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 جامعة كربالء / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

عند العمل وفق اسالٌب التدرٌس المباشرة ٌكون المدرس هو المسؤول المباشر عن اختٌار ) محتوى الدرس 

مدهم بتغذٌة راجعة بكل موقف ٌحتاج وتنفٌذه واخراجه ( وٌتابع من خالل حركته الطلبة من خالل ادائهم وٌ

تعدٌل , وبذلك تتم عملٌة التقوٌم المباشرة والمستمرة طول فترة الدرس ولجمٌع المراحل التدرٌسٌة ما قبل 

 الدرس واثنائه وبعده الدرس . 

سلوكه وٌتحدد هذا االسلوب بالخصائص الشخصٌة للمدرس فلو  وان االسلوب التدرٌسً هو نمط المدرس 

ثالثة من مدرسً التربٌة الرٌاضٌة ٌقومون بتدرٌس مهارة الطبطبة فً كرة السلة بالطرٌقة الكلٌة , فاننا الحظنا 

نرى انهم متفقون فً تدرٌس هذه المهارة لعرض نموذج ككل لهذه المهارة بصورة واضحة ومشوقه , لكننا 

ا ٌعنً ان المدرس ٌسٌر وفقا السلوبه نرى ان هناك اختالفا فً تدري الطرٌقة الكلٌة اثنا تدرٌس المهارة , وهذ

الخاص  لتنفٌذ الطرٌقة الكلٌة, ال انه ٌتبع استراتٌجٌة مخططة وهادفة ومحددة الخطوات ٌسٌر بموجبها لتحقٌق 

 وسوف نتناول اربعة اسالٌب مباشرة فً التربٌة الرٌاضٌة وهً : اهداف الدرس . 

 االسلوب االمري  -1

 االسلوب التدرٌبً  -2

 دلً االسلوب التبا -3

 اسلوب فحص النفس) المراجعه الذاتٌة ( -4

 ) االحتواء (اسلوب التضمٌن  -5

 اوال : االسلوب االمري :

وهو اسلوب التعلٌمات واالوامر , ولو الحظنا االجراءات التً ٌتكون منها الدرس لعرفنا ان احد جوانبه المهمة 

الطالب او التعاون بٌنهما وذلك فً  فً القرارات الً تسٌر الدرس والتً تتخذ ان كانت من قبل المدرس او

 مراحل الثالثة التً ٌمر بها الدرس وهً : ال

 ماقبل الدرس  -

 اثناء الدرس  -

 بعد الدرس  -

 دور المدرس في االسلوب االمري 



 وفً هذا االسلوب نرى مدرس التربٌة الرٌاضٌة منفردا فً اخذ القرارات بالمراحل الثالث .

 دور الطالب في االسلوب االمري 

درٌس فتكون من على التلمٌذ االستجابة المعرفٌة او الحركٌة لتلك االوامر او تنفٌذ ما ٌطلب منه اما عملٌة الت

حٌث ٌقوم الطالب بعد تقدٌم االمر او الطلب باالستجابة دون مناقشة بٌن الطرفٌن , وٌتمثل هذا  النوع المباشر ,

 االسلوب بما ٌاتً : 

 المدرس ٌهٌمن على كافة قرارات الدرس .  -1

 الطالب ٌستجٌبون وٌتبعون وٌنجزون .  -2

 بعد االمر . ٌأتًاالداء  -3

 ٌلتزم الطالب حرفٌا باالستجابة الحركٌة او المعرفٌة . -4

اذن من االمور المهمة فً درس التربٌة الرٌاضٌة هً القرارات التً تسٌر الدرس , وهل هً من المدرس او 

ومن هنا نجد االسلوب االمري ٌعطً جمٌع القرارات للمدرس فً جمٌع المراحل الثالث , هما , الطالب اوكلٌ

 اما الطالب فٌكون رهٌن االوامر , وتتحدد عملٌة اتخاذ القرارات بما ٌاتً : 

 مرحلة ما قبل الدرس ) مرحلة االعداد والتحضٌر للدرس(  ـــــــــــــــــــــــــ للمدرس .  -

 ) مرحلة التنفٌذ ( ـــــــــــــــــــــــــــــ للمدرس . مرحلة الدرس  -

 مرحلة ما بعد الدرس ) مرحلة التقوٌم ( ــــــــــــــــــــــــــــــــ للمدرس . -

 االمري  باألسلوباجراءات العمل 

ن ٌختار ٌقوم المدرس فً القسم الرئٌسً من اجزاء الدرس باتباع االسلوب المباشر فً طرٌقة عمله , بعد ا

الطرٌقة التدرٌسٌة المالئمة للمهارة المراد تعلمها فٌقوم بالتمهٌد بالدرس وربط الدرس الجدٌد بالدرس السابق من 

المهارة متبعا  لألداءاجل تهٌئتهم واعدادهم للدرس , فٌقوم بالشرح اللفظً للمهارة , وٌعرض نموذجا بنفسه 

وعرض المهارة وتحدٌد االخطاء من قبل  بأداءبا بنفسه لٌقوم خطوات الطرٌقة التدرٌسٌة , بعد ذلك ٌختار طال

هم مالمهارة بعد تقسٌ بأداءاضافٌة عامة للمهارة , وبعد ذلك ٌطلب من الطالب الطالب , ثم اعطاء توجٌهات 

الى مجموعات ثنائٌة او ثالثٌة لٌقوم المدرس بالمراقبة والقٌام بتصحٌح اخطاء الطالب سواء بالطالب نفسه او 

المهارة وااللتزام  ألداء المألوفالتصحٌح المعمم لكل الطالب , وال ٌسمح المدرس الي طال الخروج عن 

 المخصص من قبل الدرس .  باألداء

 مزايا االسلوب االمري 

 م االسلوب االمري مع االطفال الصغار .ٌستخد -1

 ة على مسار العمل . رٌستخدم فً المهارات الصعبة للسٌط -2

 ٌستخدم عندما ٌحدث خطا شائع من قبل الطالب .  -3

 



 عيوب االسلوب االمري 

 ال ٌاخذ بمراعاة الفروق الفردٌة بٌن الطالب .  -1

 ٌوصف الطالب بالسلبٌة .  -2

 .ال ٌسهم الطالب فً عملٌة االبداع  -3

 ال تفكٌر فً هذا االسلوب النه ٌقوم على مثٌر واستجابه دون استخدام العملٌات العقلٌة .  -4

 ال ٌعطً فرصه للطالب باالكتشاف واتخاذ القرارات بنفسه .  -5

 ال ٌشجع على التعاون .  -6

 االسلوب االمري وقنوات التطوير 

 نرى ان دور الطالب خالل قنوات التطوير يكون كاالتي : 

: فً هذه القناة ٌكون التلمٌذ رهن اشارة المدرس بالتنفٌذ , وبما ان المدرس ٌكون اكثر وقته بدنية القناة ال -1

 بالشرح والعرض , فنجد موقع الطالب فً هذه القناة باتجاه الحد االدنى فً هذا االسلوب . 

فً هذه القناة ٌتطلب التعاون فضال عن العالقات االجتماعٌة المتبادلة , وما دام القناة االجتماعية :  -2

الطالب ٌعملون وٌؤدون مهاراتهم ما ٌطلب منهم من المدرس لذلك نجد ضعف هذه العالقات االجتماعٌة 

 الحمٌمة بٌن الطالب , فٌكون موقع المتعلم فً هذه القناة باتجاه الحد االدنى . 

: هً القناة التً تعبر عن الرضا والتقبل وابداء الراي واالتجاه نحو الموقف واالرتٌاح ية القناة الوجدان -3

نحن نقوم بدراسة ظواهر انسانٌة فٌصعب التحكم بهذه القناة نجو الحد االدنى  اهداف سلوكٌة , وبما ألنها

لذلك تقل لدٌهم  وامرباألاو درجة االستقاللٌة , وفً المقابل هناك طالب ال ٌرغبون فً عملهم ان ٌكون 

 االستشارة وبالتالً ٌخفض الدافع عندهم فٌكونوا فً هذه القناة باتجاه الحد االدنى . 

ال : ما دام العمل فٌه اخضاع واومر وسٌطرة وعد السماح باي شكل من اشكال االستجابة القناة الذهنية  -4

ً ) المالحظة واالنتباه والتفكٌر فرصه للعملٌات العقلٌة البسٌطة وه ال تجدمن خالل الطلب , لذلك 

   والتصنٌف ( لدى التلمٌذ , لذلك سوف ٌكون المتعلم باتجاه االدنى .

 

 

 

 

 

 



 


