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 ثانيا : االسلوب التدريبي 

كان االسلوب االمري تنفذ كل اقسامه الثالثة من قبل مدرس التربٌة الرٌاضٌة , فان  بعد ما      

وٌتفق هذا  الممارسة بأسلوبتطبٌق بتوجٌه المعلم وٌسمى اٌضا" الاسلوب  ما ٌسمىاو االسلوب التدرٌبً 

االسلوب مع اسلوب العرض التوضٌحً ) االمري ( فً قرارات التخطٌط والتقوٌم وٌختلف عنه فً 

من صالحٌات اتخاذ القرار من المعلم الى الطالب وٌظهر هذا قرارات التنفٌذ حٌث تتحول مجموعة 

التغٌٌرات فً بعض مواقف الدرس هذه  بحٌث نالحظ ذكرها الحقا",سيتم التحول فً تسعة نقاط , 

والسٌما قسمها الرئٌسً ومنحها الى الطالب فً مرحلة اثناء التدرٌس ) سٌر الدرس ( لكً نمهد للطالب 

ان ٌكتسب الخبرات فً االعتماد على نفسه فً اتخاذ القرارات اضافة الى اللمسات االبداعٌة نتٌجة 

ه الفكرٌة , وٌقوم الطالب بالعمل , اما توجٌهه فٌكون عن طرٌق المدرس من خالل التطور فً مرونت

, اما دور المعلومات التصحٌحٌة ) التغذٌة الراجعة ( , او من خالل رؤٌة الزمالء فً ساحة اللعب 

  المدرس هو اتخاذ جمٌع قرارات التخطٌط ) مرحلة ما قبل الدرس( والتقوٌم فً )مرحلة ما بعد الدرس ( 

مرحلتً ما قبل الدرس وما بعده فتبقى للمدرس وحده , حٌث  "اما القرارات الخاصة للمدرس فقلنا سابقا

التدرٌبً  لألسلوبوكٌة واعداد االمكانات المادٌة والتهٌئة ٌكون عمل المدرس تحدٌد االهداف السل

الب لتصحٌح المهارة عن واالنشطة المختارة للطالب , اما مرحلة الدرس فٌقوم المدرس بالتنقل بٌن الط

 ( للسٌطرة على مسار االداء بصورة جٌدة . feed backطرٌق ) 

 اما اهم النقاط التً تؤشر اشتراك المتعلم فً اتخاذ القرار اثناء تنفٌذ الدرس فهً :

 لكل تمرٌن او مهارة وضعها االبتدائً , حٌث ٌختار كل طالب المكان الذي ٌناسبه . المكان : -1

كل تمرٌن او مهاره لها وضعها االبتدائً , حٌث ٌختار كل طالب الوضع الذي ٌشعر  االوضاع : -2

 . النفسٌة بالراحةفٌه 

 اعطاء فرصه لكل طالب لٌعمل بمفرده . نظام العمل : -3

 الطالب هو الذي ٌحدد البداٌة حسب استجابته للتعلٌمات . وقت بداية العمل : -4

فً سرعة اداء التمرٌن او االنسٌابٌة فً اداء ٌختلف كل طالب عن االخر  االيقاع الحركي : -5

 المهارة .

 الطالب هو الذي ٌحدد االنتهاء من العمل بحسب قدراته وامكاناته . االنتهاء من العمل : -6

 بعض الطالب ٌحتاج الى راحه اكثر من زمٌله االخر . : الراحة -7

 رة عن زمٌله .ٌختلف الطالب فً مظهره العام اثناء اداء التمرٌن او المها المظهر : -8



لٌس هناك وقت محدد فً االستفسار حٌث ان كل طالب ٌسأل المعلم فً  القاء االسئلة للتوضيح : -9

 الوقت الذي ٌحتاج الى توضٌح عن االداء او االعمال .

 

ودور  باألداءوهذا االسلوب ٌوجد ظروف مالئمة للتعلم وتحقٌق العدٌد من االهداف , فٌما ٌتعلق 

, كما ان الطالب لدٌه مساحه من الوقت لممارسة االداء بعد تحدٌد اعطاء الطالب فً االسلوب 

 اشارة البدء وتحدٌد السرعة واالٌقاع .

 

 بنية اسلوب التطبيق بتوجيه المعلم ) االسلوب التدريبي (          

 

 متخذ القرار القرارات             

 المعلم  قرارات التخطٌط -

 الطالب  قرارات التنفٌذ -

 المعلم  قرارات التقوٌم -

 

 دور المدرس في االسلوب التدريبي 

التدرٌبً فبعد نقل مهام التنفٌذ للطالب ٌنحصر دور المدرس قبل التدرٌس بانه دور المدرس فً االسلوب 

ٌكون مساعدا للطالب على التعلم من خالل التغذٌة الفورٌة  الدرستنفٌذ المخطط لعملٌة التعلم واما اثناء 

 فضال عن ذلك ٌكون موجها ومرشدا وكذلك مقوما لعمل الطالب بعد تنفٌذ الدرس . 

  دور الطالب في االسلوب التدريبي 

ادائه من المكان الذي  دور الطالب فً االسلوب التدرٌبً قلنا سابقا ان دور الطالب القٌام بالعمل او

وبعدد التكرارات وهذه الصالحٌات الممنوحة للطالب سوف تنمً االدوار  واستقاللٌته فً العمل  ختارهٌ

 القٌادٌة واتخاذ القرارات وتحمل المسؤولٌة , كل ذلك تمنح للطالب اثناء تنفٌذ الدرس . 

 اجراءات العمل في االسلوب التدريبي 

المهارة,  إلداءالنشاط التعلٌمً ٌقدم المدرس شرحا وافٌا  وابداٌة فً القسم الرئٌسً وبالتحدٌد فً الجانب 

مطلوب منهم , بعد ذلك ٌتوزع الطالب فً  كذلك ٌعرف الطالب بكٌفٌة فهم ورقة الواجب وتطبٌق ما

ساحة المدرسة ومعهم القرارات الممنوحة لهم فً مرحلة الدرس من اختٌار المكان وتحدٌد الوقت...الخ, 

 فال حاجهختصار فً الشر  الن جوهر االسلوب التدرٌبً هو )العمل( وهنا ٌجب على المدرس اال

فً االٌضا  , الن اسلوب التدرٌب قد صمم لزٌادة عدة تكرارات فً العمل, كذلك نجد  لإلسهابكبٌره 

 المدرس بٌنهم من اجل تصحٌح االخطاء ودعم التكرار الصحٌح بمعززات معنوٌه.

( 11لب , فمثال اذا كان المطلوب فً ورقة الواجب ان ٌؤدي )اما قرار تسلسل االعمال فٌتخذه الطا

( تكرارات فً التهدٌف على 11( متر و)5لمسافة ) بكرة القدم بٌن الحواجز الدحرجةتكرارات فً 

 (متر فٌجب على الطالب هنا ان ٌتخذ التسلسل الذي ٌرٌده.6الهدف لمسافة )



بٌن الطالب من خالل االختالف فً اتخاذ  ٌةالفردوهذا االسلوب نالحظ فٌه جوهر مراعاة الفروق 

التمرٌن , فاختالف قرارات االٌقاع  إلداءاو العدد او الوزن الحركً  باإلٌقاع الخاصةقراراتهم 

 بٌنهم هً واحده من اكثر الفروق الواضحة فً هذا االسلوب . واالنسٌابٌة

 مزايا االسلوب التدريبي 

 .الفردٌةٌظهر واضحا فً مراعاته للفروق  .1

 له. الممنوحةوٌتعلم كٌفٌة اتخاذ القرارات  متعلمٌمنح ال .2

 .تمٌز لدى المتعلمٌنٌساعد على اظهار االبداع وال .3

 .  متعلمٌنفٌه نوع من االستقاللٌة من االداء الفنً واالدارٌات لدى ال .4

 عيوب االسلوب التدريبي

 ٌظهر فً هذا االسلوب نوع من االخالل فً النظام الصفً . -1

 الدقة والسٌطرة على حركات اداء المهارة .تظهر  ال -2

 ٌحتاج الى ادوات واجهزة كثٌرة ٌجب ان ٌوفرها المدرس . -3

 وقتا طوٌال فً الدرس . ٌأخذ -4

 

  التطويراالسلوب التدريبي وقنوات 

ٌتمٌز االسلوب التدرٌبً باستقاللٌة الطالب فً اتخاذ قرارات دون ان ٌنتظر   : الناحية البدنية -1

موقعه فً هذه القناة ٌمٌل قلٌال باتجاه االعلى ولكنه ٌبقى ضمن الحدود الدنٌا اشارة المدرس ف

 ولكن سٌمٌل الى التقدم مستقبال .

: ان عملٌة الطالب فً اختٌار مكان بالقرب من زمٌل له او فً موقع ٌنظر  الناحية االجتماعية -2

وٌكلمهم مما ٌساعده على اقامة عالقات اجتماعٌة حمٌمة ولو بمستوى متوسط , فموقعه  لألخرٌن

 ٌمٌل قلٌال نحو االعلى . 

: موقع الطالب فً هذه القناة سوف ٌكون باتجاه االعلى وترى الدراسات  الناحية الوجدانية -3

طٌبة باتجاه بعضهم الحدٌثة عندما ٌحدث التطوٌر البدنً واالجتماعً فان االفراد ٌحملون مشاعر 

 البعض . 

ان ورقة الواجب تمل للطالب مثٌرات تتحدى قدراته العقلٌة فٌكون مالحظة  الناحية الذهنية : -4

وانتباه وتذكر واسترجاع للمعلومات المخزونة فً ذاكرته , لذلك سوف ٌكون هنالك تحول قلٌل 

 عن الحد االدنى . 

 ( سنه للبنٌن ,  13 – 11( سنه بنات و )  12- 11ان االسلوب التدرٌبً ٌستخدم للمراحل العمرٌة من )

وكذلك ٌمكن استخدامه للناشئٌن وذلك لتوفٌر الرغبة فً ممارسة االنشطة المتنوعة بحرٌة , وكذلك 

 لتوفٌر الخبرات من هذه اللعبة . ٌستخدم فً تدرٌب وتدرٌس المستوٌات العالٌة 

 



 المعايير في االسلوب التدريبي  ورقة

هً الخارطة او الدلٌل التً ٌمكن من خاللها ان ستعٌن الطالب بها بدال من  تصميم ورقة الواجب :

استشارة المدرس , حٌث توضع بها االنشطة الفنٌة للمهارة وعدد تكراراتها والتً ٌجب ان ٌعمل بها 

 مؤدي حتى ٌتم تقوٌمه فً ضوئها . الطالب ال

 وتتضمن هذه الورقة :

 صور واشكال لتوضٌح الواجب المطلوب فً جهة الٌسرى من طرٌقة االداء الفنً . -1

 وصف الواجب المطلوب تنفٌذه . -2

 التدرج المنطقً للمهارة وتكون بشكل معلومات او اطارات . -3

 الواجبات المطلوبة من الطالب , وعبارات التغذٌة الراجعة .  -4

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


