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عليم الرتبية الرياضية ميدان مهم من ميادين الرتبية والت
وله كونها تعد الفرد إعداد بدنيا ومهاريًا وانفعاليا وفقا ملي

ظمها وانفعاالته، لذا اجتهت العديد من دول العامل إىل تطوير ن
ية الرتبوية وإعادة النظر بني احلني واآلخر مبناهجها الدراس

وء وسبل تطبيقها من خالل طرائق وأساليب التدريس يف ض
هنا ومن.  النظم الرتبوية املتبعة لتحقيق التدريس الفعال

:  كانت فكرة هذا البحث الذي مت تقسيمه على النحو التايل
 مفهوم التدريس والتدريس الفعال : املبحث األول
 ة التدريس الفعال يف الرتبية البدني: املبحث الثاني
 ية أساليب  وطرق التدريس الفعال يف الرتب: املطلب األول

البدنية 
 ة مهارات التدريس يف الرتبية البدني: املطلب الثاني

تمهيد•
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املبحث األول
 مفهوم التدريس

والتدريس الفعال 

املبحث الثاني 
التدريس الفعال 
ة يف الرتبية البدني

املطلب األول 
أساليب  وطرق التدريس الفعال يف

الرتبية البدنية 

املطلب الثاني
ة مهارات التدريس يف الرتبية البدني

خطة •

الدرس
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مفهوم التدريس •
:يمكن تعريف التدريس 

اتانه عبارة عن سلسلة منظمة من الفعالي

يًا يديرها المعلم ويسهم فيها المتعلم عمل

.  ونظريًا ويقصد تحقيق أهداف معينة

املبحث األول
ل  مفاهيم التدريس والتدريس الفعا
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:للتدريس أهمية كبرى يمكن ان تتضح في ما يلي

.نقل الرتاث الثقايف-1
.تكوين االجتاهات السلوكية املرغوبة-2
.اإلرشاد والتوجيه-3
.االهتمام بالصحة النفسية للطالب-4
.غرس روح البحث العلمي-5

أهمية التدريس 
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مفهوم التدريس الفعال 
التدريس الفعال هو ذلك النوع من 

التدريس الذي يرفع من مستوى التلميذ

وأيضًا .  إلى أقصى ما تسمح به قدراته

يعرف على أنه ذلك النمط من التدريس 

الذي يؤدي إلى إحداث تغيرات للتالميذ 

جابر،  )في مجاالت النمو المختلفة 

1998.)
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أساليب وطرق التدريس الفعال في  : المطلب األول 

التربية البدنية  

األساليب التدريسية:

 هو منهج عام ومخطط لضمان نجاح )إن األسلوب لغة 

(العمل في محاولة للوصول إلى الحقائق العلمية

املبحث الثاني 
التدريس الفعال يف الرتبية البدنية
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أما األسلوب التدريسي فقد عرفته

،ص  1996عفاف عبد الكريم،) 

مجموعة عالقات تنشأ بين ( )79

المدرس والطالب وهذه العالقات  

تساعد المتعلم على النمو 

واالكتساب المهاري في األنشطة 

(.الرياضية



9

األساليب التدريسية  

المباشرة

رس يكون فيها تأثير سلوك المد

واضحا وهي خمسة أساليب

ير األساليب التدريسية الغ

المباشرة

الب يكون فيها تأثير سلوك الط

واضحا وهي ستة أساليب

:يةاألساليب الحديثة في تدريس التربية الرياض

األسلوب االمري
األسلوب التدريبي
األسلوب التباديل
ص فح)أسلوب املراجعة الذاتية 

(النفس
(االحتواء)أسلوب التضمني 

أسلوب االكتشاف املوجه
أسلوب املتشعب
أسلوب االشتقاق

أسلوب الربنامج الفردي
أسلوب املبادرة

أسلوب التدريس الذاتي
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مجموعة  " بأنها( 9, 2010)عرفها الزهراني

معلم في  العمليات السلوكية التدريسية التي يظهرها ال

نشاطه التعليمي داخل وخارج حجرة الدراسة  

".لتحقيق أهداف المادة التي يقوم بتدريسها

.

املطلب الثاني 
مهارات التدريس الفعال يف الرتبية البدنية 
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مهارات التدريس  

الفعال في التربية  
البدنية

مهارات : أواًل

التخطيط

:  ثانيًا

مهارات  

تنفيذ الدرس

:  ثالثًا

مهارات  

التقويم 

التعزيز 

التهيئة 

تنويع المثيرات

استخدام الوسائل  

التعليمية
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التخطيط ( 87م ، 2005)يعرف زيد الهويدي 

م به تصور مسبق لما سيقو: " للتدريس بأنه 

ام المعلم من أساليب وأنشطة وإجراءات واستخد

أدوات أو أجهزة أو وسائل تعليمة من أجل 

".تحقيق األهداف التربوية المرغوبة 

مهارات التخطيط للدرس: أوالً 
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أنواع التخطيط للدرس

:  التخطيط بعيد المدى 

مثل الخطط السنوية 

.والفصلية 

مثل  : التخطيط قصير المدى 

التخطيط لحصة دراسية ، أو  

ألسبوع دراسي أو لوحدة  

دراسية 
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ية عناصر ختطيط منهاج الرتب
.الرياضية املدرسية

.االهداف: اوال
.احملتوى: ثانيا
.التقويم: ثالثا
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:مهارة التهيئة للدرس 
لدرس وهي كل مايقوم به المعلم اويفعله بقصد اعداد التالميذ ل

ة قوامها  الجديد بحيث يكونو في حالة ذهنية وانفعالية وجسمي

.التلقي والقبول

ه أو  كما يعرفها حسن زيتون بأنها كل مايقوله المعلم ويفعل

م يوجهه به الطالب قبل بدء تعلم محتوى درس جديد أو تعل

احدى نقاط محتوى هذا الدرس بغرض اعداد الطالب عقليا 

ه ووجدانيا وجسميا لتعلم هذا المحتوى او احدى نقاطه وجعل

في حالة قوامها اإلستعداد للتعلم 

مهارات تنفيذ الدرس : ثانياً 
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اع هي ويمكن تصنيف التهيئة إلي ثالث أنو

 :

نتباه تستخدم لتوجيه ا:التهيئة التوجيهية •

.التالميذ نحو دراسة موضوع جديد

ل االنتقال وتستخدم لتسهي:التهيئة االنتقالية •

.بشكل تدريجي من مهارة الى مهارة اخرى

تهيئة يستخدم المعلم ال:التهيئة التقويمية •

ع التقويمية للدخول في موضوع جديد ويرج

ذالك عن مدى اتقانهم

أنواع التهيئة•
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-:مهارة تنويع املثيرات
ألفعال جميع ا" يقصد بتنويع المثيرات 

لى  التي يقوم بها المعلم بهدف االستحواذ ع

ك عن  انتباه التالميذ أثناء سير الدرس ، وذل

لعرض طريق التغيير المقصود في أساليب ا

  "
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ات ، من  توجد أساليب عديدة ومختلفة لتنويع المثير

هذه األساليب ما يلي  

-:التنويع الحركي -

-:التركيز -

-:تحويل التفاعل 

-:الصمت -

-:يمية التنويع في استخدام الحواس والوسائل التعل

تنويع المثيرات
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ميةالتنويع في استخدام الحواس والوسائل التعلي

التعزيز
2001)يعرف حسن حسين زيتون •

تم التعزيز بأنه العملية التي ي( 391،

ة احتمالي( أو تقوية )بمقتضاها زيادة 

نة، قيام الفرد بسلوك أو استجابة معي

وذلك عن طريق تقديم معزز يعقب  

ظهور هذا السلوك أو تلك االستجابة 

".-أي من الفرد -منه 
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أنواع التعزيز 

ن ويوجد العديد من أنماط المعززات التي يمكن أ

يستخدمها المعلم في التدريس منها ما يلي 

 المعززات اللفظية -:أواًل:-

 ثانيًا معززات إشارية:-

 المكافآت المادية : ثالثًا:

-التقدير : رابعًا:-
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التعليمية الوسيلة مهارة استخدام 
:أنواع الوسائل التعليمية 

 انية  الصور والرسوم التوضيحية والبي: الوسائل المرئية

صور  والسبورة والنماذج المجسمة للخرائط والشرائح وأفالم ال

.الثابتة 

 المسجل والراديو : الوسائل السمعية.

 ة  المواقع الطبيعية والصناعي: وسائل البيئة المحلية

( .ة وتتميز بكونها حقيقي)والتاريخية والمعارض والمتاحف

 أفالم الصور المتحركة والتلفزيون: الوسائل المركبة

والشرائح المرفقة بالتسجيل وآالت التعليم المبرمج 

.والكمبيوتر
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-:مهارة الغلق أو اخلامتة 
المعلم  يشير الغلق إلى تلك األفعال أو األقوال التي تصدر عن

.، والتي يقصد بها أن ينتهي عرض الدرس نهاية مناسبة 

  ويمثل الغلق آخر مرحلة من مراحل الدرس ، ولذلك فإن له

ائف  أهمية كبيرة في تحقيق أهداف الدرس ؛ فالغلق يحقق وظ

: عديدة منها 

1- جذب انتباه التالميذ وتوجيههم إلى نهاية الدرس.

يساعد التالميذ على تنظيم المعلومات في عقولهم  -2

.وبلورتها 

إبراز النقاط الهامة في الدرس وتأكيدها وربطها مع -3

.بعضها 
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عملية تشخيصية -1

التقويم العملية عالجية -2

التقويم عملية وقائية  -3

التقويم عملية شاملة  -4

يم عملية مستمرة ووالتق-5

:مهارات التقويم : ثالثاً 
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ت يقيس مدى تحقق األهداف وإلى أي مستوى تحقق-1

.تلك األهداف

الي  التعرف على مستوى الطالب التحصيلي وبالت-2

.التعرف على قدرات الطالب 

ج إلى  التعرف على األهداف التي لم تحقق والتي تحتا-3

.معالجة 

اء  اختيار أفضل األساليب والوسائل واألنشطة أثن-4

عملية التدريس ومعالجة صعوبات التعلم وتعزيز

.األهداف التي تحققت 

:أغراض التقويم الصفي 
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مع أطيب األمنيات
لكم مجيعا بالتوفيق


