
 المحاضرة الرابعة 
 مهارات تنفيذ الدرس

  :ان من اهم المهارات التي لها اثرًا كبيرًا في تنفيذ درس التربية الرياضية هي
 التهيئة التوجيهية . 

 مهارة اإللقاء . 
 مهارة التفاعل . 
 مهارة الصمت . 
 مهارة التعزيز .

 مهارة تنويع المثيرات . 
 مهارة أداء النموذج . 

 :وفيما يلي شرح لكل مهارة
 

  (مهارة التهيئة ) التمهيد للدرس 
حيا  كانات ، هي الوسيلة التي يستخدمها المدرس إلثارة اهتمام الطالب وزياادة دافعياتهم وجاذب انتبااههم للادرس  :التهيئة

في الماضي تعتمد على موهبة المدرس الفطرية ومدى ابتكاريته في التدريس ولكن بسبب تطور المناهج التربوية واالنتقال 
ماان الماانهج التقلياادا الااى الماانهج الحاادي  او الشااامل تاام ةدخااال هااذا المهااارة فماان المهااارات التااي يجااب ان يتاادرب عليهااا 

كل ماا يقاوم باه مادرس التربياة  :في الكليات او المعاهد ويقصد بها مهارة التهيئة وهيمدرس التربية الرياضية قبل الخدمة 
 بقصد اعداد الطالب للدرس بحي  يكونون في حالة ذهنية وانفعالية وجسمية قوامها التلقي والقبول .  يفعلهالرياضية او 

  :وللتهيئة عدة أنواع تستخدم في عدة أمور
  :أواًل: التهيئة التوجيهية

 يستخدم هذا النوع من التوجيه لعدة أسباب وهي 
 توجيه انتباا الطالب الى الدرس . 

كنقطاة بادء ، يعرف مسابقًا اناه موضاوع اهتماام الطاالب ، يستخدم المدرس في التهيئة التوجيهية شخصًا او شيئًا او حدثًا 
 لتوجيه انتباههم نحو موضوع الدرس من أجل اثارتهم . 

 ور األنشطة التعليمية التي سوف يتضمنها الدرس . مساعدة الطالب على تص
 توضيح اهداف الدرس . 

 
 

  :التهيئة االنتقالية :ثانياً 



يسعى المدرس الستخدام هذا النوع لالنتقال من جازء الاى جازء اخار او مان نشااط تعليماي الاى اخار ويعتماد المادرس علاى 
 األنشطة التي يعرف طالبه مولعون بها او لهم خبرة فيها وذلك لتحقيق االنتقال التدريجي المنطقي . 

  :التهيئة التقويمية :ثالثاً 
لعملية التقويم لما سبق ان تعلمه الطالب قبل االنتقال الاى أنشاطة متمركازة حاول الطالاب يعد هذا النوع من التهيئة اساسًا 
 مدى تمكنه من المادة التعليمية .  إلظهاراو على المهارات التي يقدمها 

  (مهارة االلقاء ) العرض 
المعلوماات  أللقااءيساتخدمها  تعد مهارة العرض من المهاارات المهماة لمادرس التربياة الرياضاية فهاي مهارتاه المباشارة التاي

امام الطالب حي  تتميز هذا المهارة فاي مجاال التادريب واالتصاال اإلنسااني وفقاًا التجااا المادرس وينتهاي باالطالب وهاذا 
ولااذا علااى ،  المهااارةماان عواماال ضااعف هااذا  ةيعنااي ان الماادرس هااو المااتكلم والطالااب المتلقااي ولكاان قااد تكااون هااذا الصااف

المدرس ان يغير لكي يميل الطالب الى تقبل هذا المهارة عندما يقوم باساتخدامها او توظيفهاا فاي سارد القصار الحركياة 
 لصغار السن لما فيها من تشويق وجذب انتباا . 

  :مهارة التفاعل
رفي التفاعل في الصف وهماا ويقصد بالتفاعل اللفظي تلك العالقات اللفظية بين ط، يوجد تفاعل لفظي وتفاعل ال لفظي 

لفظااي فيشااير الااى التفاااهم والتعبياار الصااامت بااين الماادرس والطالااب والماادرس وبقيااة امااا التفاعاال الال، الماادرس والطالااب 
وكي يتم التفاعل ال بد من االتصال بين المدرس والطالب فاذا لم يتكلم طرف او لم يكون لهم مشااركة ةيجابياة ، الطالب 

، وتؤكاد نظرياات الاتعلم علاى أهمياة اساتجابات الماتعلم وفعاليتاه ، لاذلك يجاب ان يكاون الطالاب ايجابياًا ، لن ياتم التفاعال 
 حي  ان التفاعل سواء كان لفظيًا ام غير لفظي فهو أساس في خلق المناخ االجتماعي المناسب في الصف . 

  :أنواع التفاعل
  :التفاعل بين المدرس ومجموعة الطالب

، أثناااء اإللقاااء والشاارح لتقااديم النمااوذج للمهااارة المعنيااة ، يااتم هااذا النااوع خااالل األنشااطة التعليميااة المتمركااز حااول الماادرس 
فمااثاًل الماادرس يعاارض نمااوذج المهااارة ثاام يسااتل الطااالب هاال يسااتطيع احااد أداء هااذا النمااوذج فيجااد الماادرس الكثياار ماان 

 الطالب يرغبون في أداء هذا المهارة . 
  :عل بين المدرس والطالبالتفا

ويحد  هذا حينما يوجه المدرس انتباهه الى طالب معين كتن يطلب منه أداء نموذج لمهارة وهناا يكاون النشااط التعليماي 
 موجهًا بواسطة المدرس . 

  :التفاعل بين الطالب وطالب اخر

حد الطالب يجيب عن السؤال الذا ستله وهنا يحاول المدرس ان يجعل ا، وفيه يستل احد الطالب عن أداء مهارة معينة 
ومدرس التربية الرياضية الكفوء ال يقتصر على استخدام نوع واحاد مان هاذا األناواع بينماا يحااول ان يساتخدمها ، الطالب 

 جميعًا في الدرس الواحد . 
  :مهارة الصمت



مما يسااعد علاى تحساين ، الصمت التوقف عن الحدي  لفترة قصيرة يمكن ان يستخدمه المدرس كتسلوب لتنويع الخبرات 
  :العملية التعليمية بطرق كثيرا مثل

 ان يساعد على تجزئة المعلومات الى وحدات اصغر مما يحقق فهم افضل . 
 .صمت فيها مثيران مختلفان جوهرياً ليمكن ان يجذب الصمت انتباا الطالب للتقابل بين الكالم وا

 يمكن ان يكون التوقف ةشارة لتهيئة الطالب للنشاط . 
 على أهمية نقطة معينة .  للتتكيديمكن ان يكون الصمت او التوقف 

  :مهارة التعزيز
وقاد يكاون الادعم ، فعندما يقال عزز فاالن زميلاة او صااحبة فاي موقفاة أا دعماه ، التعزيز في اللغة معناا الدعم والتتييد 

وقااد يكااون اخااذ مثياارًا مؤلمااًا منااه او المساااعدة ، لفعاال الخياار والعماال اإليجااابي فيساامى حينئااذ بالاادعم او التعزيااز اإليجااابي 
 على تقليل األعمال من الطالب فيطلق علية بالتعزيز السلبي . 

هماا اإليجاابي والاذا ، ناوعين مان التعزياز علمااء علاى وجاودوقد اكد ال، ةثابة االستجابة لدى الطالب  هويعرف التعزيز بتن
وكذلك التعزيز السلبي وهو التعزيز الذا يقوم بتخذ مثير غيار مرغاوب ، يقوم على اإلضافة او الدعم المادا او المعنوا 

 كذلك وضع بجاناب التعزياز العقوباة اإليجابياة والسالبية فقلناا ساابقًا ان التعزياز ساواء كاان، من الطالب لدعمه على عملة 
والعقوبة اإليجابياة ، ايجابيًا او سلبيًا هو أثابه لدى الطالب بينما العقوبة اإليجابية هي لمنع الطالب عن المهمة او العمل 

هي تقوم باإلضافة ولكن ليس بإضافة العقوبة البدنياة لاذلك يمكان لمادرس التربياة الرياضاية ان يساتبدلها بإضاافة تمريناات 
ماارات وكااذلك العقوبااة الساالبية تتمركاااز  (10كااتن يااركض حااول السااااحة  ، يااار الملتاازم او هرولااة ةضااافية لاادى الطالااب غ

 ، مثل يقوم المدرس بنقر درجات من الطالب او حرمانه من المشاركة في مباراة للصف وغيرها ، باألخذ من الطالب 
  :وهنالك أنواع أخرى من المعززات

  :المعززات اللفظية
، عظاايم ، أداء رائااع ، جيااد ، هنالااك معااززات تعتمااد أساسااا علااى بعااض العبااارات داخاال الاادرس او خارجااة مثاال   ممتاااز 

علااى انااه ينبغااي مالحظااة ان مجاارد اسااتخدام تلااك األلفاااظ والعبااارات ال تكفااي فااي حااد ذاتهااا إلحاادا  (شاااطر ........الاا  
األثر المرغوب من التعزيز ولكن يجب ان يصاحبها اهتمام المدرس بالطالب واستثارة تميزا هما اللذان يكون لدى الطالب 

 الدوافع اإليجابية . 
  :المعززات غير اللفظية
ومااع ذلااك فهنالااك قاادر ماان االتفاااق علااى ، واإلشااارات التااي تحماال معاااني مختلفااة باااختالف البيئااة  هااي مجموعااة الحركااات

حركاات الارأس ، حركاات اليادين ، بعض هذا اإلشارات وما تحمله من معاني في المواقف المختلفة مثل   تعبيرات الوجاه 
 اإليماءات الخاصة بالمدرس . ، 

  :مهارة تنويع المثيرات
لمثياارات جميااع األفعااال التااي يقااوم بهاااا الماادرس داخاال الصااف او الساااحة بقصااد التحاارك واالنتقااال ألجااال يقصااد بتنويااع ا

 االستحواذ على انتباا الطالب للدرس . 



  :أساليب تنويع المثيرات
واقفاًا فليس من المعقول ان يظل ، امام الطالب داخل الدرس  هيقوم مدرس التربية الرياضية بتنويع حركات :التنوع الحركي

ممااا يثياار تشااتيت  هعلااى ان ال يبااال  فااي حركاتاا، كاان يجااب عليااة ان يتحاارك بااين الطااالبفااي مكااان واحااد طااوال الاادرس ول
 االنتباا او أثارا أعصابهم ولكن علية ان يتحرك بالقدر المناسب وفقًا لمتطلبات الدرس . 

ويقصااد بااه األساااليب التااي يسااتخدمها الماادرس بهاادف الااتحكم فااي توجيااه انتباااا الطااالب ويحااد  هااذا الااتحكم عاان  :التركيااز
 طريق استخدام لغة لفظية او غير لفظية . 

وقد اثبتت الدراسات قدرة مدرس التربية الرياضية على التحكم في انتباا الطالب واستجاباتهم عن طريق استخدام ةيماءات 
 العين وحركات اليدين وغير ذلك من اإلشارات في حفظ درس التربية الرياضية .  الرأس ونظرات

 :نماذج لإلشارات اللفظية
 الحظ الفرق 

 أسمعني 
  :التعبيرات غير اللفظية

 هز الرأس. 
 االبتسامة أو تقطيب الحاجبين أو الجبين .

 نظرات العينين .
  :مهارة أداء النموذج

وذلك عندما يتطلب الموقف التعليمي عارض طريقاة وشارح ، مهارة أداء النموذج بكثرة في درس التربية الرياضية  عملتست
وقااد يسااتغرق أداء النمااوذج وقتااًا قصاايرًا أو طااوياًل حسااب طبيعااة النمااوذج ولاايس ماان الضاارورة ان يقااوم ، العماال شاايء مااا 

بل من األفضل ان يعطي الفرصة أحيانا لبعض الطالب ألداء النماوذج تحات ، المدرس بتداء النموذج بنفسه في كل مرة 
 المدرس وسيلة تعليمية لعرض النموذج .  تعملوقد يس،  هاشراف

كماا ان تقاديم الطالاب للنماوذج اماام زمالئاه يزياد ، ويؤدا التنويع في تقاديم النماوذج الاى تشاويق الطاالب وزياادة حماساهم 
  :ها مدرس التربية الرياضية مثلعمليد من مهارات التدريس التي يستهذا ويوجد العد، التركيز  من ثقته بنفسه والقدرة على

 مهارة اعداد الملعب . 
 مهارة تصحيح األخطاء الحركية . 
 مهارة تحضير األدوات واألجهزة . 
 مهارة النشاط الداخلي والخارجي . 

 مهارة تحضير الدرس . 
 المة . مهارة مراعاة عوامل األمن والس

 ونجاح مدرس التربية الرياضية ألداء هذا المهارات يساعدا على األداء الجيد للدرس .
 


