاتي
. المبرمج، التعميـ الذاتي كغيرىا
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 كاستراتيجية الحكار، السيمنار، كطرح : إستراتيجيات قائمة عمى النقاش
... االسئمة، كالمناقشة بيف المعمـ كالمتعمـ كبيف المتعمميف مع بعضيـ، الندكة

 .الخ

 كاستراتيجية المحاضرة، كالعرض، سرد : إستراتيجيات قائمة عمى الشرح
 .القصص كغيرىا

 كاستراتيجية التم يؿ، كااللعاب، : إستراتيجيات قائمة عمى تقمص األدكار
 .لعب األدكار كغيرىا

سنتاول في ىذا الفصل اإلستراتيجيات التدريسية األكثر استخداما في دروس 
: التربية الرياضية ومنيا

إستراتيجية حل المشكالت  : أوالً 
 في التدريس  نسبياإستراتيجية حؿ المشكبلت مف االستراتيجيات الحدي ة تعد 

إستراتيجية تعتمد عمى است ارة تفكير  عامة كتدريس التربية الرياضية خاصة، كىي 
المتعمـ نحكمكقؼ أك سؤاؿ أك مشكمة تجعمو في حالة مف الحيرة كالشؾ تدفعو 

لممارسة أنشطة تعميمية لمكصكؿ إلى حؿ أك إجابة لممشكمة بيدؼ التخمص مف حالة 
. الشؾ كالتردد

لـ يتفؽ التربكيكف كالمفكركف عمى تعريؼ كاحد الستراتيجية حؿ المشكبلت، 
، فمنيـ مف يعرفيا بأنيا  التي طرحيا التربكيكف كالعمماءفيناؾ الك ير مف التعاريؼ

تصكر عقمي يترتب عميو شعكر المتعمـ بالقمؽ كعدـ االتزاف كىك ما يدفعو لممارسة 
عدد مف األنشطة كالخطكات التعميمية لمتكصؿ إلى حؿ لمتخمص أك التقميؿ مف حالة 

إستراتيجية حؿ المشكبلت بأنيا است ارة  القمؽ كعدـ االتزاف الفكرم، كىناؾ مف يرل 
ذىنية نتيجة كضع المتعمـ في مكقؼ يحتاج فيو إلى استخداـ ميارات التفكير كالبحث 

عف الحمكؿ كفؽ خطكات عممية مدركسة لمتغمب عمى الصعكبات التي تحكؿ دكف 
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كفي تعريؼ آخر يراىا البعض بأنيا قضية لـ يسبؽ . تحقيؽ األىداؼ المنشكدة
ف مر بيا في حياتو كيحتاج لحميا إلى ممارسة عممية ألنشطة فكرية كعممية إلممتعمـ 

إستراتيجية تدريس يككف فييا  كأخيرا يمكف تعريفيا بأنيا . لمكصكؿ إلى حؿ الغمكض
المتعمـ في حالة است ارة فكرية تحفزه عمى استخداـ معمكماتو كمعارفو كخبراتو بطريقة 
منظمة إلكتشاؼ حؿ لممشكمة أك لممكقؼ التعميمي لمتقميؿ مف حالة القمؽ كالكصكؿ 

 .إلى االتزاف الفكرم كاالنفعالي

كتعتبر خبرة حؿ المشكبلت التعميمية في الصؼ مف الميارات الحياتية الميمة 
لممتعمـ، حيث ينتقؿ ا ر تعمميا مف المدرسة إلى حياتو اليكمية خارجيا، كما انيا 

الذات كزيادة في ال قة بالنفس، كما انيا تنمي مياراتو  تمنحو شعكرا ايجابيا نحك
كمعارفو كخبراتو، كىي مف أك ر استراتيجيات التدريس ا ارة لميارات التفكير العميا 

لدل المتعمميف كتساعدىـ عمى مكاجية التحديات كعمى اإلبداع في عصر االقتصاد 
. المعرفي

إستراتيجية حؿ المشكبلت تتطمب مف المدرس اإلعداد الجيد  اف استخداـ 
لممكقؼ التعميمي بحيث يككف مناسبا لمستكل المتعمميف كقدراتيـ العقمية كالبدنية 

كالميارية، كيككف مرتبطا بالميارة مكضكع الدرس كمتصبل بالخبرة السابقة كيييئيـ 
لمخبرة البلحقة، كما انو يضع المتعمميف في حالة مف التفكير كالتأمؿ لمكصكؿ إلى 

فمدرس التربية الرياضية الجيد يأخذ بعيف االعتبار أف بعض . حمكؿ مناسبة لممكقؼ
المكاقؼ التعميمية تحتاج إلى استخداـ المكتبة أك مختبر الكمبيكتر لذلؾ عميو انتقاء 

المشكمة بعناية لتتناسب كاالمكانات المتاحة، كعميو أف يشجع المتعمميف كيحفزىـ عمى 
العمؿ كالبحث كعمى جمع المعمكمات كتصنيفيا، كمبلحظة العكامؿ ذات الصمة 

يجاد التفسير العممي ليا مف خبلؿ المحاكلة كالخطأ،  بالمكقؼ التعميمي كتحميميا كا 
في الصؼ )كفي ضكء ذلؾ يككف المتعمـ قد تدرب عمى األسمكب العممي في التفكير 
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بأساليب فردية كزكجية كجماعية، كىك ما يساعده عمى انتقاؿ ا ر التعمـ  (أك الممعب
 .في حياتو اليكمية االجتماعية خارج المدرسة

 إستراتيجية حل المشكالت  باستخدامخطوات التعمم 

 :الشعكر بالمشكمة كتحديدىا: أوالً 

يقـك المدرس باختيار المشكمة مف مادتو التعميمية كذلؾ بكضع سؤاؿ أك جممة 
تصاغ بشكؿ كاضح كمحدد ال يختمؼ عميو الطمبة كال لبس فيو، كىذا المكقؼ أك 
السؤاؿ يتحدل قدرات المتعمميف كي ير تفكيرىـ كاىتماماتيـ كيتناسب مع قدراتيـ 

 حدد المدرس المشكمة بشكؿ جيد فاف فإذاكما يتفؽ مع ميكليـ كرغباتيـ،  كخبراتيـ،
 . السير في خطكات الحؿ بشكؿ سميـعمىذلؾ يساعد المتعمـ 

 :فرض الفركض كالحمكؿ المقترحة: ثانياً 

 المدرس، حيث يعرض إشراؼ مف الفرضيات تحت اف عددكيضع المتعمـ
 كالحمكؿ المقترحة لممشكمة في ضكء خبراتيـ السابقة األفكارف مجمكعة مف كالمتعمـ

كاستخداـ المراجع  (الميداني)كممارستيـ لعمميات المبلحظة كالتحميؿ كالتجريب 
. األمر ذلؾ تطمب إذاكالمختبرات العممية 

 :األفضؿالحمكؿ / اختيار الحؿ : ثالثاً 

 األقربالحمكؿ / تـ المفاضمة بيف الحمكؿ المقترحة مف المتعمميف الختيار الحؿت
 . مناسبة لطبيعة المكقؼ التعميميألك رلممنطؽ كا

 :التطبيؽ: رابعاً 

 الحمكؿ لمسؤاؿ أك المكقؼ التعميمي يتـ تطبيؽ ىذه أفضؿ يتـ تحديد أفبعد 
 . مف صحتيا عمميالمتأكدالحمكؿ كتجريبيا 

 :الحمكؿ/تقييـ الحؿ: خامساً 
 . في حؿ المشكمةكأىميتوكفيو يحكـ الطمبة عمى كفاءة الحؿ 
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 إستراتيجية حل المشكالت مميزات التعمم باستخدام 

 ينمي اتجاىات التفكير العممي لدل المتعمميف 

 يطكر ال قة بالنفس لدل المتعمميف 

 م تكاجييـ تينمي االعتماد عمى الذات في حؿ المشكبلت اؿ 

 يساعدىـ عمى استخداـ طرائؽ منظمة في معالجة المكاقؼ المختمفة 

  ركح العمؿ الجماعي كالتعاكني مع الزمبلءإكسابتسيـ في  

 تعزيز العبلقة بيف المدرس كالمتعمـ كتزيد مف ال قة المتبادلة بينيـ 

  تزيد مف رغبة المتعمميف كتدفعيـ لمبحث كالتحميؿ كجمع البيانات كربطيا
 اكتصنيفو

  تنمية ميارة التفكير العميا في حؿ المشكبلت كاتخاذ القرارات 

  كالتحميمي كاإلبداعي مختمفة مف التفكير كالتفكير الناقد أنكاعاستخداـ 
 كالمنطقي كالتأممي كما كراء المعرفي كغيرىا

 تزيد مف فيـ كاستيعاب المتعمميف لممعمكمات كالميارات 

 تنمي ميارات المكاظبة كتحمؿ المسؤكلية لدل المتعمميف 

 تزيد مف قدرة المتعمميف عمى تكظيؼ الحمكؿ في حياتيـ اليكمية 

 التعرؼ عمى مصادر متنكعة لممعرفة 

 تربط بيف الميارات الفكرية كالميارات التطبيقية العممية ليا 

  تساعد المتعمميف عمى ت بيت المعمكمات مف خبلؿ التطبيؽ الفعمي كالعممي
 لمميارة

 تساعد المتعمميف عمى التكيؼ مع البيئة المحيطة كمع المجتمع المحمي 

  فاعميف كمؤ ريف في مجتمعاتيـأفرادا يككنكا أفتساعد المتعمميف عمى  

 إستراتيجية حل المشكالت  باستخدامعيوب التعمم 

 يحتاج إلى كقت طكيؿ نسبيا مف التدريب كالتطبيؽ 
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  قد ال يكفؽ المعمـ في اختيار المشكمة بما يتبلءـ كخصائص المتعمميف
 كقدراتيـ كميكليـ 

  تتطمب مف المعمـ معرفة جيدة بطبيعة المادة التعميمية الختيار المشكمة
 المناسبة

 تتطمب خبرة ككفاءة عالية مف المعمـ 

 تتطمب أحيانا إمكانات كأدكات قد ال تتكفر في المدرسة 

 قمة المراجع كالمعمكمات التي قد يحتاجيا المتعمـ لحؿ بعض المشكبلت 

  فد ال يتكصؿ المتعممكف إلى حمكؿ لممشكمة مما يؤ ر سمبا عمى حالتيـ
 التعمـ النفسية كدافعيتيـ نحك

  قد يؤدم الكصكؿ المستمر لمحمكؿ الصحيحة إلى شعكر المتعمميف بال قة
الزائدة كالغركر كبالتالي عدـ االلتزاـ بالتعميمات لشعكرىـ بالتفكؽ عمى 

 .مدرسييـ

 (التنقيبية)إستراتيجية االستقصاء  : ثانياً 
 فيي ،إستراتيجية االستقصاء مف االستراتيجيات الحدي ة في العممية التعميمية تعد 

 يستخدـ المتعمـ المستقصي إذ، اإلجابةعممية فكرية يقـك بيا المتعمـ لمكصكؿ إلى 
كالفرضيات، كتنظيـ األفكار م تساعده عمى تكليد تالميارات اؿ مجمكعة مف

 كاألفكار قرار حكؿ تمؾ الفرضيات إصدار كتقكيميا،  ـ كاختبارىاالمعمكمات كالبيانات 
لمكصكؿ إلى حؿ لممشكمة أك المكقؼ التعميمي أك السؤاؿ قيد  (المتقصية)المتكالدة 
 . عممياإليوكبعد ذلؾ يتـ تطبيؽ ما تـ التكصؿ  الدراسة،

 كالعصؼ كاالكتشاؼمؿ عمى حؿ المشكبلت تفاالستقصاء طريقة تعميـ تش
 الذىني، فالمتعمـ المتقصي يبحث كينقب لمكصكؿ إلى مزيد مف المعنى في المكضكع،

 األنشطةبتنفيذ مجمكعة مف  (المشكمة)يبحث عف تفسير لممكقؼ التعميمي  فيك
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العممية التجريبية، فيي طريقة عممية في البحث في مصادر المعرفة كاستخداـ 
التفكير كالتحميؿ كاالستنتاج بتكجيو مف المدرس لمكصكؿ إلى حؿ المشكمة  ميارات
 . المنشكدةاألىداؼكتحقيؽ 

يعتمد المتعمـ في تحميؿ المكقؼ التعميمي عمى عمميات التفكير العميا كذلؾ مف 
 بأنيا  اإلستراتيجيةكتعرؼ ىذه. األفكار كتكالد األسئمة كالحكار كطرح اتخبلؿ المناقش

طريقة في التفكير لمعالجة المعمكمات كالبيانات لكضع فرضيات بطريقة تجريبية 
 فاالستقصاء عممية قنشطة مف قبؿ المتعمـ لكشؼ الغمكض كحؿ المشكمة، كعمي

 .في آف كاحد عقمية كعممية

ف كاف الك ير مف التربكييف يستخدمكف االكتشاؼيختمؼ االستقصاء عف  ، كا 
، فاالستقصاء ا لمداللة عمى نفس المفيـك كانو ال فرؽ بينيـكاالكتشاؼاالستقصاء 

ف إعمى عمميات التفكير فقط كعميو ؼ  يركزاالكتشاؼعممية تفكير كعمؿ، بينما 
، لذلؾ فاف االستقصاء اشمؿ مف كاالكتشاؼعمميات التفكير مشتركة بيف االستقصاء 

 .االكتشاؼ

كيف يتم التعمم باالستقصاء 
 كتدفعيـ لمبحث   كحيره لدل المتعمميفإرباكا المعمـ بطرح مشكمو تحدث قياـ

كالحكار كالنقاش  
  عمميو لجمع البيانات كالمعمكمات كالبناء عمييا كأنشطو بتجارب الطمبةقياـ 

  األفكارمف خبلؿ تكالد 
 ىا كتقكيميا   كضع الفرضيات كتنظيميا كاختبار
 كاستبعاد الضعيؼ كالخطأ منيا األفضؿ القرار حكؿ الفرضيات إصدار 
  لممشكمةالكصكؿ إلى تفسير كحؿ  

إستراتيجية االستقصاء  خطوات تنفيذ 
إستراتيجية حؿ   مع خطكات االستقصائية  اإلستراتيجيةتتشابو خطكات تنفيذ
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 :المشكبلت، كىذه الخطكات ىي
  احساس الشعكر بالمشكمو: أكالن.  
  (الحمكؿ)تحديد الفركض :  انيان. 
  كجمع المعمكمات كتحميميا (الحمكؿ)التحقيؽ مف الفركض : ال ان.  
  كتقكيـ الفركض في ضكء المعمكمات كتحميميا اختبار: رابعان .  
  االستنتاجات كالمقدمات: خامسان.  

إستراتيجية االستقصاء  مميزات استخدام 
 المعرفة إلىتحث المتعمـ عمى البحث كالعمؿ لمكصكؿ  .1
يجابيايككف المتعمـ فعاال  .2   التعميمية العمميةمحكر   كىككا 
 كربط ةكاالستنباط كالمضاىا يكتسب المتعمـ ميارات التحميؿ كالتصنيؼ .3

  كالفكرية العقميةالنتائج بأسبابيا كالتجريب كغيرىا مف الميارات 
 ميارات التفكير المنظـ اكتسابتساعد المتعمـ عمى  .4
  أفضؿ بطريقو الجديدةتساعد المتعمـ عمى التعامؿ مع المشكبلت  .5
 لو كالتفكير الناقد بالنسبة ميمةيست ار المعمـ الستخداـ ميارات تفكير  .6

كغيرىا  ..... كالتحميمي المعرفيكاإلبداعي
 عند المتعمـ  ةتكفر عنصر التشكيؽ كاإل ار .7
 لمغير في البحث كجمع المعمكمات  التبعية كالتخمص مف الذاتيةتنمي القدرات  .8
  المدرسة خارج اليكمية الحياة التعمـ مف الصؼ كالمدرسة إلى أ رانتقاؿ  .9

 المسؤكليةتساعد في تطكير مفيـك الذات كتحمؿ  .10
إستراتيجية التعمم التعاوني  : ثالثاً 

ينقسـ التعمـ إلى  بل ة أنكاع كىي التعمـ الفردم كالتعمـ التنافسي كالتعمـ 
التعاكني؛ إذ يعتمد الطمبة عمى أنفسيـ في التعمـ الفردم، أما في التعمـ التنافسي فاف 
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كفي النكع ال الث كىك التعمـ التعاكني  الطمبة يتعممكف مف خبلؿ التعاكف فيما بينيـ،
فاف الطمبة يتعممكف مف خبلؿ عمميـ في مجمكعات تعاكنيو بحيث يساعد كؿ كاحد 

. اآلخر لمكصكؿ تحقيؽ األىداؼ المرجكة
كالتعمـ التعاكني لو العديد مف التعاريؼ منيا انو عبارة عف نكع مف التعمـ يقـك 
عمى عمؿ المتعمميف مع بعضيـ البعض كيتـ بينيـ حكار كنقاش كتعاكف ليتعممكا مف 

بعضيـ البعض لتحقيؽ أىداؼ كجدانيو كمعرفيو كاجتماعيو كنفس حركيو، كيعرؼ 
-3) أيضا بأنو إحدل استراتجيات التدريس القائمة عمى التعمـ في مجمكعات صغيره

كىك عمؿ  .غير متجانسة مف خبلؿ نشاط تعميمي لو أىدافو المراد تحقيقيا (طبلب 6
معرفيا كمياريان كاجتماعيان )جماعي تعاكني بيف مجمكعو مف الطمبة غير المتجانسيف 

ييدؼ لمكصكؿ إلى تحقيؽ أىداؼ محدده، يمارس فييا الطمبة مسؤكليات  (كانفعاليا
 مياـ تعميمية كالكصكؿ لمحد إلنجازفردية كجماعية كتنافسيو كميارات عقميو كعمميو 

. األعمى لمتعمـ
خطوات تطبيق التعمم التعاوني  

تمر عممية تطبيؽ التعمـ التعاكني في عدد مف الخطكات كالمراحؿ يتبادؿ خبلليا 
:  كىذه الخطكات ىياألدكارالمعمـ كالمتعمـ 
مرحمة التخطيط لمدرس القائـ عمى التعمـ التعاكني   :المرحمة األولى

 كالنتاجات المراد تحقيقيا في ضكء األىداؼفي ىذه المرحمة يقـك المعمـ بكضع 
  المراد استخدامياكاألجيزة األدكاتالمكضكع العاـ أك الكحدة المراد تدريسيا  ـ يحدد 

 يحدد حجـ كتكزيع المجمكعات كطبيعة العمؿ الذم كبعدىا- ذلؾ ت تطمبإذا-
 كالمبلحظ، تحديد القائد كالمؤدم،ؿ مف الطمبة بيف األدكار تكزع أخيرامكف بو، ككسيؽ

 مف طالب أك ر يككف كؿ دكر فيو أفكيمكف )المجمكعة  كالمتحدث باسـ ،كالمساعد
. ( حسب طبيعة المجمكعات كاليدؼأخرل كذلؾ أدكار إضافةكما يمكف  كاحد،
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مرحمة تنفيذ الدرس  :المرحمة الثانيو
  يعرض المعمـ اليدؼ كالمعمكمات التي سيتعاكنكف عمى تكظيفيا كالعمؿ

 .جديدة أفكارعمييا لتككيف اتجاىات ك

  األىداؼ إلى مجمكعات كتسميتيا كذلؾ تبعا لقدراتيـ كخبراتيـ كالطمبةتكزيع 
 .المراد تحقيقيا

 تكزيع المياـ كالكاجبات عمى المجمكعات كما يجب عمييـ القياـ بو. 

 تكضيح طبيعة العمؿ بالتعمـ التعاكني. 

  عف اإلجابة العمؿ كالتجكؿ بيف المجمكعات لمتدخؿ كفي أ ناء الطمبةمراقبة 
 .االستفسارات

  اإلرشادات كزيادة دافعيتيـ لمعمؿ كتقديـ األداء أ ناءتشجيع الطمبة 
 .األمر لـز إذاكالمبلحظات 

مرحمة اإلنياء كالتقكيـ  :المرحمة الثالثة
 في ضكء ما تكصمكا المجمكعة اتجييز التقرير أك المبلحظات التي كتبتو 

 .إليو

 كؿ مجمكعو بعرض تقريرىا أك كتابتو عمى لكح أك جياز عرضقياـ . 

 مناقشة النتائج اكالمبلحظات بيف المجمكعات أك بيف المعمـ ككؿ مجمكعو. 

 الحقا  أكالطمبة أماـ المجمكعات إليو ما تكصمت أىــ المعمـ بتمخيص قيا. 

 لئلجابة التي تكصمت المتميزةلب أك المجمكعات اتقديـ التعزيز لمط 
. حققت اليدؼ المطمكبالتي  أك ةالصحيح

مميزات التعمم التعاوني 
 ةيمكف تطبيؽ التعمـ التعاكني في مختمؼ الدركس كالميارات الحركي. 
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 عمى االقتصاد المعرفي ةيتماشى ىذا التعمـ كمتطمبات المناىج القائـ 
 .كالميارات الحركية

 عمى تعمـ ميارات حؿ المشكبلت كنقميا مف الصؼ إلى حياتو ةيساعد الطمب 
 .ةاليكمي

 ة الجامعإلى ة مف الركضةيتناسب مع جميع المراحؿ السني. 

  كبدرجو كبيرهلمطمبةيسيـ في تحسيف المستكل التعميمي . 

  ة بدرجة كبيرالطمبةيتماشى ىذا التعمـ مع ميكؿ كاتجاىات. 

  ة كاالنفعالية كالميارمالعقمية كالنفسية كاالجتماعية الميارات الطمبةيكسب. 

  التعمـ  نحكةتجاىات السمبيااليساعد الطمبة عمى التخمص مف. 

 ةيساعد الطمبة عمى التخمص مف صفات الخجؿ كاالنطكاء كالعزؿ. 

 التعمـ النشط كالفعاؿأنكاع مف ايعد ىذا التعمـ نكع . 

  المسؤكلية كتحمؿ القياديةيكسب الطمبة الصفات. 

  المطمكبةالتربكيةيكسب الطمبة القيـ كاالتجاىات . 

 يزيد مف الدافعية لمتعمـ. 

 من التعمم التعاوني المكتسبة الحياتيةالميارات 
 الك ير اكتساب ممارسة كمشاركة الطمبة في التعمـ التعاكني يساعدىـ في إف 

 خارج غرفة الصؼ اليكمية ـ في حياتوةالتي يحتاجيا الطمبالحياتية مف الميارات 
 يكتسبيا الطمبة كما أف التي يمكف الحياتيةكالمدرسة كيمكف تكزيع كتصنيؼ الميارات 

: أتيم
 تفكيريةميارات حياتيو 

: أتي ما ماكتسابكىذه الميارات تساعد المتعمـ في التعمـ التعاكني عمى 
 ميارات التفكير الناقد. 

 ميارات التفكير اإلبداعي. 
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 ميارات التفكير التحميمي. 

 ميارات التفكير المنطقي. 

  (تكارد األفكار)ميارات التفكير ما كراء المعرفي. 

 ميارات التفكير التأممي. 

 ميارات التفكير االبتكارم .
  ةميارات حياتيو اجتماعيو وقيمي

  ر ال قو مع الزمبلء  صزيادة اكا-  اآلخريف أفكاراحتراـ
 التعاكف مع الزمبلء  - ةالعمؿ بركح الجماع
  عف اخطاء الزمبلء متغاضؿا-  تقدير االخر كاحترامو 
 ةالزمبلء عند الحاجمساعدة  - ةاالنتماء لمجماع 
  تفيـ حاجات الزمبلء - تككيف صداقات
 ة اآلخريف بطريقو مؤدبةعامؿـ- ر مع الزمبلء سالتعامؿ بي 
  تعاطؼ مع الزمبلء ضعيفيؿا- مدح اآلخريف عند قياميـ بعمؿ جيد 

المستكل 
 تفيـ انفعاالت الزمبلء  - ـاالىتماـ بأداء الزمبلء كتقديره
  التكيؼ مع جميع الزمبلء - تحمؿ المسؤليو
 الخطأر عف اعتذالا - ة الخاصةمصمحاؿـ مصمحة الجماعو عمى مقدت 
 أخطؿعترؼ بااال- بتكجييات الزمبلء اـىتـاال 

 ميارات االتصال والتواصل
 عدـ مقاطعة الزميؿ ا ناء الحديث  -لرأم االخر ااالىتماـ ب
  اظيار تقبؿ الرأم االخر  -حسف االصغاء
 يي أ التي التتكافؽ مع رراءاحتراـ اآل -لزمبلء  نحك ااظيار ردكد فعؿ إيجابية
  تفيـ حاالت الغضب عند الزمبلء  -استخداـ كممات مناسبو
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  ز زمبلئي عمى مكاصمة طرح األفكار محؼ ت-احتراـ الدكر في الحديث
  نسبو لي اؿية رايو بأىـر الزميؿ بااشع -عدـ تجريح الزميؿ
  تصرؼ بطريقو الئقو اماـ الزميؿ ؿا -تقبؿ النقد
  ؿ لغة الجسد ااستعـ -إعطاء تغذيو راجعو لمزميؿ
 ماـ الزمبلء ة أشخصياؿز اابر -لمكضكع في ارأم اؿ فر عمعبالت

ميارات اتخاذ القرار 
  اشارؾ الزمبلء في اتخاذ القرار  -تقديـ الحمكؿ المناسبو
  لية القرار ك مسؤمؿتح-اصدار احكاـ عمى االداء
  ةتجنب القرارات الخاطئ-اتخاذ القرار المناسب في الكقت المناسب 

 ة واالنفعاليةالميارات النفسي
 ةإكتساب الركح الرياضي-لزمبلء ؿاظيار االحتراـ لممدرس ك 
  نةالتعامؿ مع الزمبلء بصدؽ كاما-إكتساب الفضائؿ كالقيـ  
  تقبؿ النقد مف الزمبلء -بناء ال قو المتبادلو مع المدرس كالزميؿ
 ة كالمساعدفتقديـ العك-لتعامؿ مع الزمبلء عند االرتياح االشعكر ب 
 ةعدـ استخداـ عبارات ككممات جارح-الغضب عند  ةالتماسؾ كالسيطر 
   تقدير اآلخريف
إستراتيجية العصف الذىني  : رابعاً 

 ك رتسعى المؤسسات التعميميو المتقدمو إلى استخداـ استراتيجيات التدريس األ
 ة مف خبلؿ انشطو تعميمي كذلؾ تطكيرا لقدراتوكأك ر ،تأ يرا في بناء شخصية المتعمـ

ستراتيجيات االمف ك. مختارة تتمركز حكؿ المتعمـ كمشاركتو الذىنيو كالبدنيو الفعالو
 عند المتعمميف ىي استراتيجيات العصؼ ىايرثالميمو التي تحفز القدرات الفكريو كت

 التي تطمؽ الطاقات الفكريو لدل ةمف االستراتيجيات الحديث، التي تعد الذىني
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 ة كالتحميمية كاإلبداعية منيا الناقدة عديدةالمتعمميف كتشجع استخداـ ميارات تفكيرم
 فكار قدر مف األأكبركغيرىا كتعرؼ ىذه االستراتيجية بأنيا تقـك عمى انتاج كتكالد 

كضع الذىف في كفيمة ب فيي ، عممية لمعالجة كحؿ مشكمو يطرحيا المدرسةبطريؽ
  .ة كبسرعة العاصؼة ابداعيأفكار إلنتاج ةاإل ارالتأىب ك مف ةحاؿ

مبادئ وخطوات العصف الذىني 
   طرح المشكمو أك السؤاؿ أك المكقؼ التعميمي كعرضو عمى المتعمميف
 غض النظر عف نكعيا كمستكاىا ب ك،ترؾ الحريو لممتعمميف النتاج األفكار

 ة المتكالدفكار عدد مف األكبركعددىا فالمجاؿ مفتكح أل
 كفتح المجاؿ ، مف قبؿ المتعمميف دكف نقدة المطركحفكارتسجيؿ جميع األ 

اماميـ البداء أفكار جديده في ضكء األفكار المطركحو كالبناء عمييا بأفكار 
جديده  

  نقد كتقكيـ األفكار المطركحو  ـ جصرىا كاست ناء األفكار البعيده عف
المكضكع كالكصكؿ إلى األفكار المفيده كالقابمو لمتطبيؽ  ـ يقـك المعمـ أك 

  .رئيس الجمسو بتقديـ خبلصة كحؿ المشكمو أك مكضكع الحكار
لمتفكير الفردم أك الجماعي لمتدريب عمى  كتستخدـ ىذه االستراتيجية كأسمكب

مف التمادم أك  ق بطريقو ال تخمكحالتفكير اإلبداعي في حؿ المشكبلت المطرك
لبساطو كفييا ا كتتسـ ب، كاليكجد قكاعد خاصو تقيد انتاج األفكار.خريفالمناقشو مع اآل

 سئمة تتطمبأ المتعمميف ببإ ارة كيقـك المعمـ ،نكع مف التسمية كالحرية كتدريب الخياؿ
  كيشجع عمى اطبلؽ أفكار كما انو يييئ البيئة المناسبو دكف،است اره فكرية

. صعكبات
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 إستراتيجية العصف الذىني مراحل حل المشكالت في 
إستراتيجية  كفي ضكء ما سبؽ يمكف تمخيص مراحؿ حؿ المشكبلت في 

: اآلتيالعصؼ الذىني ب
 اإلبداعيةةرات المتعمميف الذىنيدارة ؽثاست  .
 جعؿ المتعمميف في حالة نشاط بعيده عف الخمكؿ الفكرم .
 مقبكلةتعد  جميعيا األفكار الف ةكسر حاجز الخكؼ مف عدـ قبكؿ الفكر .
  كالتحميمي كالبتكارم كالناقد اإلبداعي التفكير ؾأنكاع مف مختمفةتنمية ميارات 

. كالتأممي
  بالمشاركة عدد مف الطمبة ألكبريسمح 



 

 

 
 
 
 

 

.

 

 

 الفصل الثامن
 
 

 النشاط المدرسي
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المقدمة 
يقصد بالنشاط المدرسي كؿ ما يقـك بو المتعمـ مف جيد بدني كعقمي داخؿ 

خارجيا، كيتـ تحت مظمة المدرسة ضمف خطة محددة األىداؼ، كيسمى  المدرسة أك
ىذا النشاط بالمنيج أك النشاط البلصفي، كمف غير الصحيح أف نقكؿ نشاط ال 

لة المؤسسة التعميمية يعتبر ظمنيجي الف كؿ ما يقدـ داخؿ الصؼ أك خارجو تحت ـ
 كعبلقة قكية ا، كيشير ىذا التعريؼ إلى أف ىناؾ ترابط( صفيأك الصفي ) انشاط

الخبرات كاألنشطة التي تقدميا المؤسسة التعميمية  كالنشاط، فالمنيج ىك بيف المناىج
 يعتبر مكمبلن لتحقيؽ أىداؼ (الخارجي الداخمي أك)خارجة، كالنشاط  داخؿ الصؼ أك

. منياج التربية الرياضية
كقد اىتمت المناىج الحدي ة اىتمامان بالغان باألنشطة، كاصبحت جزءان ال يتجزء 

لعبت  كرة المعمكمات كتكنكلكجيا االتصاالت دكرا بارزا في إذ مف المنياج المدرسي، 
جديد، كلـ تعد حصة  ىذا االىتماـ، فالمتعمـ لـ يعد قادران عمى مبلحقة كؿ ماىك

التربية الرياضية تكفي لبناء الشخصية المتكاممة لممتعمـ مف جكانبيا الجسمية 
كالميارية كالعقمية كاالنفعالية كاالجتماعية، فأصبح لزامان عمى المؤسسات التعميمية 

. التركيز عمى األنشطة االضافية لتحقيؽ كامؿ أىداؼ المنيج المنشكدة
ف األنشطة البلصفية مكممة لممنياج الصفي لممساعدة في تنمية القدرات إ

المختمفة لممتعمميف كاتجاىاتيـ كعاداتيـ كميكليـ، كتنمي ركح العمؿ الجماعي 
كالتعاكني، كما أنيا تساعد عمى اكساب المتعمميف القدرة عمى حؿ المشكبلت 

 كاالبداع كاالبتكار، كمف جية أخرل فاف المتعمـ يطكر ميارات االتصاالت كتشاؼكاإل
كالتكاصؿ كيتدرب عمييا عمميا، كينمي العديد مف القيـ التربكية كالمعرفية، كحتى 

كقائمة  تتحقؽ م ؿ ىذه األىداؼ البد مف أف تككف ىذه األنشطة منكعة كمخطط ليا،
فمـ . كمكممة لمناىجيـ عمى أسس عممية سميمة تراعي مستكل المتعمميف كقدراتيـ،
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يعد مقبكالن أف يككف المنيج عبارة عف المادة التعميمية التي تنقؿ مف المدرس إلى 
مجرد  عقكؿ المتعمميف، كاف النشاط المدرسي عبارة عف مضيعة لمكقت كالجيد، كىك

. ترؼ كسركر ال ضركرة لو

 ز التربويين عمى النشاط الالصفي في المناىج الحديثةيكترسباب أ
ىناؾ العديد مف األسباب التي جعمت التربكييف يركزكف عمى النشاط البلصفي 

: في المناىج الحدي ة كمنيا
 انيا تكمؿ المنيج الصفي. 

 تساعد عمى التخمص مف بعض عيكب المنيج كالمدرس التقميدم. 

 تيتـ بميكؿ كحاجات كاىتمامات كاتجاىات المتعمميف كتنمييا. 

  اظيار نشاطيـ كقدراتيـ عمىفاعميف في الدرس اؿتساعد الطمبة غير 
 .كمشاركتيـ الفعالة

 تساعد عمى التفاعؿ االجتماعي بيف مختمؼ الطمبة كمعممييـ. 

 تنمي ركح العمؿ الجماعي كالتعاكف. 

 تنمي كتصقؿ الصفات كالخصائص الشخصية لممتعمميف. 

 استغبلؿ أكقات الفراغ ايجابيا. 

  تنمي جميع جكانب شخصية المتعمـ مف حيث القدرات البدنية كالعقمية
 .كالميارية كاالنفعالية كاالجتماعية

  الالصفيةالتعميمية أنواع األنشطة
األنشطة التي تقدـ خبلؿ الدرس كضمف المنيج األساسي المكضكع كىي بأغمب : أوالً 

. (األنشطة الصفية)بيا جميع الطمبة  األحياف اجبارية كيشارؾ
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األنشطة التي تقدـ خارج الدرس كليس ضمف محتكل المنيج األساسي : ثانياً 
، كىذه األنشطة (األنشطة البلصفية)االختيارية  المكضكع كىي بأغمب األحياف

: تقسـ الى
: األنشطة التي تقاـ داخؿ المدرسة . أ

 كىي أنشطة اختيارية تركيحية مخطط ليا مسبقان، تقاـ داخؿ المدرسة تحت 
كىـ عمى دراية بخصائص  ؼ مدرسيف يتميزكف بالذكاء كحسف التصرؼ كالقيادة،ااشر

بنسبة  المتعمميف كحاجاتيـ كميكليـ كاىتماماتيـ، كيقبؿ الطمبة عمى ىذه األنشطة
. رغباتيـ كتطكر قدراتيـ جيدة، ككنيامشكقة كمتنكعة تشبع

الالصفية  التعميمية تصنيفات األنشطة
 الفنية أك  مف األنشطة الرياضية أكـأنشطة حرة يختار منيا الطمبة ما يناسبو 

. االجتماعية
 أنشطة فردية م ؿ ممارسة األلعاب الفردية .
 أنشطة جماعية م ؿ ممارسة األنشطة كاأللعاب الجماعية .
 فيمـ رياضي أك الصؼ م ؿ مشاىدة مباراة أك أنشطة داخؿ المختبر أك 

. مرتبط بالرياضة كالمشاركة بالمناقشة االستماع لمكضكع
 االستماع لمحاضرة  أنشطة معرفية م ؿ قراءة الكتب كالمجبلت الرياضية أك

. ندكة رياضية أك
  أنشطة باستخداـ الحاسكب، كمف خبلليا يتـ الدخكؿ إلى المكاقع المتنكعة

.  استخداـ البرامج الرياضية الخاصة التربية الرياضية أك المقيدة في مجاؿ
كمف الميـ االشارة ىنا إلى انو عند كضع م ؿ ىذه األنشطة الرياضية التعميمية 

: ف التنكع باألنشطة يساعد في التككف متنكعة أف مراعاةيجب 
 جذب إنتباه الطمبة .
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 مف الطمبةمشاركة أكبر عدد ممكف  .
 فائدة أكبرلمحصكؿ عمى انكاع مختمفة مف األنشطة  دفع الطمبة لممارسة  .
 االقبلؿ مف الممؿ عند ممارسة انكاع مختمفة مف األنشطة .
 قدراتيـ كميكليـ مراعاة الفركؽ الفردية بيف المتعمميف عمى اختبلؼ 

. كاتجاىاتيـ
 الذم يتفؽ معوختيار كممارسة النشاطال ة لمطالبإيجاد فرص  .

: األنشطة التي تقاـ خارج المدرسة . ب
مف كىـ في الغالب  عدد قميؿ مف طمبة المدرسة ةيشارؾ في ىذه األنشطة عاد

نشاط تنافسي بالدرجة األكلى،  الطمبة المتميزيف رياضيان كبلعبي الفرؽ المدرسية، فيك
يعمؿ عمى تنمية كتطكير القدرات البدنية كالميارية لؤلفراد كصقميا كاكسابيا الخبرات 

ىذه األنشطة تعد األفراد إلكتشاؼ قدراتيـ كمكاىبيـ كامكانية  التنافسية، كما أف
 فيأيضا  كالمنتخبات المدرسية كالكطنية، فيي تساعد مشاركتيـ في فرؽ األندية

السمككية الرياضية الحسنة كضبط االنفعاالت، كىذا  الرياضية كالعادات تطكير الركح
المدرسيف المشرفيف عمى ىذه األنشطة التربكية االستفادة  بطبيعة الحاؿ يتطمب مف

. بعيدة عف مقاييس الفكز كالخسارة تربكية سميمة الكاممة منيا بطرائؽ
 الداخمية والخارجية في المدرسة  الالصفيةنواع األنشطة التعميمية الرياضيةأ
كالمشي : أنشطة رياضية تعمؿ عمى تنمية كتطكير الميارات الحركية األساسية .أ 

كالجرم كالحجؿ كالتسمؽ كالرمي كالك ب كغيرة، كربط ىذه الحركات مع بعضيا 
. بشكؿ متتالي كبسيط كتبعان لممرحمة السنية البعض

كالقكة كالسرعة : تطكير عناصر المياقة البدنيةكأنشطة رياضية تعمؿ عمى تنمية  .ب 
. كالرشاقة كالتحمؿ كالتكازف كغيرىا كالمركنة

. أنشطة االلعاب الصغيرة المتنكعة .ج 
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كىي االلعاب التي يشارؾ فييا العب كاحد م ؿ العاب : أنشطة االلعاب الفردية .د 
. كالريشة الطائرة، كالسككاش كغيرىا القكل، الجمباز

كىي األنشطة التي يشارؾ فييا أك ر مف العب كاحد : أنشطة االلعاب الجماعية .ق 
. كالطائرة كالسمة كاليد كغيرىا مف االلعاب الصغيرة القدـ م ؿ كرة

كىي األنشطة التي تبعث عمى المرح كالسركر م ؿ الرحبلت : األنشطة التركيحية .ك 
. كالحفبلت الجماعية كالسفر كغيرىا

. أنشطة القصص الحركية كالتم يمية .ز 
كىي األنشطة التي تقاـ في الخبلء م ؿ الرحبلت الخمكية، : أنشطة خمكية .ح 

. كغيرىا كالمعسكرات كااللعاب الطبيعية م ؿ بناء البيكت مف الرمؿ، الحصى
كىي األنشطة التي تمارس في الكسط المائي م ؿ العاب جمع : أنشطة مائية .ط 

. الكنز مف قاع الحكض، العاب االنتقاؿ تحت الماء كفكؽ سطح الماء كغيرىا
  الالصفيةمعايير اختيار األنشطة الرياضية التعميمية

أف يرتبط النشاط بأىداؼ منيج التربية الرياضية، حيث تكضع األنشطة بناءن  .1
 .عمى األىداؼ المرجكتحقيقيا مف المنيج كالمكممة لو

 .أف يكضع النشاط بحيث يتناسب مع قدرات الطمبة كميكليـ كاتجاىاتيـ كنضجيـ .2

 .أف يسيـ النشاط في جذب كمشاركة أكبر عدد مف الطمبة .3

 .أف يساعد النشاط عمى التعميـ المستداـ .4

 .أف يتناسب النشاط مع اإلمكانات المتكفرة .5

. أف تككف األنشطة المختارة متنكعة كمتعددة .6
 



 

 

 
 
 
 

 

.

 

 

 الفصل التاسع
 
 

الوسائل التعميمية 
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المقدمة 
االدكات التي يستخدميا المعمـ اليصاؿ مجمكعة الداة أك االكسيمة التعميمية تعد 

أحد  الوسائل التعميمية، كتعتبر امسبؽمعد معمكمة أك خبرة لممتعمـ لتحقيؽ ىدؼ 
، كذلؾ لما ليا العناصر األساسية والميمة في نجاح تنفيذ درس التربية الرياضية

 المتعمـ في إكتساب كفيـ المادة التعميمية كالمعمـ في تبسيط ةمف أىمية في مساعد
، جيد ككقت لمكصكؿ إلى األىداؼ كالنتاجات المكضكعة  باقؿكتكضيح المادة

تعينو عمى ؿ يستخدمو المعمـ في العممية التعميمية  مافالكسيمة التعميمية ىي كؿ
 أف استخداـ الكسيمة التعميمية إذ، ايصاؿ المعمكمة أك الخبرة بسيكلة كسبلسة لممتعمـ

المناسبة يعني أف يستخدـ المتعمـ أك ر مف حاسة الستقباؿ المعمكمة، فكمما زادت 
كىذه . عدد الحكاس المستخدمة في عممية التعمـ كاف التعمـ أك ر تأ يرا كفعالية

 التغذية تقديـ في ضركرمالكسائؿ ال تككف بديبل لدكر المعمـ أك تمغي دكره، الف دكره 
. الخ... الراجعة كفي التأ ير عمى شخصية المتعمـ نفسيا كاجتماعيا كفكريا

كفي المجاؿ الرياضي ىناؾ كسائؿ تعميمية لمساعدة المتعمميف عمى تعمـ 
منة كالكسائؿ آالميارات الحركية، ككسائؿ تعميمية تساعده عمى تعمـ االداء بصكرة 

المستخدمة في تعميـ الميارات الخطرة كالصعبة في السباحة كالجمباز كغيرىا مف 
. الميارات كااللعاب

أقسام الوسائل التعميمية  
مع ىذا التطكر العممي كالتكنكلكجي ك رة كتنكعت الكسائؿ التعميمية المستخدمة 

: رئيسية ىيأقساـ   بل ة إلىالعممية التعميمية، كيمكف تقسـ الكسائؿ التعميمية  في
 الوسائل السمعية -

 كىي حاسة السمع في عممية التعمـ، كمف أساسيةكيستخدـ المتعمـ حاسة كاحدة 
 التعميمية كاإلذاعةىذه الكسائؿ التسجيبلت السمعية، 
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 المرئية أو الوسائل البصرية  -
 ىي حاسة البصر في عممية التعمـ، أساسيةكيستخدـ المتعمـ حاسة كاحدة 

 كالصكر ال ابتة كالرسـك اآلليةكتتم ؿ في الك ير مف الكسائؿ منيا ال ابتة أك غير 
كجياز   ككسائؿ العرض المختمفة الصامتةاآلليةكالمطبكعات، كمنيا المتحركة أك 
.  السينما كغيرىاكأفبلـ، اإللكتركنيعرض الشرائح، كجياز الحاسب 

 (المختمطة)الوسائل السمعية البصرية  -
 تمتزج إذكيستخدـ المتعمـ حاستي السمع كالبصر في عممية التعمـ في آف كاحد، 

الحاستيف في استقباؿ الم يرات الخاصة بعممية التعمـ، كمف االم مة عمى ىذه الكسائؿ 
عرض الناطقة كالتميفزيكف، كالسينما، كجياز الحاسب االلكتركني، كجياز اؿىي كسائؿ 

. الفيديك، كجياز الصكر المتحركة الناطقة، كغيرىا

 الوسائل التعميمية أنواع
ح فكرتو كنقؿ المعمكمة يضااف كؿ ما يستخدمو المعمـ مف كسائؿ كامكانات أل

ف عمى الكسائؿ ككالميارة لممتعمـ تعتبر كسيمة تعميمية، كقد اجمع الخبراء كالتربكم
 :اآلتي ككسائؿ أك ر استخداما في العممية التعميمية كىي عمى النحكة التعميمية اآلتي

 بانكاعيا المختمفة مف البسيطة كااللكاح باستخداـ : االلكاح كالسبكرات
 .الطباشير إلى االلكاح الذكية

 كاالقبلـ بانكاعيا كالصمصاؿ كااللكاف كغيرىا: االدكات المساعدة. 

 م ؿ رسـ المبلعب الرياضية أك الحركة : الرسـك العادية كالكاريكاتيرية
 كفييا يتـ رسـ اشكاؿ كصكر ية،الكاريكاتير االرياضية بتسمسؿ، كالرسـك

مضحكة لنقؿ رسالة أك ىدؼ تكجييي تكعكم لمطمبة كأىمية الرياضة عمى 
 .الجسـ أك مضار التدخيف
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 لتكضيح ميارة أك معمكمة مف خبلؿ الممصقات : الصكر كالممصقات كالخرئط
 .تكغرافية كصكر الك ب العالي أك الجرم كغيرهكأك الصكر الؼ

 كتتضمف الكرات كاالدكات األصمية لمعبة أك : األدكات كاألجيزة الرياضية
 . الخ... البديمة كاالجيزة الرياضية كااللكتركنية

 كالتمفزيكف  كاجيزة الفيديك: اجيزة عرض االفبلـ التربكية كالتعميمية المتحركة
 .كالحاسب االلي

 الصكر مف خبللياكيعرض : اجيزة عرض الشفافيات كالشرائح ال ابتة 
 .كالشفافيات التي يمكف الكتابة عمييا بالدرس

 كتستخدـ الداء التمرينات الرياضية ا ناء الطابكر، أك : اإلذاعة المدرسية
 .لتكجيو الطمبة أك لبلعبلف لمطمبة

 تككف ىذه المجسمات مشابية لمشيء الحقيقي كقد : المجسمات كالنماذج
يككف أكبر منو أك اصغر حسب حجمو كنكعو، كنمكذج لممعب أك جياز أك 

 .اداة أك جسـ انساف أك جزء منو كغيره

 الوسائل التعميمية  استخدامفوائد
كانت أ الكسائؿ التعميمة سكاء استخداـىناؾ العديد مف الفكائد الناجمة عمى 

:  المتعمـ، كأىـ ىذه الفكائدأـفكائد تعكد عمى المعمـ 
 تكفير عنصر اإل ارة كالتشكيؽ كالمرح كالسركر. 

  المعمـ كالمتعمـلكؿ مفتكفير الجيد كالكقت . 

  المادة التعميمية  المتعمميف نحكانتباهجذب. 

  الجزء المراد تعممو تركيز الطمبة نحكزيادة. 

 في جكدة التدريسالمساىمة . 

  المركبإلى الصعب كمف البسيط إلىالتدرج بالمعمكمة مف السيؿ . 
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 تكفر عنصر المنافسة كالتحدم بيف الطمبة. 

  اإلعبلـمكاكبة التطكر التكنكلكجي ككسائؿ. 

  الميارماألداءتكضيح الجكانب المبيمة كالصعبة في . 

  أفضؿكاستيعابيا بشكؿ   الطالب لمميارةإنفعاؿت بت المعمكمات كتزيد مف. 

 تساعد في تقديـ التعزيز كالتغذية الراجعة. 

 تستخدـ كعنصر لم كاب كالعقاب. 

 تساعد عمى التعمـ الذاتي أك المنفرد. 

 تراعي الفركؽ الفردية في مستكيات الطمبة. 

 تساعد في تخطي حدكد الزماف كالمكاف. 

 تساعد المتعمميف عمى االستمرار في التفكير. 

 ىـ في التقميؿ مف استخداـ ألفاظ غير المفيكمة لممتعمميفاتس. 

  (مرئية كمسمكعة)تقديـ خبرات كاقعية حية. 

 تساعد المتعمـ عمى التذكر كربط المعمكمات مما يسيـ في سرعة التعمـ. 

 تساعد المتعمـ عمى قياس كتقكيـ مدل تعممو. 

 تكفير خبرات متنكعة كمشكقة لمطمبة. 

 تساعد الطمبة عمى المشاركة في خبرات كنشاطات الكتركنية. 

 الوسائل التعميمية استخدامشروط 
 مف تكفر يتأكد أف لمكسيمة التعميمية أك استخداموعمى المعمـ عند اختياره 

 : اآلتيةالشركط 
 ف تككف مناسبة لمكضكع الدرسأ. 

 استخدامياف تحقؽ اليدؼ مف أ. 

 طبيعة الطمبة كمستكل نضجيـ كخبراتيـؿف تككف مناسبة أ. 
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 ف تتناسب مع مكاف كزماف استخدمياأ. 

 مف جدكاىا كفائدتيايتأكدف أ . 

 ف يتقف المعمـ تشغيميا كاستخدامياأ. 

 ف تساعد الكسيمة التعميمية عمى تفاعؿ الطمبةأ. 

  أجزاءعدـ المبالغة في استخداـ الكسيمة بحيث تككف عمى حساب باقي 
 .الدرس

 ف تككف الكسيمة سيمة كخالية مف التعقيدات ككاضحة لممعمـ كالطالبأ. 

 مشكقة كتجذب إنتباه الطمبةتككف ف أ. 

 الحركة، مكضكع الدرس، بشكؿ كاضحأجزاءف تظير أ . 

 ف تككف مرنة كقابمة لمتعديؿأ. 

 ف تككف متقنة التصميـ كعمى درجة عالية مف الدقةأ. 

 أمكفف تككف قميمة التكمفة ما أ. 

 ف تككف الكسيمة في مكاف يسيؿ عمى جميع الطمبة رؤيتياأ. 

 ف يتـ تحديد زمف العرض دكف مبالغة كذلؾ تجنبا لمممؿأ. 
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المقدمة 
عنصر ىاـ  يعتبر عنصر التقكيـ العنصر الرابع مف عناصر المنيج، كىك

كأساسي في العممية التعميمية، كما يميزه عف غيره مف العناصر قدرتو عمى التأ ير في 
باقي العناصر تأ يرا مممكسا بحيث يؤدم إلى تغيير أك تعديؿ أك اضافة أىداؼ، 

كبالتالي تغيير أك اضافة أك تعديؿ في المحتكل كالكسائؿ كاألنشطة كطرائؽ كأساليب 
ييدؼ التقكيـ إلى التعرؼ عمى نقاط الضعؼ كالقكة في عناصر المنيج، . التدريس

. كالتقكيـ عممية مستمرة باستمرار عممية التدريس في المنيج
كىناؾ خمط كاضح بيف مفاىيـ القياس كالتقييـ كالتقكيـ في التربية الرياضية، 

فالقياس يم ؿ . عمى انيا عممية كاحدة رغـ انيا مختمفة تماماإلييا كينظر البعض 
العممية التي تسبؽ التقكيـ،  كسيمة عمى أساس نتائجيا تتـ عممية التقييـ، كالتقييـ ىك

كالحكـ عميو، اما  (نقاط القكة كالضعؼ)فالتقييـ يتـ بإعطاء قيمة لمشيء أك لبلداء 
في ضكء نقاط القكة  تعديؿ الشيء أك تقكيموكذلؾ بالتقكيـ فإنو ياتي بعد التقييـ، 

 في عممية التقييـ، م اؿ ذلؾ عند تقييـ اداء الطالب  الكصكؿ إليياكالضؼ التي تـ
نقاط القكة كالضعؼ في ادائو، كبعد ذلؾ نقكمو  (نقيس اك)الميارم فاننا نشاىد 

كعمى ذلؾ فاف التقكيـ يتعمؽ بسؤاؿ كيؼ يمكف . باصبلح الخطأ باالداء أك تعديمو
خر ما مدل تحقيؽ محتكل المنيج آالتأكد مف تحقيؽ األىداؼ التربكية؟ أك بمعنى 

كالخبرات كاألنشطة لؤلىداؼ التي كضعت مف اجميا؟ أك ما نتائج العممية التعميمية 
 اإلجابة عف جميع ىذه االسئمة تتـ مف خبلؿ التقكيـ المبني عمى أسس فإالتعممية؟ 

فمف خبللو يمكف الحكـ عمى مدل تحقيؽ األىداؼ التربكية  عممية سميمة،
الكسائؿ  المحتكل، األىداؼ،)  عناصر المنيجطكالتقكيـ ال يشمؿ فؽ المكضكعة،

بؿ يشمؿ أيضا المعمـ كالمدير كاإلدارة  (كاألنشطة كالخبرات كطرائؽ كأساليب التدريس
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التربكية ككؿ مف لو عبلقة في العممية التعميمية التعممية، كما انو يدخؿ في جميع 
. مجاالت العممية التعميمية

عممية التأكد مف تحقيؽ األىداؼ المرجّكة  كعمى ذلؾ يمكف القكؿ أف التقكيـ ىك
مف خبلؿ تحديد نقاط القكة كالضعؼ لمعممية التعميمية التعممية، كييدؼ إلى التحسيف 

كالتطكير، فيكعممية تشخيصية كعبلجية بنفس الكقت، فيتـ التأكيد عمى نقاط القكة 
اصدار حكـ عمى مدل  كبذلؾ فيك.  كالتغمب عمى نقاط الضعؼ كمعالجتيا،كتدعيميا

. تحقيؽ األىداؼ
عي أك الختامي مالتقكيـ التجـىما نكعاف لمتقكيـ األكلى  يكجد صكرتاف أك

Summative Evaluationالتقكيـ الذم مف خبللو يتـ الحكـ عمى ما يقصد بو، ك 
تعممو المتعمـ كما عممو المعمـ في ضكء المنيج بعد حدكث عممية التعمـ، أم انو 

اما الصكرة ال انية لمتقكيـ . التقكيـ الذم يتـ في نياية مقرر أك فصؿ اكعاـ دراسي
التقكيـ الذم يتـ   كىكFormative Evaluationفيي التقكيـ التككيني أك المرحمي

يجاد أفضؿ السبؿ  ا ناء عممية التعميـ أك الدرس بيدؼ جمع البيانات كتحميميا كا 
لتحسيف عممية التعمـ، كعمى الرغـ مف أىمية الصكرة ال انية في عممية التقكيـ اال أف 

كينقسـ التقكيـ إلى . الصكرة األكلى ىي األك ر استخداما في المؤسسات التعميمية
عي، ماقساـ أخرل منيا ال الحصر، تقكيـ اكلي بنائي مرحمي كتقكيـ ختامي أك تجـ
. كالبعض يقسمو إلى تقكيـ رسمي كتقكيـ غير رسمي، كغيرىا مف التقسيمات

األسس التي يقوم عمييا التقويم الحديث في التربية الرياضية 
اف يككف التقكيـ شامبل، بمعنى أف يشمؿ جميع أىداؼ المنيج دكف است ناء كاف  -1

فعندما نقّكـ طالب ينبغي  يشمؿ جميع الجكانب التي تؤ ر في العممية التعميمية،
أف نتناكؿ الجكانب العقمية كالجسمية كالميارية كاالنفعالية كال قافية كاالجتماعية 

ما تنادم بو التربية الحدي ة القائمة عمى االقتصاد المعرفي كذلؾ  كغيرىا، كىك
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تعريضو لمخبرات المربية التي بالشامؿ المتزف لممتعمـ  بالنمك االىتماـمف خبلؿ 
في حيف أف المنيج التقميدم يركز عمى بعض جكانب . تييؤىا المؤسسة التعميمية

بمقدار ما  الشخصية كأىميا الجكانب العقمية كالمعرفية، كيقاس مقدار التطكر
- اكليس نكعي - اكتسبو المتعمـ مف معمكمات أك ميارات، أم انو قياس كمي

لجكانب  المقدار ما حصؿ عميو المتعمـ في الجكانب العقمية كالمعرفية دكف مراعاة
 . األخرل في تنمية الشخصية الشاممة لممتعمـ كدكف مراعاة ميكلو كاتجاىاتو

اف يككف التقكيـ مستمرا، بمعنى أف تمتد عممية التقكيـ طكاؿ مدة تنفيذ المنيج،  -2
أم أف يستمر التقكيـ باستمرار مدة الدراسة حتى يتسنى التعرؼ عمى نكاحي 

يسير جنبا إلى جنب مع  الضعؼ كالقكة في كؿ عنصر مف عناصر المنيج، فيك
تحديد األىداؼ كاختيار المحتكل كاختيار األنشطة كالكسائؿ كاألساليب كتطبيقيا، 

كالتقكيـ الجيد يكصمنا إلى نتائج دقيقة تعكس مدل تقدـ الطمبة قي العممية 
بدنية كميارية ) صادقة ك ابتة متنكعة  ات التعميمية كذلؾ مف خبلؿ إجراء اختبار

 كلكي يككف التقكيـ مستمرا. عمى فترات متعاقبة كمكاقؼ متعددة (الخ...كمعرفية
يجب أف يتـ في بداية العممية التعميمية كا نائيا كفي نيايتيا، كىذا بطبيعة الحاؿ 

النيا ال تعطي مجاال . أفضؿ مف التقكيـ الذم يتـ فقط في نياية العاـ الدراسي
لمتعرؼ منذ البداية عمى نقاط القكة كالضعؼ المراد تقكيميا مف جية، كال يككف 
ىناؾ متسع مف الكقت لمعمؿ عمى تبلفييا مف جية أخرل، فاستمرارية عممية 

ساعد في التعرؼ عمى نكاحي الضعؼ كالقكة تالتقكيـ منذ البداية إلى النياية 
. كالكشؼ عف المعكقات كالصعكبات كمحاكلة عبلجيا أكالن باكؿ

اف يتسؽ التقكيـ مع األىداؼ، بمعنى أف يرتبط التقكيـ ارتباط ك يقا باألىداؼ  -3
المكضكعة كاف يرتكز عمى الفمسفة التي يقـك عمييا المنيج، فعندما يككف اليدؼ 

المتعمـ نمكا شامبل كمتزنا مف جميع الجكانب الجسمية كالميارية  مف المنيج نمك
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كاالنفعالية كاالجتماعية كالعقمية، فيجب أف تنصب عممية التقكيـ عمى معرفة 
. صؿ اليو المتعمـ في كؿ جانب مف جكانب النمكىذهكمدل التقدـ الذم 

اف يككف التقكيـ اقتصاديا، بمعنى أف يعمؿ التقكيـ عمى تكفير الكقت كالجيد  -4
لممعمـ كالمتعمـ مف خبلؿ كجكد كتكفر كسائؿ كادكات التقكيـ المختمفة كسيمة 

جراء قضي كيجب أف م االستخداـ، المعمـ جزءا كبيرا مف كقتو في إعداد كا 
 كتصحيحيا، فالتقكيـ الجيد يجب أف يتميز باالقتصاد ليس فقط  ات االختبار

بالجيد كالكقت لممعمـ كالمتعمـ كانما أيضا بالتكمفة المادية المترتبة عمى المغاالة 
 .في االنفاؽ عمى عممية التقكيـ

 اف يككف التقكيـ عممية تعاكنية، بمعنى أف يقـك بعممية التقكيـ األفراد أك -5
صمة بالخبرات المربية بطريقة تعاكنية، فيشترؾ الطمبة كالمعممكف كم الجماعات ذ

كالمشرفكف كاالباء كاإلدارة ككؿ مف لو صمة بالمكضكع المراد تقييمو، فم بل اذا 
أردنا أف نقـك سمكؾ متعمـ فيجب أف يشترؾ في عممية التقكيـ كؿ مف المتعمـ 

بالمكضكع  ف كغيرىـ ممف ليـ صمةمكالمعمـ كالمدير كأكلياء األمكر كبعض المعمـ
ف عممية التقكيـ لـ تعد ميمة الرجؿ إكبذلؾ ؼ .ليككف تقكيما صحيحا كسميما

الصمة كم المعمـ، بؿ ىي ميمة مجمكعة مف األفراد أك الجماعات ذ الكاحد كىك
 .تتعاكف كتتضامف فيما بينيا لمكصكؿ إلى النتائج الصحيحة السميمةؿ

 كسائؿ كادكات التقكيـ، فالتنكع باستخداـ عدداف يككف التقكيـ متنكعا، بمعنى أف تت -6
 كالمقاببلت كالمبلحظة كاالستبانة كدراسة  ات الكسائؿ المختمفة لمتقكيـ كاالختبار

الخ يساعد في زيادة فيمنا كقدرتنا عمى الكصكؿ إلى نتائج شاممة ......الحالة
 .كمتكاممة يسيؿ مف خبلليا كشؼ العبلقات كاصدار األحكاـ

اف يككف التقكيـ متكامبل، بمعنى أف يككف ىنالؾ ترابط كتناسؽ كتكامؿ بيف  -7
في  لتعطي (الخ---االمتحاف، المقابمة، المبلحظة) كسائؿ التقكيـ المتعددة

النياية صكرة كاضحة كمتكاممة عف المكضكع أك الميارة مكضكع التقكيـ، فكؿ 
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كسيمة مف كسائؿ التقكيـ تبيف لنا رؤية مف زاكية أك اتجاه مختمؼ لتتكامؿ 
 .الصكرة

أف يراعي التقكيـ الفركؽ الفردية، بمعنى أف يكشؼ التقكيـ عف الفركؽ الفردية  -8
كما يجب أف يأخذ  بيف األفراد كيميز بينيـ في القدرات كالميارات كالمعارؼ،

قرانو مف نفس أالتقكيـ بعيف االعتبار مستكل المتعمـ، كمدل تقدمو، كمقارنتو ب
 .السف كالمستكل

  االختبار)تسـ اداة التقكيـ تأف يبنى التقكيـ عمى أسس عمميو سميمة، بمعنى أف  -9
صدار  (أك المقياس بسمات عممية معينة تساعد في اتخاذ القرارات السميمة كا 

: العمميو ىي ىذه السمات أك الخصائصأبرز األحكاـ الصحيحة، ك
ما صممت مف اجمو بدقو  ( االختبار)أم أف تقيس األداة  : صدؽ االختبار -أ 

عكامؿ غير تمؾ التي كضعت االداة لقياسيا، فإذا بكدكف أف تتأ ر النتيجة 
ا مياريا لقياس التمريرة الصدرية بكرة السمة م بل يجب أف  صممنا اختبار

 ،تككف اإلجراءات كاضحة ال لبس فييا تقيس ميارة التمريرة الصدرية فقط
. كال تقيس معيا ميارة التمريرة المرتدة أك المحاكرة

المستخدمة في التقكيـ نتائج  ( االختبار)كيعنى أف تعطي األداة  :ال بات -ب 
 ابتو نسبيا عند تكرار استخداميا، لذلؾ فاف ال بات يعني درجة الدقة 

 سرعة التمرير عمى الحائط   اختبارفي، فإذا حصؿ طالب معيف  لبلختبار
يحصؿ عمى نفس النتيجة تقريبا إذا ما أعيد يجب أف عمى درجة معينو ؼ
.  كتحت نفس الشركط كالظركؼ تطبيؽ نفس االختبار

كتعني عدـ تأ ر النتائج التي يتـ الحصكؿ عمييا بعكامؿ  :مكضكعيةاؿ -ج 
مف يشاركو في عممية   أك شخصية تتعمؽ بالشخص القائـ عمى االختبار

 التقكيـ، كقد ترتبط ىذه العكامؿ الشخصية بحالتو الصحية كالنفسية أك
 عبلقتو بالشخص المراد تقكيمو في ميارة أك االقتصادية أك االجتماعية أك
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ف المكضكعية تعني الكصكؿ إلى نفس النتائج إخر ؼآبمعنى . الخ.....صفة
 الميارية التي تعتمد عمى عدد  ات ، لذلؾ فاف االختبار.باختبلؼ المقكميف

زمف األداء تتميز بمكضكعيو عالية جدا،  المسافة المقطكعة أك التكرارات أك
.  التي تقيس مدل اتقاف االداء ات مقارنة مع االختبار

كيعني قدرة الكسائؿ كاألدكات المستخدمة في عممية التقكيـ عمى  :التمييز -د 
التمييز بيف الطمبة األقكياء كالضعفاء، ذكم الميارات المرتفعة كذكم 

الميارات المنخفضة، كبالتالي تساعد عمى الكشؼ عف الطمبة المكىكبيف 
.  تنمية كتطكير مياراتيـ كقدراتيـ الحقافيكالمبدعيف مما يساعد 

خطوات تقويم منيج التربية الرياضية 
: ف عممية التقكيـ تمر بخطكات متداخمة ىيإ

   تعدد األىداؼ المراد تقكيميا في االختبارفإتحديد اليدؼ مف عممية التقكيـ،  -1
 ئا يجب أف يقيس شي ختباراالالكاحد ال يؤدم إلى نتائج دقيقة كجيدة، لذلؾ فاف 

. ا كمحدداكاضح
 .الميارة التي نسعى إلى تقكيميا بدقة تحديد نكع النشاط أك -2

 .النشاط المراد تقكيمو المناسبة لتقكيـ الميارة أك  ات اختيار الكسائؿ كاالختبار -3

 المحددة التي تـ  ات جمع البيانات كالمعمكمات مف خبلؿ األدكات كاالختبار -4
 .العنصر النشاط أك استخداميا في عممية تقكيـ الميارة أك

تحميؿ كتفسير البيانات كالمعمكمات التي تـ الحصكؿ عمييا باستخداـ عمميات  -5
 .احصائيو مناسبة كعمميات مقارنة كاستخبلص النتائج منيا

 .تحديد نقاط الضعؼ كالقكة كمدل التقدـ الذم تـ الكصكؿ إليو -6
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في ضكء تحديد نقاط القكة كالضعؼ يتـ اتخاذ القرارات المتعمقة بضركرة إجراء  -7
اإلبقاء عمييا لمكصكؿ إلى األىداؼ  ىا أكئإلغا التعديؿ في الخبرات أك

 .المكضكعة

وظائف التقويم الحديث في التربية الرياضية 
التعرؼ إلى مدل إكتساب المتعمـ لمميارات كالمعارؼ، كما اكتسبو مف قدرات  -1

. بدنيو كعقميو في ضكء األىداؼ المكضكعة
التعرؼ إلى قدرة المتعمـ عمى تكظيؼ ما تعممو مف ميارات في حياتو العممية،  -2

 .كقدرتو عمى حؿ المشكبلت المشابية التي تكاجيو في الممعب كخارجو

الحصكؿ عمى معمكمات تسيؿ عممية اتخاذ القرارات المتعمقة بالمنيج المستخدـ  -3
اإلبقاء لمكصكؿ إلى منيج عممي أك ر فاعميو  اإللغاء أك مف حيث التعديؿ أك

 .كحدا ة كيصؿ بالمتعمـ إلى النمكالشامؿ المتزف مف جميع الجكانب

يحفز الطمبة عمى الدراسة كالعمؿ، فالطمبة يستعدكف لممكاد التي تجرم فييا  -4
 ككسائؿ تقكيـ،  ات  بشكؿ أكبر مف المكاد التي ال تستخدـ اختبار ات اختبار

 . تحفزىـ كتطمعيـ عمى مدل تقدميـ ات كبالتالي فاف ىذه االختبار

يساعد المعمـ عمى الكشؼ عف قدرات طمبتو كميكليـ كاستعداداتيـ كالفركؽ  -5
 .بينيـ

يساعد المعمـ عمى اختيار طرائؽ التدريس المناسبة التي حققت األىداؼ  -6
 .المكضكعة بصكرة أفضؿ

 .يساعد في التعرؼ عمى مستكيات أداء معممي التربية الرياضية -7

يساعد في االرتفاع بمستكل مينة التعمـ مف خبلؿ التعرؼ عمى نقاط القكة  -8
 .كالضعؼ في العناصر المختمفة لممنياج كفي البيئة التعميمية بصكرة عامة
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يساعد في التعرؼ عمى أىـ المشاكؿ كالصعكبات التي تكاجو عممية تنفيذ  -9
 .المنياج

 .يساعد في الكقكؼ عمى مدل تحقيؽ المدرسة لرسالتيا التربكية -10

يساعد في تكزيع الطمبة إلى فرؽ رياضية في مختمؼ األلعاب كحسب  -11
 .قدراتيـ كمستكياتيـ البدنية كالميارية كالعقمية

والتقويم في التربية الرياضية  القياس
يعتبر التنكيع باستخداـ كسائؿ كأساليب التقكيـ في التربية الرياضية مف األمكر 

ف عمى عممية التقكيـ في الحصكؿ عمى نتائج دقيقة ك ابتة مالميمة التي تساعد القائـ
بدرجة كبيرة، كما أف عممية التقكيـ التي تتناكؿ جكانب متعددة باستخداـ الك ير مف 

.  ساعد في تحقيؽ أىداؼ عممية التقكيـتالكسائؿ كاألدكات المتنكعة 
لقد ركز التقكيـ في الماضي عمى تقكيـ الجكانب المعرفية كالعقمية مف خبلؿ 

 في التقكيـ، إال أف ىذه النظرة م مى محددة باعتبارىا الطريقة اؿ ات امتحانات كاختبار
تنكعت  لذا يركز عمى جميع جكانب شخصية المتعمـ التقكيـ تبدلت كتغيرت ليصبح

كتعددت أساليب التقكيـ ككسائمو كأدكاتو، لتتناكؿ جميع الجكانب التي ييتـ بيا المنيج 
. كبالتالي التعرؼ عمى التطكرات الحاصمة في شخصية المتعمـ

وسائل وأدوات القياس في التربية الرياضية 
  Tests  ات االختبار: أوالً 

 كاحدة مف أىـ الكسائؿ المستخدمة في عممية التقكيـ كىي  ات  تعد االختبار
 في  ات األك ر استخداما، كنتيجة لمدراسات كاألبحاث المستمرة فقد تطكرت االختبار

 فكائد كمزايا متعددة  ات كلبلختبار.الفترة األخيرة لتكاكب التطكر كالتقدـ العممي أيضا
 تساعد في تحديد المستكيات الميارية كالبدنية كالمعرفية لممتعمميف، كتساعد في ؛منيا

الحكـ عمى فعالية عممية التعميـ كالتعمـ، كعمى الحكـ عمى المنيج الدراسي كمدل 
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  ات ذا ما احسف استخداـ االختبارإكالحقيقة . مناسبتو، كما تضمنو مف محتكل كأنشطة
. فإنيا تؤدم إلى زيادة دافعيو المتعمـ كتطكيرىا نحكعممية التعمـ

ات   بناء االختبار
:  الجيد بعدة خطكات ىي تمر عممية بناء االختبار

 ميارم أـ اؿمستكل ىؿ ىك لقياس اؿ،  الغرض مف االختبار تحديد اليدؼ أك
 قياس الحصيمة المعرفية؟ؿبدني أـ اؿ

 المكضكع المراد قياسو تحديد أىداؼ الجزء المتعمؽ بالميارة أك .
 كاألجزاء المككنة لو م ؿ المحاكرة بالكرة بأقصى  اختيار مفردات االختبار 

 .سرعة مف بداية الممعب إلى آخره

 رات  ـ مف حيث الزمف، المسافة، تحديد أداة القياس المستخدمة في االختبار
تسجيؿ المبلحظات عمى  عدد اإلصابات الناجحة أك التكرار كالتمرير، أك

 .األداء

 كعرضو عمى الخبراء كالمتخصصيف مراجعة فقرات االختبار . 

 كالصدؽ كال بات كالمكضكعية إيجاد المعامبلت العممية لبلختبار . 

 تطبيؽ االختبار  .
  ات االختبارأنواع 

 Performance Tests  االدائية ات االختبار: أوالً 
 بأنيا ذات طابع عممي أدائي، تيدؼ إلى قياس قدرة  ات االختبارتتميز ىذه 

 أنكاع أك ر مف  ات االختبارعمؿ معيف، كتعتبر ىذه  المتعمـ عمى أداء ميارة أك
 عمى  ات االختبارتقـك فكرة ىذه ك.  في المجاؿ الرياضياستخداما  ات االختبار

 عمى بطاقة المبلحظة، كيمكف تقييـ أداء األداء كتسجيؿ نتيجة المتعمـمبلحظة أداء 
األداء بتسجيؿ زمف  أ ناء أداء ميارة محددة، كما يمكف تقيمو المتعمـ أ ناء المعب أك
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 المناسب ليست سيمة،  االختبارف عممية اختيار إلذلؾ ؼ. الخ... مسافة المقطكعةأك اؿ
يتصؼ بالصدؽ كال بات ك ، عمى أسس عممية سميمةا كمكضكعاكيجب أف يككف مقنف

 في التربية الرياضية، األدائية  ات لبلختباركالمكضكعية، كىناؾ أنكاع كأشكاؿ ك يرة 
منيا ما يقيس مستكل عناصر المياقة البدنية،كمنيا ما يقيس المستكل الميارم، كمنيا 

. ما يقيس جكانب في الشخصية كغير ذلؾ
 التحصيمية  ات  االختبار:ثانياً 

:  التحصيمية إلى األقساـ اآلتية ات االختبارتقسـ 
 : الشفييةاالختبارات -أ 

  المتعمميف شفييا حكؿ مكضكع معيف، اختبار التي تقـك عمى  ات االختباركىي 
مكضكع في ال يمكف االعتماد عمييا كميا في تقدير درجة المتعمميف   ات كىذه االختبار

:  الشفيية العديد مف المزايا كالعيكب، كمف تمؾ المزايا ات فمبلختبارمعيف، 
 . يساعد في تصكيب أخطاء المتعمميف فكر كقكعيااستخداميا -1

 .تناسب األطفاؿ الذيف لـ يتعممكا القراءة كالكتابة بعد -2

 .يساعد المتعمميف الذيف يتمتعكف بالمباقة كالشجاعة كالقدرة عمى الظيكر -3

:  الشفيية فيي ات ختبارأما عيكب اال
تقييـ المدرس إلجابة المتعمـ تككف بشكؿ فردم كمباشر مما يجعميا أحيانا غير  -1

 .دقيقة

 . عمى درجة حفظ المتعمـ لممادة التعميمية االختباراتتعتمد بدرجة كبيرة ىذه  -2

 عمى اآلخريفال يساعد المتعمميف الذيف ال يتمتعكف بالمباقة كالشجاعة في مكاجية  -3
 .التعبير عف حقيقة فيميـ لممادة التعميمية
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:  التحريرية االختبارات -ب 
:  تقسـ إلى ات االختباركىذه 

 :Essay Test  المقاؿ اختبارات .أ 

 التي ما تزاؿ تستخدـ حتى اآلف في مؤسساتنا  ات كىي مف أقدـ أنكاع االختبار
 يطمب مف المتعمـ أف يعبر عف استجابتو  ات التعميمية بشكؿ كاسع، كفي ىذه االختبار

:  العديد مف المزايا كالعيكب مف أىميا ات الختبارىذه اكؿ. مكتكبة
. اإلعدادأنيا سيمة  .1
 .إلعدادىا زمف طكيؿ إلىال تحتاج  .2

 . الصحيحةلئلجابات التخميف مف جانب المتعمميف استخداـتقمؿ مف احتمالية  .3

قياس العمميات العقمية العميا لدل المتعمميف   أكاكتشاؼتساعد في القدرة عمى  .4
كالقدرة عمى التحميؿ كالتركيب كالتنظيـ كالربط كالتقكيـ كغيرىا مف القدرات 

 . االختبارات مف األخرل األنكاعالتي ال تقيسيا 

بداءتساعد المتعمميف عمى التعبير  .5  . الرأمكا 

 . تركز عمى الفيـ العاـ .6

 .تناسب معظـ المكاد الدراسية التي تيتـ بالتحصيؿ .7

 . الك ير مف األكراؽ كالطباعة كما في األسئمة المكضعيةإلىال تحتاج  .8

:  المقاؿ اختباراتعيكب 
ال تتصؼ بالمكضكعية في التصحيح، حيث تختمؼ نتائج التصحيح باختبلؼ  .1

 .المعمـ

 .يستغرؽ تصحيحيا كقتان طكيبلن  .2

المسمكح بو  كتختمؼ اإلجابة مف حيث الشمكؿ باختبلؼ الكقت المحدد أ .3
 .لئلجابة
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 تغطي جميع األىداؼ فأسئمتيا ال شمكلية المحتكل، إلىافتقارىا  .4
 .المقررةكالمكضكعات 

 بعد يـك  االختبار أعيد إذا تختمؼ إجابة المتعمـ نفسو إذ ال بات إلىافتقارىا  .5
 .أك ر أك

تقتصر األسئمة عمى معرفة مقدار تحصيؿ كحفظ المادة، كتيمؿ الجكانب  .6
 .األخرل الميمة

 بسبب تركيز المتعمـ عمى حفظ المادة  االختبارسرعة نسياف المعمكمات بعد  .7
 . االختبارألغراض 

 :Objective Tests المكضكعيةاالختبارات  .ب 
 المقاؿ،  ات  كرد فعؿ لمتغمب عمى عيكب اختبار ات ظير ىذا النكع مف االختبار

كسميت بيذا االسـ الف . كخاصة ما يتصؿ بالنكاحي الذاتية كالشخصية لممصحح
اإلجابة الصحيحة قد تـ تحديدىا بيف عدد مف اإلجابات الخاطئة، كال يختمؼ ا ناف 

 ، كال يتأ ر المصحح بطبيعة المتعمـ مف حيث السمعة الجيدة أكاألسئمةفي تصحيح 
.  ذلؾإلىعبلقتو مع المصحح كما  السيئة أك

نتائجيا العادلة، كقياسيا لمعرفة المتعمـ كفيمو ب  ات كتتصؼ ىذه االختبار
بكاسطة األسئمة القصيرة التي تغطي جانبا كبيرا مف المنيج، كتككف اإلجابات قصيرة 

. كمحددة
 : العديد مف المزايا مف أىميا ات االختباركليذه 

 .االقتصاد في كقت اإلجابة مف جانب المتعمميف .1

 .االقتصاد في كقت التصحيح مف جانب المعمميف .2

 .عدـ تأ ر نتائجيا بذاتية المصحح أم أنيا تتصؼ بالمكضكعية .3

 .يمكف أف تغطي جميع جكانب المنيج مف خبلؿ األسئمة العديدة كالك يرة .4
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شمكؿ األسئمة لجميع مفردات المادة يغمؽ الباب أماـ التخميف لمكاضيع  .5
 .األسئمة كما ال تدع مجاال لمحظ

 .سيمة التصحيح، كال تحتاج إلى جيد كبير مف المصحح .6

 .تقيس جكانب متعددة كمتنكعة .7

 .تمتاز بدرجة عالية مف ال بات .8

 .تناسب المتعمميف الذيف لـ يتعممكا بدرجة كبيرة القراءة كالكتابة بعد .9

 : المكضكعية االختبارات أما عيكب
ال تقيس العمميات العقمية العميا كالتحميؿ كالتركيب كالربط كالتقكيـ لدل  .1

 .المتعمميف

 .تشجع عمى الحفظ .2

 .يمعب الحظ دكرا كبيرا في اختيار اإلجابة الصحيحة .3

عدادىاكتابة  طكيبل ؿاتحتاج كقت .4  .األسئمة كا 

 .األسئمةتحتاج إلى ميارة عالية في إعداد  .5

 . سطحيةكأسماءتقيس في ك ير مف األحياف معمكمات كحقائؽ  .6

 .ال تقيس قدرة المتعمـ عمى التخطيط كالتنظيـ لئلجابة .7

 .سيكلة الغش .8

  الموضوعية  ات االختبارأنواع: 
 :True and False Tests كالخطأ الصح  اختبارات .أ 

المكضكعية شيكعا، كذلؾ نظران  االختباراتأك ر مف االختبارات تعتبر ىذه 
مكانية مف جية،  كتصحيحيالسيكلة إعدادىا  تغطيتيا لممادة التعميمية مف جية كا 

خطأ  كتصاغ األسئمة في صكرة عبارات يجيب عمييا المتعمـ بكتابة صح أك. أخرل
كينصح المربكف بعدـ اإلك ار مف ىذا النكع مف .  اإلشارة المناسبة لذلؾ استخداـأك

. األسئمة، ألف مجاؿ الحظ كالصدفة في اختيار اإلجابة الصحيحة يككف مرتفعان 
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 مف العبارات كأف ا كبيرا عدد االختباركيشترط بيذا النكع مف األسئمة أف يتضمف 
كيفضؿ أال يتساكل  .الخطأ تتضمف العبارة الكاحدة فكرة كاحده تحتمؿ الصكاب أك

، كما يجب أف تكزع العبارات اطئةعدد العبارات الصحيحة بعدد العبارات الخ
  االختباراتكمف مزايا ىذه .  تكزيعان عشكائيان كليس منظمان اطئةالخالعبارات الصحيحة ك

 تمتاز بسرعة اإلجابة كمايدع مجاالن لمذاتية، ال أيضا المكضكعية في التصحيح مما 
تشجع المتعمميف عمى أنيا ،  االختباراتعمييا مف جانب المتعمـ، كيؤخذ عمى ىذه 

. الحفظ
 :Multiple Choice Tests  االختيار مف متعدد اختبارات .ب 

االختيارات  مف عدد مف  يتككف السؤاؿ الكاحد في ىذا النكع مف االختبارات
اإلجابة التي يرل أف يختار عمـ تالـعمى حيح، كصكاحد منيا فقط اختيار  كاطئة،الخ

. أنيا صحيحة
 االختيار من متعدد  ات اختبار أنواع 
  تككف كاحدة منيا فقط صحيحة (إجابات) عدة عبارات يميياعبارة ناقصة. 

  فقط ف كاحدة منيا صحيحةكتؾ (إجابات) عدة عبارات يميوسؤاؿ. 

  أك المتممة لممعنى مف عدد مف االختياراتيختار المتعمـ الكممة الناقصة 
 .دائرة حكليا بكضع خط تحتيا أكالمكضكعة بيف قكسيف 

العبارة   االختيار مف متعدد يجب مراعاة أف يككف السؤاؿ أك اختبار كتابةعند 
أطكؿ مف حيث عدد الكممات مف اإلجابات المحتممة األربع، كما يفضؿ أف تتساكل 

 يقؿ عدد اإلجابات المحتممة  كأالّ أطكاؿ اإلجابات المحتممة مف حيث عدد الكممات،
 احتماالت كتككف ىذه اإلجابات متقاربة بحيث ت ير تفكير المتعمميف، كما ةعف أربع

. يفضؿ أف تكزع اإلجابات الصحيحة تكزيعا عشكائيا كليس منظما
 لتقكيـ مختمؼ األىداؼ التربكية، إال أنيا ال  كيستخدـ ىذا النكع مف االختبارات

كما   القدرات العقمية العميا كالتحميؿ كالربط كالتنظيـ كغيرىا،استخداـتمكف الطالب مف 
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تطمب مف المعمـ قدرة خاصة م ا النكع مف األسئمةىذؼ. ال تمكنو مف التعبير عف رأيو
ستغرؽ كقتا كبيرا، كما أف إعدادىا مكميارة في كضع األسئمة كاإلجابات المحتممة، 

، كتتميز بالمكضكعية، كتقمؿ مف ىا لتصحيحا قصيراكفي المقابؿ فإنيا تحتاج كقت
. احتمالية التخميف، كفييا تنكع كشمكلية لمكضكعات المادة

 Matching Tests الربط المزاكجة أك  المطابقة أك  اختبارات .ج 
 مف قائمتيف عمكديتيف متجاكرتيف، يتضمف    يتككف ىذا النكع مف االختبارات

العبارات في غير نظاـ، ككذلؾ   مجمكعة مف الكممات أكاألكلىالعمكد في القائمة 
العبارات  يربط بيف الكممات أك أف، كيطمب مف المتعمـ ال انيةالحاؿ في القائمة 

 ليشكبل ال انية مع الكممات المناسبة المكجكدة في القائمة األكلىالمكجكدة في القائمة 
 المفاىيـ أك كتسمى مجمكعة الكممات أك. صحيحة كاممة أك عبارة متممة أك
  اسـ م ير، كعمى المفاىيـ أكاألكؿالعبارات المكجكدة في العمكد  التعريفات أك
عى اكير.  اسـ استجاباتال اني العمكد فيالعبارات المكجكدة  التعريفات أك األسماء أك

 تجنب كتابة األلفاظ التي تساعد في التكصؿ إلى   عند إعداد ىذا النكع مف االختبارات
 كاحدة فقط مف العمكد المقابؿ، إجابةاإلجابة الصحيحة، كأف تتناسب كؿ عبارة مع 

 مسمية إلى حد كبير لممتعمميف صغار السف خاصة، كيمكف  ىذه االختباراتكتعتبر 
 أنيا تحتاج إلى  كمف عيكب ىذه االختبارات.  مف المادة التعميميةاألكبرتغطية الجزء 

فترة زمنية طكيمة نسبيا إلعدادىا، كتقيس قدرة التذكر عمى حساب القدرات العقمية 
. العميا األخرل

 :Completion Tests  التكممة اختبارات .د 
 المعارؼ كالحقائؽ المتفؽ عمييا، حيث يطمب مف  غالبا ما تقيس ىذه االختبارات

مجمكعة كممات، كاف يكتبيا في  المتعمـ مؿء الفراغ الذم يكمؿ الجممة بكممة أك
المكاف المناسب مكاف النقط التي تشير إلى الفراغ، عند صياغة ىذا النكع مف 

 المقاؿ، كاختبارات المكضكعية   التي تعتبر حمقة تجمع بيف االختبارات تااالختبار
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الجممة الكاحدة حتى ال تفقد الجممة  يجب تجنب ترؾ فراغات ك يرة في العبارة أك
الكممات الناقصة تم ؿ اإلجابة الصحيحة التي ال يختمؼ  معناىا، كأف تككف الكممة أك

كيؤخذ عمى ىذه . فكرة جكىرية عمييا، كيجب أف ترتبط ىذه الكممة بمعمكمة أك
حكـ ؿ أنيا ال تتيح لممتعمـ فرصة التعبير بحرية عف رأيو، كال تساعد في ا االختبارات
 المتعمـ لمعمميات العقمية العميا، كاستخبلص اإلجابات الصحيحة استخداـعمى مدل 

 متسمسؿ، منيا، فيي تركز عمى ذكر بعض الحقائؽ كبشكؿ متقطع كغير مترابط أك
.  لدل المعمـ خاصة ميارات فنيةإلىك،  كقت غير القصيرإلىكما أف إعدادىا يحتاج 

 ترتيب مجمكعة  منيا اختبارات،  المكضكعية كىناؾ أنكاع أخرل مف االختبارات
. األرقاـ كفؽ نظاـ معيف التكاريخ أك األحداث أك مف الكممات أك

 الجيد  خصائص االختبار
 Validity الصدق :أوالً 

، بمعنى أف يقيس أجمو ما كضع مف  كيقصد بالصدؽ ىنا أف يقيس االختبار
 لقياس اختباران ، فبل يجكز أف نضع   االختبارأجمواألداء الذم كضع مف  الميارة أك

، السمةدقة التصكيب كيقـك المتعمـ بأداء المحاكرة كالجرم بالكرة  ـ التصكيب بكرة 
 منيا صدؽ ،كىناؾ أنكاع لمصدؽ.  يقيس ميارة دقة التصكيب  االختبارإف ىذاكنقكؿ 

 يعطي نتائج عف  أف االختبارك،  ؿ أىداؼ محتكل المادة في االختبارمالمحتكل أم تمث
  مف الصدؽ كىكآخركىناؾ نكع  .مدل تحقيؽ أىداؼ المادة التعميمية لدل المتعمميف

، كاف (محؾ) بمقياس مستؽ  االختباركيقصد بو ارتباط الصدؽ المرتبط بالمحؾ، 
كالنكع ال الث مف . ا كالمحؾ الخارجي مرتفع يككف معامؿ االرتباط بيف االختبار

  بيف المجمكعات أك  يميز االختبار أفما يسمى بصدؽ التمايز، كىك الصدؽ ىك
. األفراد مف حيث مستكياتيـ
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 Reliability الثبات :ثانياً 
 بعد   نفس النتائج تقريبا عند تكرار أداء االختبارالحصكؿ عمىكيقصد بال بات 

 األكؿ، كىذا يعطينا  قة   االختبارأداء كتحت نفس شركط كظركؼ  معينة،مده زمنية
.  بعد فترة زمنية مناسبةىا نفسستككف   االختبارنتائج باف 
 Objectivity  الموضوعية:ثالثاً 

المتعمـ بتغيير المصحح أك  (عبلمة) كيقصد بالمكضكعية عدـ تأ ر درجة 
المقيـ، أم ال تتدخؿ ذاتية المصحح أك عبلقاتو كانفعاالتو كمشاعره في درجة المتعمـ، 

  مف مقيـ نفس العبلمة أكأك رأف يعطي   مكضكعيا ىك كالذم يؤكد عمى أف االختبار
.  الدرجة لنفس الطالب عمى نفس االختبار

:   من الميم أيضا توفرىا ومنيا ات وىناك خصائص أخرى ثانوية لالختبار
 . قاببل لمتطبيؽ كاالستعماؿ  أف يككف االختبار .1

 . قدرات كامكانات المتعمميف أف يبرز االختبار .2

 .  شامبل لكؿ ابعاد العممية التربكية التعممية أف يككف االختبار .3

 .أف يككف اقتصاديا بالكقت كالجيد في اإلعداد كالتصحيح كالتنفيذ .4

 . أف يككف متنكعا في طبيعة االسئمة .5

 . أف يتسـ بالتدرج في الصعكبة .6

 . أف يقيس األىداؼ المكضكعة .7

أف يككف عممية مستمرة اذا تطمب االمر ذلؾ، م ؿ قياس مدل التقدـ الميارم لدل  .8
 . في بداية الفصؿ كفي منتصفة كفي نيايتو المتعمميف

 Psychological Tests  النفسية والشخصية االختبارات: ثالثاً 
 إلى التعرؼ عمى سمات الشخصية المختمفة كالمشكبلت  كتيدؼ ىذه االختبارات
.  المتعمميفتكاجوالنفسية كاالجتماعية التي 
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 Observationالمالحظة : ثانياً 
المتعمـ، فيي تقدـ صكرة كاقعية  (أداء) كسمككات أفعاؿيتـ مف خبلليا مبلحظة 

 المتعمـ في المبلعب أك الصؼ أك المختبر، كىي مف الكسائؿ التي تركز أداءعف 
، كتجمع مف خبلليا المعمكمات التي تساعد عمى أقكالو المتعمـ كليس أداءعمى 
، كمما يساعد عمى الحصكؿ عمى معمكمات دقيقة عف أداء حكـ أك تقكيـ إصدار

 كظركؼ مختمفة كتعطي صكرة كاضحة كمتكاممة أكقاتمبلحظاتو في  المتعمـ ىك
 تسجؿ المبلحظات في بطاقات خاصة لتمؾ الغاية، أفيجب ك. عف الشخص المبلحظ

الطريقة الصحيحة عمى  الذيف يقكمكف بالمبلحظة األشخاصكاف يتـ تدريب 
 الميمة التي األمكركمف النقاط أك . كالحصكؿ عمييا لممبلحظة، ككيفية تسجيميا،

 بأنو إشعاره ىك أال يتـ كسمككوتساعد في الحصكؿ عمى معمكمات دقيقة عف المتعمـ 
 . ام طبيعقتحت المبلحظة حتى يككف سمكؾ
شروط المالحظة العممية الجيدة  

في حالة إنتباه دقيؽ كمستمر . كيقصد بو أف يككف المبلحظ: التاىب العقمي .1
 . كيقظ كي يشاىد كيبلحظ بدقة ما يريد مبلحظتو

ال بد أف يتمتع الشخص المبلحظ بحكاس سميمة : استخداـ الحكاس المختمفة .2
 . كخاصة حاسة البصر التي مف خبلليا يتمكف مف مشاىدة السمكؾ المطمكب

حيث أنو ال يكمؿ عمؿ التاىب العقمي كاالحساسي اال بشرط اإلنفعاؿ : اإلنفعاؿ .3
 . الكاعي القادر عمى التحميؿ كالربط كالتنظيـ كتفسير المشاىدات

مف خبلؿ اكماؿ الشركط ال بل ة السابقة الذكر، ياتي دكر : تككيف الفركض .4
تككيف الفركض التي تساعد في تصكر ما يمكف أف يحدث مف تغير سمكؾ 

 . المتعمـ بعد مبلحطتو عمى ارض الكاقع
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 Interview المقابمة: ثالثاً 
كىي عممية جمع المعمكمات كالبيانات مف المتعمـ كجيا لكجو مع المعمـ 

غي عمى المعمـ أف يحضر األسئمة الخاصة بالمكضكع، كأف يستمع ب، كيف(المقيـ)
بشكؿ جيد الجابات المتعمـ، فالمقابمة تساعد في التعرؼ عمى ميكؿ المتعمميف 

سكده االلفو كالكد بيف المعمـ كالمتعمـ تكاتجاىاتيـ كمشكبلتيـ مف خبلؿ اضافة جك
 كىناؾ مقاببلت فردية كأخرل جماعية،. يتفاعؿ المتعمـ كيتصرؼ بطبيعتو كتمقائيةؼ

 ليا مف فاعمية في تشجيع اكتتميز المقابمة الجماعية بفكائد أكبر مف الفردية لـ
المتعمميف جميعا في التفكير كالمشاركة، كـ انيا تكفر الكقت كالجيد مف خبلؿ مقابمة 

 إذا حدث تغير كاضح ةمجمكعة كبيرة بدال مف متعمـ كاحد، كتتـ المقابمة الفردية عاد
في سمكؾ المتعمـ أك مستكل أدائو أك في حالة كجكد معمكمات غير دقيقة مف المتعمـ 

. (سرية)أك أف يككف اليدؼ مف المقابمة الحصكؿ عمى معمكمات فردية أك خاصة 
 Questionnaire انةاالستب: رابعاً 

 في التعرؼ عمى اىتمامات المتعمميف كميكليـ كاتجاىاتيـ مف ةساعد االستبافت
خبلؿ عدد مف االسئمة كالفقرات المعدة بطريقة عممية سميمة لتقيس أكتقيـ اتجاىاتيـ 

نحكمكضكع معيف، كيتـ كضع سمـ لئلجابة بحيث يتككف مف  بلث أك خمس 
بشدة، مكافؽ بدرجة متكسطة، غير مكافؽ،  مكافؽ، مكافؽ: استجابات لكؿ فقرة م ؿ

. غير مكافؽ بشدة
 في انيا تطبؽ عمى مجمكعة كبيرة مف المتعمميف كفي ةاالستباف كتكمف أىمية

مكاقع مختمفة، كما انيا تنصب في بعض أك جميع جكانب العممية التعميمية، كما 
 كسيمة اقتصادية، تكفر الجيد كالكقت كالماؿ، ةاالستبافتعد يتا ر بيا، ك يؤ ر فييا أك

 بشكؿ عممي كجيد اسئمة تستدعى اإلجابة بدقة ككضكح، ة المعدانةتضمف االستبتك
كتنصب عمى اداء المتعمميف كمدل استيعابيـ، كال تتضمف اسئمة تستدعي اجابات 
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كال تؤدم إلى الشعكر السريع بالممؿ أك التعب  غير عممية أك غير كاقعية، كىي مكجزة
. أك االجياد

  Checklistsالمراجعة  قوائم التدقيق أو: خامساً 

يمكف أف تستخدـ ىذه القكائـ مف اجؿ التقكيـ الفردم أك الذاتي أك التقكيـ 
الجماعي لمتعرؼ عمى مدل التقدـ، كتحتكم عمى قائمة مف عدة فقرات يضع الفرد 

ال، أك أف يككف ىناؾ  بل ة احتماالت  المراد تقكيمو اماـ كؿ فقرة إجابة نعـ أك
يـ سمككات المتعمميف، كتككف االسئمة مكجية إلى ككتفيد ىذه القكائـ في تؽ. أكخمسة

ف كمف االم مة عمى تمؾ مة إلى المعمـقالمتعمميف انفسيـ كىـ يجيبكف عمييا أك مكج
اقـك بأداء الميارات الحركية بكفاءة، اصغي باىتماـ إلى : الفقرات المكجية لممتعمـ

. الخ.... شرح مدرس التربية الرياضية لمميارة
خر مف كسائؿ التقكيـ كمنيا عمى سبيؿ الم اؿ، الحصر، دراسة آكىناؾ عدد 

الحالة، السجبلت، مقاييس التقدير، المناقشات الجماعية، المؤتمرات، المذكرات، 
.  عينات العمؿ المنجز، االستفتاءات غيرىا

القائمون عمى عممية التقويم  
ف عممية تصميـ كبناء المنيج عممية حركية متعددة الجكانب كاالبعاد كيشترؾ إ

ف عمى تقكيـ المناىج محاؿ القائـ فييا كؿ مف لو عبلقة كييمة امر المنيج، كىذا ىك
في التربية الرياضية، فيـ كؿ مف لة عبلقة مباشرة أك غير مباشرة بالعممية التربكية 

:  التعميمية كمنيـ
المتعمم  : أوالً 

اف المناىج كالتربية الحدي ة تركز عمى المتعمـ كمحكر أساسي في العممية 
الذم يدرس المنياج، كال بد مف األخذ براية فيما يدرسة مف حيث  التعميمية فيك

أساليب كطرائؽ باقتراحاتة لتحسيف كتطكير المنياج، كب كيؤخذالسيكلة كالصعكبة 
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يقيـ المتعمـ اإلدارة في المدرسة، ك. التدريس المستخدمة، كالكسائؿ كاألنشطة
كالفعاليات كالنشاطات التي تقـك بيا المدرسة، كالمبلعب كاالمكانات ككؿ ما يرتبط 

.  بالعممية التعميمية
معمم التربية الرياضية  : ثانياً 

 يعتبر الركيزة األساسية في العممية التربكية التعممية كالتعميمية، كبالتالي فيك
فمعمـ التربية الرياضية مف يقيـ مدل تعمـ . الركف األساسي في عممية التقكيـ أيضا

المتعمميف كتحصيميـ كتقدميـ الميارم كالبدني كاالجتماعي كاالنفعالي، كذلؾ مف 
فالمعمـ يقـك بتقكيـ . خبلؿ استخداـ كسائؿ كادكات التقكيـ المناسبة المتنكعة كالمتعددة

 لؤلىداؼ المكضكعة مف خبلؿ استخدامة لطرائؽ كأساليب قنفسو أيضا، كمدل تحقيؽ
 التدريس المختمفة كالكسائؿ كاألنشطة المتنكعة، كالتعرؼ عمى نقاط الضعؼ كالقكة

. يعالج نقاط الضعؼ كيعزز نقاط القكةؿ، عنده
الخبراء والمتخصصون في التربية الرياضية   :ثالثاً 

كالعاممكف في   كيقصد بالخبراء ىنا أساتذة المناىج كالتدريس كالتقكيـ كالقياس
الخبراء كالمتخصصكف، فميـ الرأم العممي في ىـ ؼ لمناىج،اخططكـالبحث العممي ك

كيمكنيـ التعرؼ عمى نقاط الضعؼ كالقكة  لمستقبؿ،ؿلحاضر كؿ رةىذا المجاؿ كليـ نظ
ضافة ما ىك .  جديد في ىذه العمـك لتطكير المناىج فيعممكف عمى معالجتيا كا 

أولياء األمور  :رابعاً 
يتم ؿ دكر أكلياء األمكر في مراقبة كمشاىدة الخبرات التعميمية التي يتعرض ليا 

في البيت كالشارع، كيجب أف تيتـ ك ،في الحياة اليكميةك ،األبناء داخؿ المدرسة
المؤسسة التعميمية في استطبلع آراء أكلياء االمكر في المناىج كما يتصؿ بيا في 

 .سمكؾ المتعمـ في البيت كالشارع الجانب الذم يغيب عف المؤسسة التعميمية كىك
  كىك؛ في غاية األىميةا خاصاكبالتالي فاف مشاركتيـ في عممية التقكيـ تأخذ طابع
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تزكيد المؤسسة التعميمية بما يطرأ مف تغير إيجابي أك سمبي في سمكؾ االبناء 
 فيكتحصيميـ العممي، كاقتراح ما يركنو مناسبا لتطكير كتحسيف المنيج بما يساعد 
عدادىـ البدني كالميا رم كالنفسي كاالجتماعي  تربية أبنائيـ التربية الصحيحة كا 

. السميـ
القائمون عمى العممية التربوية التعميمية التعممية  :خامساً 

كىـ جميع المسؤكليف المتكاجديف في المدرسة كاإلدارة مف معمميف كمشرفيف 
دارم  ككؿ مف يعمؿ داخؿ المؤسسة ،فمكمدراء، كمشرفيف اجتماعيف كنفسييف، كا 
. التعميمية في المدرسة أك المديرية أك الكزارة

أفراد المجتمع ومؤسساتو المختمفة  :سادساً 
ال شؾ أف مخرجات المؤسسة التعميمية تصب في النياية في المجتمع المحمي 

كمؤسساتو، لذلؾ فاف االرتباط بيف المجتمع كالمؤسسة التعميمية ارتباط ال يمكف فصمو 
كمؤسساتو ليا أىمية كبيرة  (فئات معينة)كبالتالي فاف رأم أفراد المجتمع . أك إغفالو

. ككنيـ عمى اتصاؿ مباشر مع خريجي ىذه المؤسسات التعميمية

 استراتيجيات التقويم في المناىج القائمة عمى االقتصاد المعرفي 

ذكرت مديرية المناىج في كزارة التربية كالتعميـ االردنية في اإلطار العاـ لممناىج 
مة لتطبيقيا في دركس التربية ءأىـ إستراتيجيات التقكيـ كاألك ر مبل (2003)

: اآلتي الرياضية كىي عمى النحك
 Performance-Basedاستراتيجيات التقكيـ المعتمدة عمى االداء : أوالً 

Assessment 

 Pencil And Paperإستراتيجية التقكيـ بالكرقة كالقمـ  : ثانياً 

 Opservationإستراتيجية المبلحظة  : ثالثاً 
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 :اآلتي ي عمى النحوهما األدوات المستخدمة في تنفيذ استراتيجيات التقويم فأ
  Chick Listقكائـ الرصد كالشطب  -1

 Rating Scaleسمـ التقدير  -2

 Rubricسمـ التقدير المفظي  -3
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 الفصل الحادي عشر
 

تخطيط مناىج التربية االرياضية 
Physical Education 

Curriculum Planning 
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تخطيط مناىج التربية الرياضية 
لكي يككف التخطيط سميمان عمى أسس عمميو فمف الضركرم أف يرتكز عمى 

 :ةالقكاعد اآلتي

يستدعى ىذا ترتيب المشركعات التي تتضمنيا : مراعاة مبدأ ترتيب األكلكيات -1
 أك ر أىمية  ـ بما ىك الخطة كفقان ألىميتيا عمى أساس أف يبدأ التنفيذ بما ىك

 . أقؿ أىمية ما ىكيميو ميـ 
 .كبدكف ىذا يصبح التخطيط نكعان مف االحبلـ: نات المتاحةامراعاة الكاقع كاالمؾ -2

ينبغي أف يككف التخطيط شامبلن لجميع : األخذ بمفيـك الشمكؿ كالتنسيؽ -3
المشكبلت حتى ينيض المجتمع مف جميع جكانبو، كما أف التنسيؽ ضركرم 

نية امعزؿ عف التخطيط العاـ لميزبيتـ  ف التعميـ ال يمكف أفافالتخطيط في ميد
الصحية كاالجتماعية كاالقتصادية  مشكبلتوبيتعمؽ فيا كخاصة  الدكلة كأىدافيا،

تعطينا صكرة كاضحة ؿكالسياسية، كىذا يتطمب جمع بينات كافيو دقيقة حكلو 
يككف التخطيط كاقعيان، معقكالن، قائما عمى  شاممة عف احتياجاتو المختمفة، كبذلؾ

 .أساس عممي متيف

طرأ أحداث لـ تلـ تكف متكقعة أك قد  ظركؼقد تحدث عند تنفيذ الخطة : المركنة- 4
تكف في الحسباف، مما يستدعي إدخاؿ تعديبلت عمى الخطة كي تسير نحكتحقيؽ 

 . كؿ ما يقابميا مف مشاكؿ كما يصادفيا مف عقباتعمىاليدؼ المنشكد، فتتغمب 

ينبغي أف تخضع خططنا لعممية تقكيـ مستمرة مف بدايتيا : التقكيـ كالمتابعة- 5
 كتيدؼ عممية، "بالتغذية الراجعة"ما يطمؽ عمية  كتستمر حتى االنتياء منيا، كىك

األىداؼ  التقكيـ كالمتابعة إلى التأكد مف سبلمة الخطكات المؤدية لتحقيؽ
 .المنشكدة كتساعد عمى إكتشاؼ الخطأ كتبلفيو
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 االتجاىات المميزة لمستويات التخطيط

 االتجاه المركزي في التخطيط لممناىج :أوالً 
يتم ؿ في قياـ ىيئو مف كبار رجاؿ التعميـ في الدكلة ببناء المنيج بتكميؼ مف 

ف إلى كضع منيج تفصيمي مكحد االسمطة المركزية، كىذه الييئو تتجو في معظـ األحي
لممدارس في جميع أنحاء الدكلة كتقـك عمى تنفيذه، مفترضة أف ىيئات التدريس في 

 .المدارس ليس بمقدكرىا القياـ بم ؿ ىذا العبء

 مبررات االتجاه المركزي

تقـك بو السمطات العميا المسؤكلة عف  ف تخطيط المناىج الدراسية ينبغي أفإ . أ
السمطة المركزية لكي تضمف تحقيؽ أىداؼ التعميـ في  التعميـ في الببلد كىي

 .الدكلة كتحقيؽ األىداؼ القكمية

بالخبراء البلمركزييف لكضع  نةاناتيا يمكنيا االستعاف السمطة المركزية بحكـ امؾإ . ب
 .المناىج، كىذا قد ال يتكافر لمسمطات المحمية البلمركزية

  المركزياالتجاهسمبيات وعيوب 
.  يتنافى مع مبدأ المشاركة الديمقراطية .1
 . مينيايتقدمكاال يتيح الفرص المناسبة أماـ المعمميف كالمديريف لكي  -2

ال يتيح الفرص أماـ المتعمميف لتحقيؽ أغراضيـ كالتعبير عف أنفسيـ أك االشتراؾ  .2
. في تحديد مشكبلتيـ كتخطيطيا كتنفيذىا

 الفرص المناسبة لربط الدراسة ءالمناىج المكحدة في جميع المدارس ال تيي -3
بمشكبلت البيئة المحمية، أك االشتراؾ العممي في حؿ مشكبلتيا كبذلؾ تنعزؿ 

. المدرسة عف البيئة
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 المؤيدون لالتجاه المركزي
وال بد ىنا من االشارة إلى أن ىذا االتجاه لو مؤيدون ومعارضون، فالمؤيدون 

: ليذا التنظيمة يرون االيجابيات اآلتي
اف السمطة المركزية بامكاناتيا ككجكدىا في العاصمة كقربيا كاتصاليا  .3

بالمؤسسات التعميمية المختمفة كالجامعات كالمعاىد قادرة عمى تشكيؿ المجاف 
 .كدعكتيا متى ما تشاء

اف السمطة المركزية كسمطة عميا قادرة عمى تحقيؽ كترجمة األىداؼ المنشكدة مف  .4
خبلؿ متابعتيا كاتصاليا بالمديريات التعميمية في مختمؼ المناطؽ كتشكيؿ المجاف 

 .التنفيذية

 . قادرة عمى جمع البيانات االحصائية مف مختمؼ المناطؽاف السمطة المركزية .5

المؤيدون لالتجاه المركزي  
مَّا المعارضون ليذا االتجاه فإنيم يرون أن ىذا التنظيم أ

يراعي الفركؽ بيف المتعمميف تبعا لممناطؽ المختمفة، فالمناىج المناسبة ال  .1
 المعاصمة قد ال تتناسب البناء الريؼ أك المناطؽ النائية، كما أف ىناؾ اختبلؼ
في شرائح المجتمع مف النكاحي االقتصادية كاالجتماعية كالتي تنعكس عمى 

 .طبيعة األفراد

ال يراعي ميكؿ كاتجاىات كرغبات المتعمميف كحاجاتيـ كقدراتيـ كالمشكبلت التي  .2
 .تكاجييـ كالتي تختمؼ مف منطقة ألخرل

ال يسمح بالمشاركة اإليجابية كالديمقراطية لممعمميف كالمكجييف كالمديريف كغيرىـ  .3
منطقتو، فالعممية مسيطر عمييا مف قبؿ فئة قميمة تختارىا السمطة حسب كؿ 

المركزية، كما ال يسمح لممتعمميف بالتعبير عف انفسيـ كالمشاركة في التخطيط 
 .كتحديد مشكبلتيـ
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األتجاه الالمركزي في التخطيط لممناىج  :نياً اث
فيو تقـك كؿ مدرسة يككف التخطيط ىنا عمى مستكل المديريات أك المناطؽ، ك

مجمكعة مف المدارس في كؿ بيئة مف البيئات المحمية بكضع مناىجيا عمى  أك
كيسمح ىذا االتجاه بربط المنيج مع البيئة المحيطة بالمنطقة، حيث تم ؿ كؿ .نفرادا

منطقة أك محافظة بيئة مف البيئات المحمية تضع مناىجيا عمى انفراد مع االلتزاـ 
، كيراعى في ىذا (األىداؼ العامة)بالخطكط العريضة لسياسة التعميـ المركزية 

التخطيط الظركؼ الطبيعية كاالجتماعية كاالقتصادية كظركؼ المتعمميف كخصائصيـ 
فالمدرسة مؤسسة اجتماعية في تمؾ . كقدراتيـ كميكليـ كحاجاتيـ كاالمكانات المتاحة

كبالتالي فاف ىذه المناىج اقرب ما تككف إلى . البيئة أك المنطقة تؤ ر فييا كتتا ر
. المعمـ كالمتعمـ

 الالمركزي االتجاهمبررات 
 ةف تخطيط المنيج ينبغي أف يساير الظركؼ البيئية كالمشكبلت المحميإ. 

 ف الديمقراطية تقتضي أف يشترؾ جميع العامميف بالعممية التربكية كأكلياء األمكر إ
 .في تنظيـ الخبرات التعميمية التي تخدـ أىداؼ المجتمع

 ف المناىج ينبغي أف تأخذ بعيف االعتبار حاجات المتعمميف كميكليـ، فكضع إ
المناىج عف طريؽ السمطة المركزية قد يغفؿ ىذا األساس،كما أف كضع المنيج 

كيسمح لممعمـ  عف طريؽ السمطة المحمية يراعي المركنة الكافية في المنيج،
 .بحرية التصرؼ فيو كفقا لظركؼ الصؼ

  الالمركزياالتجاهسمبيات 

 خضكع المنيج لسمطات عميا مركزية ينكر ىذا االتجاه تبعية أك. 

 يضعؼ الركابط التي يستمزميا التماسؾ االجتماعي ألية أمة بيف األمـ .
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المؤيدون ليذا االتجاه  
 :يرل المؤيدكف ليذا االتجاه

ـ كطبيعة ءاف ابناء المنطقة اقدر مف غيرىـ عمى كضع المنيج الذم يتبل .1
 .تحديد اكلكيات ىذه المناطؽكظركفيـ كحاجاتيـ 

ال يخضع ىذا االتجاه إلى السمطات المركزية العميا التي تفرض عمييـ المناىج  .2
 .في التنظيـ المركزم

يراعي ىذا المنياج ميكؿ كحاجات كرغبات المتعمميف كمشكبلتيـ التي تختمؼ  .3
 .مف بيئة إلى أخرل

يسمح ىذا النكع مف التخطيط اشراؾ أكبر عدد ممكف مف المعمميف كالمكجييف  .4
 مف لو صمة بالمنيج في نفس المنطقة مف المشاركة في كأكلياء االمكر ككؿ

 .عممية التخطيط

المعارضون ليذا االتجاه 
: المعارضكف ليذا االتجاه فإنيـ يركف

كضع الخطط كالمناىج في ىذا التنظيـ في حقيقة االمر ال يخرج عف سياسة اف  .1
 .سياسة التعميـ المركزيةؿالدكلة التعميمية، ككنيـ ممتزمكف بالخطكط العريضة 

اف الخبراء كالمختصيف كأساتذة الجامعات في التخصصات المختمفة قد ال  .2
ف في بعض المناطؽ مما يضعؼ المناىج كيجعميا غير قادرة عمى كتكاجدم

 .مكاكبة المستجدات كالتطكرات

كتحاكؿ الك ير مف الدكؿ ككزارات التعميـ أف تعمؿ عمى الدمج بيف ىذيف 
: التنظيميف كذلؾ مف خبلؿ

 .المجاف المركزية مف المناطؽ المختمفةفي عدد مف المعمميف كالمختصيف إشراؾ  .1
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ل جميع المناطؽ كاألفراد كالميتميف كأصحاب عؿتكزيع المنيج بصكرتو األكلية  .2
العبلقة البداء ارائيـ ككضع التصكرات المناسبة تبعا لظركفيـ كطبيعة حياتيـ 

 .كحاجاتيـ،  ـ تأخذ المجاف المركزية ىذه المبلحظات بعيف االعتبار

كضع الخطكط العريضة لممنياج كترؾ التفاصيؿ في اختيار األنشطة كالخبرات  .3
 .إلى المعمميف تبعا لظركؼ المنطقة

 .إعطاء المعمميف حرية الحذؼ كاالضافة أك تقديـ المكاضيع أك تاخيرىا .4

ؿ المجاف المركزية بالمناطؽ قبؿ التخطيط لممناىج لتزكيدىـ باالحصائيات اتصا .5
تنفيذ المنيج كطبيعة المنطقة، ليتـ أخذىا بعيف االعتبار  حكؿ كاالرقاـ كالحقائؽ

 .عند البدء بالتخطيط لممناىج

 المناىج جميع الخبرات التعميمية مكمما سبؽ فاف مف األىمية بمكاف أف تراع
التي تحتاجيا كتشرؼ عمييا المدرسة تبعا ل قافة المجتمع كفمسفتو كطبيعة األفراد 

كخصائصيـ كحاجاتيـ، كاف تككف عممية التخطيط عممية مستمرة كتبعا لما يحدث مف 
. تطكرات كاحداث مرتبطة بطبيعة المنيج كخصائص المادة الدراسية

عممية التخطيط لممنيج المشتركون في 
العممية التربوية بويشترك في عممية التخطيط لممنيج كل من لو عالقة 

: التعميمية ومنيم
 ف عمى مستكل كزارة التربية كالتعميـ كالمديرياتكف كاالدارمكالمسؤكؿ. 

 المعمـ ف، لبلستفادة مف خبراتيـ العممية كالعممية في المناطؽ المختمفة، ؼكالمعمـ
قادر عمى إعطاء البيانات األساسية البلزمة لعممية التخطيط كالتطكير م ؿ 

مستكل الطبلب الحالي كامكانية تدريس مكضكعات المنيج كاالمكانات المتكفرة 
يسيمكف في عممية التخطيط فيضمنكف كجكد المعمميف في المدارس، كما أف 
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المكحد الذم يجمع عمميات التخطيط كعمميات التنفيذ، النو  االطار الفكرم
 .المسؤكؿ األكؿ كاألخير عف تطبيؽ المنيج كتنفيذه

 كدكرىـ في تخطيط المنيج مرتبط بدكر  فيـ محكر العممية التعميمية، ف،كالمتعمـ
المعمـ، ألف التخطيط المشترؾ بينيـ كبيف معممييـ لمخبرات التعميمية في الصؼ 

 .يحدد أنكاع الخبرات المناسبة كمداىا كأساليب تنفيذىا خبلؿ دراستيـ

  ،ممؾ لممكاطنيف، كينبغي أف  جتماعيةاالمؤسسات كاؿف المدارس إأكلياء االمكر
 بمناقشة السياسات التعميمية دكف التدخؿ فف فييا، فيقكمككييتـ االباء كالمكاطف

 .في األساليب الفنية لمتعميـ

 ف في المناىج كعمـ النفس كاالجتماع كغيرىا مف كأساتذة الجامعات المتخصص
 .العمـك المرتبطة

 اعضاء مف المؤسسات التعميمية كاالجتماعية كمراكز الشباب كاالندية كغيرىا. 

 الصحافة كاالعبلـ. 

 ف مف مختمؼ القطاعات كاشراكيـ في المناقشات المتعمقة بالسياسة كالمكاطف
 .التعميمية

نما تتطمب إنبلحظ أف عممية تخطيط المناىج الدراسية ليست بالعمؿ السيؿ ك
جيدا كبيرا كحذرا حتى ال يغفؿ مخطط المناىج أم عنصر مف عناصر المقرر، 

كالمعمميف كالمتعمميف كالمدراء )رجاؿ التعميـ مف خبراء في ميداف المناىج  كيسيـ
كمتخصصيف كأساتذة جامعات كأكلياء االمكر كغيرىـ بدكر فعاؿ في  (كالمكجييف

تخطيط المنياج كفقا لبلتجاىات المعاصرة كما تكصمت اليو نتائج االبحاث العممية 
كالدراسات، ككضع منيج تفصيمي مكحد لجميع المدارس في انحاء الدكلة، كفي 

المقابؿ تعمؿ مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات كااللكية كالمناطؽ بدكر تنفيذ 
المنيج الذم تـ تخطيطو كبناؤه مف قبؿ لجنة مركزية مشكمة مف قبؿ كزير التربية 
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كالتعميـ، كجميع الدكؿ العربية تقريبا تتبع نفس ىذا االتجاه، كما أف بريطانيا حدي ا 
.  بدات تتبع ىذا االتجاه
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المقدمة 
تحتاج إلى دعائـ  ف جميع المناىج كالبرامج كاألنشطة حاليا كحاؿ البناء،إ

كأسس قكية حتى نستطيع أف نرتفع بو إلى األعمى، كمف خبلؿ ىذه الدعائـ كاألسس 
يمكف أف تحكـ عمى مدل تحقيؽ األىداؼ المكضكعة كجكدتيا، ككمما كانت أسس 

بناء المنياج قائمة عمى أسس عممية سميمة تحققت األىداؼ ككانت المخرجات ذات 
 المناىج قجكده عالية كقكية، كما يمكننا في ضكء ىذه األسس أف نقارف بيف ىذ

. المختمفة

 محاور بناء منياج التربية الرياضية
 الدعائـ، تقـك عممية بناء منياج التربية الرياضية عمى مجمكعة مف المحاكر أك

: ىذه المحاكرأبرز ك
الخبرة المربية . 1

الخبرة بالخبرة  تعتبر الخبرة التعميمية األساس األكؿ لبناء المنيج، كتسمى ىذه
المربية، كتعبر عف تفاعؿ الفرد مع بيئتو المحيطة بو، فمف خبلؿ تعاممو كتفاعمو مع 

 ىاكقد تحد نا سابقا كبشيء مف التفصيؿ عف. الظركؼ المحيطة ينتج ما يسمى بالتعمـ
ككحدة بناء لمنياج التربية الرياضية المعاصر القائـ عمى أساس االقتصاد المعرفي 

. (الخبرات التعميمية)كالميارات الحياتية في عصر التقدـ التكنكلكجي 
  المتعمم. 2

. كقد تحد نا سابقا عنو بشيء مف التفصيؿ
 المجتمع . 3

. كقد تحد نا سابقا عنو بشيء مف التفصيؿ
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 البيئة. 4

يقـك النظاـ التربكم التعميمي عمى أسس إعداد الفرد اإلعداد الشامؿ المتكامؿ 
المتزف مف جميع الجكانب البدنية كالميارية كالنفسية كاالجتماعية كالمعرفية كالعقمية 

 فإال بؿ . بشكؿ يكفؿ لو التفاعؿ كالتكيؼ مع البيئة المحيطة التي يعيش فييا
التكييؼ كالتفاعؿ يتعدل البيئة المحيطة ليتـ إعداد الفرد لمتفاعؿ مع جميع البيئات 

فالمعركؼ أف البيئات تتعدد كتتنكع داخؿ . كالمجتمعات في عالـ عصر العكلمة
المجتمع الكاحد، كما أنيا بطبيعة الحاؿ تختمؼ مف مجتمع آلخر، كالبيئة التي يعيش 

فييا الفرد تمعب دكرا ميما في التأ ير عمى طبيعة الفرد كالخبرات التي يكتسبيا 
لذلؾ فإنو مف الضركرة . لتتشكؿ شخصيتو التي تميزه عف غيره في البيئات المختمفة

بمكاف أف نبني مناىجنا عمى أساس دراسة البيئة المحيطة بالفرد، كيقصد بالبيئة ىنا 
كؿ ما يحيط بالفرد مف ظركؼ يتأ ر بيا كيؤ ر فييا، كىذه الظركؼ تتعدد كتتنكع 

فاإلنساف ككائف حي ال يتأ ر بالظركؼ المادية األساسية  بقدر ارتقاء الكائف الحي،
فحسب بؿ يتعدل ذلؾ إلى الظركؼ االجتماعية كالنفسية كالمعرفية كالفكرية في البيئة 

 المحيطة كخارجيا، كالمؤسسة التعميمية ال تتناكؿ الجكانب كالظركؼ االجتماعية أك
الفكرية فحسب بؿ تتناكؿ جميع اكجو الحياة التي تؤ ر في شخصية الفرد، كبالتالي 

أيضا، في حاؿ بنائو عمى  تؤ ر في بناء المجتمع ككؿ، ىذا المجتمع الذم يؤ ر ىك
. أسس سممية، في المجتمعات األخرل في العالـ

  المحيطة بالمتعمممكونات البيئة
: عنصريف أساسييف ىما مؿ البيئة مككنيف أكتتش

المصادر الطبيعية : أوالً 
لكؿ بيئة مصادرىا الطبيعية التي خمقيا اهلل سبحانو كتعالى كتككف خاصة بتمؾ 
 البيئة، كاإلنساف يستعمؿ كيستغؿ ىذه المصادر لممحافظة عمى استمرار الحياة، فيك
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مع ىذه المصادر كيكظفيا في خدمتو، كمف االم مة عمى ىذه المصادر التي  يتفاعؿ
إنشائيا البحار كاألنيار كالجباؿ كاليكاء كالنبات  ال دخؿ لئلنساف في تككينيا أك

كقد اختمفت البيئة المادية بيف األفراد كالجماعات تبعا لدرجة . كالمعادف كالحيكاف
تفاعؿ األفراد مع عناصرىا المختمفة كمدل تسخيرىـ ليذه المصادر في خدمتيـ 

فكمما أحسف االنساف استغبلليا كتطكيرىا كتحسينيا، ارتقى ذلؾ المجتمع . كسعادتيـ
كيمكف القكؿ إف تفاعؿ األفراد مع البيئة . بدرجات عف المجتمعات األخرل بدرجة أك

ما يسمى  المحيطة كاست مارىا كاستغبلليا كتطكيرىا ينتج عنو عنصر ميـ كىك
كعند بناء . بعنصر ال قافة الخاصة بيذه البيئة التي تميزىا عف البيئات األخرل

المنياج يجب أف نكجيو نحكمعرفة ىذه المصادر مف جية ككيفية است مارىا 
فاإلنساف الذم يتـ إعداده مف خبلؿ المؤسسات . االست مار األم ؿ مف جية أخرل

التعميمية اإلعداد األم ؿ نجده قادرا عمى استخداـ الكسائؿ العممية الحدي ة كتكنكلكجيا 
المعمكمات كاالتصاالت التي سيمت لو االتصاؿ كالتكاصؿ مع مختمؼ البيئات في 

. العالـ الذم اصبح قرية صغيرة بفضؿ ىذا االنفتاح كىذه التكنكلكجيا
فالمؤسسة التعميمية في النياية تيدؼ إلى إعداد الفرد إعدادا يؤىمو لمتفاعؿ مع 

مف خبلؿ تزكيده بالمعارؼ كالمعمكمات كذلؾ بيئتو كمجتمعو كالبيئات األخرل 
التفكير التي تساعدىـ في مكاكبة كمسايرة التقدـ  كالميارات كالقيـ كاالتجاىات كأساليب

.  كالتطكر الحاصؿ ليككف فعاال كمتفاعبل، مؤ را كمتا را
الثقافة   :ثانياً 

ىناؾ العديد مف التربكييف الذيف عرفكا ال قافة بأنيا الجانب الفكرم في حياة 
 كؿ ما ينتجو العقؿ البشرم خبلؿ كجكده مف عرفيا بأنيااألفراد، كمنيـ  المجتمع أك

معنكيا، كال قافة كما يراىا البعض األخر بأنيا  في مكاف معيف سكاء أكاف ماديا أك
النسيج الكمي كالشامؿ مف المعتقدات كالعادات كالتقاليد كاألفكار كالقيـ كأنماط السمكؾ 

كال قافة  .مجتمع معيف في منطقة محددة السائدة التي تميز مجمكعة مف األفراد أك
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نا، لذلؾ ؤأيضا كؿ ما كر ناه مف خبرات أجدادنا كنقـك نحف بتطكيره ليستفيد منو أبنا
ماليـ كعاداتيـ آأفراده كسمككات  مف دكف  قافة تميز اال يمكف أف نجد مجتمع

كتقاليدىـ كاخبلقيـ كمخاكفيـ كأساليب حياتيـ كفنيـ، فالنسيج ال قافي يشمؿ الماضي 
. كالحاضر كالمستقبؿ

أصبحت المدرسة ضركرة ممحو في كؿ المجتمعات، فيي تتحمؿ المسؤكلية 
الكبرل في تزكيد المتعمميف بالمبادئ كالقيـ كاالتجاىات كأساليب التفكير كالعادات 

. كالتقاليد كأنماط السمكؾ المرغكبة في سبيؿ إعدادىـ لمحياة الحاضرة كالمستقبمية
كالمناىج الحدي ة التي تركز عمى إكساب المتعمميف خبرة السابقيف كعمكميـ كما 

يتصؿ بيـ مف ميارات كأساليب عممية ككسائؿ التبادؿ الفكرم كأنماط كأساليب التفكير 
إلى كبذلؾ فاف ال قافة قابمة لبلنتقاؿ مف جيؿ .السميـ إلعدادىـ لمسؤكليات المستقبؿ

خر، كىي خاصة باإلنساف ككائف حي مفكر لو قدراتو العقمية إلى آخر كمف مجتمع آ
التي تميزه عف باقي المخمكقات، فال قافة تشبع الحاجات النفسية كالفكرية كاالجتماعية 

. لؤلفراد، كىي متغيرة كمتطكرة باستمرار

خطوات بناء المنيج 
 ال ذإف عممية بناء المنيج تمر في سمسمة مف الخطكات الميمة كالمتسمسمة، 

 بيف خطكات بناء ا كبيراتقديـ خطكة عمى أخرل، كما أف ىناؾ تشابو يمكف إغفاؿ أك
يمر بناء المنيج الدراسي إذ المنيج ككؿ كخطكات بناء الكحدة الدراسية الكاحدة، 

: ةبالخطكات اآلتي
: تحديد أىداؼ أك نتاجات المنياج :أوالً 

 مصادر متنكعة الشتقاؽ أىداؼ المنياج في التربية إلىكقد أشرنا سابقان 
.  كأشرنا أيضا إلى مستكيات األىداؼ كمعايير بناء األىداؼ التربكية الرياضية،

: صياغة األىداؼ كتقسيميا :ثانياً 
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عند صياغة األىداؼ التربكية يجب أف تصاغ باستخداـ عبارات كاضحة 
 اكسيمة الفيـ، كما أف ىناؾ شركط بطريقة سمككية إجرائية قابمة لمقياس كالمبلحظة،

ميمة أشرنا إلييا سابقان ال بد مف تكافرىا لصياغة األىداؼ التعميمية بطريقة صحيحة 
لؤلىداؼ تقسيمات كمستكيات مختمفة، كمنيا تصنيؼ بمـك ككرك كؿ ك. كسيمة

لؤلىداؼ التربكية كالتي تشمؿ أىداؼ المجاؿ المعرفي كالمجاؿ النفس حركي كالمجاؿ 
. كما اشرنا لذلؾ سابقا الكجداني،

: تحديد المحتكل :ثالثاً 
يتضمف تحديد محتكل المنياج كؿ الخبرات المعرفية كاالنفعالية كالمياريو التي 

تحقؽ األىداؼ التربكية المكضكعة، التي تحقؽ بالتالي النمكالشامؿ كالمتكامؿ كالمتزف 
. لممتعمـ مف جميع جكانب الشخصية

تنظيـ الخبرات التربكية  :رابعاً 
تأتي الخطكة  بعد أف تـ تحديد الخبرات التي ستسيـ في تحقيؽ األىداؼ،

المتعمقة بتنظيـ ىذه الخبرات ككضعيا في صكرة كحدات تعميمية تتضمف مكضكعات 
مرتبة بطريقة عممية تراعي المستكل الميارم لؤلفراد كالخبرة السابقة كالبلحقة، كقد 

 .تحد نا سابقا عف الخبرات التربكية المربية كتنظيميا
تجريب المنياج  :خامساً 

يتـ تطبيقيا عمى صفكؼ ؿكفي ىذه الخطكة يتـ اختيار بعض الكحدات التعميمية 
 تطبيؽ ىذه الكحدات إمكانيةفي مدارس معينة في مناطؽ محددة لمتعرؼ عمى 
مناطؽ البيئات المختمفة في ىذه اؿكالصعكبات التي قد ترافؽ تطبيقيا، بحيث تعكس 

 .البمد
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: التقكيـ األكلي لممنياج :سادساً 
مف خبلؿ الخطكة السابقة يتـ مبلحظة كتقكيـ الكحدات التعميمية، كأداء كؿ مف 

المعمـ كالمتعمـ، كاستراتيجيات التدريس ككضع المبلحظات الخاصة عمى طبيعة 
الخبرات التي يتـ تطبيقيا، كأدكار المعمـ كالمتعمـ كالكسائؿ التعميمية المستخدمة، 

مف قبؿ المدرس كالمكجو  (نقاط القكة كنقاط الضعؼ)كتكضع ىذه المبلحظات 
 .ف عمى بناء المناىج ليتـ مراعاتيا كاألخذ بيامكبعض القائـ

: تعديؿ المنيج :سابعاً 
:  كاآلتيفي ضكء التقكيـ كالمبلحظات السابقة يتـ تعديؿ المنيج

 .مناسبةاؿالكحدات غير  حذؼ بعض الخبرات أك -

 .كحدات جديدة لـ تككف مكجكدة سابقا إضافة خبرات أك -

 .تعديؿ عمى بعض الخبرات أك الكحدات الضعيفة -

. التاكيد عمى الخبرات كالكحدات القكية كالمناسبة كتعزيزىا ما امكف -
: نشر المنياج كتعميمو :ثامناً 

تـ إجراءات التعديبلت المناسبة عمى المنيج، في ضكء نقاط القكة تبعد أف 
ضافة ما يعزز نكاحي القكة في المنيج، كحذؼ كتعديؿ نقاط الضعؼ،  كالضعؼ، كا 

. تاتي مرحمة نشر المنياج عمى المدارس في المممكة لتطبيقو عمى الطمبة
: الشامؿ لممنيج التقكيـ النيائي أك :تاسعاً 

يتـ  بعد أف يتـ تطبيؽ كتنفيذ المنيج عمى الطمبة في مختمؼ مدارس المممكة،
تقكيـ مدل مناسبة المنيج كمدل تحقيقو لؤلىداؼ المكضكعة مف خبلؿ عممية التقكيـ 
الشاممة لمعممية التعميمية المرتبطة بتنفيذ المنيج، كما أشرنا سابقا في مكضكع تقكيـ 

. المنيج
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: تطكير المنيج :عاشراً 
كما أف عممية التقكيـ عممية مستمرة، فإف عممية التطكير أيضا عممية مستمرة 

مايقؿ  ما يزيد أك أكم بل كال تخضع بالضركرة إلى فترة زمنية محددة كؿ أربع سنكات 
عف ذلؾ، الف التطكرات العممية التي تحدث باستمرار كعمى فترات مختمفة قد ال 

كما أف عممية  االنتظار حتى تستكمؿ السنكات األربع م بلن، أك التطكير يتناسب تأخير
تغيير كتعديؿ قكاعد كقكانيف األلعاب الرياضية المختمفة  تطكير الخطط الدراسية أك

. التطكير المناىج لمكاكبة ىذه التطكرات كالتغيرات يتطمب سرعة

أسس بناء المنيج 
لى العديد مف األسس الخاصة ببناء المناىج، إأشار المتخصصكف كالتربكيكف 

: في بناء كتخطيط المناىجة اال انيـ اتفقكا عمى األسس اآلتي
األساس الفمسفي  :أوالً 

فالمنيج   كتميزه عف غيره،يتبناىا،ال شؾ أف لكؿ مجتمع مف المجتمعات فمسفتو 
التي (الفمسفات)ة بفمسؼ لي فإنو يتا را كبالت،الذم يعكس  قافة كخصائص المجتمعىك 

. ينطمؽ منيا ذلؾ المجتمع
كالتربية  تركز الفمسفة عمى الم ؿ كالقيـ كالمبادئ كاألفكار المكجكدة في المجتمع،
مف  تعمؿ عمى غرس م ؿ ىذه الم ؿ كالقيـ كالمبادئ السميمة في نفكس المتعمميف

. خبلؿ المناىج الدراسية التي تقدميا المؤسسات التعميمية
رتكز عمى األساس  مكمنياج التربية الرياضية في المممكة األردنية الياشمية

كباإلسبلـ نظامان  المنب ؽ مف فمسفة التربية كالتعميـ المتم مة باإليماف باهلل ربا، الفمسفي
كبذلؾ . كفكران كسمككان متكامبلن، مع األخذ باالعتبار القيـ المستمدة مف التراث العربي

منب قة مف  تيتـ المناىج في بناء شخصية الطالب المتكاممة مف خبلؿ كضع أىداؼ
. الفمسفة التربكية
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كنكد ىنا أف نكضح أف ىناؾ فمسفات عديدة تسكد المجتمعات كاألنظمة الدكلية 
لكف ما ييمنا منيا ما يتصؿ بكاقع العممية التعميمية كما يؤ ر فييا بشكؿ مباشر، 
كما  فالحركات الفمسفية لبناء المنيج المدرسي في العالـ تتنافس كتختمؼ منطمقاتيا،

سنتناكلو في ىذا المقاـ فمسفتيف رئيسيتيف تخضع ليما نظـ التعميـ، كتؤ راف بشكؿ 
: في العممية التعميمية كىما مباشر
  ًالتقميدية الفمسفة األساسية أو: أوال( Essentialism\ Traditional)  
  ًالفمسفة التقدمية: ثانيا( Progressionism)  

 (Essentialism\Traditional) التقميدية الفمسفة األساسية أو: أوالً 
 منيا الفمسفة الكاقعية ؛الفمسفات كيندرج تحت ىذه الفمسفة عدد متنكع مف

كتقـك . كالفمسفة اإلنسانية كالفمسفة العممية كغيرىا كالفمسفة الم الية كالفمسفة العقمية
: الفمسفة األساسية عمى عدد مف المبادئ أىميا

  المتعمميف كمان كبيران إكسابتنظيمان منطقيان، كتركز عمى فييا تنظـ المكاد الدراسية 
. مف المعمكمات

  ىـ عداد إل لمطمبةالتربية كالتعميـ حفظ كنقؿ لمتراث االجتماعي كال قافييعد ىدؼ
. لمحياة

  ات لمعارؼ كالمعمكمات مف خبلؿ اختبارايقاس مدل إكتساب المتعمميف  
. التحصيؿ كأساليب التسميع كالحفظ

 تيـزيادة معرؼ  مقابؿةغير أساسيالمتعمميف كاتجاىات  كؿتعتبر مي. 

 تيتـ بالعقؿ عمى حساب الجكانب األخرل كالنفسية كالجسمية كاالنفعالية كغيرىا. 

 تركز عمى حرية الطمبة التي يمكف الحصكؿ عمييا عف طريؽ النظاـ كالتعميمات 

 تنقمو لؤلبناءؿ حفظ التراث المنقكؿ إلينا إلى المكاد الدراسية المككنة لممنيج تيدؼ. 
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 ال يككف االىتماـ بميكؿ كرغبات الطمبة عمى حساب حفظ المتعمميف لمماده أك 
 . مف الميكؿ كالرغباتأىـىـ لكاجباتيـ، فالمادة كالكاجبات ئأدا

 ابداع ينظر لمتعمـ في ىذه الفمسفة عمى انو عممية تعرؼ كمعرفة كليس عممية. 

 (Progressionism) الفمسفة التقدمية: ثانياً 
كيندرج تحتيا أيضا عدد مف الفمسفات المتنكعة م ؿ الفمسفة الكجكدية كالفمسفة 

كيعتبر جكف . كالفمسفة الطبيعية كالفمسفة التجريدية كغيرىا (البراجماتية)التجريبية 
ديكم كاحد مف أىـ قادة ىذه الفمسفة الذم عمؿ كقدـ الك ير لتحسيف المنيج 

 :ياتيالمدرسي، كتقـك ىذه الفمسفة عمى ما 
  تميزه عف غيره مف األفرادؿلكؿ فرد شخصيتو الخاصة بو. 

 االىتماـ بميكؿ كرغبات الطمبة في العممية التعميمية. 

  عمى حساب اآلخر، فكؤلىما مف أحدىمااالىتماـ بالعقؿ كالجسـ معا كليس 
 .جكانب الميمة لمكائف المتكامؿاؿ

  ةء كالبنااإلبداعيةاالىتماـ باألنشطة. 

 االىتماـ بالحريات الفكرية. 

  يجاد الحمكؿ ليا لتحسيف المستكل المعيشي حؿ )االىتماـ بمشكبلت المجتمع كا 
 .(المشكبلت

 االىتماـ بالفركؽ الفردية. 

 المتكامؿ لمشخصية تؤمف بالنمك. 

 العبلقة ديمقراطية بيف المعمـ كالمتعمـ. 

 تؤمف بالتجديد كالتغيير كالتطكير في بناء المجتمع. 

 تيتـ باستخداـ األسمكب التطبيقي كالتجريبي في التعميـ كالتدريب. 

 تركز عمى العمؿ الجماعي التعاكني بيف األفراد. 
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  المناىج تتغير كتتطكر في ضكء التطكرات، فيي ليست ناقمة لتراث ال قافي
 .كيدؼ أساسي

 االىتماـ بتحقيؽ حاجات الفرد كبالتالي حاجات المجتمع. 

 الخبرات المتنكعةباكتساب المدرسة مساعدة المتعمميف لمكاجية المستقبؿ ميمة . 

كعمى الرغـ مف إف الفمسفة التقدمية قد أحد ت  كرة كبيرة في المجاؿ التعميمي 
ف المتعمـ الذم يدرس بطرائؽ الفمسفة التقدمية أ فف ليا يركمف المعارضأالتربكم، إال 

مف حيث كمية  الفمسفة األساسيةبمناىج مبنية عمى خر درس آ اال يجارم طالب
المعارؼ كالمعمكمات التي يتمقاىا، كاف الحريات الزائدة التي منحت لممتعمميف جعمتيـ 

ف ىذه الفمسفة أفيما يرل أصحاب الفمسفة التقدمية . اضعؼ عمميا ك قافيا كأخبلقيا
ساعدت في تككيف شخصية متكاممة متزنة مف جميع الجكانب العقمية كالجسمية 

كاالنفعالية كاالجتماعية كاف الطمبة أك ر قدره عمى التكيؼ مع التطكرات كمكاجية 
. المستقبؿ

التوفيق بين الفمسفة األساسية والفمسفة التقدمية 
ف العديد مف أعمى الرغـ مف تضارب األقكاؿ كاآلراء حكؿ الفمسفتيف، إال 

 انو يمكف التكفيؽ بيف الفمسفتيف، الف المتعمـ فالمتخصصيف في بناء المناىج يرك
ك قافية كاجتماعية، كما انو يحتاج إلى إشباع  يحتاج في نمكه إلى خبرات معرفية

حاجاتو كميكلو كخدمة البيئة كالمجتمع المحيط بحؿ مشكبلتو بالعمؿ الجماعي 
. كالتعاكني، كبذلؾ يمكف التكفيؽ بيف الفمسفتيف

التربية الرياضية في الفمسفة األساسية والفمسفة التقدمية 
إلى تركز الفمسفة األساسية عمى المكاد الدراسية كعمى فحصيا كنقميا مف جيؿ 

بينما تركز التربية الرياضية عمى النشاط   أم انيا تركز عمى الجكانب النظرية،،خرآ
لتطبيقيو أك ر أىمية مف الجكانب افالجكانب  كالحركة كالعمؿ الجماعي كالتعاكني،

أك ر في الفمسفة التقدمية التي تركز عمى تنمية الفرد  النظرية، كىذا الحاؿ نجده يتجمى
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مف جميع الجكانب الجسمية كالعقمية كاالجتماعية كاالنفعالية مف خبلؿ األنشطة 
. الحركية كالبدنية

الفمسفات المؤثرة في بناء مناىج التربية الرياضية 
رغـ مف تأ ر مناىج التربية الرياضية بالعديد مف الفمسفات، اال أف اؿعمى 

الفمسفة األك ر تأ يرا في مناىج التربية الرياضية ىي الفمسفة االسبلمية، كقد يككف 
في خرل أ رت األ الفمسفات الماخكذة مفىناؾ العديد مف المكضكعات أك النقاط 

.  منيا ما يتكافؽ مع ديننا كعادتنا كتقاليدنات أخذامناىج التربية الرياضية اال انو
( Realism) الفمسفة الواقعية :أوالً 

 ، كجكف لكؾ،كالفيمسكؼ المسمـ ابف سينا (تمميذ أفبلطكف) أرسطك كؿ مفيعتبر
ىـ كأفكارىـ ؤكجكف ستيكارت ميؿ مف أك ر الفبلسفة القدامى كالجدد التي ارتبطت أسما

ف األشياء مكجكدة كجكدا حقيقيا، فالعالـ أبيذه الفمسفة، كتقـك ىذه الفمسفة عمى 
عالـ مادم حقيقي كاقعي  الذم نعيش فيو كنحسو بحكاسنا ىك (الفيزيقي أك)الطبيعي 

يشتمؿ عمى الحقائؽ كالقكانيف الطبيعية التي تحكـ مسار الككف  كيمكف قياسو، كىك
فكمما سار  كاإلنساف، فالمجتمع يسير كفؽ قكانيف طبيعية عامو كشاممة ال تتغير،

فيذه . اإلنساف كفؽ ىذه القكانيف الطبيعية فيميا جيدا كسار بشكؿ طبيعي كبنجاح
لفمسفة تركز عمى أف العالـ جزء مف الطبيعة كاف التعرؼ عميو يتـ عف طريؽ ا

. الحكاس كباألسمكب العممي التجريبي، كاف قيـ الخير كالجماؿ تخضع لقكانيف الطبيعة
: ةتقوم التربية في ضوء الفمسفة الواقعية عمى المبادئ اآلتي

  لممنياج يجب إف يتـ في ضكء كاقع المناسب تحديد األىداؼ كاختيار المحتكل
 .فيوالمتعمـ الذم يعيش 

  بالظكاىر الطبيعية ىي األىـ، كيأتي بعدىا المكاد  مكاد الدراسية الخاصةاؿتعتبر
 .الدراسية األخرل األقؿ ارتباطا بالظكاىر الطبيعية كالمغكيات كالدراسات األدبية
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 يتـ التركيز عمى البحث كاألسمكب العممي لبلستدالؿ عمى القيـ. 

 تعد التربية بحد ذاتيا ىدفا. 

 ما ينطبؽ عمى محتكل المنياج إف األمكر نسبية كليست مطمقة، كىك. 

 يراعى فيو المعمكمات التي يحتاج إلييا المتعمـ  إف تصميـ المنياج يتـ بحيث
 .لمكصكؿ إلى الحقيقة

 لمخصائص النمائية المختمفة لممتعمميفا تصميـ المناىج يتـ تبع. 

 (Pragmatism) النفعية– الفمسفة البراجماتية : ثانياً 

تطكرت أفكار ىذه الفمسفة، التي تعكد اصكليا إلى الفيمسكؼ ىيرامميطس 
، في الكاليات المتحدة االمريكية خبلؿ القرف التاسع عشر كمطمع ( ؽ ـ535-475)

، كتقـك (1952_1859)العشريف عمى يد بيرس كجيمس كمف  ـ جكف ديكم القرف 
 كؿ شئ يجب أف يخضع لمتجربة كالبرىاف، فيي ال تعترؼ اعتبارىذه الفمسفة عمى 

كتسمى ىذة الفمسفة أيضا بالفمسفة . اال بأىداؼ متغيرة بتغير ظركؼ الزماف كالمكاف
النفعية، الف المياجريف الذيف كصمكا إلى االرض الجديدة  التقدمية أك التجريبية أك

كاجيتـ الك ير مف المشاكؿ، لذلؾ كانكا يخضعكف االمكر إلى التجريب كالتعديؿ الف 
. البقاء لؤلفضؿ كاالنفع

المبادئ التي تقوم عمييا الفمسفة البراجماتية 
 التربية ىي الحياة. 

  يتـ التعامؿ مع اإلنساف عمى انو كؿ متكامؿ، عقؿ كركح كجسد كمشاعر، ال
 .اآلخريف لكؿ فرد طبيعتو الخاصة التي تميزه عف أفانفصاؿ عف بعضيا، كما 

 الم ؿ كالقيـ متغيرة، تتغير بتغير المجتمع كالزماف كالمكاف. 

 المعايير النفعية تمعب دكرا بارزا في سمكؾ كشخصية الفرد. 

 المعنى الحقيقي لؤلشياء يتـ التعرؼ عميو عف طريؽ التجربة كاالختبار . 
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  قكانيف ؿاإلنساف يجرب كمف خبلؿ التجريب تبرز الم ؿ التي تنفعو، فبل كجكد
 .أخبلقية مطمقو

: ةالتربية في ضوء الفمسفة البراجماتية تقوم عمى المبادئ اآلتي
 لمتعديؿ كحسب التطكرات التي تحدث المناىج الدراسية مرنة قابمة. 

  نما المنفعة المترتبة عمى ىذه المعرفة، لذلؾ فاف المعرفة ال تقصد لذاتيا كا 
المنياج يحتكم عمى الخبرات التي ليا عبلقة كمنفعة مباشرة بحياة المتعمـ 

 .الحاضرة

 يشترؾ الطمبة في تصميـ البرامج كاألنشطة كالخبرات التي تحكييا المناىج. 

 مراعاة قدرات المتعمميف المختمفة كميكليـ كاتجاىاتيـ كحاجاتيـ. 

 المنيج كحده كاحده ال تنفصؿ مكاده عف بعضيا البعض. 

  كغيرىا لدل المتعمـ كاالبتكارم التفكير كاإلبداعي أنكاعيركز المنيج عمى تحقيؽ 
 .عف طريؽ حؿ المشكبلت

  اف التعميـ عممية استقصاء كبحث كليس تمقيفإالمنيج المتمركز حكؿ المتعمـ يرل 
 .اكحفظ

  التنظيمات الحدي ة لممنياجأحديعد منيج النشاط الذم يرجع إلى جكف ديكم . 

  اإلمكافيتـ التدريس بشكؿ طبيعي في مكاقؼ غير مقيدة قدر. 

 تقيس القدرة عمى التفكير كعمى تطبيؽ األفكار االختبارات . 

 (Idealism) الفمسفة المثالية: ثالثاً 
تعكد ىذه الفمسفة إلى عيد اإلغريؽ كتحديدا إلى أفبلطكف، كحدي ا تعكد إلى 

 تقـك ىذه الفمسفة عمى  بكت األىداؼ التربكية إذ. ىيجؿ كديكارت كستالكزم كفركبؿ
عالـ حسي ممئ : كالنظر إلى العالـ بشمكلية باستخداـ العقؿ، فالعالـ لو شكبلف

 بالشركر كاال اـ، كعالـ الم ؿ الممئ بالحؽ، كيرجع الجسـ إلى عالـ الحس المادم،
.  اإلنسافافميزمما  كىما  كىما جكىر العالـ،،كالعقؿ إلى عالـ الركح



ستراتيجيات معاصرة في تدريس مناىج    الجامعة االردنيةصادق الحايك. د. أ....التربية الرياضيةوا 
 

198 

: ركائز اآلتيةالترتكز ىذه الفمسفة عمى 
  الظكاىر الطبيعية المادية ىي حقيقة ألنيا تأتي مف فيجميع األشياء المكجكدة 

.  العقؿ بياانفعاؿ
  أساسا في ىذه الحياة المادية تماما عمى العقؿاإلنسافيرتكز كجكد . 

 القيـ الم الية  ابتة ال تتغير، لذلؾ فإنيا تيتـ بالتربية القائمة عمى الديف كالقيـ. 

: ة اآلتيالمبادئالتربية في ضوء ىذه الفمسفة تقوم عمى 
 االىتماـ بتنمية العقؿ كالركح عمى حساب تنمية الجسـ .
 المعرفة النظرية أفضؿ كأىـ مف المعرفة العممية التطبيقية. 

 الم ؿ األعمى بالنسبة لممتعمميف ال يمكف االستغناء  المعمـ نمكذج لمفضائؿ، كىك
 .عنو

 االىتماـ بميكؿ كرغبات المتعمميف. 

  اآلخريفالتركيز عمى ممارسة العدالة االجتماعية كاحتراـ. 

  كالتمقيفكاالطبلعالمنيج المدرسي  ابت يقـك عمى القراءة . 

  يركز المنيج عمى منيج المكاد الدراسية التقميدية المنفصمة كالديف كالفمسفة
 . كالرياضيات كالتاريخ كاألدب

  ال قافيرث آخر، أم يركز عمى اإلإلى المنيج ينتقؿ مف جيؿ. 

 لمحتكل المنيج بصكرة منظمة كجيدة يتـ اإلعداد. 

 يستخدـ العقاب البدني مف أجؿ المحافظة عمى النظاـ كاليدكء في الصؼ. 

 (Existentialism)الفمسفة الوجودية : رابعاً 
، (1855-1813)بدأت ىذه الفمسفة عمى يد الفيمسكؼ الدانماركي كيركجارد 

، تقـك ىذه الفمسفة عمى أنو ال (1980- 1905)كحدي ا عمى يد الفرنسي بكؿ سارتر
تحركو بكساطة مسممات  أك تكجد قكة خارج االنساف تسيره أك تسيطر عمى مستقبمو،
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نتاج ما يصنعو بنفسو، فاالنساف مكجكد، كالكجكد  حضارية مكرك ة، فالفرد حر كىك
يعيش في عالـ دائـ التغير كالتطكر  الحقيقة الكحيدة في الككف، كىك االنساني ىك

.  كمميء بالمتناقضات
:  وترتكز ىذه الفمسفة عمى الركائز اآلتية

 مف خبلؿ فيمو لكجكده كتفاعمو مع الحياة اإلنسافتتـ عممية الفيـ عند  .
  القيـ التي يراىا مناسبة لحياتواإلنسافيختار . 

  اآلخريف كالمختمفة عف المستقمةلكؿ فرد شخصيتو. 

  الذم ينكر كجكد اهلل عز كجؿ اإلنسافليس لمعالـ المادم أم معنى بدكف 
 .(كالعياذ باهلل)

 يصنع نفسو بنفسو كبكامؿ حريتواإلنساف . 

 التحرر مف القيـ الدينية كاالجتماعية  إلىالفكر الكجكدم فكر متحرر يدعك 
 .اإلنسانيةكاألخبلقية كالتركيز عمى الحرية 

:  التربية في ضوء ىذه الفمسفة تقوم عمى المبادئ اآلتية
 إيجاد بيئة تربكية حرة لممتعمـ الختيار األعماؿ التي يرغب القياـ بيا .
 باآلخريفالتأ ر  يطكر المتعمـ األفكار كالمعتقدات بنفسو دكف االعتماد أك. 

 أساليب التعميـ المنظمة غير مقبكؿ المناىج المخطط ليا مسبقا أك. 

  قدراتيـ كشخصياتيـ بأنفسيـاكتشاؼمساعدة المتعمميف عمى . 

 التركيز عمى الفرد كأساس لمعممية التعميمية . 

 المدرسة تكفر المناخ المناسب لمفرد كليس لمجماعة. 

  المناىج التعميمية شاممة لمظاىر الحياة التي تيـ الفرد كليس الجماعة لتشكيؿ
 .المستقبؿ

 نقؿ التراث ال قافي أمر غير مقبكؿ. 
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  التركيز عمى الخبرات التعميمية التي تركز عمى الفرد كالمناقشة كالحكار كتبادؿ
 .األفكار

  كظيفة المعمـ األساسية تشجيع المتعمـ عمى التعمـ فقط، كال ينادم بالتمسؾ
 . معاقبة المتعمميف باألخبلؽ الحميدة كضبط السمكؾ أك

ف الك ير مف مبادئ ىذه الفمسفة ال تتناسب كالفمسفة كتجدر اإلشارة ىنا إلى أ
 .التي تقـك عمييا المناىج في كزارة التربية كالتعميـ االردنية

األساسية الفمسفة االسالمية : خامساً 
لقد خمؽ اهلل سبحانو كتعالى الككف لخدمة االنساف، كخمؽ االنساف لعبادتو 

كليككف خميفتو في االرض، كعمى االنساف أف يمتـز باكامر اهلل سبحانو كتعالى كاف 
فالتربية كالتعميـ ليس ىدفيا . يسعى إلى فعؿ الخير كاالبتعاد عف الشر كاقامة العدؿ

دنيكنيا محضا كما عند اليكناف كالركماف، فغرض التربية كالتعميـ في االسبلـ دينيا 
 ليحيا  باهللف كاحد، كالفمسفة االسبلمية تقـك عمى إعداد الفرد المؤمفآكدنيكنيا في 

حياة كريمة في الدنيا دكف أف ينسى كاجباتو تجاه ربو أكالن كاآلخريف مف البشر  انيان 
كالشريعة االسبلمية شريعة ربانية كاممة شاممة في كتاب اهلل . ليفكز بالدنيا كاالخرة

كسنة رسكلو، كىي تكفي المسمميف مف المجكء لمفمسفات التي ىي مف كضع البشر 
كمافي بعضيا مف تناقضات أك انكار لكجكد اهلل أك مناسبتيا لفترة زمنيو محددة أك 

مجتمع محدد كما إلى ذلؾ، لذلؾ فاف الفمسفة االسبلمية تقـك عمى إيجاد تكازف ديني 
، كبناء الشخصية السكية المتكاممة النمكمف الجكانب النفسية كالبدنيو كمكدني

. كاالجتماعية كالدينية كالعقمية عف طريؽ اإلعداد العممي السميـ لمفرد منذ الصغر
تحقيؽ المصمحة كالنفع لمفرد كالجماعة معا في كؿ زماف  كيككف ىدؼ التعميـ ىك

كمكاف، دكف تعارض بيف مصمحة الفرد كمصمحة الجماعة، كما أف تغميب مصمحة 
. الفرد عمى الجماعة أك العكس امر غير مقبكؿ
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جدر االشارة ىنا إلى أف الفرد يبدأ حياتو في تفي ضكء ما سبؽ مف فمسفات، 
البيت حيث يتعمـ المغة كالعادات كالتقاليد كالمبادئ كالقيـ مف خبلؿ أفراد األسرة 

المحيطيف بو، كيستمر التعمـ كالتأ ير بشخصيتو حتى بعد دخكلو المدرسة، لذلؾ فاف 
األسرة كالمدرسة تمعباف دكران مشتركا في بناء شخصيتو، مف خبلؿ التعاكف كالعمؿ 

تكجيو بكيأتي دكر المنياج ىنا في زيادة التفاعؿ بيف المدرسة كاألسرة . المشترؾ
رشادىـ، كالتعرؼ عمى بيئة الطفؿ المنزلية لمعرفة العكامؿ كالظركؼ  أكلياء األمكر كا 

كىذا ما اكده العديد مف عمماء . المؤ رة في شخصيتو حتى يتعاكف الطرفاف في حميا
النفس عمى أىمية السنكات الخمس األكلى مف حياة الطفؿ في بناء كبمكرة شخصيتو، 

كمما زاد مف المسؤكلية الممقاة عمى عاتؽ المدرسة زيادة أعباء العمؿ الممقاة عمى 
الكالديف نتيجة زيادة متطمبات الحياة، فاصبح األباء كاألميات منشغميف عف تربية 

.  كتعميـ أبنائيـ بالصكرة البلزمة
كمف المؤسسات االجتماعية األخرل ذات العبلقة بالمنيج ىي المؤسسات الدينية 
كالمؤسسات الترفييية كاألندية كالجمعيات ككذلؾ كسائؿ اإلعبلـ فالمؤسسات الدينية 

في مجتمعنا العربي كالمسمـ تتم ؿ في المساجد كالجمعيات اإلسبلمية كالييئات 
أما عند الطكائؼ المسيحية فتتم ؿ المؤسسات الدينية في . كمراكز تحفيظ القراف الكريـ

 تمعب ىذه المؤسسات الدينية دكران بارزان إذ. الكنائس كالتجمعات الدينية المتنكعة
.   الناس فيما يتعمؽ بالنكاحي الدينية العقائدية كاألخبلقيةفيكمؤ ران 

كلممؤسسات األخرل كاألندية كالسينما كالمسرح كالجمعيات كالمكتبات كالمتاحؼ 
أيضا دكر في تربية كت قيؼ أبناء المجتمع كمساعدتيـ عمى قضاء أكقات تركيحية 

إيجابية، كعمى المدرسة أف تمعب دكران ميمان كمنسقان مع ىذه المؤسسات لمتعاكف 
كما تمعب كسائؿ اإلعبلـ كالصحافة كاإلذاعة كالتمفزيكف . ال قافي كالتربكم بينيـ

 انتشرت ىذه الكسائؿ كتيافت الناس إذكاالنترنت دكران رياديان كطميعيان في تربية األفراد، 
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عمييا كدخمت كؿ بيت، كليذا يجب أف تخضع لمرقابة كاإلشراؼ، كاف يككف ىناؾ 
.  تنسيؽ لمعمؿ بيف ىذه المؤسسات كالمؤسسات التربكية المختمفة

كمما سبؽ فاف لممؤسسات المختمفة كالمناىج الدراسية دكران في حؿ المشكبلت 
االجتماعية كالتعامؿ معيا، كال يقتصر دكر المدرسة كالمنيج عمى نقؿ التراث ال قافي 

يجاد الحمكؿ ليا مف قبؿ  كالمحافظة عميو، بؿ يتعداه إلى عرض المشكبلت كا 
. المتعمميف كتركيز محتكل المنيج كأنشطتو عمى ىذه المشكبلت كالحمكؿ المناسبة ليا

عاني منيا فئة كبيرة مف الشباب مف المشكبلت تكتعد مشكمة كقت الفراغ التي 
االجتماعية التي تحتاج إلى مناقشة كحمكؿ كالى تكجيو المتعمميف إلى االستخداـ 
األم ؿ لكقت الفراغ لتحقيؽ الفائدة كذلؾ مف خبلؿ ممارسة األنشطة الرياضية 

المتنكعة كاألنشطة ال قافية كالرحبلت كممارسة اليكايات المختمفة كالمتنكعة المتعمقة 
قامة العبلقات االجتماعية مع  بالمطالعة كالقراءة كالنشاط الفني المكسيقي كالمسرحي كا 

. اآلخريف كما إلى ذلؾ

األسس النفسية والتربوية لممنيج 
المتعمـ، فالعممية التربكية قائمة عمى  إف محكر العممية التعميمية التربكية ىك

تنمية كتربية المتعمـ كتطكير قدراتو مف جميع الجكانب البدنية كالعقمية كالنفسية 
ما يتعرض لو المتعمـ مف  ؼ. المتكازنةالمتكاممة الشخصيةلمكصكؿ إلى كاالجتماعية 

اال محصمة عامميف ىما   كالدتو كحتى مماتو ما ىكذخبرات كمكاقؼ، كما يتعممو مف
لذلؾ فاف المسؤكلية الكبرل تقع عمى عاتؽ المؤسسات التعميمية . البيئة كالكرا ة

 يؤىميـ لمحياة االتربكية ككاضعي المناىج ككنيـ المسؤكليف عف نمك األطفاؿ نمك
مف خبلؿ مناىج عممية تتناسب كخصائص المتعمميف النمائية كذلؾ  ،كالتفاعؿ معيا

كتراعي حاجاتيـ كميكليـ كرغباتيـ، كبالتالي فاف عدـ مناسبة المناىج لطبيعة 
المتعمميف كالمرحمة النمائية ال يساعد عمى تحقيؽ األىداؼ المرجكة، ال بؿ قد يؤدم 
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إلى نتائج عكسية كمشاكؿ نفسية كبدنية كاجتماعية كخاصة في حاؿ عدـ إعطاء 
 الميارم أك أعمى مف المستكل البدني أك اعطائيا بمستكل ، أك مناسبةأنشطة رياضية

ما يؤدم إلى االصابات كالنفكر مف المشاركة باألنشطة  العقمي لممتعمميف، كىك
كعميو فاف تحقيؽ األىداؼ المرجكة كالكصكؿ إلى المتعمميف كجذبيـ . الرياضية

لممشاركة الفعالة ال تتـ دكف أف يككف ىناؾ دراية جيدة بطبيعة المتعمميف 
.  كخصائصيـ النمائية

اف معرفة خصائص المتعمميف النمائية تعد متطمبا أساسيا يجب تكفره عند 
كاضعي المناىج، كخاصة أف ىذه الخصائص النمائية كما يرتبط بيا مف معارؼ 
كمعمكمات قد اصبحت متكفرة بك رة كسيكلة في ضكء الكـ اليائؿ مف الدراسات 

 (النفسية كاالجتماعية كالبدنية كالعقمية كالميارية)العممية التي تغطي كافة جكانب النمك
كلجميع المراحؿ السنية، كما أف معرفة كاضعي المناىج ليذه الخصائص يساعدىـ 

في فيـ ىذه الفئات ككضع المناىج كالبرامج كاألنشطة المناسبة ليـ بحيث تساعد في 
كتساب الميرات الحياتية التي تمكنيـ مف  شباع ميكليـ كرغباتيـ كا  تطكير قدراتيـ كا 

.  حؿ مشكبلتيـ اليكمية
كتمعب األسس النفسية دكران ىاما كبارزان في عممية التعمـ كفي تطكير قدرات 

المتعمميف، فيي المحرؾ األساس لمتعمـ الفعاؿ، كبالتالي فاف تحقؽ األىداؼ 
تـ ما لـ تقـ المناىج عمى فيـ حقيقي لؤلسس كالميارات النفسية مالمكضكعة ال 
كالخبرات  كالحاجات كالميكؿ كاالتجاىات كالرغبات كالدكافع كاالستعدادات الخاصة بيـ

كبالتالي فاف الخبرات التربكية التي تقدميا المناىج . السابقة ليـ كما إلى ذلؾ
لممتعمميف تتضمف تفاعؿ المتعمـ ببيئتو المحيطة المعدة إعدادان سميمان في ضكء قدراتو 
كحاجاتو كميكلو كرغباتو، كأف تككف مرتبطة بالخبرة السابقة كالبلحقة، كتككف مستمرة 

تنتيي عند مرحمة سنية معينة، كما يجب تككف الخبرة متطكرة تبعان لتطكر  ال تقؼ أك
.  نمك المتعمميف
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 يجب مراعاتيا عند بناء مناىج التربية الرياضية  خاصة بأسس النموئمباد
النمكعممية مستمرة كتدريجية كمتتابعة تبدأ مع بدء الحمؿ كتستمر طيمة فترة حياة : أوالً 

كما ال يكجد تغيرات مفاجئة  فبل يكجد فكاصؿ محددة بيف مراحؿ النمك، الفرد،
. سنيةاؿلممرحمة  بعاذلؾ تفي نمك األفراد بؿ ىي تغيرات ممحكظة تدريجية ك

كتتغير ميكؿ كقدرات كحاجات كاستعدادت األفراد مف مرحمة إلى أخرل بشكؿ 
 المناىج عمييـ مراعاة أف تككف م، لذلؾ فاف مصمـمفاجئاتدريجي كليس 

الخبرات التي يكفرىا المنياج لممتعمـ امتدادان لخبراتو السابقة كتمييدان لخبرتو 
.  البلحقة

خر مف حيث سرعتيا كمستكاىا كنمطيا، إلى آالنمكعممية فردية تختمؼ مف فرد : ثانياً 
زمنية محددة كمنتظمة لمجميع، كما ال  ال يسير كفؽ معادالت حسابية أك فالنمك

ف كلدا في يـك مكعميو نجد أف شخص. يسير بسرعة منتظمة مف سنة إلى أخرل،
 مختمفاف في الطكؿ كالكزف كطكؿ األطراؼ، كما قد كلكنيماكاحد كساعة كاحدة 

يختمفاف الحقا في النمكالجسمي كالعقمي كالمعرفي كاالنفعالي كمستكل الذكاء، 
كعمى المربي أال يتكقع أف يتعمـ األفراد في نفس السف ميارات معينة بنفس 

مراعاة المنيج لمفركؽ الفردية بيف المتعمميف في الصؼ الكاحد  ؼ.المستكل
يتطمب تقديـ خبرات كميارات متنكعة كمختمفة تمكف الجميع مف المشاركة تبعان 

.   في طرائؽ كأساليب كاستراتيجيات التدريسكتنكيعلقدراتيـ كميكليـ كاتجاىاتيـ، 
  الجسمية كالعقمية كالنفسية كاالجتماعية، فيذهالجكانب؛ينمكالفرد مف جميع : ثالثاً 

. متصمة كمتفاعمة مع بعضيا البعض كىي تؤ ر في بعضيا البعضالجكانب 
 لمكلكد الجديد يككف عاجزان عف الحركة في بدايتو، لذلؾ نجد أف نمكه المعرفيفا

كاالجتماعي يككف محدكدان جدان، فبل يعرؼ سكل األشخاص الذيف يرأىـ امامو 
كيتفاعؿ معيـ، كعندما يزداد نمكه الجسمي كالحركي، يصبح قادران عمى الحركة 
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المدرسة، فيتعرؼ عمى أصدقاء جدد  في الحضانة أك كالمعب مع مف حكلو أك
لذلؾ .كيكتسب خبرات جديدة مما ينعكس عمى نمكه االجتماعي كالنفسي كالعقمي

 المنيج أف يختاركا الخبرات التربكية كاألنشطة التي يراعي فييا معمى مصمـ
االىتماـ بجكانب النمكالمختمفة باعتبارىا أجزاء متصمة كمتكاممة تؤ ر في 

. بعضيا البعض، كاف ينظر لممتعمـ عمى انو كامؿ متكامؿ
 

يؤ ر مستكل النمكفي مستكل التعمـ الذم يمكف أف يصؿ إليو المتعمـ، فقدرة : رابعاً 
المتعمـ عمى التعمـ كالمستكل الذم يصؿ إليو يتكقؼ عمى مستكل النمكالجسمي 

الكقكؼ إال إذا استكمؿ  كالعقمي كالنفسي كاالجتماعي، فالطفؿ ال يتعمـ المشي أك
كما انو ال يتعمـ إال  نمك بعض العضبلت الكبيرة كاألعصاب كغير ذلؾ،

العمميات الحسابية أك خطط المعب التي تتناسب مع نمك كنضج خبليا معينة 
ف عمى مصممي المناىج مراعاة مستكيات المتعمميف إداخؿ المخ، كجممة القكؿ 

كقدراتيـ المختمفة عند اختيار أنشطة ذلؾ المنيج، كعمى المعمـ أيضا اختيار 
اقؿ مف  األنشطة المناسبة لمستكيات كقدرات المتعمميف بحيث ال يككف أعمى أك

. اشى معوامستكياتيـ بؿ تتحدل قدراتيـ كتتـ
يسير النمكمف العاـ إلى الخاص كمف الكؿ إلى الجزء، فالطفؿ في بداية : خامساً 

حياتو عندما يريد أف يصؿ إلى شيء فإنو يحرؾ جسمو كامبلن،  ـ بعد فترة 
زمنية يبدأ بتحريؾ اليديف،  ـ يد كاحدة  ـ أصابع، كما أف تصميـ المنياج يجب 

كالتي الجشطمتية أف يتـ تنظيمو تبعان لمطريقة الكمية التي تنادم بيا المدرسة 
تركز عمى أف إنفعاؿ الفرد يبدأ مف العاـ إلى الخاص، كيجب أف نعممو الجرم 

. أكالن  ـ نعممو حركة الرجميف كالذراعيف ا ناء الجرم كىكذا
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 تمعب البيئة المحيطة لممتعمـ دكران ىاما إذيتأ ر النمكبالبيئة المحيطة لمتعمـ، : سادساً 
في عممية النمكمف النكاحي العقمية كالجسمية كاألخبلقية كالكجدانية كاالجتماعية 

البيئة االجتماعية المحيطة  طبيعة البيئة الجغرافية أك كالنفسية، فالبيئة الغنية أك
ق كيكفر ئلذلؾ نجد أف البيت الذم ييتـ بنمكأبنا. تؤ ر في نكاحي النمكالمختمفة

ليـ جميع المستمزمات التي تساعدىـ عمى تنميو كتطكير القدرات العقمية 
الذم ال يعطي األبناء االىتماـ  كالجسمية كغيرىا يختمؼ عف البيت الفقير أك

. كالرعاية الكافييف
كمما سبؽ فاف المناىج الحدي ة ىي المناىج التي تعمؿ عمى تمبية ما يسمى 

 كالتي تعرؼ عمى أنيا احتياجات (Development Tasks)بمطالب النمك
فإشباع متطمبات مرحمة ما   حياتو،فيمرحمة زمنية محددة  كمتطمبات الفرد في فترة أك

المرحمة التالية بنجاح، كيجعمو يشعر باإلنجاز  كالتقدـ نحك يساعده عمى النمك
كالسعادة، كالعكس صحيح في حاؿ عدـ إشباع متطمبات المرحمة تجعمو يشعر بالفشؿ 

إشباع جميع  ما قد يؤ ر عمى التقدـ لممرحمة التالية كالتكيؼ أك  كىككاليأس،
 .متطمباتيا
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مفيوم تطوير المنيج 
 كانت تتـ بطريقة عشكائية لكنيا عرفت عممية تطكير المناىج منذ زمف بعيد

منطقية، ككانت تركز عمى الكتاب   كال تقـك عمى أسس عممية أك غير مدركسة،جزئية
اما . ، فتتـ عممية الحذؼ أك التغير أك التعديؿ بمحتكيات المادة المقررةفقطالمدرسي 

في كقتنا الحالي فقد اصبح التطكير يركز عمى جميع مككنات المنيج كعناصر 
، (كاالستراتيجيات كالطرائؽ، كالتقكيـ الكسائؿ كاألنشطة، المحتكل، األىداؼ،)المناىج 

باالضافة إلى كؿ ما لو عبلقة بالمنيج داخؿ المؤسسة التعميمية كخارجيا مف 
المعمميف، كالمتعمميف، كاألنشطة التعميمية، كاإلدارة، كاالمكانات، كأكلياء االمكر، 

. كمؤسسات المجتمع كما إلى ذلؾ
  ر في تطكير المناىج التعميميةأكمف التربكييف المعاصريف الذيف كاف ليـ 

. الذم انشأ معمبل لتطكير المنيج في جامعة ككلكمبيا االمريكية (Bruner) بركنر
منيج )الذم ركز عمى ميكؿ كاتجاىات االطفاؿ كاىتماماتيـ  (Dewey)كجكف ديكم 

كما ركز عمى الخبرة التربكية  ليككف أساسا لبناء كتطكير المنيج المدرسي، (النشاط
التي يكتسبيا الطفؿ في البيئة التعميمية التعممية المعدة كأساس مككف لممنيج كليس 

التي اكدت عمى ضركرة  (Taba)كىيمدا تابا . (منيج المادة الدراسية)المقرر الدراسي 
ربط الخبرات العممية التي يكتسبيا المتعمـ مف خبلؿ الممارسة الميدانية بالمادة 

المرتبطة بالمادة الدراسية  الدراسية، فيككف التركيز عمى ميكؿ كرغبات المتعمميف
 كجية نظر ميمة لتطكير المناىج كذلؾ مف خبلؿ (Tyler) ـ كاف لتايمر . النظرية

: لتغطي جميع عناصر المنياج كىي (المعركفة عالميا)االربعة  اإلجابة عف اسئمتو
 .(األىداؼ)ما ىي األىداؼ التي يجب عمى المدرسة تحقيقيا؟  .1

ما ىي الخبرات التعميمية التربكية المناسبة لتحقيؽ األىداؼ السابقة؟  .2
 .(المحتكل)
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األساليب )كيؼ يتـ تنظيـ الخبرات التعميمية لتحقيؽ المتعمـ النشاط الفعاؿ؟  .3
 .(كاألنشطة

 (التقكيـ)كيؼ تتـ عممية تقكيـ الخبرات التعميمية؟  .4

كؿ ما تقدمو المؤسسة التعميمية مف خبرات  المنيج بمفيكمو الكاسع كالشامؿ ىك
مربية داخميا أك خارجيا بيدؼ تحقيؽ التنمية الشاممة لممتعمـ مف النكاحي  تربكية

الجسمية كالعقمية كاالجتماعية كاالنفعالية إلعداده لمكاكبة التطكرات المعاصرة، 
 أك أك ر مف الجكانب المتعمقة بو كالمادة اكبالتالي فاف التطكير يتضمف كاحد

ستراتيجيات التدريس،  التعميمية، كالمتعمميف، كالمعمميف، كاألنشطة التعميمية كطرائؽ كا 
كيقصد . كما إلى ذلؾ لمكصكؿ إلى األىداؼ المكضكعة كاإلدارة، كاالمكانات

 تقـك  إذبالتطكير اعادة النظر في المنيج بغرض االرتقاء بجميع عناصره كجكانبو،
م ؿ عدـ مكاكبتو تطكير المنيج عمى االحساس بكجكد مشكمة في المنيج  عممية

تطكرات كمجريات الحياة في ضكء ما تكصمت اليو عممية تقييـ المنيج مف نقاط 
تعديؿ أك  ضعؼ كنقاط قكة، كبذلؾ تتكلد الرغبة كالشعكر بضركرة إجراء حذؼ أك

. في تحقيؽ األىداؼ المرجكة تبديؿ عمى المنيج لمعالجة العجز الحاصؿ
 ( development)وتطويره  (change)الفرق بين تغير المنيج 

 : ابرزىا أفيمكف تحديد الفرؽ بيف التغيير كالتطكير بعدد مف النقاط
 االسكء األفضؿ كقد يحدث نحك التغيير قد يحدث نحك. 

 قد يؤدم إلى تحسف في العممية التعميمية كقد يؤدم إلى التخمؼ التغيير. 

 قد يحدث في طبيعة المناىج نتيجة لعكامؿ طبيعية أك مف صنع االنساف  يرمتغاؿ
مما يؤدم إلى تغيرات قد تككف سمبية أك إيجابية م اؿ ذلؾ البراكيف، الزالزؿ، 

أم أف التغير قد يحدث في  الخ،....الحركب،  كرات التكنكلكجيا كاالتصاالت
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بعض الحاالت بغير ارادة االنساف كاحيانا بارادتو كيككف االنساف غير راض 
 .عنيا

 مكضكع معيف بالمنياج أك التغير قد يككف جزئيا أك كميا لجانب. 

 التغيير قد ال يؤدم إلى تطكير. 

  التغير يتـ دكف حاجو إلى إجراء عممية التقييـ في ك ير مف االحياف في جانب
كما يمكف القكؿ أف التغير قد يككف جزئيا أك كميا  مف جكانب المنيج المختمفة،

 .مكضكع معيف بالمنياج أك لجانب

:  فإنوالتطكير أبرز سمات اما
 مبني عمى أساس عممي سميـ. 

 يؤدم إلى تحسف كتقدـ في العممية التعميمية التعممية . 

 يحتاج إلى تغير، بينما التغير قد ال يؤدم إلى تطكير. 

 كبتخطيط منو يحدث بارادة االنساف. 

 التطكير يككف شامبل لجميع جكانب المنياج.  

 يتـ التطكير في ضكء نتائج التقكيـ  .
المنياج   (development)وتطوير ( building )الفرق بين بناء

ىناؾ اختبلؼ ميـ بيف البناء كالتطكير، فالبناء يعني أف نبدأ مف الصفر، أم ال 
ا التطكير يتـ عمى شيء مكجكد ـ، بيف(بناء منيج جديد)يكجد قاعدة أك منيج سابؽ 

اصبل، كما أف بناء المنيج يتطمب مراعاة ميكؿ كرغبات كحاجات المتعمميف 
كاتجاىاتيـ كمشكبلتيـ كما إلى ذلؾ مف عناصر كخصائص خاصة بالمتعمميف تؤخذ 
بعيف االعتبار عند البناء، بينما التطكير يتطمب التعرؼ عمى ما طرأ مف تغير عمى 
اتجاىات كميكؿ كحاجات المتعمميف،  ـ تبدأ مف ىناؾ االنطبلقة لتحسيف المناىج 

. كتطكيرىا لتتناسب مع ىذه الخصائص كالمتطمبات
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 أىمية تطوير المنياج في التربية الرياضية 

اف ما تشيده الحياة مف تغير كتطكر في كافة المجاالت العممية كاالجتماعية 
كالسياسية كاالقتصادية تتطمب مف التربكييف كالقائميف عمى العممية التعميمية أف 
يكاكبكا ىذه التغيرات لممساعدة في إعداد جيؿ قادر عمى مسايرة ىذه التغيرات 

كالتكيؼ معيا كالتأ ير فييا، كيككنكا قادريف عمى اتخاذ القرارات المناسبة في مكاجية 
كاالنتاج ليككنكا مكاطنيف  مشكبلت الحياة، كذلؾ المشاركة الفاعمة في التطكير

كال يتـ ذلؾ اال مف خبلؿ تطكير المناىج الدراسية المختمفة . صالحيف في مجتمعاتيـ
.  بناء المجتمع كتطكيره التي تعتبر الكسيمة األىـ في

 دواعي تطوير المنياج في التربية الرياضية

مرتبطة بعدد مف  اف دكاعي أك اسباب تطكير المنيج متعددة كمتنكعة، كىي
المظاىر كالعناصر المؤ رة في العممية التعميمية التربكية، كمف أىـ دكاعي التطكير ما 

: يأتي
: قصكر المناىج الدراسية الحالية في تمبية متطمبات الفرد كالبيئة كالمجتمع: أوالً 

ف كرة المعمكمات كاالتصاالت كالتكنكلكجية المعاصرة ادت إلى أنماط كميارات 
حياتية جديدة يحتاجيا األفراد كالمجتمعات، كىذه التغيرات كالتطكرات تمس كؿ فرد 

ف عمى المناىج احداث مككؿ مجاؿ مف مجاالت الحياة مما يفرض عمى القائـ
الكيؼ ال عمى الكـ في إعداد   التربكية التعميمية لتركز عمىاألىداؼتغييرات في 

: مف العكامؿ اآلتية أك ر في المناىج الحالية إلى عامؿ أك كقد يعكد القصكر. األفراد
 عدـ كجكد فمسفة تربكية كاضحة كمحددة ينطمؽ منيا المنيج. 

 في مستكياتيـ كبالتالي عدـ قدرتيـ عمى تحقيؽ  القصكر في إعداد المعمميف أك
 .االىدؼ المنشكدة

 عدـ كضكح األىداؼ التربكية كصعكبة تحقيقيا. 
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 ك رة التسرب أك الرسكب كبالتالي ىبكط مستكل الطمبة. 

 قصكر في االمكانات كاالجيزة كالكسائؿ التعميمية المساعدة في تحقيؽ األىداؼ. 

 قصكر في األنشطة التعميمية المرافقة لؤلنشطة الصيفية. 

 قصكر اإلدارة التربكية في متابعة التطكرات كالتغيرات الحاصمة. 

 عدـ ايماف القائميف عمى العممية التعميمية التربكية بضركرة التطكير. 

 قصكر في استخداـ عممية التقكيـ. 

تعميمية تتطمب  اقتصادية أك سياسية أك أزمات اجتماعية أك حدكث تطكرات أك: ثانياً 
.  متيا كمناسبتيا ليذه التغيراتءلمناىج لمعرفة مدل مبلامراجعة 

: الحاجات المستقبمية: ثالثاً 
تـ عف طريؽ الدراسات ملمفرد كالمجتمع  اف التنبكء باالحتياجات المستقبمية

العممية لمماضي كالحاضر لمتنبكء بالمستقبؿ، كىذا يسيـ في فيـ حاجات الفرد 
. كالمجتمع، كعمى أساسو يتـ تطكير المناىج

التطكر العممي كالتكنكلكجي كنتائج البحث العممي، كما يترتب عميو مف : رابعاً 
استخداـ لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، كمف تغير اجتماعي متسارع، 

كانفتاح عمى العالـ، كسيكلة في الحصكؿ عمى المعمكمة، كاالقتصاد المعرفي، 
، تؤدم إلى ضركرة اعادة (Globalization)كبركز ما يسمى بحالة العكلمة 

. النظر في المناىج كتطكيرىا

مراحل تطوير المناىج  
تحديد ؿمراحؿ تشكؿ فيما بينيا نسقان  تمر عممية تطكير المناىج بعدة خطكات أك

: عممية التطكير، كىذه المراحؿ ىي
كذلؾ نتيجة الشعكر بعدـ اإلحساس الحقيقي بضركرة إجراء عممية التطكير، : أوالً 

 المنب ؽ مف عكامؿ مختمفة ، ىذا الشعكرالرضا عف العممية التربكية التعميمية
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كتدني المستكل العممي لممتعمميف، كزيادة عدد الراسبيف كالمتسربيف مف 
المدارس، كنتائج األبحاث العممية، كالدراسات التي تؤكد عمى ضركرة التحسيف 

تنمي اإلحساس لدل العامة كالقائميف عمى مجتمعة كالتطكير، فيذه العكامؿ 
 .العممية التربكية التعميمية بضركرة إجراء عممية التطكير

إجراء عممية التقكيـ لممناىج كجمع المعمكمات الكافية المتعمقة بالجانب المراد : ثانياً 
تطكيره في المناىج في ضكء المستجدات العممية، كحاجات المتعمميف كرغباتيـ 

. كقدراتيـ، كحاجات المجتمع كمطالبو كالحياة المعاصرة
تييئة الرأم العاـ ككؿ مف لو عبلقة بالعممية التربكية حكؿ عممية التطكير، الف : ثالثاً 

 عف العممية المسئكليفإنفعاؿ الرأم العاـ لنكاحي القصكر بالمناىج، كتييئة 
التعميمية ذىنيان كنفسيان، كاالقتناع بضركرة التطكير يساعد في إنجاح عممية 

. التطكير
 تحديد المحتكل كاختيار فيتحديد األىداؼ كترجمتيا إلى معايير تساعد : رابعاً 

 يتـ تحديد األىداؼ في ضكء فمسفة التربية كحاجات المجتمع إذاألنشطة، 
. كالمتعمميف كالمعرفة العممية

كتتميز بالترابط كالتكامؿ  عمى أسس عممية، تقـك كضع خطة تطكير المناىج: خامساً 
كما يتـ  كاالستمرارية كالشمكؿ، كيشرؼ عمييا عدد مف الخبراء كالمختصيف،

 بحيث تتناكؿ كضع الخطة في ضكء التكقعات المستقبمية كاإلمكانات المتاحة،
تحديد نكع التنظيـ المنيجي كمحكره إذا كاف يدكر حكؿ المادة الدراسية أـ حكؿ 

المتعمـ كميكلو كاتجاىاتو، كما يتـ اختيار الخبرات التعميمية كاألنشطة 
. كاستراتيجيات كطرائؽ التدريس كاألساليب كالكسائؿ المستخدمة
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يتـ تجربة المناىج بعد االنتياء مف عممية التطكير : تجريب المنيج المتطكر: سادساً 
 عمى بعض المدارس كالصفكؼ التي تم ؿ عينة مف المجتمع الكمي لتجربة

المنيج، بعد ذلؾ يتـ تحديد نكاحي القكة كالضعؼ لكؿ مككف أك عنصر  كتنفيذ
. مف مككنات المناىج

جراء التعديبلت البلزمة: سابعاً  . تحميؿ كمناقشة نتائج عممية التجريب كا 
تييئة الظركؼ كاإلمكانات البلزمة لتنفيذ المنيج المتطكر، حيث يتـ تزكيد : ثامناً 

كأدلة المعمـ، كالمبلعب   المطمكبة،كاألدكات كاإلمكانات باألدكاتالمدارس 
. لممعمميف كما إلى ذلؾ كالساحات، كعقد الدكرات التأىيمية

. تعميـ المنيج المطكر عمى كافة المدارس: تاسعاً 
متابعة المنيج تقتضي بالضركرة التقكيـ ؼتقكيـ المنيج كمتابعة تنفيذه، : عاشراً 

جراء التعديبلت المناسبة بعد كؿ عممية تقكيـ، كتتـ عممية التقكيـ  المستمر لو، كا 
كالمعمميف كالمتعمميف كالمكجييف  كالتغذية الراجعة عف المناىج مف قبؿ المعنييف

ككؿ مف لو عبلقة، كذلؾ مف خبلؿ عقد الندكات لمتعرؼ عمى اآلراء كالشكاكم 
. كمتابعة ذلؾ

معوقات تطوير المنيج  
تعد عممية تطكير العممية التعميمية التربكية عامة كالمناىج الدراسية خاصة غاية 
في الضركرة كاألىمية، إال أف ىذه العممية تكاجييا الك ير مف المعكقات كالصعكبات 
التي قد تقمؿ مف فاعميتيا كتحد مف قدرتيا عمى تحقيؽ أىدافيا المكضكعة، كيمكف 

: يأتي فيماتمخيص ىذه المعكقات التي تكاجو عممية تطكير المناىج 
 أف إذإستراتيجية كاضحة كشاممة لعممية التطكير،  معكقات تتعمؽ بعدـ كجكد : أوالً 

إستراتيجية كاضحة كمحددة متفؽ عمييا تقـك عمى بمكرة السياسة كالرؤية  غياب 
.  لمعممية التعميمية تعد مف المعكقات الميمة لعممية التطكيركاألىداؼ
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 الكاليات المتحدة األمريكية كالياباف كما فيالمقارنة بأنظمة تعميمية أك ر تقدمان : ثانياً 
كأنظمة التعميـ في الدكؿ يعيؽ عممية  كعدـ االستفادة مف خبرة كتجارب كغيرىا،

. التقدـ كالتطكير في المناىج كالعممية التعميمية
متمركزة حكؿ اؿك بالتجديدات التربكية القائمة عمى االقتصاد المعرفي عدـ األخذ: ثالثاً 

سيـ في مما م تطكر عممي كتكنكلكجي ك كرة االتصاالت، ق مفرافؽ كما مالمتعمـ،
إعداد أفراد فاعميف كمؤ ريف في مجتمعاتيـ، مؤىميف فكريان كاجتماعيان، قادريف 

 است مارا أصبح المعرفة، فاالست مار في عصر االقتصاد المعرفي  إنتاجعمى
فالمعادلة   الماؿ المادم،كرأسبالعنصر البشرم بدال مف االست مار بالسمع 

 القكة االقتصادية عائدة عمى مف يمتمؾ رأس الماؿ اعتبارالقديمة القائمة عمى 
 القكة االقتصادية  إذ أصبحتالمادم كالمكارد الطبيعية لـ تعد صحيحة بالمطمؽ،

الحقيقة تعكد لمف يمتمؾ المعرفة كيستخدـ التكنكلكجيا إلى جانب رأس الماؿ 
كعميو فاف تطكير المناىج يجب أف يككف قائما عمى تكظيؼ االقتصاد . المادم

المعرفي في العممية التعميمية التعممية، لخمؽ أجياؿ قادريف عمى استخداـ ىذه 
.  كاالبتكار كالتعمـ الذاتي المستداـاإلبداعالتكنكلكجيا كعمى 

أسس تطوير مناىج التربية الرياضية 
يرتبط تطكير المناىج في التربية الرياضية عمى أسس عامة تستند عمييا 

: المناىج في تطكيرىا كىي
 التطكير إلى فمسفة تربكية تعكس فمسفة المجتمع كالقيـ كالعادات يستندأف : أوالً 

الجديدة المطكرة يجب أال  (النتاجات)كالمبادئ التي يؤمف بيا، فاألىداؼ 
. تتعارض مع فمسفة التربية كالمجتمع

 أف لكؿ دكلة إذالعامة كالخاصة،  (النتاجات)أف يرتبط التطكير باألىداؼ : ثانياً 
أىدافيا الخاصة كسياستيا كاستراتيجيتيا التعميمية، كما أف لكؿ تخصص أىدافو 
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الخاصة، فالتطكر يجب أف يراعي تمؾ األىداؼ كالنتاجات الخاصة بالدكلة 
. كبالمنياج

فالتطكير يختمؼ عف التغيير بانو  أف يتسـ التطكير بالشمكلية كاالستمرارية، :ثالثاً 
كلكؿ مف  شامؿ لكؿ عناصر المنيج الكاحد، كلجميع المناىج، ليس جزئيا، فيك

لو عبلقة بالمنيج كالعممية التعميمية، كما أف عممية التطكير ال تحدد بزمف معيف 
. تقؼ عنده، لكنو عممية مستمرة كدائمة

أف يقـك التطكير عمى العمؿ التعاكني المشترؾ، فعممية التطكير ال يقـك بيا فرد : رابعاً 
غير مباشرة بالعممية  معيف بؿ مجمكعة مف األفراد الذيف ليـ صمة مباشرة أك

 .كتتكاتؼ مف أجؿ تحسيف المناىج كتطكيرىا التعميمية، بحيث تتضافر الجيكد
فالمشاركة تككف مف قبؿ المختصيف بالمادة الدراسية مف أساتذة الجامعات 

كالخبراء، كمف المعمميف كالمتعمميف كالمكجييف، كأكلياء األمكر، كعمماء النفس 
كاالجتماع، كاإلدارييف، كرجاؿ االقتصاد كالصناعة كالسياسييف كغيرىـ، 

فالمشاركة كالتأ ير ال تككف متساكية لدييـ جميعا بؿ أف لكؿ طرؼ مف ىذه 
 في اجميعف األطراؼ دكره المحدد الذم يزيد أكيقؿ عف غيره، إال أنيـ يمتقك

. نيامتطكير المناىج كتحس ىدؼ كاحد كىك
أف يتسـ التطكير بالكاقعية كالمركنة بحيث تكضع أىداؼ كبرامج تتناسب مع : خامساً 

مرنة بحيث يمكف إجراء  كتككف طبيعة األفراد كمستكياتيـ كقدراتيـ المختمفة،
اختبلؼ البيئة التعميمة أك طبيعة  بعض التعديبلت عمى المناىج في ضكء

. األفراد
أف يكاكب التطكير االنفجار المعرفي كالتطكر التكنكلكجي، فالعالـ اليـك : سادساً 

كال يمكف ألم دكلة آف تقؼ   عممية كمعرفية كتكنكلكجية متنكعة،ب كرات منشغؿ
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أماميا مكقؼ المتفرج، فعممية التطكير يجب أف تكاكب ىذه التغيرات العممية 
. التكنكلكجية

أف يرتبط التطكير بتأىيؿ القائميف عمى العممية التعميمية مف معمميف كمكجييف : سابعاً 
مؤىؿ ال يستطيع أف اؿغير  فالمعمـ الخ،...  كمدرسيف كادارييف،مدارسء كمدرا

يكاكب عممية التطكير ميما كانت سيمة، لذلؾ يجب أف يتـ تأىيميـ قبؿ البدء 
. بتنفيذ المنياج المطكر

.  يراعي التطكير اإلمكانات المادية كاألجيزة كالمبلعب المختمفةأف: ثامناً 
القائميف عمى عممية التطكير لدل أف يككف ىناؾ رغبة صادقة كدافعيو عالية : تاسعاً 

. إلحداث التطكير المطمكب كاالنتفاع بو

تصميم نظريات التعمم في مناىج التربية الرياضية 
إف عممية التعمـ كالتعميـ تحتاج إلى بيئة مناسبة لتحقيؽ غايتيا األساسية كىي 

 فالتعمـ عممية تغيير أك. تعديؿ كتطكير السمكؾ في ضكء األىداؼ التربكية المكضكعة
 اك/أيضا نشاط عقمي ك تعديؿ في سمكؾ المتعمـ نتيجة إلشباعو حاجة أك دافع، كىك

 عممية التعمـ تحتاج مف القائميف عمى فإ. بدني يقـك بو الفرد عند مكاجية خبرة جديدة
بكيفية حدكث التعمـ لدل المتعمميف، الكافية معرفة اؿدراية كاؿبناء كتصميـ المناىج 

تعمـ ميارة أك  ؼ،(الدافعية، كالنضج، كالتدريب)كعمى الشركط الخاصة بالتعمـ الجيد 
 لعبة معينة كالسباحة م بل يبدأ بكجكد دافع لدل المتعمـ يدفعو لتعمـ السباحة،

 الدافع، البد مف أف يككف لدل تكفركمشاىدة أطفاؿ يسبحكف كيستمتعكف، كبعد 
ألداء م ؿ ىذه الميارات  (لبدني كالعقمي كالميارما)المتعمـ مستكل مف النضج 

لكي ككبدرجة تمكنو مف السيطرة عمى حركات الرجميف كالذراعيف كبتكافؽ بينيـ، 
. يحدث التعمـ ال بد مف التدريب عمى تمؾ الميارات

 



ستراتيجيات معاصرة في تدريس مناىج    الجامعة االردنيةصادق الحايك. د. أ....التربية الرياضيةوا 
 

218 

نظريات التعمم وعالقتيا بالمناىج الدراسية 
النيا  (السيككلكجية)لنفسيو اتحتؿ نظريات التعمـ مكانة متميزة بيف النظريات 

 تم ؿ أساسا Learning Theoriesفنظريات التعمـ  تفسر أنماط السمكؾ اإلنساني،
 تقد ظير ؼ.تيا في عممية بناء كتصميـ المناىجاميما بيف األسس الكاجب مراع

كىناؾ  .تصنيفات مختمفة لنظريات التعمـ التي تفسر طبيعة التعمـ لدل الكائف الحي
: ىذه التصنيفات ىي ف أىـأفات مختمفة لنظريات التعمـ الك يرة إال متصف

 تركز عمى الربط بيف الم ير كالشرطية  الترابطية أك النظريات السمككية أك
بافمكؼ ؿ، م ؿ نظرية التعمـ الشرطي Stimulus Responseكاالستجابة 

Conditioual Theortes كنظرية المحاكلة كالخطأ لكطسف Try and Fiel 
 . لسكنرReinforcementكنظرية التعزيز 

  نظرية الجشطمتGestalt ف الكؿ أكبر مف مجمكع أ التي تعتبر المعرفية أك
ف التعمـ أترل فيي يسيؿ إنفعاؿ األجزاء، ؿمف إنفعاؿ الكؿ  بدلذا الاألجزاء، 

 .عممية فيـ كتنظيـ كاستبصار قبؿ كؿ شئ

المنيج وحاجات المتعممين 
يسعى الكائف الحي بشكؿ عاـ إلى تحقيؽ حاجاتو األساسية بتأ ير دكافعو 

كتعرؼ الحاجة . يصاب بو الفردذم عدـ االتزاف اؿ الداخمية إلزالة حالة مف التكتر أك
  ما، كىكمءاختبلؿ في التكازف يشعر بو الفرد نتيجة لنقص ش عمى أنيا حالة تكتر أك

. قاستعادة تكازف إلزالة ىذا التكتر أكما، كذلؾ لنشاط  لعمؿ أك ؿما يدفعو لمبحث أك
 : أقساـ ىيعدة كقد قسمت الحاجات عند اإلنساف إلى ىذا 

م ؿ الطعاـ كالشراب، كاليكاء، كالشمس، : (بيكلكجيةاؿ)الحاجات األساسية  .أ 
كالحاجة إلى التخمص مف فضبلت الجسـ، كالحاجة إلى المعب كممارسة األنشطة 

.  المختمفة كغيرىا
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الجسمي كالعقمي كاالجتماعي كالركحي  م ؿ الحاجة إلى النمك: الحاجات النفسية .ب 
كالعاطفي، كالحاجة إلى الحب كالحناف كالشعكر بالنجاح كالحاجة إلى األمف 

 .كاالطمئناف، كا بات الذات كغيرىا

م ؿ الحاجة إلى االنتماء إلى الجماعة كالحاجة إلى  :الحاجات االجتماعية .ج 
 . كالحاجة إلى القيادة كغيرىا،الستقبلؿا

المنيج وميول المتعممين 
 يقبؿ فالفردالشؾ أف المناىج الحدي ة تركز كبدرجة كبيرة عمى ميكؿ المتعمميف، 

 كيعرؼ الميؿ بأنو .سعادة كسركرمف  لو ق يسببكذلؾ لماعمى النشاط الذم يميؿ إليو 
ما  كىك نشاط معيف نتيجة تفضيمو لو، قكة تدفع الفرد إلى االىتماـ بعمؿ أك شعكر أك

 كتعمـ الميارات ،يجعمو يبذؿ جيده فيو، فالميؿ يدفع المتعمـ إلى ممارسة األنشطة
 كذلؾ لما كتختمؼ الميكؿ باختبلؼ األفراد،.  عمى القياـ بياق كيشجع،المختمفة

البيئة المحيطة بالفرد كما يتعمؽ بيا مف مستكل اقتصادم كاجتماعي كطبيعة لؿ
تختمؼ مف فرد آلخر، كمف  التي ، مف أ ر عمى ىذه الميكؿكعادات كتقاليد كقيـ

كيرتبط الميؿ بدرجة كبيرة . بيئةاؿك، مرحمة سنية ألخرل، كما تختمؼ باختبلؼ الجنس
بقدرات الفرد كاستعداداتو، فبل يمكف أف يميؿ طفؿ لممارسة رفع اال قاؿ كليس لديو 
القدرات البلزمة التي تمكنو مف تمؾ الممارسة، كما أف الذككر يميمكف إلى بعض 

االلعاب التي التميؿ ليا االناث في مرحمة معينة، فيـ يميمكف إلى ممارسة األنشطة 
التي تعتمد عمى القكة بينما تميؿ اإلناث لؤلنشطة التي تعتمد عمى التناسؽ كاإليقاع 

.  الحركي
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المنيج واتجاىات المتعممين 
الشعكر  ال تقؿ االتجاىات النفسية أىمية عف الحاجات كالميكؿ، فاالتجاه ىك

 مكقؼ يتخذه الفرد نحك خر، ىكآبمعنى  شئ ما، الحياد نحك الكره أك بالحب أك
ذلؾ النشاط  الحياد نحك الكره أك  ناتج عف شعكره بالحب أكمءش شخص أك نشاط أك

كتعديؿ  كالمعركؼ أف أنشطة التربية الرياضية تعتبر مجاالن خصبان لنمك. الشيء أك
كساب االتجاىات اإليجابية كتغيير االتجاىات السمبية .  كا 

المناىج أف يختاركا األنشطة كالخبرات التعميمية التي م كمما سبؽ عمى مصمـ
 مف ا ر في إكساب لياتساعد عمى إشباع حاجات كميكؿ كاتجاىات المتعمميف، لما 
المرحمة التالية بنجاح  الطمبة خبرات النجاح التي تساعدىـ في حياتيـ، كالتقدـ نحك

.  كسعادة



 

221 

 
 

 

 

 

 

 

.

 

 

 الفصل الرابع عشر
 

 نواع تنظيمات المناىج الدراسيةأ
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المقدمة 
 كتنسيقيا ،خبراتاؿكيفية التي يتـ بيا تنظيـ كترتيب اؿيقصد بتنظيـ المنيج 

كز رـتنظيـ المنيج كيعد كعرضيا عمى المتعمميف لمكصكؿ إلى األىداؼ المنشكدة، 
دكر حكلو محتكل المادة الدراسية كالخبرات كاألنشطة كميكؿ المتعمميف ذم ماالىتماـ اؿ

 المعمكمة تعتبر  ىذه التنظيمات فبعض؛ أنكاع تنظيمات المنيججميعكمشكبلتيـ في 
 يركز عمى المتعمـ كميكلو كاتجاىاتو ىا لتنظيـ المنيج، كبعضاكالمعرفة أساس

 تنظيـ المنيج، كالبعض اآلخر يحاكؿ أف يجمع بيف المعرفة كالمعمكمة عندكمشكبلتو 
 كالمتعمـ كحاجاتو كميكلو مف جية أخرل، كبناءن عميو يتـ تنظيـ المعمكمات ،مف جية

.  ذاؾ كالخبرات كاألنشطة كاستراتيجيات التدريس كالميكؿ تبعان ليذا التنظيـ أك
كبذلؾ يمكف القكؿ أف تنظيمات المنيج اختمفت كتنكعت تبعان لمركز االىتماـ 

:  أتيكمف أىـ ىذه التنظيمات ما م. الذم يدكر حكلو كؿ نكع منيا
 Subject Centered المناىج المتمركزة حول المادة الدراسية،: أوالً  

Curricula : 

 Separate – Subject Curricula منيج المكاد المنفصمة -أ 

 Correlated Curricula ة المترابطةممنيج المكاد الدراس -ب 
 Fused Curricula (المندمجة)منيج المكاد المدمجة  -ج 

 Broad – Field Curricula منيج المجاالت الكاسعة -د 

 :Learner – Centered Curricula المناىج المتمركزة حول المتعمم: ثانياً 

  Activity Curricula منيج النشاط -أ 

   Core Curricula المنيج المحكرم -ب 

 :Teaching Units Curricula لدراسية امناىج الوحدات: ثالثاً 

   Subject – Matter Unit كحدة المادة الدراسية -أ 
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   Experience Unit كحدة الخبرة -ب 
المناىج المتمركزة حول المادة الدراسية : أوالً 

 : ىذا التنظيـ الىكيقسـ
منيج المواد الدراسية المنفصمة  - أ

لى أياـ اإلغريؽ، عندما قسمكا الفنكف إلى إيعكد تاريخ ىذا التنظيـ لممناىج 
 (عمـ المنطؽ، عمـ النحك، عمـ الببلغة) األكؿ ما يسمى بال بل يات :قسميف

فكانت ىذه  ،(عمـ اليندسة، عمـ المكسيقى، عمـ الفمؾ عمـ الحساب،)كالرباعيات 
 بعد ذلؾ عمـك كمناىج أخرل تظير ك.العمـك منفصمة كمستقمة عف بعضيا البعض

كيقـك تنظيـ المكاد الدراسية . منفصمة كالجغرافيا كالتاريخ كالفقو كاآلداب كغيرىا
المنفصمة عمى ترتيب المكاد الدراسية عمى شكؿ مكضكعات منفصمة متمركزة حكؿ 

دكف كجكد أم ترابط ا، كبشكؿ يفصؿ مجاالتيا عف بعضيا بعض معرفة متخصصة
كيعد ىذا المنيج مف أك ر أنكاع المناىج الدراسية انتشاران في العالـ إلى يكمنا . بينيا

 ُتدرس كؿ مادة بشكؿ إذىذا، كذلؾ لقدمو مف جية، كسيكلة بنائو مف جية أخرل، 
عف المكاد األخرل، كأحيانان تقسـ المادة الدراسية الكاحدة إلى فركع، كيدرس  منفصؿ

كؿ فرع بشكؿ منفصؿ عف الفركع األخرل م ؿ تقسيـ مادة التربية الرياضية إلى مكاد 
 كعمـ ، كعمـ النفس الرياضي، ككرة السمة كالتشريح،منفصمة م ؿ اإلعداد البدني

 تدرس القراءة، كالنصكص، إذكذلؾ الحاؿ في المغة العربية . ، كغيرىااالجتماع
كقد يعكد . اكغيرىا بشكؿ منفصؿ عف بعضيا بعض، كالببلغة، كاإلمبلء، كالقكاعد

سبب ك رة المكاد التي تدرس بشكؿ مستقؿ إلى إتساع مجاالت العمـ كالمعرفة في كؿ 
 ف المناىج غالبان ما يككنكممكضكع مف المكضكعات العممية، كالى أف مصمـ

متخصصيف في مكضكع مف المكضكعات العممية، مما يجعميـ يبرزكف مجاؿ 
  .تخصصيـ كمادة مستقمة كمتميزة قائمة بذاتيا
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كيعتمد ىذا المنيج عمى الكتاب المدرسي كمصدر رئيسي لمحصكؿ عمى 
عمى فاالىتماـ يككف منصبا  ناقؿ لمتراث مف جيؿ إلى آخر، المعرفة كالمعمكمة، كىك

عمى حساب المتعمـ كميكلو كحاجاتو، فالمتعمـ متمؽ لممعمكمة، كالمعمـ ذلؾ  ك،الكتاب
 كيتـ تنظيميا بشكؿ منطقي ،كفي ىذا التنظيـ تعد المادة العممية مسبقان  .مخطط كممقف

، كما (مف السيؿ إلى الصعب، مف البسيط إلى المركب، كمف القديـ إلى الحديث)
.  تكزع عمى سنكات الدراسة كفصكليا في مختمؼ المراحؿ التعميمية

خصائص منيج المواد الدراسية المنفصمة 
انصاره كالمؤيديف لو، كالتي يمكف إيجازىا مكقؼ تم ؿ خصائص ىذا المنيج 

 :باآلتي
يركز ىذا التنظيـ عمى ترتيب  إذ التنظيـ المنطقي لممعارؼ كالمعمكمات كالحقائؽ .1

مف السيؿ إلى الصعب، كمف البسيط إلى كالحقائؽ مف الماضي إلى الحاضر، 
.  بالعكس المركب، كمف الجزء إلى الكؿ، كمف العاـ إلى الخاص أك

 ؛خاصة بتمؾ المادة معينة لكؿ مادة دراسية دكر في تنمية قدرات عقمية .2
 . الخ... فالرياضيات تنمي قدرة التفكير المجرد، كالعمـك تنمي قكة المبلحظة

سيكلة تنظيـ كتخطيط ىذا المنيج، كيتـ بصكرة مكاد دراسية متضمنة معارؼ  .3
 .اكحقائؽ منفصمة عف بعضيا بعض

 .التخطيط المسبؽ لممنيج .4

 . تزكيد المتعمـ بأكبر قدر ممكف مف المعمكمات كالمعارؼ .5

 .  االمتحانات التي تقيس مدل حفظيـ لممعمكمةبكاسطةسيكلة تقكيـ المتعمميف  .6

 . سيكلة بناء كتنفيذ كتقكيـ ىذا المنيج .7

 . المسأىمة الفاعمة في نقؿ التراث ال قافي .8

 .  كاقتصادم مقارنة بغيره مف المناىج،يعتبر ىذا المنيج غير مكمؼ .9
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 عاصرهالجامعات لو كخاصة مف مدرسي تأييد عدد كبير مف رجاؿ التعميـ ك  .10
 . كتعمـ في ظمو

.  سيكلة عمؿ المعمـ كميمة المتعمـ  .11
عيوب منيج المواد الدراسية المنفصمة  

 :معارضيو، كالتي يمكف إيجازىا باآلتيمكقؼ تم ؿ عيكب ىذا المنيج 
ىذا المنيج ، كذلؾ يعكد إلى تركيز عدـ تكامؿ األىداؼ التعميمية المراد تحقيقيا .1

غاية في حد ذاتيا كليست كسيمة، كيقاس مدل باعتبارىا عمى المعرفة كالمعمكمة 
التعمـ مف خبلؿ مدل حفظ المتعمـ لتمؾ المعمكمات كالمعارؼ دكف التركيز عمى 

.  كالجكانب الكجدانية تكامؿ المعرفة، كتحقيؽ الجكانب النفس حركية
يقـك المعمـ بدكر الممقف لممعمكمة المكجكدة في الكتاب المقرر، كشرح كتكصيؿ  .2

 .المعمكمات

 .يككف دكر المتعمـ سمبيان، كمتمقيان لممعمكمة .3

 جكانباؿييمؿ ىذا التنظيـ ميكؿ كحاجات المتعمميف كمشكبلتيـ، كبالتالي أىماؿ  .4
 . شخصية المتعمميفالمختمفة مف

فصؿ المكاد الدراسية يفقد المادة التعميمية عنصر الترابط بيف أجزائيا كتكامميا  .5
 كانتقاؿ أ ر التدريب، ،مع المكاد األخرل، مما يقمؿ مف فرص التطبيؽ العممي

 .كزيادة معدؿ النسياف لدل المتعمميف

 .الكتاب المدرسي المصدر الكحيد لممعمكمةيعد  .6

 .ال يعد النشاط المدرسي جزءان مف المنياج .7

 .ييمؿ الفركؽ الفردية بيف المتعممكف .8

 .يركز عمى المكاد الدراسية داخؿ المدرسة كييمؿ دراسة المجتمع كالتفاعؿ معو .9

يركز عمى تنمية الجكانب العقمية، كييمؿ الجكانب الميارية كالبدنية كالنفسية  .10
 . كالمتكازف لممتعمـالمتكامؿ  كاالجتماعية كاإلبداعية كغيرىا، كبالتالي أىماؿ النمك
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 .تركز طرائؽ التدريس المستخدمة عمى االلقاء كالمحاضرة .11

ال يركز عمى األنشطة التعميمية العممية، كالعمؿ في المختبرات كممارسة  .12
 .األنشطة الفنية كالرياضية كالترفييية

 عمى الخبرات غير المباشرة التي يحصؿ عمييا المتعمـ مف خبلؿ القراءة يركز .13
بالقدر البلـز مف  (الممارسة الفعمية)كالمشاىدة، كلـ تحظ الخبرة المباشرة 

. االىتماـ
، لكنيا لـ تحظ ينظر ىذا المنيج إلى مادة التربية الرياضية كمادة منفصمة

 األنشطة المخصصة ليا أك االمكانات،  مف حيث عدد الحصص أكباالىتماـ الكافي
تعكيض ما فات الطمبة مف مكاد ؿال بؿ يتـ االعتماد عمى حصة التربية الرياضية 

التنظيـ ال  ألداء أعماؿ تنظيمية في المدرسة، كبالتالي فاف ىذا دراسية أخرل، أك
لتربية ؿيركز عمى الجكانب البدنية كالميارية كالجمالية كالتركيحية بدرجة تعطي 

.  قالرياضية االىتماـ الذم تستحؽ
 Correlated Curriculumمنيج المواد الدراسية المترابطة - ب

نتيجة لمنقد الكبير الذم كجو إلى تنظيـ منيج المكاد الدراسية المنفصمة ظيرت 
 كمعالجة أكجو القصكر فيو، كخاصة في مجاؿ تكامؿ ،كالت عديدة بقصد تحسينوامح

 فظير منيج المكاد الدراسية المترابطة الذم يقـك عمى ربط المكاد الدراسية ؛المكاد
. (كؿ مادة ليا كتاب خاص بيا)بعضيا ببعض دكف إزالة الحكاجز الفاصمة بينيا 

ربط مكضكعات  كيقصد بالربط ىنا ربط كؿ مكضكع جديد مع المكضكع السابؽ، أك
 مادة معينة بمكضكعات مادة أخرل، كربط مكضكعات التربية الدينية بالتاريخ أك

كيقصد بالترابط أيضا إيجاد صبلت بيف المكاد الدراسية، كىذا يعتمد . الجغرافيا كىكذا
المكاد، مما  عمى قدرة المعمـ عمى إيجاد العبلقات المختمفة بيف ىذه المكضكعات أك

يستدعي مف المعمميف التخطيط لعمميـ مع بدء العاـ الدراسي، كبالتالي فإنو مف 
 المفضؿ أف يقـك مدرس كاحد بتدريس المكاد المتقاربة كالتاريخ كالجغرافيا، أك
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 كذلؾ بالتنسيؽيمكف التعاكف بيف المدرسيف  ك المغة العربية كالتربية الدينية،مكضكعات
تدريس الكحدة عند  تدريس المكاد، م اؿ ذلؾ أف يقكمكا بالتنسيؽ عندفيما بينيـ 

في  كتاريخيا،  كجغرافية المنطقة،الخاصة بمعركة مؤتة بحيث يتـ تدريس المعركة
. درس كاحد

 1776)كتعكد فكرة الترابط بيف المكاد الدراسية إلى المربي األلماني ىار بارت 
:  الذم كضع طريقة خاصة بالتدريس تقـك عمى خمس خطكات ىي (1841– 

.  اإلعداد .1
 . العرض .2

. الربط .3
.  التطبيؽ .4
.  التمخيص .5

:  كىما كلقد ظير نكعاف مف الربط بيف المكاد الدراسية
غير المقصود  – الربط العرضي . أ

كيتـ الربط ىنا دكف تخطيط مسبؽ، كبصكرة عرضية أ ناء عممية التدريس، 
كتتكقؼ عممية الربط ىذه عمى مدل إلماـ المدرس بمستكل المتعمميف كخبراتيـ 
السابقة كقدراتيـ عمى إنفعاؿ الصمة بيف المكضكعات، كما يتكقؼ عمى نكعية 

المكاد التي سيتـ الربط بينيا، كالكقت المتاح  المعمكمة كطبيعة المكضكعات أك
.  لممدرس كحجـ المادة، كاألىـ أيضا قدرة المعمـ كمياراتو عمى القياـ بعممية الربط

كقد فشؿ ىذا النكع مف الربط في االنتشار لعدـ بمكغو اليدؼ المنشكد، كذلؾ 
ألسباب منيا أف العممية اختيارية بيد المعمـ كىذا يتطمب منو بذؿ المزيد مف الجيد 

كالمعرفة كالقدرة كالرغبة في القياـ بعممية الربط، كما أف ىذه العممية تتـ دكف تخطيط 
.  ىذا النكع مف الربطبمسبؽ مما أدل إلى عدـ اىتماـ عدد كبير مف المعمميف 
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: الربط المنظم. ب
 الرغبة بؿ يتـ بشكؿ مقصكد كفي ىذا النكع ال يككف الربط مترككا لمصدفة أك

مف خبلؿ كضع خطة تسير في ضكئيا عممية التدريس كفقا لتخطيط جماعي يشترؾ 
فيو المكجو كالمشرؼ كالمعممكف، كما يتـ ىذا الربط بناء عمى تخطيط مف الكزارة 

كعمى أساسو يتـ تنظيـ الكتب في مجاالت متقاربة لكي تشمؿ عمى مكاضيع دراسية 
م ؿ تدريس مادة جغرافية األردف كمادة تاريخ األردف في فصؿ  متقاربة كمتشابية،

شير بشكؿ متزامف، كبذلؾ فإف ىذا النكع مف الربط يعتبر أفضؿ مف الربط  دراسي أك
. العرضي

 كفي مجاؿ التربية الرياضية يتـ التنسيؽ كالربط بينيما كبيف مكاد المكسيقى أك
 التربية الفنية لما لذلؾ مف أ ر في تحسيف األداء البدني أ ناء سماع المكسيقى أك

ربطيا بالرياضيات مف خبلؿ أداء حركات كميارات تساعد المتعمـ عمى تعمـ الجمع 
ففي دركس التربيو الرياضية يجب أف ال  مف جية أخرل، .الطرح كما إلى ذلؾ أك

، نفصؿ أجزاءه كاإلحماء كالتمرينات كالنشاط التعميمي كالنشاط التطبيقي عف بعضيا
يتـ ربط ك كؿ جزء يفيد كيميد لؤلجزاء التي تميو، ا معا، ألفبؿ يجب أف نربطو

. التشريح كالفسيكلكجي بالنشاط البدني
كمع ىذا، فإف منيج المكاد المترابطة لـ يتمكف مف حؿ مشكمة اإلنفصاؿ بيف 

 كالت إليجاد طريقة أفضؿ منو،االمكضكعات الدراسية، كبذلؾ إستمرت المح المكاد أك
. فظير منيج المكاد المدمجة

    Fused Curriclum (المندمجة) منيج المواد المدمجة- ج

في فصؿ دراسي ا كفي ىذا التنظيـ تـ دمج المكاد الدراسيو المتقاربة مع بعضو
كظير ىذا النكع بعد اإلزدياد  ،(كتاب كاحد م بل)حدكد بيف المكاد  دكف فكاصؿ أك

كمف األم مة عمى دمج  الكاضح في عدد المكاد الدراسية كازدياد حجـ المعرفة كتفرعيا،
كالببلغة  دمج مادة التاريخ كالجغرافيا في مادة اإلجتماعيات، كدمج النحك: المكاد
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كالقكاعد كغيرىا في مادة المغة العربيو، كدمج عمـ الحركة بمادة البيكميكانيؾ الرياضة 
أك الفسيكلكجي بمادة كاحدة، كدمج عمـ اإلجتماع الرياضي كعمـ النفس الرياضي 

. كىكذا... بمادة عمـ النفس اإلجتماعي الرياضي
كمع أف دمج المكاد كاف أك ر ربطا مف المنيج المترابط، إال أنو لـ يحقؽ 

الفركع المحددة لممادة الكاحدة كلـ يتـ دمج  التكامؿ في المعرفة بسبب ربطو لممكاد أك
المكضكعات المختمفة بدكرة تحقؽ التكامؿ، كما أف ىذا المنيج يحتاج إلى مدرسيف 
ممميف بالمكضكعات المختمفة، ككاقع الحاؿ فاف معمـ الجغرافيا لـ يتـ إعداده لتدريس 

 التربية الفنية أك مدرس التربية الرياضية غير معد لتدريس المكسيقى أككالتاريخ 
. العكس كىكذا

كنتيجة ليذه العيكب ظير نكع آخر مف التنظيمات ليحقؽ الترابط بيف المكاد 
. منيج المجاالت الكاسعة كىكيف ف السابؽمالدراسية كبدرجة أكبر مف النكع

 Broad – Field Curriculaمنيج المجاالت الواسعة - د
كالت المتعددة التي سعت إلى تحقيؽ فكرة اكظير ىذا النكع كمحاكلة مف المح

تقـك فكرة ىذا التنظيـ  كامتداد لمنيج المكاد المدمجة، التكامؿ بيف المكاد الدراسية كىك
دماج محتكيات عدة مكاد دراسية في مادة  عمى أساس تقميؿ عدد المكاد الدراسية كا 

زالة الحكاجز الفاصمة بيف المكاد الدراسية كصيرىا معا كاحدة أك ر كقد تـ  .إتساعا، كا 
في الصفكؼ فقد طبؽ استخداـ ىذا المنيج عمى نطاؽ كاسع في بعض الدكؿ العربية 

األردف، كمف المجاالت التي يتككف منيا ىذا األكلى في األخيرة مف المرحمة األساسية 
: المنيج

مؿ عمى الصحة كالتربية الرياضية، كالفيزياء، كالكيمياء، تيش :مجاؿ العمـك العامة -أ 
. كالفمؾ، كالجيمكجيا

مؿ عمى التاريخ كالجغرافيا كاإلجتماع كالتربية تيش: مجاؿ المكاد اإلجتماعية -ب 
. اإلقتصاد كاإلدارة كالكطنية
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. مؿ عمى الحساب كاليندسة كالجبر كحساب الم م اتتيش: مجاؿ الرياضيات -ج 
مؿ عمى القراءة كالكتابة كاإلمبلء كالمطالعة كالنصكص تيش: مجاؿ المغة العربية -د 

. كالصرؼ كالقكاعد كالنقد كالببلغة كالتعبير كالنحك
مؿ عمى القرآف كالتفسير كالتجكيد كالفقو كالحديث تيش: مجاؿ العمـك الدينية -ق 

. كالتكحيد كالسيرة
مؿ الرسـ كالتصكير كالمكسيقى كالخطكط كالنحت تيش: مجاؿ التربية الفنية -ك 

. كالصمصاؿ
مزايا منيج المجاالت الواسعة 

. تحقيؽ التكامؿ بيف المكضكعات الدراسية كفيـ العبلقات القائمة بينيا -1
. ما يسمى بتحقيؽ الدكر الكظيفي لممعرفة ربط المعرفة بالحياة أك -2
يجاد الحمكؿ  -3 دراسة مشكبلت المجتمع مف خبلؿ الربط بيف المدرسة كالمجتمع كا 

. ليا
. األفكار الرئيسية  ـ إلى الجزيئات يكجو اإلىتماـ نحك -4
. يعتبر ىذا المنيج مرحمة متكسطة بيف مناىج المكاد المنفصمة كمنيج النشاط -5

عيوب منيج المجاالت الواسعة 
. صعكبة دمج بعض المكاد الدراسية في مجاؿ كاحد .1
.  ال يعني أنيا ككنت مجاال دراسيا كاحدااكضع مكاد معا كضغطو .2
ركيزه تبدرجة أكبر مف  (العقمية) ىذا المنيج كسابقو عمى النكاحي المعرفيةتركيز  .3

.  عمى جكانب شخصية المتعمـ األخرل
. عمـ كخبرة ك قافة كاسعةم مدرسيف ذكإلى  ىذا المنيج حاجة .4
 ىذا المنيج عمى نفس طرائؽ التدريس المستخدمة في التنظيمات السابقة اعتماد .5

كاسترجاعيا عند الحاجة إلييا في  ـ حفظيا  ييدؼ إلى تمقيف المعمكمو، فيك
. إلمتحاف، كيستخدـ في ىذا التنظيـ طريقة المحاضرة كاإللقاء
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. ال يركز عمى الجكانب العممية كالتطبيقية كالسمككية .6
. أىماؿ الفركؽ الفردية بيف المتعمميف .7
أىماؿ األىداؼ المرتبطة بالميكؿ كاإلتجاىات كالقيـ كالرغبات الخاصة  .8

. بالمتعمميف
تركيزه عمى التنظيـ المنطقي لممادة دكف التنظيـ السيككلكجي، كىذا ال يككف  .9

. دائما مناسبا لممتعمميف
متو ءيعتبر ىذا المنيج مبلئما لممرحمتيف اإلبتدائية كالمتكسطة، كعدـ مبل  .10

لى  . يةتخصصاؿلممرحمة ال انكية التي تحتاج إلى عمؽ أكبر في المكاد الدراسية كا 
   Learner-Centered Curricula المناىج المتمركزة حول المتعمم: ثانياً 

في ضكء ما سبؽ، كنتيجة لمعيكب الك يرة التي ظيرت لممناىج السابقة المتمركزة 
المتعمـ المختمفة العقمية كالبدنية  عمى المادة الدراسية، كعدـ اإلىتماـ بتنمية قدرات

كحاجاتة كميكلو، كعدـ ربط المعمكمات كالمعارؼ ، كالميارية كاإلجتماعية كاإلنفعالية
بالحياة اليكمية، ظير تنظيـ المناىج المتمركزة حكؿ المتعمـ ذاتو، كمف ىذه المناىج 

. منيج النشاط كالمنيج المحكرم
 Activity Curriculum منيج النشاط :أوالً 

كما ذكرنا بأف ىذا المنيج ظير كرد فعؿ لمكاجية العيكب التي ظيرت في 
 المتعمـ محكر اإلىتماـ فصارمنيج المكاد الدراسية المتمركزة حكؿ المادة الدراسية، 

كالت لبناء المنيج الذم يركز ابدالن مف المادة الدراسية، كبدأت محفي ىذا المنيج 
عمى ميكؿ كاتجاىات كحاجات المتعمميف كتشجيعيـ عمى القياـ باألنشطة المختمفة 

كسمي ىذا المنيج بمنيج النشاط ألنو  .إلكتساب الخبرات كالميارات الحياتية المختمفة
يعتمدكف عمى أنفسيـ في تحصيؿ ، فصاركا يركز عمى النشاط الذاتي لممتعمميف

. مف خبلؿ العمؿ اإليجابي كالنشطكذلؾ المعارؼ كالمعمكمات 
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صمى اهلل )كتعكد فكرة ىذا المنيج إلى التربية اإلسبلمية، حيث كجو الرسكؿ 
المسمميف إلى اإلىتماـ باألفراد كمراعاة الفركؽ الفردية بينيـ كمراعاة  (عميو كسمـ

تجاىاتيـ أمرنا رسكؿ اهلل صمى اهلل " قالت السيدة عائشة رضي اهلل عنيا  إذ .ميكليـ كا 
ف ليركزكا عمى كف المسمـككجاء بعد ذلؾ المرب". عميو كسمـ أف ننزؿ الناس منازليـ

. ىذا االمر في تربيتيـ لبلبناء
العشريف بضركرة في العشرينات مف القرف  (إميؿ)في كتابو  كقد نادل جاؾ رسك

كقبؿ ذلؾ جاء فركبؿ  .المناىج أنشطة تتناسب مع ميكؿ األطفاؿ كطبيعتيـتضميف 
اال . فاألطفاؿ يتعممكف مف خبلؿ ممارستيـ المعب ليضع نظريتو القائمة عمى المعب،

تعكد إلى المربي  انو يمكف القكؿ أف ظيكر منيج النشاط بمفيكمو كصكرتو الحالية
 الذم استخدـ ىذا المنيج في مدرستو التي (John Dewey)األمريكي جكف ديكم 
، حيث كانت مناىج (1896)الكاليات المتحدة األمريكية عاـ  في أنشأىا في شيكاغك

عبلقات كمشاركات )ىذه المدرسة قائمة عمى است مار دكافع المتعمميف اإلجتماعية 
البحث كالتقصي ( بناء األشياء كتشكيميا)كالبنائية  (جماعية عف طريؽ المعب كالنشاط

 في تحقيؽ النمك (إبداع)اإلبداعي كالفف  (اإلكتشاؼ عف طريؽ النشاط)كالتجريب 
. الشامؿ لدل الطفؿ

عاد في لكنو كانتشر ىذا المنيج خبلؿ العقديف ال الث كالرابع  ـ إنحسر قميبلن، 
إلى مشاركة المتعمـ في  السبعينات كال مانينات لينتشر مرة أخرل بصكرة متجددة تدعك

المكقؼ التعميمي بفعالية، كالتركيز عمى البيئة كالحياة، كاإلىتماـ بميكؿ كرغبات 
في جميع أنحاء  كال يزاؿ العمؿ في ىذا المنيج حتى أيامنا الحاضرة المتعمميف،

في ىذا المنيج ال يكجد فصؿ بيف نشاط المتعمـ داخؿ المدرسة كخارجيا  ك.العالـ
نقطة  فالمتعمـ ىك .فكؤلىما يكمؿ اآلخر لبناء شخصية متزنة مف جميع جكانبيا
يجابي كفعاؿ،  البداية كالكسط كالنياية في العممية التعميمية التعممية، فيك نشط كا 

 معنى يرتبط بميكلو كحاجاتو الحقيقيو ميخطط كينفذ كيقـك مف خبلؿ ممارسة نشاط ذ
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كلـ تستخدـ المكاد الدراسية المنفصمة في  .في مجتمعو كيشارؾ في حؿ المشكبلت
ىذا المنيج، بؿ استخدـ مجمكعة كممات كحركؼ بسيطة لتككف محكر النشاط 

المدرسي م ؿ كممة نجارة كحياكة كطيي، كىذه الكممات ترتبط بحياة اإلنساف مف 
حيث المسكف كالممبس كالطعاـ، فيمارس الطفؿ خبرات نافعو في حياتو اليكمية 

مرتبطة بخبرات المدرسة كالمنزؿ، كيمارس النشاط الحرفي ليتعممكا مف خبللو حركؼ 
كمعمكمات عف المكاد الخاـ كيستخدمكف اآلالت البسيطة كيعبركف عف كجيات نظرىـ 
كآرائيـ كيستفسركف كيجدكف الحمكؿ، كما يستخدمكف عمميات رياضيو كالجمع كالطرح 

 أنشطة بدنية يبذلكف خبلليا جيدان بدنيا كمياريا فكيستخدمكف القراءه كالكتابو كيمارسك
مناسبان، كؿ ىذه النشاطات تتـ تحت إشراؼ كتكجيو المدرس الذم يكفر البيئة 

. التعميميو المناسبو مسبقان 
فقد، بؿ يتعدل  لمراحؿ األساسيةفي اىذا المنيج ال يتـ مف خبلؿ دريس التاف 

ذلؾ لباقي المراحؿ، ففي المرحمة ال انكيو يقدـ المنيج أنشطة عمى صكرة برامج عمى 
 إيجاد الحمكؿ المناسبة ليا مع مراعاة ميكليـ كف كيحاكؿةشكؿ مشكبلت يدرسيا الطمب

. كحاجاتيـ
كيعتبر منيج النشاط مف المناىج التي تتناسب مع طبيعة التربية الرياضية 

ف يشترككف في األلعاب كفالمتعمـ القائمة أساسا عمى األنشطة كالخبرات العممية،
الجماعية كالحفبلت كالرحبلت كغيرىا مف األنشطة التي تركز عمى ميكؿ المتعمميف 

كحاجاتيـ البدنية كالنفسية كاالجتماعية كالعقمية، كالعمؿ عمى شكؿ مجمكعات 
 تطبؽ المنياج بؿ مدارسنا ال تطبؽ منيج النشاط، فإ -لؤلسؼ –كالحقيقة  .متعاكنة

. مكاد دراسية منفصمةادة إلى  كُتجزأ فيو الـ،ركز عمى المعرفةذم م كاؿ،المعدة مسبقا
خصائص ومزايا منيج النشاط 

يتـ بناء المنيج عمى أساس ميكؿ المتعمميف كحاجاتيـ، فالميكؿ كالحاجات ىي  -1
كيقصد  .المحؾ األكؿ لبناء المنيج كمحكر اإلرتكاز لؤلنشطة التي يتـ إختيارىا
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، يةحقيؽممارسة أ ناء النشاط كيمارسكنو في ف كما يشعره المتعمـكؿ بالميكؿ ىنا 
يستمر لفترة قصيرة  مؤقتا ىذا النشاط طارئا أك كال يككف شعكره كميكلو نحك

يشترؾ في ىذا النشاط أكبر عدد مف . كيتبلشى، كانما شعكر كميؿ دائـ كمستمر
بؿ شعكر لدل المتعمميف، كال تككف الميكؿ عكامؿ مساعده في تعميـ المكاد، 

 ناء انشغاليـ بأنكاع النشاط المختمفة أاألطفاؿ مرتبط بحاجتيـ لممكاد الدراسية 
 .لذلؾ فاف المكاد الدراسية كسائؿ كليست أىدافا لمتعميـ

ذا المنيج يقـك عمى ميكؿ فوالكامؿ مقدما،  ال يتـ التخطيط ليذا المنيج بشكمو -2
كحاجات المتعمميف التي تختمؼ مف فرد آلخر تبعا لمتغيرات الجنس كالسف 
كالحالة االجتماعية كال قافية كاالقتصادية لؤلسرة، كبالتالي ال يمكف تخطيط 
المنيج بشكمو الكامؿ مقدما، بؿ االنتظار حتى يمتقي المدرس بتبلميذه كيتـ 

كيجب إف يككف المعمـ ممما بطرائؽ  .التخطيط باإلشراؾ بيف المدرس كالمتعمميف
نفس االجتماعي كالتقكيـ، اؿكأساليب كاستراتيجيات التدريس كعمـ النفس كعمـ 

كمطمع عمى األبحاث كالدراسات المرتبطة بخصائص المراحؿ السنية المختمفة 
البدنية كالنفسية كاالجتماعية كالميارية، حتى يتمكف مف تنظيـ برنامج تعميمي 
عف طريؽ النشاط بمشاركة المتعمميف، كىذا بطبيعة الحاؿ ال يعني افتقار ىذا 
المنيج ألم إعداد مسبؽ بؿ ىناؾ نكع مف اإلعداد كالتخطيط المسبؽ الكاجب 

 .عمى المدرس إف يقـك بو

 المستمر في شخصية المتعمـ، فعمميتي النمك يسعى ىذا المنيج إلى تحقيؽ النمك -3
المستمر لدل المتعمـ  ، كمنيج النشاط ييدؼ إلى تحقيؽ النمكتافكالتربية مستمر

 .مف خبلؿ األنشطة المترابطة التي تحقؽ األىداؼ التربكية المكضكعية

يعتمد المنيج عمى األنشطة كعمى إيجابية المتعمميف في اختيار األنشطة،  -4
نشط كفعاؿ كايجابي كيختار األنشطة  فالمتعمـ محكر العممية التعميمية كىك

كيشارؾ بالتخطيط ليا كينفذىا كيعمؿ عمى تقكيميا، لذلؾ فاف المنيج يعتمد 
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أساسا عمى إيجابية المتعمـ الكاممة كالمستمرة كبدكف ذلؾ ال يعتبر ىذا النشاط 
 .كافيا

 يستخدـ إذ (الحصص)ال يتقيد المنيج بالحكاجز الفاصمة بيف المكاد الدراسية  -5
 .ف المكاد الدراسية كأجزاء منيا ليخدميـ في حؿ المشكبلتكالمتعمـ

إستراتيجية التدريس باستخداـ حؿ المشكبلت بم ابة محكر لعممية التعمـ  تعتبر  -6
كالتعميـ في ىذا المنيج، كىي التي تساعد عمى تطكير عمميات عقمية كميارية 

 .كتفكيرية متقدمة كمتنكعة

تعتمد كحدة المعرفة عمى مكاقؼ الخبرة التي يمر بيا المتعمـ، فالتعمـ يحدث عف  -7
طريؽ الخبرة كمكاقؼ النشاط الذم يمارسو المتعمـ كليس عمى طريؽ تنظيـ 
محتكاه عمى شكؿ مكاد دراسية، فالمتعمـ يحتاج إلى المعارؼ كالمعمكمات 

كالميارات أ ناء حمو لممشكبلت، لذلؾ نجد المتعمميف يمجأكف إلى المصادر 
 .األصمية كالكتب كالمراجع بأنفسيـ لحؿ المشكبلت

العمؿ التعاكني بيف المعمـ كالمتعمميف في فريؽ كاحد يسكده جكمف الديمقراطية  -8
ف العمؿ المشترؾ كفي منيج النشاط، كبذلؾ يتعمـ المتعمـم كالتعاكف أساس

الجماعي كتحمؿ المسؤكلية كحرية إبداء الرأم كتنمية القيـ كاالتجاىات 
 .االجتماعية اإليجابية

 . االعتماد عمى أنفسيـعمىيساعد منيج النشاط المتعمميف  -9

 .كمرشد لممتعمميف المعمـ مكجو كمشرؼ -10

 .يحقؽ ىذا المنيج الك ير مف األىداؼ التربكية المرغكبة -11

استخداـ التنظيـ السيككلكجي القائـ عمى ميكؿ كرغبات المتعمميف   التركيز عمى -12
 .كخبراتيـ كليس التنظيـ المنطقي

يتـ تقكيـ المتعمميف في ىذا المنيج عمى أساس نشاطيـ كسمككيـ كعبلقاتيـ  -13
 .ا ناء الدرس
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يتسـ ىذا المنيج بالمركنو، بحيث يمكف تغييره كتعديمو بما يتناسب مع حاجات  -14
. المتعمميف كميكليـ كالمكقؼ التعميمي
: االنتقادات الموجية إلى منيج النشاط

يركز عمى الخبرات الحاضرة كييمؿ الخبرات الماضية أك حتى خبرات  .1
 .المستقبؿ

 .إعطاء الحرية الزائدة لممتعمميف كدكف قيكد .2

 . مف عممية التعميـااالىتماـ بميكؿ كرغبات المتعمميف باعتبارىا ىدؼ .3

 .ال يعطي اىتماما في التنظيـ المنطقي لمماده .4

 .عدـ إعطاء الفرصة الكاممة التقاف الماده الدراسية .5

تحتاج إلى إعداد ميني خاص، كاإلعداد الحالي لممعمميف ال يساعدىـ  .6
 .عمى ذلؾ

 .يحتاج إلى امكانات باىظة .7

. يحتاج إلى حصص عديدة دكف حكاجز بيف الحصص .8
تطبيق منيج النشاط  

:  يتـ تطبيؽ منيج النشاط في صكرتيف
كحاجاتيـ   تعرؼ بمنيج المشركعات كتركز عمى المتعمميف كميكليـ:األولىالصورة 

 .كرغباتيـ
 كتركز عمى ،المشكبلت االجتماعية  تعرؼ بمنيج مكاقؼ الحياة أك: الثانيةالصورة

المجتمع كاتجاىاتو كمشكبلتو أك مكاقؼ الحياة المرتبطة بالمتعمـ، كىذه المكاقؼ 
. االجتماعية تؤ ر كتتا ر بالمتعمـ

 :منيج المشروعات .أ 
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لذلؾ  يعتبر منيج المشركعات مف أك ر الصكر التطبيقية لمنيج النشاط انتشارا،
 اكؿ (W. Kilptrik)  لفمسفة جكف ديكم، كيعد كليـ ىيرد كيمبترؾا عممياتفسيريعتبر 

عبارة عف سمسمة   في جامعة ككلمبيا االمريكية، كىك1918مف قدـ ىذا المنيج عاـ 
 لتحقيؽ األىداؼ  مف المتعمميفمف الكاف النشاط الذم يقـك بو المتعمـ أك مجمكعة

، أم أف النشاط يمتد لفترة زمنية عمى شكؿ مراحؿ كال يتـ المشركع دفعة المنشكدة
المعمكمات  محكر ىذه الطريقة التدريسيةيعتبر ، كيكتسب المتعمـ الذم كاحدة

كالمعارؼ كاالتجاىات المتعمقة بجكانب المشركع المختمفة في محيط اجتماعي تعاكني 
كبرغبة مف المتعمميف، كما يتعممكف طرائؽ حؿ المشكبلت التي تكاجييـ كطرائؽ 

يمارس العمؿ مباشرة كليس قراءتو ؼ ؛الخبرة المباشرةبفي حميا، فالمتعمـ يتعمـ  التفكير
أك مشاىدتو، كما يتسـ باالستمرار كالدكاـ كبذلؾ يحقؽ مفيـك أف التربية عبارة عف 

كعمى ذلؾ سمي منيج المشركعات بيذا االسـ . إعداد لمحياة عف طريؽ الحياة نفسيا
 كيمارسكنيا ، مف المشركعات التي يختارىا المتعمـ بمساعدة المعمـاالنو يتضمف عدد

كتساب خبرات متنكعو يمر المشركع بعدة خطكات مرتبة لتككف كؿ خطكة  ك.لتحقيؽ كا 
:  تمييدا لمخطكة التي تمييا، كىذه الخطكات ىي

  .اختيار المشركع -

  .(تخطيط)لمشركع اكضع خطة تنفيذ  -

  .تنفيذ المشركع -

. كتقكيـ المشركع -
: (مواقف اجتماعية)منيج مواقف الحياة  .ب 

 المجتمع كاتجاىاتو كمشكبلتو أك مكاقؼ الحياة المرتبطة عمىىذا المنيج يركز 
بالمتعمـ، كتككف مكاقؼ الحياة عمى شكؿ مشكبلت كمكاقؼ مجتمعية ميمة في حياة 

ف بمشاركة المعمـ باختيار مشكمة مف المشكبلت التي كيقـك المتعمـ. األفراد كالمجتمع
م ؿ )ف كاحد آتكاجو المتعمميف، مف منطمؽ اجتماعي تركز عمى المتعمـ كالمجتمع في 
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، كتككف ىذه (الخ...مشكمة قمة الحركة، السمنة، قمة المبلعب أك مشكبلت البيئة
المشكمة ذات أىمية كفائدة بالنسبة ليـ، كتتناسب مع قدراتيـ كخبراتيـ كاالمكانات 

ف بكضع عنكاف لممشكمة بعد اختيارىا،  ـ مناقشة حجـ ككيقـك المتعمـ المتاحة،
 ليا، كفي حاؿ أف المشكمة كبيرة أك متفرعة، المقترحةالمشكمة، كاسبابيا، كالحمكؿ 

. يتـ تنفيذىاؿيمكف تقسيميا إلى مشكبلت فرعية 
  Core Curriculumالمنيج المحوري : ثانياً 

يعد المنيج المحكرم مف المناىج الحدي ة التي ظيرت لمعالجة عيكب المناىج 
التقميدية، فقد ركزت المناىج التقيميدية عمى المعرفة كالمادة الدراسية دكف إعطاء 

االىتماـ بتطكير شخصية المتعمـ كحاجاتو كميكلو كمشكبلتو التي يمكف أف يكاجييا 
المنيج عمى بناء محتكاه عمى أساس حاجات المتعمميف ىذا  يقـك إذفي المجتمع، 

كمشكبلتيـ، كيتـ ترتيبو عمى شكؿ خبرات تعميمية مخطط ليا كجزء مف البرنامج 
كيجمع ىذا المنيج في  ناياه . إستراتيجية حؿ المشكبلت المدرسي التربكم باستخداـ 

عدة انكاع مف تنظيمات المناىج، كمنيا منيج المكاد الدراسية المنفصؿ، كمنيج المكاد 
المدمجة في مادة كاحدة، كمنيج المجاالت  المترابطة كالمتشابية، كمنيج المكاد

. الكاسعة، كمنيج الكحدة الدراسية كالخبرة، كمنيج النشاط
حجر األساس لنجاح تنفيذ   فيك،في ظؿ ىذا المنيج تتعدد مياـ المدرس

 كتقديـ األفكار ليـ، كعند التخطيط ،مشارؾ حقيقي في تكجيو المتعمميف المنيج، كىك
: ةيقـك بالخطكات اآلتيعمى المعمـ أف لممنيج 

  ،تككف ىذه عمى أف تحديد المشكمة مكضكع الدرس باالشتراؾ مع المتعمميف 
  .المشكمة نابعة مف حاجات المجتمع كمشكبلتو

 ربط المشكمة بالخبرات التربكية مكضكع الدرس.  

  متنكعةأنشطةترجمة الخبرات التربكية عمى شكؿ .  

  جماعيةكأنشطة  فردية  أنشطة عمى شكؿاألنشطةتعطى.  
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  المختارة تتماشى مع ميكؿ كرغبات المتعمميفاألنشطةجميع .  

  كأدكاتو التقكيـ أساليبتحديد . 

 مزايا المنيج المحوري 
 يمنح المعمـ فرصة التعرؼ المباشر عمى المتعمميف.  

  المعطاةاألنشطة فرصة التعرؼ عمى بعضيـ بعض مف خبلؿ فالمتعممييمنح . 

 اإلبداعيالناقد، التحميمي، )بأنكاعيا ف ميارات التفكير العميا م المتعمـاكتساب... 
 (الخ

 كالتعاكف كاحتراـ الغير ليككنكا مكاطنيف ةالمسؤكلي ميارات تحمؿ اكتساب 
 .صالحيف

  المتعمميف بإيجابية كنشاط في مراحؿ تخطيط كتنفيذ كتقكيـ المنيجاشتراؾ. 

  أنفسيـ االتصاؿ كالتكاصؿ بيف المعمـ كالمتعمميف كبيف المتعمميف تمياراتقكية. 

 ربط الخبرات التربكية المتعممة بمكاقؼ الحياة الكاقعية. 

 قدرات المتعمميف كمكاىبيـ، كالعمؿ عمى تطكيرىاالكتشاؼ المنيج ميدانا اعتبار . 

 تنمية كتطكير مدارؾ كمعمكمات المتعمـ حكؿ مكضكع النشاط. 

 مكضكع الدرس التعمـ دكف قيكد محددة لمنشاط. 

  يتـ ربط المعارؼ كالمعمكمات ببعضياؿالتعمـ بطريقة تكاممية. 

  النشاطإلتقافتكفر الزمف الكافي . 

 المتعمـ خبرات لمكاكبة متطمبات العصرإكساب . 

عيوب المنيج المحوري 
  معمميف مدربيف مؤىميفإلىتحتاج . 

  األنشطة البلزمة لتنفيذ كاألدكات اإلمكاناتعدـ كفاية. 

 صعكبة تحديد مشكبلت كحاجات المتعمميف بدقة. 

 ك رة عدد الطبلب في الصؼ الدراسي الكاحد. 
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  فترات إلىصعكبة تطبيؽ ىذا المنيج في الجدكؿ المدرسي اليكمي ككنو يحتاج 
 . مف الفترة المحددة لمحصة الكاحدةأطكؿزمنية 

  جمع أك ر مف مادة دراسية في محكر كاحدأحيانايصعب . 

 ال يسمح المنيج بالتعمؽ في المادة الدراسية. 

  األخرلالمكاد م  تنسيؽ كعمؿ جماعي مع مدرسإلىيحتاج. 

  لدل المتعمميف  متعددة لتقكيـ مختمؼ نكاحي النمكأدكات إلىيحتاج. 

 Units Curriculumمنيج الوحدات الدراسية : ثالثاً 

منيج المكاد ؾ)بعد أف تحد نا عف المناىج المتمركزة حكؿ المادة الدراسية 
منيج ؾ)، كالمناىج المتمركزة حكؿ المتعمـ (، كمنيج المكاد المترابطة كغيرىاةالمنفصؿ
 نتحدث اآلف عف التصنيؼ ال الث لتنظيمات المناىج كىك ،(المحكرمالمنيج النشاط ك

يتيح ىذا المنيج الفرصة لممتعمميف لممشاركة الفعالة في إذ . منيج الكحدات الدراسية
 عمى اردىذا المنيج كظير  اختيار محتكل الكحدة التي ىي جزء مف المنيج الدراسي،

انتقادات تنظيـ المكاد الدراسية التي تعتمد عمى الحفظ كالتمقيف كعمى األسمكب 
.  لتحديات العصرةالتقميدم في التدريس، مف اجؿ الكصكؿ إلى مناىج متطكرة مكاكب

:   األسس اآلتيةكتقـك فكرة ىذا المنيج عمى
تدريس عند المحتكل مجمكعة مف األنشطة التربكية كالخبرات المتنكعة ضميف ت: أوالً 

مكضكع دراسي معيف أك مشكمة مف المشكبلت التي تكاجو المتعمميف في حياتيـ 
 .اليكمية

 كطريقة تدريس تضع المتعمميف في مكاقؼ تتطمب منيـ نشاطا اأسمكباختيار : ثانياً 
متنكعا يساعدىـ عمى إكتساب الخبرات مكضكع الدرس لمكصكؿ لتحقيؽ 

 .األىداؼ المكضكعة
. المزج بيف تنظيـ األنشطة كطريقة تدريس: ثالثاً 
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نواع الوحدة الدراسية أ
 ك يرة كمتعددة مف امع تطكر مفيـك الكحدة الدراسية يذكر المربكف أنكاع

 :الكحدات الدراسية كمف أبرز ىذه األنكاع
 Subject-Matter Unit الكحدات القائمة عمى المادة الدراسية .أ 

 Experience Unit الكحدة القائمة عمى الخبرة .ب 

  Subject-Matter Unitوحدة المادة الدراسية 

المادة  ؼتككف المحكر الرئيسي لمكحدة،ؿفي ىذا النكع يتـ تنظيـ المادة الدراسية 
 قيمة كأىمية بالنسبة تككف ذاتمشكمة ك الدراسية تنظـ حكؿ محكر أك مكضكع أك

لممتعمميف في حياتيـ، كال يتـ تنظيـ الحقائؽ كالمعمكمات التي تدرس في الكحدة 
نما سيككلكجيا في الغالب)تنظيمان منطقيا  مراعيا قدرات كحاجات المتعمميف، كما ال  (كا 

فركع المادة الكاحدة، كيشترؾ  يمتـز بالحدكد التي تفصؿ بيف المكاد المتعددة أك
 كسائؿ كأدكات كمعمكمات كمعارؼ كففي مكضكع الدرس كيستخدـ ف بفعاليةكالمتعمـ

تحت إشراؼ المعمـ لتحقيؽ األىداؼ المرجكة كتطكير ميارات المتعمميف كاكسابيـ 
. المعارؼ كالمعمكمات

 Experience Unit الوحدة القائمة عمى الخبرة
قـك عمييا منيج النشاط ماستفاد المربكف في تنفيذ ىذا التنظيـ مف الفمسفة التي 

ف ىذه الكحدات كما أكالمنيج المحكرم كالتي تركز عمى ميكؿ المتعمميف كحاجاتيـ، 
المتعمميف، فالكحدة   األنشطة كالخبرات التي تشبع حاجات كميكؿحكؿيدكر محكرىا 

ف كفي ىذا النكع عبارة عف سمسمة مف الخبرات كاألنشطة التي يشترؾ فييا المتعمـ
كتسابيـ الميارات كالمعمكمات كالحقائؽ  بنشاط كفاعمية بيدؼ تنمية قدراتيـ المختمفة كا 

. عف طريؽ التعمـ الذاتي
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تخطيط وبناء الوحدات الدراسية 
 (كحدة المادة ككحدة الخبرة)تمر عممية تخطيط كبناء الكحدات الدراسية 

بمجمكعة مف الخطكات التي تتشابو إلى حد ما مع خطكات بناء المنياج، كىذه 
: ىي الخطكات

. معرفة خصائص المتعمميف كحاجاتيـ كمشكبلتيـ كميكليـ -1
تحديد كصياغة أىداؼ الكحدة بحيث تعكس متطمبات كحاجات المتعمميف  -2

كالمجتمع، كىذه األىداؼ منيا العامة كمنيا الجزئية التي تحقؽ أ ناء تنفيذ 
. الكحدة

اختيار محتكل الكحدة كتنظيمو بما يتفؽ مع طبيعة المتعمميف كاألىداؼ  -3
باستخداـ مكاد تدريس متنكعة تتبلءـ  المكضكعة، كيتـ تنظيمو بشكؿ مرف،

لصعب كمف المركب السيؿ إلى اكمستكل المتعمميف، كتكضع بشكؿ متدرج مف 
. إلى البسيط كبما يتفؽ مع طبيعة الكحدة كالمكاد المرتبطة بيا

اختيار الخبرات كاألنشطة التعميمية المناسبة التي تعكس المحتكل كتنظيميا  -4
تككف متنكعة كمناسبة لجميع مستكيات المتعمميف كبما يحقؽ األىداؼ ؿ

المكضكعة، كما انيا تراعي اإلمكانات المتكفرة، كالبيئة المحيطة، كالزمف 
 .المخصص لمكحدة

 .إعداد األدكات كالكسائؿ التعميمية البلزمة كالمناسبة لتنفيذ الكحدة -5

يجب رفع خطة تقكيمية تتضمف أىداؼ التقكيـ كالكسائؿ كاألساليب : تقكيـ الكحدة -6
المناسبة لمتقكيـ، كتحديد طرائؽ استخداـ ىذه الكسائؿ كاألدكات، كيجب التأكيد 

. عمى التكازف كالتتابع في محتكيات الكحدة كأنشطتيا أ ناء عممية التقكيـ
كحدة دراسية مرجع يساعد المعمـ في تكجيو كؿ يجب أف يككف ؿ :مرجع الكحدة -7

دراسة الكحدة، كىذا المرجع الكتابي يحتكم عمى أنكاع األنشطة عند المتعمميف 
 عنكاف الكحدة، كأىمية دراسة المشكمة أك: اآلتية  العناصرعمىكالمراجع ك
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المكضكع الذم تقـك عميو الكحدة، كنتائج التعمـ كأىدافو، كالمكضكعات الفرعية 
المرتبطة بالمكضكع الرئيسي، كاألدكات البلزمة، كاألنشطة كالخبرات، كالمكاقؼ 

التعميمية التي تتضمنيا الكحدة، كتكزيع الدركس كفقان إلطار تنظيمي مقترح 
. باستخداـ أساليب تدريس معينة كمتعددة، ككسائؿ تقكيـ الكحدة

 النواحي اإليجابية والسمبية لمناىج الوحدات الدراسية

: النواحي اإليجابية .أ 
  تنكع األنشطة كالخبرات التي تتناسب مع حاجات كميكؿ المتعمميف، كتتناسب مع

. قدراتيـ، كاستعداداتيـ كالفركؽ الفردية بينيـ
 جماعي  في تخطيط الكحدات الدراسية كتنفيذىا بشكؿيف  المتعمميف كالمعمـاشتراؾ

. كتعاكني
  شكؿ مكاقؼ كمشكبلت تساعد المتعمميف عمى مكاجية مشكبلت بعرض المادة

. الحياة بانتقاؿ أ ر التعمـ كباستخداـ عمميات عقمية عميا متنكعة
  عمى المعرفة بدرجة أكبر مف اىتمامو بالمتعمـ كالمجتمع كبدكف إغفاؿ التركيز

. ليما
  شركط التعمـ الجيد كالنضج كالدافعية كالممارسة كاستخداـ عمميات التفكير تحقيؽ

 .المنظـ

: النواحي السمبية .ب 
  تقدـ المكاد الدراسية عمى شكؿ كحدة كاحدة مما يؤدم إلى صعكبة في تكفير

العمؽ المعرفي المطمكب، كخاصة في مكاد التي تؤىؿ إلى االلتحاؽ بالتعميـ 
. الجامعي

  صعكبة تحقيؽ مبدأ الترابط األفقي بيف المكاد الدراسية المختمفة كالترابط الرأسي
. التعميمية الكاحدة (الصفكؼ)بيف المكاد الدراسية داخؿ المرحمة 
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 الكحدة بدكف تخطيط كاٍؼ كخاصة في ظؿ كجكد مدرس غير متفيـ استخداـ 
. عدـ كجكد االمكانات البلزمة لطبيعة ىذا التنظيـ، أك

 ال تحقؽ األىداؼ،تصبح الدراسة تقميديةؿ حرفيان، امرجع الكحدة تقيدب المعمـ تقيد  .
 زيارات أماكف مختمفة، مما يتطمب تكمفة مادية كبيرةؿ المتعمميف حاجة .

  أنواع المناىج
 (المتضمن المنيج غير المرئي،غير المدروس،) المنيج الخفي 

أم  لجكانب المدرسية مف غير المنيج الرسمي المقصكد،باالمنيج الذم ييتـ  ىك
حدكث  كيؤدم إلى .كدكف تكجيو المعمـ ما يتعممو الطبلب مف غير المنيج الرسمي،

.  تعميـ القيـ في الرياضة:م ؿ، في قيـ كمدارؾ الطبلبتغيير 
 (المنيج الموصى بو) المنيج المثالي 

كيشير إلى ما يقدمو المتخصصكف مف تكصيات كمقدمات م الية تتفؽ بضركرة 
تعديؿ في المنيج المدرسي كقد تشمؿ عدة مجاالت م ؿ المنيج  إحداث تغيير أك

مة التكصيات ءكيتكقؼ تأ يره عمى مدل مبل .الطفكلة المبكرة الخاص بالمكىكبيف أك
. تطبيقيا في الميداف ككيفية إنجازىا أك

 المنيج الرسمي: 

كزارة التربية )يتضمف مجمكعة مف الخطط التي يتـ اعتمادىا مف جانب الدكلة 
 (كالتعميـ

تعديؿ ليا، كىي سياسات منيجية  كقد يككف مجمكعة مف المناىج الم الية أك
متضمنة في أدلة المعمـ كخطة الدراسة كالكتب لتحديد ما سيتـ تعميمو لمطبلب 

 . المكضكعةإلى األىداؼؿ كلمكص
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 المنيج المدرك: 

 يمكف إذكيفية تصكرىـ الشخصي لممنيج الرسمي،  مدل إنفعاؿ المعمميف أك ىك
  .أف يفسره المعممكف بطرائؽ متعددة كغالبا ما تختمؼ عف طبيعة المنيج عند تطبيقو

 العممي /المنيج الفعمي  

يشير إلى الممارسات التي تتـ بالفعؿ داخؿ الدرس، أم ما يقكلو المعممكف عف 
. تصكرىـ الذىني لو كما يقكمكف بو بالفعؿ بالدرس المنيج أك

 منيج الخبرات   أوالمنيج التجريبي 

المنيج الذم يتككف مما يحصؿ عميو الطبلب مف خبرات نتيجة المنيج  ىك
 الخ أك....المبلحظة الفعمي، كيتـ تحديده عف طريؽ االستبيانات المكجية لمطبلب أك

 . ات أم طرائؽ أخرل كاالختبار
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 الفصل الخامس عشر
 

 التمرينات البدنية
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 المقدمة
حركات كاكضاع يؤدييا الفرد بغرض تنمية كتطكير قدراتو عف التمرينات عبارة 

الحركية، لمكصكؿ إلى أفضؿ مستكل ممكف في االداء، كنظرا ألىمية كسيكلة اداء 
تستطيع التمرينات كقمة االمكانات التي تحتاجيا فاف جميع قطاعات المجتمع 

رجاؿ  ربات بيكت أك عماؿ أك مكظفيف أك رياضيف أك كانكا طمبة أكأممارسيا سكاء 
.  القكات المسمحة

لمتمرينات مدارس عالمية عديدة كمنيا السكيدية كالدنماركية كااللمانية 
كاالنجميزية كالسكفيتية، كركزت ىذه المدارس بشكؿ عاـ عمى التمرينات الشاممة 

كاصبلح تشكىات القكاـ، كعناصر المياقة كالرشاقة كالتكافؽ كالقكة كالسرعة كالمركنة 
كالتحمؿ كالتكزاف، باالضافة إلى الصفات الُخمقية كالقيمية كالتعاكف كاحتراـ االخر 

ال قة بالنفس، كما ركزت عمى التمرينات الجزاء الجسـ المختمفة كالذراعيف كالرجميف ك
. كالجذع كالرأس

كفي العممية التربكية التعميمية، تعتبر مف أىـ اجزاء درس التربية الرياضية، 
كعمى مدرس التربية الرياضية أف يراعي في اختياره لمتمرينات أف تككف مبنية عمى 
أسس عممية سميمة، مستفيدا مف العمـك الرياضية المختمفة كالتشريح كالفسيكلكجي 

كالميكانيكا الحيكية كعمـ الحركة كعمـ التدريب كالتدريس كعمـ النفس كغيرىا، لتحقيؽ 
. األىداؼ المنشكدة

تتميز التمرينات بتأ يرىا عمى مختمؼ جكانب الفرد الشخصية كالبدنية كالعقمية 
جميع مف قبؿ ىا تكاالنفعالية كاالجتماعية كالصحية كالنفسية كالقيمية، كيمكف ممارس

االعمار كالمستكيات البدنية كالميارية كالحالة الصحية كالجنس، كيمكف أف نمخص 
: أىمية التمرينات بالنقاط اآلتية

 .يمكف أف يمارسيا عدد كبير مف األفراد في كقت كاحد .1
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 .استعداد خاص مكىبة أك ال تحتاج إلى صفات بدنية أك ميارية أك .2

منفصمة تبعا  تسيـ في رفع مستكل عناصر المياقة البدنية كالحركية مجتمعة أك .3
 .لمغرض مف التمريف كحاجة الفرد الممارس

.  ال تحتاج إلى كسائؿ امف كحماية خاصةفييعدـ خطكرتيا،  .4
 .كال تحتاج إلى مكاف خاص يمكف أداؤىا بادكات كاجيزة متنكعة أك بدكنيا .5

 .يمكف التحكـ بزمف أداء التمرينات تبعا لرغبة كحاجة كمستكل المؤدم .6

 عف اعمارىـ كمستكأىـ البدني بغض النظريمكف أف يمارسيا جميع الناس  .7
 .كالميارم

تبعا لممرحمة  تتماشى كميكؿ كرغبات كحاجات الممارسيف يمكف تطبيقيا بطريقة .8
 .السنية

المتزف، كالمحافظة عمى سبلمة القكاـ مف جية  ليا أىمية في تطكير النمك .9
 .ـ مف جية أخرلاكاصبلح تشكىات القك

األجيزة الحيكية في الجسـ كالجياز العصبي كالعضمي كالدكرم  ليا تأ ير عمى .10
 .كالتنفسي

غير  يمكف ممارستيا كتمرينات تعكيضية عبلجية ألجزاء الجسـ الضعيفة أك .11
 .طبيعة المعبة الممارسة مستخدمة بسبب العمؿ أكاؿ

ف بك رة في مرحمتي اإلحماء كاإلعداد البدني العاـ كالخاص ك الرياضيىايستخدـ .12
 .ألنكاع األنشطة الرياضية

 ال ينحصر تأ يرىا عمى الجكانب البدنية كانما يتعدل ذلؾ إلى الجكانب العقمية .13
 .االنفعالية كاالجتماعية كالصحية كالنفسية كالقيمية



 

249 

 أسس اختيار التمرينات

 اف اختيار التمرينات المناسبة ال يقؿ أىمية عف اداء التمرينات ذاتيا، 
كعمى مدرس التربية الرياضية أف يختار التمرينات بعناية كفؽ أسس عممية كتربكية 

: أتيكيمكف تحديد ىذه األسس بما م. سميمة لتحقيؽ األىداؼ المرجكة
. أف تتناسب التمرينات مع األفراد مف حيث السف كالجنس كقدرات المشتركيف .1
. أف تتناسب مع اإلمكانات المتكفرة مف أدكات كمبلعب .2
.  قئاجزا أف تتناسب كالزمف المحدد لمدرس أك .3
 فمنيا الحرة كالفردية ؛تمرينات منكعةاختيار أال تككف التمرينات مممو، كذلؾ ب .4

. الخ... بدكنيا كالزكجية بادكات أك
. تخدـ المجمكعات العضمية المختمفة لمجسـؿالتمرينات  أف تتنكع .5
أف تختار التمرينات التي تساعد التبلميذ عمى إكساب الصفات التربكية  .6

 .كاالخبلقية السميمة

أف تختار التمرينات التي تساعد التبلميذ عمى إكتساب القكاـ السميـ مف جية  .7
.  كتساعد عمى اصبلح التشكىات القكامية مف جية أخرل

تطكير عناصر المياقة البدنية عمى أف تختار التمرينات التي تساعد التبلميذ  .8
 .المختمفة

 أسس تدريس التمرينات 
يتكقؼ نجاح درس التربية الرياضية بشكؿ عاـ كالتمرينات بشكؿ خاص عمى 

الذم  كالمبادئ التربكية كالتعميمية التي يتبعيا مدرس التربية الرياضية، فيك األسس
كالتطكر المتكامؿ لدل المتعمميف، مف خبلؿ استخداـ كتكظيؼ ما  يساعد عمى النمك
كمف أىـ . كمعمكمات كخبرات عممية كعممية في عممية التدريس لديو مف معارؼ

: أتياألسس الكاجب عمى المدرس مراعاتيا عند تدريس التمرينات ما م

http://forum.nooor.com/t53019.html
http://forum.nooor.com/t53019.html
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تبعا لمجنس كالسف كالخصائص البدنية  مراعاة خصائص مرحمة النمك .1
. كاالجتماعية كاالنفعالية كالعقمية كالنفسية

. متنكعةاؿاستخداـ الكسائؿ المعينة السمعية كالبصرية  .2
تباع مبدأ االنتقاؿ مف افي أكاف مراعاة مبدأ التدرج في تعميـ التماريف سكاء  .3

التدرج مف المعمـك إلى ـ في السيؿ إلى الصعب كمف البسيط إلى المركب أ
. المجيكؿ

. كع ككاضحـمراعاة شرح التمريف بمغة مناسبة لمستكل األفراد كسنيـ بصكت مس .4
لغرض مف أداء التمريف كفائدتو،  ـ شرح النكاحي الفنية لبلداء مع اشرح ب البدء .5

عرض نمكذج سميـ، كمف الممكف أف يؤدم النمكذج أحد الطمبة المتميزيف ليككف 
. ق لمكصكؿ إلى المستكل المطمكبئحافزا لزمبل

يات طبيعة التمريف مف جية كمستكؿاستخداـ المصطمحات الرياضية المناسبة  .6
المتعمميف مف جية أخرل، مع اإليجاز في الشرح دكف الدخكؿ في التفاصيؿ، 

. كبصكت كاضح
ف بأداء التمريف بمتابعة مف المدرس كبعد الشرح كعرض النمكذج يقـك المتعمـ .7

. ىـ فكر كقكعياءالذم بدكره يراقبيـ كيصحح أخطا
يكتسبكا التكافؽ الجيد كيتحقؽ اليدؼ مف ؿف اداء التمريف كمرعاة أف يكرر المتعمـ .8

. التمريف
. اف يغمب عمى الدرس المرح كالسركر .9

شدة المرتفعة متتالية، كانما اؿمراعاة شدة التماريف بحيث ال تككف التماريف ذات  .10
. يتخمميا تماريف استرخائية، مع مراعاة سف المتعمـ

مراعاة تكرار اداء التمريف عمى جانبي الجسـ االيمف كااليسر لضماف التنمية  .11
. المتزنة لمعضبلت
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يجب التغيير في اتجاه كنكعية التمرينات بالنسبة لمجسـ، فمف تمرينات التقكس  .12
خمفان إلى  ني الجذع أمامان كىكذا، ككذلؾ التغيير بيف المجمكعات العضمية 

. المختمفة
. إلتقافإلى اضركرة تشجيع المتعمميف عمى االداء كتعزيز األداء الجيد لمكصكؿ  .13
، مراعاة أف يككف الزميبلف متقاربيف في الكزف كالطكؿ كالحجـ كالقكة ما امكف .14

. عند تكزيع المتعمميف في التمرينات الزكجيةكذلؾ 
. بث ركح التعاكف بيف المتعمميف خاصة في التماريف الزكجية كالتماريف الصعبة .15
،  صفكؼ،التنكيع في استخداـ التشكيبلت أ ناء أداء التمرينات م ؿ قاطرات .16

. الخ…  انتشار حر ، دكائر،نصؼ دائرة، مربع ناقص ضمع
. ققبؿ البدء في اداء التمرينات الزكجية يجب يعرؼ كؿ زميؿ دكره مع زميؿ .17
مراعاة عكامؿ االمف كالسبلمة كخاصة في التمرينات الزكجية كالتي تستخدـ فييا  .18

. االدكات كاالجيزة
م يمكف جميع المتعمميف مف مشاىدتو ذاف يختار المدرس التشكيؿ المناسب اؿ .19

.  بسيكلة، كاف يقؼ عكس اتجاه الشمس
مراعاة اتباع التسمسؿ التالي في إعطاء تكقيت التمريف، حيث يبدأ بالمفظ  ـ  .20

. بالعدد  ـ يؤدم التمريف مرة كاحدة  ـ األداء باستمرار
التمرينات الجديدة عف  بل ة تمرينات، ككنيا تحتاج إلى كقت  يفضؿ اال يزيد عدد .21

. لشرحيا كعمؿ نمكذج ليا
مراعاة االرتفاع المناسب عند كالقفز  مراعاة االرتفاع المناسب عند الك ب أك .22

. القفز مف فكؽ ظير الزميؿ القفز باستخداـ األجيزة كاألدكات أك الك ب أك
. مراعاة كفرة االدكات كاالجيزة في الدرس ما امكف .23
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أنواع وأقسام التمرينات 
:  أقساـ أساسية ىية  بلثإلىتنقسـ التمرينات 

. الذم تسعى لتحقيقو تقسيـ التمرينات مف حيث الغرض .1
. عمى اجيزة كاعضاء الجسـ تقسيـ التمرينات مف حيث التأ ير .2
 .تقسيـ التمرينات مف حيث طريقة االداء .3

 :الذم تسعى لتحقيقو لغرضاتقسيـ التمرينات مف حيث : أوالً 
 :نكعاف مكه: التمرينات األساسية العامة -1

. تمرينات بنائية لمجسـ .أ 
. تمرينات تعميمية حركية لؤلداء الصحيح .ب 

 .المسابقة التمرينات ذات اليدؼ الخاص تبعا لطبيعة النشاط أك -2

لمتعرؼ إلى المستكل الذم كصؿ اليو  تمرينات الخاصة بالمنافسات كالبطكالتاؿ -3
 .البلعب

 :-تقسيـ التمرينات مف حيث التأ ير عمى اجيزة كاعضاء الجسـ، كتنقسـ إلى: ثانياً 
تمرينات اإلرتخاء  -1
تمرينات القكة  -2
التكافؽ العصبي العضمي  تمرينات -3
تمرينات السرعة  -4
تمرينات التحمؿ  -5
تمرينات التكازف  -6
تمرينات الرشاقة   -7
 .تمرينات المركنة -8
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: تقسيـ التمرينات مف حيث طريقة األداء: ثالثاً 
 :تنقسـ إلىك
. اجيزة تمرينات حرة بدكف استخداـ أدكات أك .4
 الكرات ،، األ قاؿاألعبلـكاالطكاؽ،  تمرينات باستخداـ األدكات المختمفة .5

 .إلخ ...الطبية

المقاعد السكيدية، كالصغيرة ،  األجيزة الكبيرة كعقؿ الحائطباستخداـتمرينات  .6
 .كاألدكات الصغيرة

إصالح االخطاء في التمرينات 
يرتبط تعميـ الميارات كالتمرينات الرياضية بظيكر بعض االخطاء عند أداء تمؾ 

الذم يمتمؾ  التمرينات في مرحمة إكتساب التكافؽ األكلي لمحركة، كالمدرس الجيد ىك
 يسيـ اإلكتشاؼ الفكرم لمخطأ كمف إذقكة مبلحظة في تحديد االخطاء حاؿ كقكعيا، 
كمف أسباب كقكع االخطاء عند اداء .  ـ تصحيحو إلى سرعة الكصكؿ لبلداء السميـ

لمستكل البدني أك السني لممتعمميف، ، أك عدـ مناسبتيا ؿ التمريناتصعكبةالتمرينات 
ىـ  مصطمحات أك مفاىيـ ال تتناسب كمستكل المتعمميف مما يؤدم لعدـ فيـاستخداـ

. لطريقة اداء التمريف، كمف االسباب األخرل أيضا شعكر المتعمـ بالتعب
 مف ايعتبر تصحيح االخطاء فنان بحد ذاتو، فعمى المدرس أف يأخذ بعيف االعتبار عدد

: النقاط الميمة عف تصحيحو لؤلخطاء كمنيا
 تصحيح االخطاء فكر كقكعيا حتى ال يتعكد عميو المتعمـ -1

التدرج باصبلح االخطاء كتبعا ألىمية الخطأ، فاالخطاء األساسية أكالن  ـ  -2
 .االخطاء ال انكية لمحركة

 انكم حتى ال يدخؿ الممؿ لنفكس  اال يتـ ايقاؼ االداء لكجكد خطأ فرعي أك -3
 .المتعمميف
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 .التركيز عمى القكاـ السميـ قبؿ كا ناء كبعد االنتياء مف التمريف -4

 .عدـ تصحيح االخطاء عند اتخاذ المتعمميف الكضاع صعبة -5

 .تصحيح خطأ كاحد في كؿ مرة ما امكف، كليس مجمكعة اخطاء معا -6

التركيز عمى أف يككف األصبلح ايجابيا بذكر االداء الصحيح كليس سمبيا  -7
 ".ال ت ني الركبتيف"كال نقكؿ " إفرد الركبتيف"بذكر الخطأ، م اؿ ذلؾ نقكؿ 

 .لصحيح مع الشرحانمكذج اؿتصحيح االداء الخاطئ بأداء  -8

اذا كقع خطأ عاـ مف قبؿ عدد كبير مف المتعمميف، يتـ الشرح مف جديد مع  -9
كيككف اصبلح الخطأ فرديان اذا حدث مف طالب أك  اداء نمكذج اماـ الجميع،

 .ا نيف

 .الخطأالمتعمـ بالذم كقع فيو  التمريف أك الجزء تكرار اداء -10

األوضاع في التمرينات 
: اتيتنقسـ األكضاع في التمرينات إلى ما م

. (أصميةتسمى ك)أكضاع أساسية - أوالً 
. أكضاع مشتقة- ثانياً 
 .(خاصةتسمى ك)أكضاع أخرل - ثالثاً 
االوضاع األساسية : أوالً 

ىي أكضاع سيمة تتماشى كطبيعية الحركة التي يستخدميا االنساف كالتي تم ؿ 
لجميع األكضاع التي يتخذىا الجسـ لمقياـ بالحركة، أم أف الحركة تبدأ مف ا أساس
: االكضاع، كىذه األكضاع األساسية ىي ىذه

 الكقكؼ -1

 .(جمكس التربيع)الجمكس  -2

الرقكد  -3
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. (الرككع)الج ك -4
. التعميؽ -5

: وضع الوقوف
 يككف كضع الجسـ في إذكىي أك ر كأسيؿ األكضاع األساسية استخداما 

يسمح بالحركة في اجزاء الجسـ بسيكلة، كيككف مركز ك ،الكقكؼ طبيعيا دكف تصمب
 ، كالنظر لئلماـ، قؿ الجسـ بيف القدميف كمكزعا عمييا بالتساكم، كالرأس مرفكعة

ف مع تقارب مكبذلؾ يككف الكتفاف منخفض كالجذع عمى امتداده عمكديا عمى الحكض،
مكاجية الكفيف لمداخؿ كلمخمؼ قميبل ك ،المكحيف كالذراعيف بجانب الجسـ دكف تصمب

كالركبة مفركدة مع تبلصؽ القدميف يف لفخداف متبلصؽكيككف امع تبلصؽ األصابع، 
.  درجة٣٠يككف بينيما زاكية   أك،تصمب بدكف (المشطيف كالكعبيف)

قؼ ............. عمى القدميف: النداء عمى كضع الكقكؼ ىكك
: وضع الجموس التربيع

عمى المقعدة، كالرأس  يمكف كصؼ ىذا الكضع باف الجسـ يككف مرتكزا
ف مع تباعد الركبتيف، كتستند اتتقاطع الساؽككاألكتاؼ كالجذع كما في كضع الكقكؼ، 

.  عمى جانبي الجسـفتمدا ف عمى الركبتيف أكااليد
. تربيع جمكس أك................ عمى األرض: النداء عمى ىذا الكضع ىك

: (الركوع) وضع الجثو
في كضع الكقكؼ، اما الجزء  يككف كضع الجزء العمكم مف الجسـ كما ىك

السفمي مف الجسـ فإنو يرتكز عمى الركبتيف بحيث تمتد الساقاف خمفا بحيث يشكبلف 
. ألرضازاكية قائمة، فيما يتـ فرد مشطي القدميف بحيث يكاجو كجو القدـ  مع الفخذيف

. ج ك................. عمى الركبتيف: النداء عمى ىذا الكضع ىك
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: وضع الرقود
في ىذا الكضع تككف جميع اجزاء الجسـ كما ىي في كضع الكقكؼ مع مراعاة 

 ،فمالجسـ ممتد عمى االرض، كيككف الكعباف متبلصؽك ،أف الجسـ يرتكز عمى الظير
. ف كاليداف ممتداف بجانب الجسـاكالمشطاف مفركد

. رقكد.................... عمى الظير: النداء عمى ىذا الكضع ىك
 :وضع التعمق

يككف كضع الجسـ في كضع التعمؽ عمى استقامة مفركدا، كتمسؾ الذراعاف 
كضع  تحمبلف الجسـ، اماك ،بدرجة أكسع قميبل مف الكتفيف فم متباعدتاتككفكالعارضة 

ف بحيث مفرد المشط  فتككف كما في كضع الكقكؼ، كيتـعف كالجذمالرأس كالكتؼ
.  درجة٣٠تترؾ بينيما زاكية صغيرة حكالي  تبلصقاف أكم

تعمؽ ........... بالمسؾ مف أعمى، عمى العارضة: النداء عمى ىذا الكضع ىك
 األوضاع المشتقة :ثانياً 

 تشتؽ مف األكضاع األساسية بحيث يتـ تحريؾ جزء أك  كىي األكضاع التي
. الجذع، كىي أكضاع متعددة كك يرة الرجميف أك أجزاء مف الجسـ كالذراعيف أك

بتحريؾ الذراعيف كاكضاع بتحريؾ وتنقسم االوضاع المشتقة إلى أوضاع 
. الجذع كاكضاع بتحريؾ الرجميف مف االكضاع األصمية الخمسة سابقة الذكر

  أسس كتابة التمرينات
عمى  بالطريقة الصحيحة، البد مف التعرؼ التمريفحتى نتمكف مف كتابة 

 :األسس السميمة لكتابة التمريف، كعمى اجزاء التمريف
 الكضع الذم يتخذه الجسـ قبؿ البدء بأداء الحركة أك كىك: الكضع االبتدائي -1

. الحركات
. الحركات التي يتركب منيا التمريف الحركة أك -2
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الكضع الذم يتخذه الجسـ عقب اداء الحركة أك حركات  كىك: الكضع النيائي -3
 .مريفالت

 الوضع االبتدائي  كتابة

خذه يت الذمالكضع   عند كتابة أم تمريف نبدأ بكتابة الكضع االبتدائي كىك
، (    ) بالحركة أك الحركات، كيكتب الكضع االبتدائي بيف قكسيف ءالجسـ قبؿ البد

: كقد يككف الكضع االبتدائي الذم يكضع بيف القكسيف عمى شكؿ
. (تعمؽ)، (رقكد)، (ج ك)، (جمكس) (كقكؼ)كضع االبتدائي اؿ -أ 
 أك (كقكؼ فتحا)، (الذراعاف جانبا. كقكؼ): كضع مشتؽ م ؿ+ كضع االبتدائياؿ -ب 

. الخ.. (رقكد فتحا) أك (جمكس ان ناء)
جمكس ) أك (جمكس طكيؿ) أك (إقعاء)م ؿ : كضع مشتؽ مف الكضع االبتدائي -ج 

 (الج ك
الكضع : كيكتب بالترتيب اآلتي، أك ر مف كضع مشتؽ+ كضع ابتدائي  -د 

االبتدائي،  ـ الكضع المشتؽ لمرجميف،  ـ الكضع المشتؽ لمذراعيف،  ـ الكضع 
كقكؼ، الكضع اماما، الذراعاف ) ، أك(كقكؼ، فتحا، ميؿ)المشتؽ لمجذع، م ؿ 

. (عاليا، لؼ
، (جمكس عمى أربع)، (انبطاح مائؿ)م اؿ عمى ىذه االكضاع : أكضاع خاصة -ق 

. الخ(... انبطاح أفقي)، (أفقي ج ك)، (كقكؼ عمى أربع
الحركات التي يتركب منيا التمرين  كتابة الحركة أو

 خارج االقكاس، عمى يسار االقكاس، أم بعد الكضع الحركات تكتب الحركة أك 
عدة حركات تعمؿ في كقت  مباشرة، كقد يتككف التمريف مف حركة كاحدة أكاالبتدائي 
في تسمسؿ حركي، كتتككف مف  بل ة أجزاء تكتب بالترتيب كال يجكز أف  كاحد أك

: يسبؽ احدىما اآلخر أك أف تكتب بخبلؼ ىذا الترتيب
.  الخ...  ني، مد، رفع، خفض، ميؿ، لؼ، دكراف: نكع حركة التمريف م ؿ -1
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الذراعيف، الرجميف، الجذع، الرأس، العقبيف، : جزء الجسـ المراد تحريكو م ؿ -2
 .الخ... الرقبة

 .الخ...أماما، خمفا، أسفؿ، عاليا، جانبا، يمينا، يسارا،: اتجاه الحركة م ؿ -3

ىناؾ مف يرغب بكتابة ما يسمى بػػ تكقيت الحركة، كتكتب بيف قكسيف : مالحظة
أك ، كىي عبارة عف العدد أك العدات الفكرية (    )صغيريف في نياية التمريف ىكذا 

، كىناؾ مف ال يرل (4، 3، 2، 1) اك(2، 1)اليقاعية التي تشمميا الحركة م ؿ ا
. لجزء مف التمريفاكتابة ىذا ؿضركرة 

: مل التمرين عمىتقد يش
: حركة كاحدة تككف صمب التمريف: أوالً 
 (2:1)رفع الذراعيف أماما (كقكؼ) .1 مثال

 . كضع ابتدائي أصمي (كقكؼ)
. الكقكؼ: الكضع االبتدائي
 . رفع :حركة التمريف

 . فاالذراع: الجزء المراد تحريكو
. أماما: اتجاه الحركة
( 2:1): تكقيت الحركة

( 4، 3، 2، 1) ني الجذع أماما أسفؿ  (فتحا. كقكؼ) .2 مثال
الكقكؼ، فتحا : الكضع االبتدائي
 .  ني :حركة التمريف

 . الجذع: الجزء المراد تحريكو
. أماما اسفؿ: اتجاه الحركة
( 4، 3، 2، 1): تكقيت الحركة
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:  يأتيأك ر مف حركة متعاقبة كيراعى كتابة التمريف طبقا لتسمسؿ الحركات كما: ثانياً 
ضغط الذراعيف خمفا  ـ  ني الجذع اماما اسفؿ  (الذراعاف جانبا. فتحا. كقكؼ): مثال

(4:1) 

تبعا لمقاعدة في كتابة التماريف فاف الحركات تكتب حسب تسمسميا، كىذا يعني أف 
حركة ضغط الذراعيف تؤدل أكالن  ـ يمييا حركة الجذع، كفي بعض التماريف تكتب 
 :حركة الجذع أكالن  ـ ضغط المنكبيف، كبذلؾ تؤدل حركة الجذع أكالن، كذلؾ يككف

. الكقكؼ: الكضع االبتدائي
 .الضغط كال ني :حركة التمريف

 ف أكالن  ـ الجذعاالذراع: الجزء المراد تحريكو
. خمفا  ـ أماما اسفؿ: اتجاه الحركة
( 4، 3، 2، 1): تكقيت الحركة

تكتب أكالن األصمية  ـ : صمية كحركة مكممة في التمريفأفي حاؿ كجكد حركة :  ال ان 
المكممة، كالحركة األصمية ىي الحركة األساسية التي تحقؽ ىدؼ التمريف 
 المباشر، اما الحركة المكممة فيي التي تضاؼ لمتمريف لزيادة صعكيتو أك

: اآلتيإكتساب ناحية جمالية، ؾ
.  ني الجذع جانبا مع رفع الذراعيف عاليا (ان ناء عرضا. فتحا. كقكؼ) :1 مثال

 ني الجذع جانبا : الحركة األصمية ىنا
رفع الذراعيف عاليا : كالحركة المكممة

ضغط الذراعيف خمفا  ـ  ني الجذع اماما  (انبفتحا، الذراعاف جا. كقكؼ): 2 مثال
سفؿ أ
ضغط الذراعيف خمفا : األصميةالحركة 
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 ني الجذع اما اسفؿ : المكممةالحركة 
كتابة الوضع النيائي 

نفس  الكضع الذم ينتيي إليو التمريف، كال يكتب عادة إال إذا كاف ىك كىك
كضعا  أك يكتب إذا كاف كضعا مختمفا،ك التمريف، بدأنا منوالكضع االبتدائي الذم 

. ابتدائيا لتمريف آخر، كيكتب أيضا في محاكلة لزيادة األيضاح
: ال يستدعي كتابة الكضع النيائي ككنو نفس الكضع االبتدائي: مثال

لؼ الجذع مع  ني الذراعيف  (كقكؼ)
. لؼ...... مع  ني الذراعيف الجذع لميميف: النداء عمى الحركة األساسية
كىذا نفسو )لؼ .....مع مد الذارعيف جانبا الجذع اماما: النداء عمى الحركة الرجعية

  (الكضع االبتدائي
 ني الركبتيف كامبل لمجمكس عمى اربع كقذؼ الرجميف خمفا  (كقكؼ): خرآمثال 

. لبلنبطاح المائؿ
: لكضع االبتدائيؿ ايستدعي كتابة الكضع النيائي ككنو مخالؼ: مثال

. (لمجمكس الطكيؿ)سقكط الجسـ اماما لبلنبطاح المائؿ  ـ قذؼ الرجميف  (كقكؼ)
 :مثمة عمى كتابة التمرينات تبعًا لممجموعات العضمية العاممةأ

  ني الركبتيف نصفا (كقكؼ): استخداـ مجمكعة عضبلت الرجميف -

 رفع الذراعيف عاليا (كقكؼ): استخداـ مجمكعة عضبلت الذراعيف -

 ميؿ الجذع جانبا (كقكؼ):  عضبلت الجذعةاستخداـ مجمكع -

م اؿ عمى مجمكعة عضبلت الرجميف : استخداـ مجمكعتيف عضميتيف مختمفتيف -
 ني الركبتيف نصفا  (الذراعاف جانبا.فتحا.كقكؼ): كمجمكعة عضبلت الذراعيف

. مع رفع الذراعيف عاليا



 

261 

تباعيا عند كتابة التمرين  أمور يجب مراعاتيا وا 
  يستخدـ عمى التكالي حركؼ  متعاقبة مكجكدة في تمريف كاحد حركاتلضـ عدة

، كتأتي بالترتيب (+)، كعبلمة الجمع ( ـ)، (الفاء)، (الكاك): العطؼ التالية
ذا + الرابعةثمال ال ة فال انية وبحيث تؤدل الحركة األكلى   الحركة الخامسة، كا 

 انية بحركؼ العطؼ حسب ترتيبيا السابؽ، مرة كانت ىناؾ حركات أخرل نبدأ 
: م اؿ

  ني الذراعيف ثم ،ا الجذع أماـفميل  الذراعيف جانبا،ورفع اكضع القدـ أماـ (كقكؼ)
.   القدـ األمامية بجكار القدـ الخمفيةفوضع الذراعيف أسفؿ، ومد مد الجذع +
  لمداللة عمى أف الحركات تؤدل معا في كقت كاحد،  (مع)يستخدـ حرؼ الجر

:  مجمكعتيف عضميتيف مختمفتيف تعمبلف بشكؿ متزامف م اؿأف أم 
أم أف عممية رفع الذراعيف .  فتح كضـ الساقيفمعرفع الذراعيف جانبا  (كقكؼ)

جمكس  (ان ناء. ج ك): ، م اؿ اخرجانبا ستتـ مع فتح الساقيف جانبا في آف كاحد
 . خفض الذراعيف جانبامع الج ك

  كانت اليمنى أك اليسرل كما ال فإعند كتابة التمريف ال نحدد الذراع أك الرجؿ 
لكننا نحدد  األيسر، نظرا لضركرة االداء لكبل الجانبيف، كأنحدد الجانب األيمف 

يست نى مف ذلؾ التمرينات التعكيضية . ذلؾ أ ناء عممية النداء عمى التمريف فقط
 .اتجاه كاحد أك العبلجية لجزء معيف أك

  اتجاىيف متقابميف مع عدـ ال بات  في عند تحريؾ العضك (بالتبادل)نستخدـ كممة
: تركب منيا التمريف، م اؿتي مفي الكضع االبتدائي كنكتبيا في نياية الحركات اؿ

معناه أف الجذع سيمؼ ، كىذا لؼ الجذع جانبا بالتبادؿ ( بات الكسط. كقكؼ)
إلى الجانبيف يسارا،  ـ يمينان بالتكالي دكف ال بات في الكضع االبتدائي 

، كما 2، 1يتـ التمريف ىنا في عدتيف فقط ما ، كعادة ( بات الكسط. كقكؼ)كىك
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زميبلف اؿعندما يككف اؿ ذلؾ تستعمؿ ىذه الكممة أيضا في التماريف الزكجية مث
: م اؿ ، كلكف ليس في زمف كاحد، بؿ عمى التكاليقنفس يؤدياف العمؿ العضمي

حمؿ الزميؿ عمى  (كقكؼ ظيرا لظير، الذراعاف عاليا تشبيؾ اليديف مع الزميؿ)
ىذا معناه أف احدىما يؤدم التمريف  ـ يميو اآلخر دكف تكقؼ أك ، الظير بالتبادؿ

 .م دكف استراحةبمعنى آخر يتبادلكف نفس العمؿ العضمي عمى التكاؿ

 اتجاىيف متقابميف مع ال بات في  في عند تحريؾ العضك (تبادل)ستخدـ كممة ف
 . الكضع االبتدائي، كتأتي كتابتيا في بداية الحركات المركب منيا التمريف

عناه أف الجذع ، كىذا ـتبادؿ لؼ الجذع جانبا ( بات الكسط. كقكؼ): م اؿ
سيمؼ إلى الجانب األيسر في العدة األكلى  ـ يعكد إلى الكضع االبتدائي في 

العدة ال انية  ـ يمؼ جية اليمنى في العدة ال ال ة،  ـ يعكد إلى الكضع االبتدائي 
في العدة الرابعة، كفي ىذه الحالة تككف قيمة الجيد أك العمؿ العضمي اقؿ مف 
لؼ الجذع باستمرار دكف تكقؼ، كذلؾ ألف العمؿ العضمي تكقؼ في الكضع 

.  االبتدائي في العدتيف ال انية كالرابعة
 أم يؤديو زميبلف معا، " زكجي"لمداللة عمى أف التمريف  ) : ( تستخدـ إشارة

تشبيؾ . كقكؼ ظيرا لظير) (:  ) : اؿ، ـكتكضع ىذه االشارة في بداية التمريف
 . ني الركبتيف كامبل (اليديف

ذا كاف التمريف يؤدل ب بل ة طبلب نكتب االشارة  كاذا كاف التمريف  (. '.) كا 
، أما إذا زاد عدد الطبلب عف ذلؾ (::)يؤدل بأربعة طبلب نستخدـ اإلشارة 

فيكتب التمريف كيكتب بجانبو عدد الطبلب الذيف يقكمكف بأدائو، كتستحدـ اشارة 
عند عندما تككف المجمكعة في كضع دائرة، فتكتب ىذه  (O)الدائرة بيف قكسيف 

. االشارة في نياية التمريف
  عند استخداـ اداة أك جياز في التمريف تكتب في نياية التمريف بيف قكسيف م ؿ

. الخ... (مقعد سكيدم)، (حباؿ)، (اطكاؽ)، (عقؿ حائط)
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  التي تحتكييا كؿ حركة مف حركات التمريف بيف قكسيف  المراتيمكف كتابة عدد
:  عقب الحركة مباشرة م ؿ

 ـ رفع الذراعيف عاليا  ( مرات4) ني الجذع اماما اسفؿ كالضغط  (فتحا. كقكؼ)
. (مرات 4)كالضغط 

  التي تحتكييا كؿ حركة مف حركات التمريف بيف قكسيف  العداتيمكف كتابة عدد
:  عقب الحركة مباشرة م ؿ

كىذا يعني أف حركة . (4-3)،  ـ  ني الركبتيف كامبل (2-1)رفع العقبيف  (كقكؼ)
كحركة  ني الركبتيف تؤدل  (العدة األكلى كالعدة ال انية)رفع العقبيف تؤدل في عدتيف 

رفع  (كقكؼ): خر آم اؿ تكضيحي. (العدة ال ال ة كالعدة الرابعة)في عدتيف أيضا ىما 
كىذا يعني أف حركة رفع العقبيف تؤدل في . (2)،  ـ  ني الركبتيف كامبل (1)العقبيف 
. (العدة ال انية)كحركة  ني الركبتيف تؤدل في عدة كاحدة أيضا  (العدة األكلى)كاحدة 

لزوجية اكتابة التمرينات 
 : ىناؾ خمس قكاعد نتبعيا عند كتابة التمريف الزكجي كىي

كفي زمف ق،  كالعمؿ العضمي نفسق،نفس عند أداء الزميميف الكضع االبتدائي :أوالً 
يكتب الكضع االبتدائي بيف قكسيف،  ـ تكتب الحركات المركب منيا  كاحد،

. التمريف
 ضغط الذراعيف خمفا (تشبيؾ اليديف مع الزميؿ. الذراعاف جانبا. كقكؼ مكاجو): مثال

 (:  .)
ضغط الصدر  (ميؿ. الذراعاف عاليا عمى كتفي الزميؿ. مكاجو.. فتحا. كقكؼ): مثال

(.  : )ألسفؿ مع ضغط المنكبيف خمفا 
الكضع االبتدائي كلكف مف ذات  ق،نفس ف العمؿ العضمياذا كاف الزميبلف يؤدما: ثانياً 

 .الزمف مختمؼ
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 .( : ) تشبيؾ اليديف مع الزميؿ .الذراعاف أماما .كقكؼ مكاجو): مثال
 (. : )تبادؿ  ني الركبتيف كامبل  -أ 

 (. : )  ني الركبتيف بالتبادؿ -ب 

 الكضع االبتدائي، كلكف في ذاتنفس، كمف  يؤدم الزميبلف العمؿ العضمي
.  زمف مختمؼ

يقـك أحدىما ب ني  (أ)فإذا استخدمت كممة تبادؿ في نياية التمريف، كما في 
 ـ يقـك  كي بت، 2 ـ يعكد إلى الكضع االبتدائي في العدد (1)الركبتيف في العدد 

 (.4)،  ـ يعكد إلى الكضع األبتدائي بالعدد(3)زميمو ب ني الركبتيف في العدد

فإف أحدىما ي ني الركبتيف كامبل في العدد  (ب)أما إذا كاف االداء بالتبادؿ كما في 
تككف بداية حركة  ني الركبتيف  (2)كفي نفس العدة  (2) ـ يمدىما في العدد  (1)

تككف بداية حركة  ني  (3)في ىذه العدة  (3)كامبل لمزميؿ اآلخر  ـ يمدىما في العدة
 . لمزميؿ األكؿ، كىكذا الركبتيف كامبل

ذا كاف الزميبلف في نفس الكضع االبندائي كيؤدياف عمبل عضميا مختمفا في  ا:ثالثاً 
 .زمف كاحد

 . ) : ((الذراعاف أماما تشبيؾ اليديف مع الزميؿ .كقكؼ مكاجو)أ ب : مثال
 ني الركبتيف كامبل  -أ 
. ميؿ الجذع اماما مع رفع احدل الرجميف عاليا (نفس كضع الزميؿ أ) -ب 

في ىذه الحالة يكتب الكضع االبتدائي لمزميميف بيف قكسيف،  ـ نكتب الحركات 
.   كؿ عمى حدة(ب) ك(أ)المركب منيا التمريف لكؿ مف 

 يقكماف بعمؿ عضمي ىماإذا كاف الزميبلف يختمفاف في الكضع االبتدائي كلكف :رابعاً 
.  كاحد

 . ني الذراعيف (الذراعاف أماما. رقكد)أ : مثال
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.  (:) ني الذراعيف (إنبطاح افقي مائؿ بمساعدة الزميؿ)ب  
 ني  نرل ىنا أف الكضع االبتدائي اختمؼ إال أف العمؿ العضمي كاحد، كىك

 . الذراعيف
إذا كاف الزميبلف يختمفاف في الكضع االبتدائي، كيختمفاف في العمؿ العضمي  :خامساً 

. لكف يؤدياف في زمف كاحد
.  ني الذراعيف (بمساعدة الزميؿ. فتحا. انبطاح افقي)أ : مثال
(.  : ) ني الركبتيف  (مسؾ الفخذيف. مكاجو الظير بيف قدمي الزميؿ .كقكؼ)ب 

 بما في ذلؾ الكضع االبتدائي ةفي م ؿ ىذه الحالة، يكتب كؿ تمريف عمى حد
.  كالحركة، كيؤدم الزميبلف عمبل مختمفا كمف كضع مختمؼ كلكف في زمف كاحد

النداء عمى التمرينات 
تعريف النداء  

 التعبيرات التي يمقييا المدرس عمى التبلميذ التخاذ أك األكامر كالكممات أك ىك
ضاع خاصة أك ألداء حركات معينة، كيتككف النداء عمى التمرينات البدنية مف  بل ة 

: أجزاء
التنبيو : أوالً 
برىة االنتظار : ثانياً 
 الحكـ: ثالثاً 
الجزء األكؿ مف النداء كالذم يبيف ما يريده المدرس مف التبلميذ  كىك: التنبيو: أوالً 

مف حركة ككيفية ادائيا، حيث يتركب النداء مف كممة أك بضع كممات تدؿ عمى 
جزاء مف تمؾ االأجزاء الجسـ المراد تحريكيا كاالتجاه كالطريقة التي تتحرؾ بيا 

 بسرعة، ،ببط، بأقصى سرعة: الجسـ، كيسبؽ التنبية أحيانا بعض األلفاظ م ؿ
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مرة كاحدة، باستمرار، أك طريقة أداء : أك تشمؿ عدد المرات أك عدد العدات م ؿ
. بالعدد، بالتكقيت: التمريف م ؿ

: مثمةأ
 (الحاكـ)فتح ...... (برىة االنتظار)....... (التنبيو)القدماف 
  (الحاكـ)رفع ..... (برىة االنتظار)....... (التنبيو)الذراعاف 

: كقد يشمؿ التنبيو عمى اتجاه الحركة م ؿ
رفع ................... الذراعاف مائبل اعمى

ميؿ ........................... الجذع اماما
كما قد يشمؿ التمريف عمى الحالة التي تككف عمييا الحركة مف حيث السرعة أك 

: طريقة االداء م ؿ الزمف أك عدد العددات أك
جرم .....................الماـإلى ابسرعة 

رفع ..............  الرجؿ عاليات عدا4في 
ك ب ....................... باستمرار عاليا

 : قبؿ البدء بالتنبيوةكما يجب مراعاة األمكر اآلتي
 لمجميعااف يككف صكت المدرس مسمكعا ككاضح . 

 اف يككف التنبيو كاضحا مف اجؿ سرعة االستجابة مف قبؿ التبلميذ. 

 اطالة كخاصة لمصغار اف يككف التنبيو كاضحا كغير معقد أك. 

 اف يككف الفصؿ في حالة إنتباه كسككف. 

 ،لغة مبسطة بك اف يككف بالمغة العربية باستخداـ االصطبلحات الصحيحة
 .لؤلطفاؿ الصغار

 البطء أك اف تككف طريقة االلقاء معبرة عف نكع الحركة مف حيث القكة أك 
 .السرعة
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 رفع، خفض، جرم، )مؿ التنبيو عمى فعؿ االمر أك المصدر تاف ال يش
 .النو سيمقى عمى الطمبة في جزء الحكـ (الخ...ك ب

  يستحسف إذفي الحركات المركبة ينبغي تجنب التنبيو الطكيؿ كخاصة لمصغار 
كعند اشراؾ أك ر مف حركة تؤدل معا . أف يقسـ إلى تنبييات قصيرة لكؿ حركة

م كقت كاحد، يككف التنبيو عمى الحركة أك الحركات الفرعية أكالن  ـ ينادل عمى ؼ
 .يدكف بو التمريف عند كتابتو الحركات األصمية، كىذا عكس ما

 : برىة االنتظار: ثانياً 

عبارة عف فترة السككف التي تقع بيف التنبيو كالحكـ كتيدؼ إلى  برىة االنتظار
كما يجب عممو، كىذه  (التمريف)إتاحة الفرصة لمتبلميذ بتفيـ ما جاء في التنبيو 

كيجب عدـ . البرىة ُتعد التمميذ لبلستجابة بدقة كسرعة لمحكـ الذم سيصدره المدرس
اغفاؿ برىة االنتظار باصدار الحكـ مباشرة بعد التنبيو الف ذلؾ يؤدم إلى عدـ الدقة 

 برىة االنتظار مف قبؿ تستغؿكمف جية أخرل اال . االداء الخاطىء بالبدء أك
القاء بعض عبارات  الشرح أك المدرس في اصبلح االخطاء أك إعطاء التعميمات أك

التشجيع أك التحذيرات الف ذلؾ يسيـ بدرجة كبيرة في تشتيت اإلنتباه مما يؤ ر عمى 
. اداة التمميذ مف حيث بطء االستجابة كعدـ الدقة في االداء

عكامؿ  كعمى المدرس أف يراعي أف طكؿ برىة االنتظار الصحيحة تتكقؼ عمى
: متعددة منيا

 اف تككف برىة االنتظار طكيمة بالنسبة لمصغار كالمبتدئيف. 

 تعميـ تمريف مركب أك معقد كتككف برىة االنتظار طكيمة نسبيا عند. 

 اف تككف برىة االنتظار طكيمة بالنسبة لمكبار. 

 كسيبلااف تككف برىة االنتظار قصيرة عندما يككف التمريف بسيط . 
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 ر تبعا لممكقؼ صيمكف لممدرس التنكيع في برىة االنتظار بيف االطالة كالؽ
 ال يتعكد التبلميذ ككيالتعميمي كذلؾ بيدؼ جذب إنتباه التبلميذ كزيادة تركيزىـ، 

 عمى فترة كاحدة لبرىة االنتظار

:  الحكـ :ثالثاً 
المفظ أك االمر الذم يمي برىة االنتظار كىي كممة يطمقيا المدرس ليبدأ  ىكك

. بعدىا استجابة التبلميذ
 :والحكم المفظي اما أن يكون

 الخ...م ؿ قؼ، سر، ضع: فعل أمر. 

 استخداـ ويفضل الخ،... م ؿ كقكؼ، جمكس،  ف، مد، رفع، خفض: امصدر 
 (التمميذ)النيا ال تتغير بتغير المخاطب  (الحكـ)مصادر الكممات في ىذا الجزء 

سكاء اكاف مذكرا اـ مؤن ا، مفردا أك م نى أك جمعا كقد يككف الحكـ بالعدد أك 
 . بالمفظ

 الخ... م ؿ اعتداؿ، إنتباه،  ابت: لفظ خاص. 

 في بداية العددأما إذا لـ يكف الحكـ لفظيا ككاف عدديا فعندىا يجب ذكر كممة 
 .4، 3، 2 ،1... بالعدد رفع الذراعيف جانبا: التنبيو، م ؿ

 :كيجب مراعاة ما يمي عند إصدار الحكـ

 اف يككف كاضحا كمعبرا بما يتناسب مع نكع الحركة، فالحكـ الحاد كالقصير 
سيؿ تبالسرعة، مع مراعاة أف يككف التبلميذ في كضع  يككف لمحركة التي تتميز

 أف تؤدم ببطء فيككف الحكـ يفضؿأما الحركات التي  .فيو سرعة االستجابة
التي تتميز بالسرعة المتكسطة م ؿ حركات رفع  لحركاتكاطكيبلن كقميؿ الحدة 

الذراعيف، أما الحكـ الطكيؿ الخالي مف الحدة يستخدـ مع الحركات البطيئة م ؿ 
الحركات التي تتطمب تحريؾ جزء كبير مف الجسـ كحركات  حركات التكازف أك
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الحركات التي تتطمب الكصكؿ القصى مدل ممكف كحركات المنكبيف  الجذع، أك
 .في التقكس العميؽ

 م كاآلخر عددمظاال يتـ النداء عمى التمريف الكاحد باحكاـ مختمفة بعضيا لؼ. 

  اف يككف الحكـ مطابقة الخر حركة عند التنبيو عمى سمسمة مف الحركات
 .المركبة

قواعد النداء عمى التمرينات 
ىناؾ بعض القكاعد اليامة التي اصطمح عمى استخداميا عند النداء عمى 

التمريف، كيجب مراعاتيا عند النداء عمى الكضع االبتدائي أك عند تطبيؽ تمرينات 
. بدنية حتى تسيؿ عمى المدرس كعمى الطبلب تطبيؽ ىذه التمرينات

  :(بدون حركات خارج القوس)قواعد النداء عمى الوضع االبتدائي 
إذا ضمت حركة ذراعيف ذات عدة كاحدة إلى حركة رجميف ذات عدة كاحدة  -1

 .فيككف النداء أكالن عمى حركة الذراعيف  ـ عمى حركة الرجميف
 .ىذا كضع ابتدائي ال حركات بعده: مبلحظة (الذراعاف جانبا. فتحا. كقكؼ): 1 مثال

ضع ...... بالك ب القدماف متباعدتاف... ف جانباممع رفع الذراع: النداء
 (الذراعاف جانبا. الكضع اماما. كقكؼ): 2 مثال

. ضع....  جانبا، القدـ اليمنى اماما الذراعيفرفع مع :النداء
إذا ضمت حركة ذراعيف ذات عدة كاحدة إلى حركة رجميف ذات عدتيف فيككف  -2

رجميف  ـ حركة الذراعيف  ـ حركة الرجميف أم تتأخر اؿالنداء أكالن عمى حركة 
 .حركة الذراعيف لمعدة ال انية

مع رفع الذراعيف  ج ك.. عمى الركبتيف: النداء (جمكس الج ك، الذراعاف أماما): مثال
.  جمكس.......... الكعبيف أماما، عمى
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إذا ضمت حركة ذراعيف عدتيف إلى حركة رجميف ذات عدتيف، تضـ الحركة  -3
األكلى في كؿ مف الذراعيف كالرجميف كتطبؽ القاعدة األكلى كم ميا بالحركة 

 . ال انية في كؿ مف الذراعيف كالرجميف

نصؼ ج ك، سند القدـ جانبا، نصؼ  بات الكسط، نصؼ حمقة فكؽ ): 1 مثال
. (الرأس

الذراع  ج ك، مع كضع.. عمى الركبتيف... مع كضع الذراع األيمف في الكسط: النداء
.  ضع... القدـ اليمنى جانبا... األيسر نصؼ حمقة فكؽ الرأس

 (الذراع عاليا. نصؼ ان ناء. سند القدـ اماما.نصؼ ج ك): 2 مثال
مع رفع الذراع  ج ك....راع اليمنى عمى الكتؼ، عمى الركبتيفذمع  ني اؿ: النداء

. ضع... اليمنى اماما اليسرل عاليا، القدـ
 (نصؼ حمقة فكؽ الراس. نصؼ  بات الكسط. اقعاء): 3 مثال
 مع .عاليا.... مع كضع الذراع اليسرل نصؼ حمقة فكؽ الراس، العقبيف: النداء

.  ني.... كضع الذراع اليمنى في الكسط، الركبتيف كامبل
اذا ضمت حركة رجميف ذات عدة كاحدة إلى حركة ذراعيف ذات عدتيف فاف القاعدة 

  .ىنا تختمؼ، فنذكر في التنبيو أكالن حركة الرجميف
. (كقكؼ الكضع أماما، الذراعاف عاليا): 1 مثال
. رفع... مع كضع القدـ اليسرل أماما الذراعاف عاليا: النداء
 (ف جانباممد الذراع. كقكؼ الممس اماما): 2 مثال
 رفع..... ف عاليااالذراع  ني... فامع لمس القدـ اليمنى لبلرض اماما، الذراع: النداء

عندىا تؤدل حركة الذراعيف بعدتيف، العدة األكلى عممية  ني كال انية عممية رفع،  -4
.    ـ تمد الذراعاف جانباافيككف  ني الذراعيف مع حركة كضع القدـ أماـ
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إذا كاف الكضع االبتدائي يشمؿ عمى أكضاع مشتقة بتحريؾ الذراعيف، كالرجميف  -5
كالجذع فيفضؿ أف ينادل عمى حركات الذراعيف كالرجميف معا  ـ عمى حركة 

كالمدل عف حركات  الجذع كحدىا مستقمة  انيان، الف حركتو تخالؼ في السرعة
. الرجميف كالذراعيف

 .(ميؿ. الذراعاف عاليا. فتحا.كقكؼ): 1مثال
فتح ...مع رفع الذراعيف عاليا، القدماف: النداء

. ميؿ.... الجذع اماما 
. (ميؿ.  الذراعاف جانبااكقكؼ الكضع أماـ): 2 مثال
. ضع... القدـ اليمنى أماما..... مع رفع الذراعيف جانبا: النداء

ميؿ ...... الجذع أماما
 عمى حركتيف لعضكيف متشابييف بعدة كاحدة شريطة أف يختمفا في اءيتـ الند -6

. االتجاه
 (ذراع جانبا. ذراع اماما. كقكؼ): مثال
. رفع .....ابمع رفع الذراع اليمنى اماما، الذراع اليسرل جاف: النداء

ننادم عمى كضع اصمي يحتكم عمى حركة ذراعيف مختمفي االتجاه كحركة  -7
. رجميف بعدة كاحدة

 (ذراع جانبا. ذراع اماما. الكضع اماما. كقكؼ): مثال
. ضع.....  كاليسرل جانبا، القدـ اليمنى اماماامع رفع الذراع اليمنى اماـ: النداء

. ننادم عمى الجذع كالرجميف اذا اجتمعتا بعدة كاحدة -8
 (ميؿ. فتحا. كقكؼ): مثال
. ميؿ.... مع تباعد القدميف بالك ب، الجذع اماما: النداء
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اذا تحركت الذراعاف كالجذع في الكضع األصمي ننادم عمى الجذع كالذراعيف  -9
. بعدة كاحدة

 (ميؿ. ان ناء. كقكؼ): مثال
. ميؿ.... مع  ني الذراعيف، الجذع اماما: النداء

الحركات ىي التي )القواعد الخاصة بالنداء عمى الحركات المكونة لمتمرين 
: (تكتب عمى يسار القوس

اذا ضـ التمريف أك ر مف حركة متتابعة، ينادل عمى الحركات تبعا لتسمسؿ  -1
 . كىكذاأدائيا، أم أف النداء عمى الحركة األكلى  ـ الحركة ال انية

.  أسفؿاك ني الجذع أماـ ضغط الذراعيف خمفا، (ان ناء عرضا. كقكؼ): 1 مثال
 ـ ننادم عمى حركة  ني  فيككف النداء عمى حركة ضغط الذراعيف خمفا أكالن،

. الجذع أماما أسفؿ
. ف عاليا  ـ  ني الجذع جانبامرفع الذراع (كقكؼ): 2م اؿ
رفع ...... ف عاليااالذراع: النداء

 . ني.... الجذع جانبا

الحركة األصمية ىي الحركة التي تكتب أكالن )إذا ضـ التمريف حركة أصمية  -2
 ـ ضـ إلييا حركة مكممة إضافية مف اجؿ زيادة  (كتحقؽ ىدؼ التمريف المباشر

فعندىا  (جماؿ الحركة أك زيادة التكازف،)الم غرض آخر  صعكبة التمريف أك
 .ة أكالن  ـ ننادم عمى األصميةننادم عمى الحركة اإلضافي

حركة  )مع رفع الذراعيف جانبا (حركة أصمية) ني الركبتيف كامبل  (كقكؼ): 1مثال
 (مكممة إضافية

.   ني....... ف كامبلامع رفع الذراعيف جانبا، الركبت: النداء
. رفع العقبيف، مع  ني الذراعيف (كقكؼ): 2م اؿ
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. رفع.... مع  ني الذراعيف، العقبيف: النداء
إذا ضـ التمريف حركة أصمية كحركة مكممة ككاف النداء كاجبا عمى الحركة  -3

 . أكالن عمى الحركة المكممة اإلضافيةلالرجعية يناد
.  لؼ الجذع مع  ني الذراعيف (الذراعاف عرضا. فتحا. كقكؼ): مثال

 . لؼ... (أصمية)، الجذع يمينا (مكممة)مع  ني الذراعيف: النداء
 الجذع .... مع مد الذراعيف جانبا: عمى الحركة الرجعية: النداء
 . لؼ... أماما
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مكسكعة المناىج التربكية، مكتبة االنجمك المصرية، القاىرة،  (2000)إبراىيـ، مجدم 
 .مصر

. العربية النيضةمكتبة  ،2ط قراءات في المناىج،. (1985)ابراىيـ، مجدم عزيز 

التقنيات التربكية، رؤل لتكظيؼ كسائط االتصاؿ كتكنكلكجيا  (2002)إبراىيـ، مجدم
 . القاىرة–التعميـ، مكتبة األنجمك المصرية 

المناىج الدراسية تخطيطيا كتطكيرىا، دار  (1994)إبراىيـ، محمكد كأسماء غانـ 
 .المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر

: تصميـ المناىج كتطكيرىا. (1996)، طاىر ؽاإلبراىيمي، عبد الرحمف كعبد الرزا
 .دار النيضة العربية، القاىرة، مصر. نماذج كتطبيقات
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 ثبت المصطمحات
    إنجميزي-عربي  

 
  directional إتجاه

  Communication اتصاؿ
  Harmony انسجاـ

  Behavior السمكؾ
  Readiness استعداد

  Ethical behavior السمكؾ األخبلقي
  Mental Development النمك العقمي

  Speculative الفمسفة التأممية
  Idealism المذىب الم الي
  Naturalism المذىب الطبيعي
 Pragmatism (العممي)المذىب الذرائعي 
  Realism المذىب الكاقعي

  Experimentalism التجريب
  Sensation احساس

  Movement Sensation احساس حركي
  Evaluation التقييـ

  Curriculum المنياج
  Organized Games ألعاب منظمة
  Small Games ألعاب صغيرة
  Big Games ألعاب كبيرة

  Perception اإلدراؾ الحسي

  Self - activity النشاط الذاتي
  Mental Activity النشاط العقمي

  Emotional Activity النشاط اإلنفعالي
  Spiritual Activity النشاط الركحي
  Muscular Activity النشاط العضمي
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  Muscular Response اإلستجابة العضمية
  Physical Development النمك البدني
  Motor Development النمك الحركي

  Health Attitudes اتجاىات صحية
  Educational Attitudes اتجاىات تربكية
  Physical Training التدريب البدني

  Mastery اإلتقاف

  Tests curriculum referenced  مرجعية المنيج ات اختبار

  Curriculum selection اختيار المنيج

  Elective اختيارم

  Ethics أخبلقيات

  Performance أداء

  Teacher performance أداء المعمـ

  Curriculum guides دليؿ المناىج

  Cognitive اإلدراؾ

  Teaching styles أساليب التدريس

  Learning styles أساليب التعمـ

  التدريس Teaching strategies استراتيجيات
    Curriculum strategy إستراتيجية المنيج

  Aptitude اإلستعداد

  Readiness for learning اإلستعداد لمتعمـ

  Instructional strategies (تعميمية)استراتيجيات التعميـ 
  Curriculum foundations أسس المنيج

  Educational foundations األسس التربكية

  Psychological foundations األسس السيككلكجية

  Inquiry اإلستقصاء

  Assimilation استيعاب

  Thesis لرسالة الجامعيةا

  Assumption افتراض

  Transfer انتقاؿ أ ر التدريب

  Curriculum activities خطة المنيج
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  Learning goals أىداؼ التعمـ

  Educational aims أىداؼ التربكية
  Specific objectives أىداؼ الخاصة

  Goals أىداؼ عامة

  Curriculum goals أىداؼ المنيج
 

 

 
Adulthood  سف البمكغ 

Curriculum research بحث المنيج 

Postulates   

Pragmatic   (اتجاه فمسفي)براجماتي 

Personality Development  بناء الشخصية 

Early adulthood  البمكغ المبكر 

Middle adulthood  البمكغ المتكسط 

Curriculum construction  المنيجبناء  

 
 
Self – actualization   تحقيؽ الذات 

Active analysis   تحميؿ النشاط 

Achievement   تحصيؿ 

Education   تربية 

Adaptation   تكيؼ 

Tension   تكتر 

Skill Development  تنمية الميارات 

Thinking   تفكير 

Recreation   تركيح 

Improving curriculum   تحسيف المنيج 

Lesson planning   تخطيط الدرس 

Teacher planning    تخطيط المعمـ 
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Teacher effetiveness training   تدريب كفاءة المدرس 

Drill   التدريب 

Competency  based education    الكفاءةبالتربية 

Self science education   تربية معرفة النفس 

Professional education   التربية المينية  

Sequence  التسمسؿ  

Curriculum design  تصميـ المنيج  

Curriculum development  تطكير المنيج  

Mastery learning  التعمـ باإلتقاف  

Empathy  التعاطؼ  

Verbal learning  التعمـ المفظي  

Generalization  التعميـ  

Instruction  ساالتدرم 

Learning  التعمـ  

Definition  تعريفات  

Immediate feedback  تغذية فكرية مباشرة  

Feedback  التغذية المرتجعة  

Inductive thinking  تفكير استقرائي  

Reasoning thinking   االستدالليالتفكير  

Interaction  تفاعؿ  

Interaction with dilemma  التفاعؿ مع األزمة  

Interpreting  التفسير  

Explanation  تكضيح  

Curriculum evaluation  تقكيـ المنيج  

Evaluation  التقكيـ  

Needs assessment  تقدير الحاجات  

Integration  التكامؿ  

Organization Logic  منطقياؿالتنظيـ  

Curriculum implementation  المنيجتطبيؽ   

Predictions  تنبؤات  

Orgaization of goals  تنظيـ األىداؼ  
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Curriculum orientations  تكجيات المنيج  

Curriculum alignment  تنسيؽ المنيج  

Values clarification  تكضيح القيـ  

 

 
Culture  قافة   
Physical Culture  قافة بدنية   
Reliability  ال بات  

 

 
Data collection جمع البيانات 
Professional effort الجيد الميني 

 
 

Need حاجة 
Individual Needs حاجات الفرد 

 
 

Experience  خبرة 
Concepts mapping  خريطة المفاىيـ  
Classification scheme  خطة تصنيؼ 
Heavy lines  خطكط  قيمة 
Characteristic of the change  خكاص التغيير 

 
 

Motivation  الدافعية 
External Motive  دافع خارجي 
Statical Significance  داللة احصائية 
Democracy   ديمقراطية 
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Teacher role  دكر المعمـ 
 

 
Intelligence  ذكاء 

 
 

Vision  رؤية  

 
 

 

Cause  
 سبب

Conceptual behaviour  السمكؾ اإلدراكي  
behaviour   سمكؾ 
Allow   السماح 
Political  سياسي  

 
 

Transparency  الشفافية  
Form  شكؿ 

 
 

Validity   الصدؽ 
Conflict Cognitive  الصراع المعرفي  
Decision making   صنع القرار 
Curriculum maintenance  صياغة المنيج  

 

 

Teaching methods  طرؽ التدريس  

Early childhood  الطفكلة المبكرة  
Nature  طبيعة  
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Method  طريقة  
Method of Discovery  طريقة اإلستكشاؼ 
Teaching methods  طرؽ التدريس  

Middle childhood  الطفكلة المتكسطة  
Nature  طبيعة  
Method of Discovery  طريقة اإلستكشاؼ 

 
 

Phenomenon  ظاىرة 

  
 

Curriculum worker  العاممكف في المنيج  
Random  عشكائي  
Rational  عقبلني  
Cognitive psychology  عمـ النفس المعرفي  
Psychologists  عمماء النفس  
Social action   العمؿ اإلجتماعي  
Practical  العممي  
Processes  العمميات  
Implementation  تنفيذ  
Curriculum process  عممية المنيج  
Curriculum elements  عناصر المنيج  

 

 
 

Philosophy  
  فمسفة

Educational philosophy  فمسفة تربكية  
Philosophy of Play  فمسفة المعب  
Instructional opportunities  الفرص التعميمية  

Propositions  فرضيات  
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Political decisions  قرارات سياسية  

Primary decision  القرار المبدئي  

Curriculum decisions  قرارات المنيج  
Leadership القيادة التربكية  

 
 

Textbook  الكتاب المقرر 
 
 

Grade level committees  لجاف لمستكل الصؼ الدراسي 
Play  المعب 

 
 

Situation  مكقؼ  
Problem  مشكمة  
Tendency  ميؿ  
Camp  معسكر  
Natural Tendency  ميكؿ فطرية  
Skill  ميارة  
Social Responsibility  مسؤكلية اجتماعية  
Adolescence  مراىقة  
Metacognition   ما كراء المعرفة-ما كراء اإلدراؾ   
Dependent variable  متغير تابع  
Independent variable  متغير مستقؿ  
Scope  المجاؿ  
Population   المجتمع 
Curriculum content  محتكل المنيج  
Content  المحتكل  
Simulation  المحاكاة  
Curriculum planner  مخطط المنيج  
Learning outcomes  مخرجات التعمـ  
High school  المدرسة ال انكية  
High achiever  مرتفع التحصيؿ  
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Secondary school  المدرسة االعدادية  
Beliefs  المعتقدات  
Criteria  المعايير  
Teachers  المعممكف  
Intelligence quotient  معامؿ ذكاء  
Courses  مقررات  
Learner conception  مفيـك التعمـ  
Learning evaluating conception  مفيـك تقكيـ التعمـ  
Concepts  مفاىيـ  
Self - cocept  مفيـك الذات  
Learning environment conception  مفيـك بيئة التعمـ  
 Recognizing patterns   معرفة اإلنماط  
Written curriculum  المنيج المكتكب  
Concept of curriculum  مفيـك المنيج  
Communication skills  ميارات اإلتصاؿ  
Broad filed curriculum  منيج المجاالت الكاسعة  
Experience curriculum  منيج الخبرة  
Curriculum  منيج  
Practitioner  ممارس  
Child centered curriculum  المنيج المتمركز حكؿ الطفؿ  
Hidden curriculum  المنيج الخفي  
Core curriculum  منيج محكرم  
Correlated curriculum  المنيج المترابط  
Tested curriculum  المنيج المختبر  
Learned curriculum  المنيج المدركس  
Spiral curriculum  المنيج الحمزكني  
Organic curriculum  المنيج العضكم  
Persistent life of the situations 

curriculum  
 منيج مكاقؼ الحياة 

Taught curriculum  المنيج المدرس  
Practition   الممارسة 
Activity curriculum  منيج النشاط  
National curriculum  منيج لكطني  
School curriculum  المنيج المدرسي  
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School board  مجمس المدرسة  
Finished product  المنتج النيائي  
Instructional material  المكاد التعميمية  

 
 

Theory  نظرية  
Preparatory theory  نظرية اإلعداد  
Anxiety and Realistic theory  نظرية التخفؼ مف القمؽ  
Surplus Energy theory  نظرية الطاقة الزائدة  
Self - expression Theory  نظرية التعبير الذاتي  
Theories of Learning  نظريات التعمـ  
Theories of Play  نظريات المعب  
Ethic Theory  نظرية األخبلؽ  
Behavioral outcomes  نتائج سمككية  
Instructional activites  النشاطات التعميمية  
Class activities  النشاطات الصفية  
Extra class activities  النشاطات اإلضافية لمفصؿ  
Co - curriculum activities  النشاطات المصاحبة لممنيج  
School activities  النشاطات المدرسية  
Theory and practice  النظرية كالتطبيؽ  
Unified theory  النظرية المكحدة  
Value theory  نظرية القيمة  
Theorems  نظريات  
Instructional theory  النظرية التعميمية  
Theory  نظرية  
Scientific theory  النظرية العممية  
Curriculum theory  نظرية المنيج  
Conceptual model  النمكذج المفاىيمي  
Humanistic model  النمكذج اإلنساني  
models   النماذج 
Curriculum model  نمكذج المنيج  
Moral development  النمك الخمقي  
Emotional development  النمك اإلنفعالي  



 

296 

Congnitive development  النمك المعرفي  
 

 

Goal  ىدؼ 

Curriculum engineering  ىندسة المنيج 

 
 

Point of view  كجية نظر  

Teaching - learning units   التعمـ\كحدات التعميـ   

Means  كسائؿ  
Scientific means  الكسائؿ العممية  
Description  الكصؼ  
Goal setting  كضع األىداؼ  

Curriculum functions  كظائؼ المنيج  
Awarness  الكعي  

 

 

 

 

 

 ~~ تَم بحمد اهلل ~~
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

األستار الذكتور صادق خالذ الحايك 
  و2017/2018انغبيعخ األسدَٛخ نهعبو – عًٛذ كهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ. 

  األيٍٛ انعبو نغًعٛخ كهٛبد انزشثٛخ انشٚبضٛخ انعشثٛخ . 

  و2016عضٕ انًغهظ انزُفٛز٘ نهغًعٛخ األعٕٛٚخ نهعهٕو انجذَٛخ ٔانشٚبضٛخ. 

 ٙو2016 عضٕ يؤعظ نهًغًع انعهًٙ انعشثٙ نعهٕو انشٚبضخ، دث. 

  2016  سئٛظ ساثطخ انًُبْظ ٔانزذسٚظ فٙ انًغًع انعهًٙ انعشثٙ نعهٕو انشٚبضخ. 

 ٌعضٕ يؤعظ فٙ االرؾبد انذٔنٙ نعهٕو انشٚبضخ، نُذ. 

  عضٕ انهغُخ انعهًٛخ نًعبيم انزأصٛش انعشثٙ نهًغالد انعهًٛخ(Arab Impact Factor.) 

   ٙيغهخ عهًٛخ ثؾضٛخ عبنًٛخ ٔعشثٛخ ٔيؾهٛخ22عضٕٚخ عهًٛخ ف . 

  ٙيؤرًش عهًٙ عبنًٙ ٔعشثٙ ٔيؾه39ٙعضٕٚخ عهًٛخ ف . 

  ٕٚأيشٚكب - (2001)دكزٕساِ يٍ عبيعخ أْب(Ohio University, USA.) 

 الجوائز

 2016نُذٌ – يٛذانٛخ انزًٛض انعهًٙ انعشثٙ، األكبدًٚٛخ انعهًٛخ : أٔالًال 

 .و2017  ُٚبٚش 1و، ؽغت رصُٛف عشٚذح انذعزٕس األسدَٛخ 2016اخزٛبس٘ ضًٍ لبئًخ األسدٌَٕٛ أصؾبة االَغبصاد نعبو : صبَٛبًال 

 و2006عبئضح انجبؽش انًًٛض عهٗ يغزٕٖ انغبيعخ األسدَٛخ عبو : صبنضبًال 

 .و2013يمذيخ يٍ يكزت انشٛخ يؾًذ ثٍ ساشذ آل يكزٕو نإلثذاع انشٚبضٙ، : عبئضح انجؾش انًًٛض: ساثعبًال 

 .و2014دسع انزًٛض فٙ انزٕاصم انعهًٙ، يؤرًش انشبسلخ انذٔنٙ، يمذو يٍ أكبدًٚٛخ انمهى أنغبيعٛخ كشكٕن أنعشاق : خبيغبًال 

 انزششؼ نعذد يٍ انغٕائض انعهًٛخ انًؾهٛخ ٔانخبسعٛخ: عبدعبًال 

 انعذٚذ يٍ كزت انشكش ٔانزمذٚش يٍ عٓبد أكبدًٚٛخ يؾهٛخ ٔعشثٛخ ٔعبنًٛخ: عبثعبًال 

 الخبرات اإلدارية

 .و2016آة  – 2012انغبيعخ األسدَٛخ – َبئت عًٛذ كهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ : أٔال

 .و2012 – 2010انغبيعخ األسدَٛخ – سئٛظ لغى اإلششاف ٔانزذسٚظ كهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ : صبَٛب

 2010 – 2006يغبعذ عًٛذ كهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ نشؤٌٔ انطهجخ : صبنضب

 .و2016آة - 2006األيٍٛ انعبو انًغبعذ نغًعٛخ كهٛبد ٔيعبْذ ٔألغبو انزشثٛخ انشٚبضٛخ انعشثٛخ : ساثعب

 .و2015 – 2013األيٍٛ انعبو انًغبعذ نألكبدًٚٛخ انذٔنٛخ نزكُٕنٕعٛب انشٚبضخ ثبنغٕٚذ : خبيغب

 الخبرات التذريسية

 .انزذسٚظ فٙ أكضش يٍ عبيعخ أسدَٛخ نًشاؽم انجكبنٕسٕٚط ٔانًبعغزٛش ٔانذكزٕساِ

 :اإلنتاج العلمي كما يلي

 .ثؾضب عهًٛب ثبنهغزٍٛ انعشثٛخ ٔاإلَغهٛضٚخ  (150) ٔعذدْب :األثؾبس انعهًٛخ: أٔال

 . رأنٛف كزبثبٌ عهًٛبٌ فٙ انًُبْظ ٔانزذسٚظ ثبنزشثٛخ انشٚبضٛخ:صبَٛب

  ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزعهٛى2015-2014 سئٛظ نغُخ االششاف عهٗ رأنٛف ادنخ يُبْظ انزشثٛخ انشٚبضٛخ نهًشؽهخ االعبعٛخ ثبألسدٌ : رأنٛف:صبنضب

يؤرًشاد عهًٛخ البيزٓب كهٛخ انزشثٛخ  ( 8) يغهذ نالثؾبس انعهًٛخ انزٙ شبسكذ فٙ  (14) اعذاد ٔرُغٛك ٔطجبعخ : يؤرًشاد عهًٛخ8 يُغمب ل :ساثعب

 و2016 – 2006انشٚبضٛخ ثبنغبيعخ االسدَٛخ  ثبنفزشح يٍ 

 .عبنًٛخ ٔعشثٛخ ٔيؾهٛخ: يؤرًش َٔذٔح عهًٛخ (72) انًشبسكخ فٙ : يؤرًشاد عهًٛخ:أٔال

 .يغهخ عهًٛخ ثؾضٛخ سٚبضٛخ يؾهٛخ ٔعشثٛخ ٔاعُجٛخ  (22) سئبعخ ٔعضٕٚخ ْٛئبد عهًٛخ اعزشبسٚخ ل : يغالد عهًٛخ:صبَٛب

. يؤرًش عهًٙ عبنًٙ ٔعشثٙ ٔيؾهٙ  (39) سئبعخ ٔعضٕٚخ انهغبٌ انعهًٛخ ل : نغبٌ يؤرًشاد:صبنضب

 .دٔنخ عشثٛخ ٔأعُجٛخ (25) انذٔل انزٙ رى انُشش فٙ يغالرٓب أٔ صٚبسرٓب عهًٛب ٔعذدْب :ساثعب

 .أطشٔؽخ ٔسعبنخ عبيعٛخ يؾهٛخ ٔخبسعٛخ (35) اإلششاف االكبدًٚٙ  عهٗ :خبيغب

 .داخم ٔخبسط انغبيعخ األسدَٛخ (35) نغبٌ يُبلشخ األطبسٚؼ ٔانشعبئم عبيعٛخ :عبدعب

 .رشلٛخ ٔثؾش يٍ دٔل عشثٛخ ٔاعُجٛخ يخزهفخ (250)يب ٚضٚذ عٍ :  رؾكٛى انزشلٛبد ٔاالثؾبس انعهًٛخ:عبثعب

 .  عضٕٚخ عهًٛخ فٙ انعذٚذ يٍ انغًعٛبد ٔانٓٛئبد انعهًٛخ انعشثٛخ ٔاألعُجٛخ:صبيُب

 .نغُخ  (200) سئبعخ ٔعضٕٚخ نغبٌ إداسٚخ ٔعهًٛخ ٔأكبدًٚٛخ فٙ انغبيعخ األسدَٛخ يب ٚضٚذ عٍ : نغبٌ:ربععب

عًٛذ ٔاعزبر اكبدًٚٙ عبيعٙ ثكهٛبد انزشثٛخ انشٚبضٛخ فٙ انٕطٍ انعشثٙ، ٔرضٔٚذْى  (3500) انزٕاصم شجّ انٕٛيٙ يع : انزٕاصم انعهًٙ:عبششا

 انخ…ثكم يب ْٕ عذٚذ فٙ عهٕو انزشثٛخ انشٚبضٛخ يٍ يؤرًشاد ٔيغالد عهًٛخ 

    dralhayek2@yahoo.com  & salhayek@ju.edu.jo:للتواصل
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