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 مكونات الموقف التدريسي 

دور المعلكم كمكدير للعمليكة التدريسكية إذ حكدد الو كائف  (Davies وضك  دديفيكز :المعلم -

القيادة ومعلم  –الضبط  –التن يم  –التي يمارسها أثنات تنفيذ العملية التدريسية كالتخطيط 

يستطيع اسكتثارة رميكع القكول الكامنكة فكي التالميكذ مكن رميكع النكواحي التربية الرياضية 

 رسميا ً وعقليا ً وانفعاليا ً وأخالقيا ً واستمالتها للعمل لصال  الفرد وخير الرماعة .

يعتبر التلميذ محو أساسكي فكي الموقكف التدريسكي لكذا يركب علكع المعلكم اسكتثارة  :التلميذ -

 ة الريد ة .دوافعه من خالل المواقف التدريسي



تعد األهداف من القاعدة التكي تبنكي عليهكا عمليكة التكدريس والتكي تسكعع رميكع  :األهداف -

عمليا  التدريس إلع تحقيقها وتحديد األهداف بدقة تؤدي إلع توريه التفاعكل بكين المعلكم 

 والتالميذ ومساعدة المعلم علع التعرف علع ما تم تحقيقه من مواقف تعليمية .

هككي الموضككوذ الككذي يقدمككه المعلككم للتالميككذ ويرككب عليككه تحضككيرها  :يةالمااادة الدراساا -

 وتن يمها وتحديد خطوا  تنفيذها بأسلوب ريد حتع تؤدي إلع تحقيق األهداف المحددة .

البيئة الريدة تعتبر عنصر ضروري مهم لنراح التكدريس ونركاح  :مكان التدريس والتعلم -

 حا  واألماكن المتاحة بالمدارس .ورودة برامج التربية الرياضية تتحدد بالمسا

يعتبر استخدامها بما تمتلكه من إمكانيا  متنوعة ومتغيرة  :الوسائط والتقنيات التدريسية -

مككن أسككباب فاعليككة الموقككف التدريسككي باجضككافة إلككع رككذب وتشككويق التالميككذ واسككتخدام 

راك عند التلميذ فكي الوسائط والتقنيا  التدريسية في العملية التعليمة تؤدي إلع زيادة اجد

عملية التعلم ولكيس مركرد متلكق وبكذلك تتكي  المركال للدارسكين فكي تحكدي قكدراتهم علكع 

 اجبداذ والتميز .

تعتبر عملية التقويم من مقوما  العملية التعليمية وهنكاك عالقكة  :أدوات وأساليب التقويم -

بواسكطته التحقكق مكن متبادلة بين المنهج وطريقة وأسلوب التدريس والتقويم الكذي يمككن 

 مدل نراح طريقة التدريس في تحقيق األهداف التربوية التي تسعع إليها .
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