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 ءجامعة كربال

 -التدريس:

بالمناهج وطرائق التدرٌس ان مفهوم التدرٌس هو عملٌة تفاعلٌه بٌن المدرس  لقد اورد التربوٌون المهتمون 

وطالبه فً ؼرفة الصؾ او قاعة المحاضرات او ساحة المدرسة , التدرٌس اصالحا للسلوك وتوضٌح المفاهٌم 

 . والعطاء والحوار والبناء بٌنهم باألخذوترسٌخ المبادئ والقٌم وتتسم 

تحدٌد السلوك الذي نرؼب بتعلمه او اكسابه او تهٌئة الظروؾ التً ٌراد  وهناك من ٌرى ان التدرٌس هو عملٌة 

 ان ٌنمً هذا السلوك فً اطارها , وتقدٌر درجة التحكم فً بٌئة التعلم وصوال الى الهدؾ المنشود . 

جاته وعناصره المدرس والطالب والمنهج وٌذهب البعض الى ان التدرٌس نظام مخطط له مدخالته وعملٌاته ومخر

مترابطة ومتفاعله ال ٌنفصل  ) مدرس , طالب , منهج (والبٌئة التعلٌمٌة ومن الجدٌر بالذكر ان هذه العناصر 

بعضها عن بعض , فالمدرس ال ٌمكن ان ٌقوم بعملٌة التدرٌس بدون طالب ومنهج , والمنهج ال ٌؤدي دوره اال من 

سه , وكل من المدرس والمنهج ال دور لهما بدون طالب ٌتعلم كل ذلك ضمن بٌئة تعلٌمٌة خالل مدرس ٌقوم بتدرٌ

 مالئمة ومعززة بالمؤثرات المادٌة االجتماعٌة . 

 فعندما نقوم بتحدٌد عملٌة التدرٌس من خالل عملٌة االتصال نرى هناك خمسة عناصر لعملٌة االتصال وهً : 

 : هو مدرس التربٌة الرٌاضٌة . لمرسل ا -1

 : هً المهارة الحركٌة او الفعالٌة او المادة المراد تدرٌسها . الرسالة -2

: هً الطرٌقة التدرٌسٌة التً ٌقوم مدرس التربٌة الرٌاضٌة من خاللها باٌصال المعلومات ,  قناة االرسال -3

 معٌة وؼٌرها . كان تكون الكالم المباشر مع الطالب او من خالل وسٌلة مرئٌة او س

 : هو الطالب فً ساحة المدرسة اوالمستمع او المحاضر .  المستقبل -4

: هً رد فعل الطالب , اي استجابته لمثٌر معٌن ٌقدمه مدرس التربٌة الرٌاضٌة بعد ذلك ٌقوم  االستجابة -5

 المدرس بتقدٌم ) تؽذٌة راجعة ( وهً المعلومات التصحٌحٌة المقدمة من قبل المدرس . 

لٌة التدرٌس هً لٌست بالمهمة السهلة  فهً تحتاج الى فهم واتقان ومعرفة تفصٌلٌة بأحدث الوسائل ان عم 

والطرق وعلى المدرس ان ٌلم وٌعرؾ معرفة تخصصٌة باألسالٌب والمبادئ العامة للتدرٌس لتحقٌق افضل النتائج 

 وهً : 

 -تحديد اهداف الدرس :  -اوال :

اعدا المناهج المراد تطبٌقها بحٌث تمكن من تحدٌد الوسائل لتحقٌق الؽاٌات تعتبر االهداؾ امورا جوهرٌه فً 

 والقدرة على تقدٌر كمٌة الطاقة المبذولة إلنجاز العمل وتحدد االهداؾ بالتالً : 



 ا. تأهٌل المبادئ الوطنٌة فً نفوس الطلبة واذكاء حماسهم وتوجٌه اندفاعهم لحب الوطن وتعرٌفهم بمكتسباته .

 الطلبة لمتطلبات المجتمع وتطلعاته لٌساهموا فً تطوره وتقدمه وزٌادة كقائته االنتاجٌة  ب. اعداد

ج. استمرار تحقٌق النمو المتكامل للطلبة عن طرٌق ممارستهم للفعالٌات وااللعاب الرٌاضٌة وتوجٌههم للعناٌة 

 بالصحة العامة .

واٌاتهم المحببة لهم بما ٌعٌنهم على تكامل نموهم د. استثمار اوقات فراغ الطلبة بشكل فعال ٌضمن مزاولتهم له

والتمتع بتروٌح هادؾ لتنمٌة الذوق الجمالً االمر الذي ٌؤدي الى تحسٌن العالقات االجتماعً وتنمٌة روح العمل 

الجماعً وتوفٌر الجو المناسب إلنماء الخصائص التربوٌة كالشعور بالمسؤولٌة والتعاون والمحبة واالنتماء 

 . للجماعة 

 -درس وتنظيمه :لاعداد ا -ثانيا :

ا. ان التدرٌس الجٌد ال ٌعتمد على المؤهالت الجٌدة للمدرس فقط بل على استعداده المسبق والذي هو ضروري 

جدا وذلك لتسهٌل عمله , ان اعداد المدرس لدرس ما ٌمكن اجماله فً استعداده المسبق وتذكٌره بالطرائق 

فكل درس ٌعتبر نسبٌا قائم بذاته ولكنه بنفس الوقت جزء من عدة دروس متتالٌة واالسالٌب التً تضمن نجاحه , 

ونظام محدد بٌنما توجد عالقه منطقٌه وتسلسل تعلٌمً ٌعكس قانون وشروط العمل, تحضٌر المكان من اجل القٌام 

ضافة الى تثبٌت بالدرس لتامٌن الترتٌب والنظافة وتوفٌر وسائل االٌضاح واألجهزة الجٌدة والصالحة للعمل ا

 منهاج الدراسة وهو جزء من المهام التربوٌة التً تعتمد اساسا على الوعً والمعرفة .

ب. استعمال دفتر الخطة الدراسٌة  ومراجعة مواده من اجل تحقٌق االتجاهات الجدٌدة وتسجٌل التعلٌمات 

 نتٌجة ضعؾ مستواهم .واالرشادات واشراك جمٌع الطلبة قدر االمكان وعدم اهمال بعض الطلبة 

ج. ان التنظٌم الجٌد واالستعداد المسبق سوؾ ٌؤدي الى تحقٌق جمٌع مهام المدرس خالل المدة المحددة  للدرس 

اضافة الى ان استعداد المدرس بشكل جدي ومنظم سوؾ ٌعطٌه نتائج عالٌة وفعالة وٌشجعه للوصول الى نتائج 

 افضل . 

 -التدرج في االنتقال : -ثالثا :

ن طرق التدرٌس ٌمكن استخدامها لتعلٌم اوجه النشاط المختلفة وتتبع هذه الطرق خطوات متدرجة ومنطقٌة حسب ا

تدرٌس مدروس , وٌعتمد التدرٌس الى حد كبٌر على سن المتعلم ورحلة التعلٌم , فمثال مدرس التربٌة الرٌاضٌة 

المرحلة التً هو فٌها عندها ٌمكن تقدٌم نموذج حٌن تعلٌمة مهارات حركٌة ٌعتمد الى حد كبٌر على سن المتعلم و

ألداء الحركة او قد , ٌكتفً المتعلم من شرح الحركة ثم تأتً االجراءات العملٌة الخرى كقٌام المتعلم بأداء الحركة 

ومن الطبٌعً الن جمٌع المتعلمٌن سٌتمكنون من االداء الصحٌح فتصحٌح االخطاء واجب ضروري اول بأول ذلك 

فروق بٌن المتعلمٌن من نواحً عدٌدة السٌما تكوٌن صوره صحٌحة من الحركة او النشاط قبل اتاحة الن هنا 

الفرصة الكافٌة للتدرٌب , فالتدرج فً المهارة الحركٌة ٌتم عن طرٌق شرح الحركة ثم ؼرضها والقٌام بالعرض 

 والتدرٌب على الحركة والتقدم بالمهارة . 

 -: ةالفروق الفردي مراعاة -رابعا :

خطوات كبٌرة فً مجال مراعاة الفروق الفردٌة بٌن الطلبة , اذ وجدت صٌػ معقولة فً  ةالمتقدملقد خطت الدول 

التعامل معهم على اساس افراد ولٌس جماعات اذ تعطى لكل فرد مسؤولٌات وواجبات تناسب قابلٌاته وخبراته 

  -ها لجعل الفوارق بسٌطة منها :لٌنمو بشكل ٌنسجم مع الجماعة وهناك بعض النقاط ٌمكن اتباع



مع الطلبة المتوسطٌن وهم ٌمثلون اكثر الطلبة واعطاء بٌن الحٌن واالخر واجبات  تتالءما. اعطاء الواجبات التً 

ذات مستوى اعلى لكً تتحدى قابلٌات الطلبة الجٌدٌن واعطاء واجبات ذات مستوى بسٌط بحٌث ٌمكن اشراك 

 االخرٌن . 

 لمتمٌزٌن اللذٌن ٌقومون بإنجاز كبٌر بتحفٌزهم وتشجٌعهم وتطوٌر قابلٌاتهم . ب. تشجٌع الطلبة ا

ج. التعاون فً فهم مشكالت الطلبة المتأخرٌن ومنحهم الفرص الجٌدة وتشجٌعه ومساعدتهم على التقدم وحل 

 مشكالتهم النفسٌة والعاطفٌة واالقتصادٌة والفسلجٌة . 

 -تنويع طرائق التدريس : -خامسا :

الطرق التدرٌسٌة متعدد فً المجال التربوي وهناك طرائق عدٌدة تعتمد على العلمٌة والموضوعٌة وفهم عام  ان 

الطبٌعة ظروؾ اطراؾ العملٌة التربوٌة وعناصرها االساسٌة . ان الطرٌقة ركن اساسً من اركان التدرٌس , 

ختالؾ المدرسٌن فً اتباع طرق تدرٌس وان نجاح التدرٌس ٌرتبط الى حد كبٌر بنجاح الطرٌقة المستخدمة ان ا

مختلفة ٌرجع الى ما بٌنهم من فروق وتباٌن فً اطالعهم ومتابعتهم للتجارب التربوٌة للتطورات العلمٌة فً المجال 

التربوٌة فتختلؾ الطرق باختالؾ الؽرض من التعلٌم فطرٌقة مدرسً العلوم تختلؾ عن طرٌقة التارٌخ التربٌة 

ة التعلٌم فالطرٌقة  التً تستخدم مع الصؽار ال تتناسب مع الكبار فعلٌة تختلؾ طرق الرٌاضٌة وكذلك مرحل

التدرٌس تبعا الختالؾ مراحل العمر , وكذلك طبٌعة المادة فالمادة النظرٌة تختلؾ عن المادة العملٌة فً طرٌقة 

ة وصور ونماذج ووسائل التدرٌس وطبٌعة الموضوع وكذلك االمكانات المتوفرة من األجهزة والمواد المختبرٌ

تعلٌمٌة تشجع على اتباع طرق معٌنة فً التدرٌس فكل هذه العوامل تؤدي الى االختالؾ فً طرٌقة المستخدمة 

 وتنوعها .

 

 -ل الطلبة :ميواثارة  -سادسا :

الفكار وتعتمد على توجٌه اذهان الطلبة من خالل اثارة فكرة او قضٌة معٌنة لتؽٌٌر مستوى االتجاهات والمواقؾ وا

والقدرات المختلفة , او االنجاز اعمال معٌنة تكون فً شكل البات تكسبه خٌرات تكون مستهدفة لكونها انماط من 

 الممارسات التً تقوي واقعٌة التفاعل مع مجموعة من الخبرات , التً ٌتفاعل بها .

 

 المهارات التدريسية التي يجب ان يمتلكها مدرس التربية الرياضية :

مهارات التدرٌسٌة بانها جمٌع انواع السلوكٌات التً ٌظهرها المدرس فً نشاطه التعلٌمً بهدؾ تحقٌق تعرؾ ال

اهداؾ معٌنة , وتظهر هذه السلوكٌات من خالل الممارسات التدرٌسٌة فً صورة استجابات انفعالٌة او حركٌة او 

 لتربٌة الرٌاضٌة : لفظٌة , وادناه اهم المهارات التدرٌسٌة التً ٌجب ان ٌمتلكها مدرس ا

 مهارة التخطيط . -1
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