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 مدارس في األساسي الثامن الصف لطلبة الرياضية التربية مفاهيم اكتساب في الدراما أثر" 

  " نحوها واتجاهاتهم الغوث وكالة

  

  :إعداد

  سليم عواد حمدأ هشام

  

  

  :إشراف

  زياد محمد محمود قباجةكتور الد

  

لمتطلبات درجة الماجستير في أساليب التدريس من برنامج أساليب  قدمت هذه الرسالة استكماالً

  .جامعة القدس/ عمادة الدراسات العليا/ التدريس

  

  فلسطين - القدس 

  م 2013 ـ  هـ 1434

 



  جامعة القدس

   العليا                                تعمادة الدراسا

  ليب التدريس                                        برنامج أسا

  جازة رسالةإ

 الثامن الصف طلبةدى ل الرياضية التربية مفاهيم اكتساب في الدراما أثر

   نحوها واتجاهاتهم الغوث وكالة مدارس في األساسي

  حمد عواد سليمأهشام : سم الطالبإ

    21011563:الرقم الجامعي

  زياد قباجة: المشرف الدكتور

سماؤهم أ من لجنة المناقشة المدرجة  16/6/2013  جيزت بتاريخأنوقشت هذه الرسالة و

  .وتواقيعهم

    التوقيع قباجة        رئيس لجنة المناقشة     محمد  زياد: الدكتور- 1

   التوقيع             داخلياًممتحناً      ناس عارف ناصري إ: الدكتور - 2

      التوقيع           خارجياًممتحناً     يونس مخامرة كمال  : الدكتور- 3

  

   فلسطين–القدس 

  م 2013 ـ  هـ 1434



  :اإلهداء

   ما حييت،،مافتخر بهأ  في هذه الحياة وذخراً وأماناًوالدي، اللذين كانا لي حصناًإلى والدتي و

إلى زوجتي الغالية وأبنائي األعزاء شمسي وقمري بيسان و كرمل،، وصديقي ورفيقي 

  إيهاب،،

  ،،إلى إخواني وأخواتي جميعاً

  إلى أصدقائي األعزاء،، 

   شهدائنا األبرار،،إلى األكرم منا جميعاً

  حتالل،، أسرانا األبطال،،إلى القابعين خلف سجون اإل

ق الكرامة والمتمسكين بمبادئ العزة والشرف، والمشردين في بقاع إلى الرابضين في خناد

   عن وطن،،األرض بحثاً

  ، فلسطين،،إلى العروس الغالية التي انتظرتنا وسنعود لها حتماً

  إلى أحرار العالم،،

  ستمرار،،جهول الذي يشكل بوصلةً وعنواناً لإلإلى ذلك الم

                                               .هدي هذا الجهد المتواضعأ إليهم جميعاً

  

 هشام سليم: الباحث                                                                   



أ  

  

  

  :إقرار

تير وأنها نتيجة أبحاثي قر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت إلى جامعة القدس لنيل درجة الماجسأ

ستثناء ما أشير له حيثما ورد، وان هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أي الخاصة بإ

  .درجة عليا ألي جامعة أو معهد

  حمد عواد سليمأهشام : اإلسم

   : التوقيع

  16/6/2013 :التاريخ

  

  

  

  

  

  

  



ب  

  :شكر وتقدير

شرف على هذه الرسالة منذ دكتور الفاضل زياد قباجة ، الذي أمتنان للأتقدم بجزيل الشكر واإل

نتهاء منها، والذي كان دائم التواصل والموجه لألفضل، والشكر موصول بدايتها وحتى اإل

  .ات التخرجنجازي لمتطلبإلكافة األساتذة الذين واكبتهم وكان لهم الفضل في 

  .كانوا خير ناصح وموجه الذين ر الجزيل إلى أعضاء لجنة التحكيم كما أتقدم بالشك

ولمركز القطان للبحث والتطوير التربوي شكري الجزيل والخاص، لما قدموه ويقدموه في 

  .شرافهم ونصائحهم لي خالل هذا العملإ ولمتابعتهم ومعترك الثقافة والتغيير

 ومعلمين لتعاونهم  إلى مدرسة ذكور الدهيشة األساسية األولى إدارةًوأتوجه بالشكر الجزيل

  .معي بشكل رائع مجسدين حالة من التناغم والتوافق إلنجاح هذا الجهد وتذليل أي عقبات

والشكر الجزيل ألصدقائي األعزاء توفيق مطر وعمار الوحيدي والمربي الفاضل األستاذ 

  . هذا العمليوسف عدوي لما قدموه من جهد رائع في

  .وال أنسى اإلخوة في مركز المناهج لما أبدوه من مالحظات قيمة ساعدتني وصوبت أهدافي

كل من قدم لي يد العون، وكل من كانت له و  مخيم الدهيشة، - مؤسسة إبداع  والشكر إلى

  . أن يكون ذو فائدة ومنفعةمساهمة في إخراج هذا الجهد إلى حيز الوجود، راجياً

 

  

  هشام سليم: الباحث                                                                    



ج  

  :ملخص الرسالة

 طلبة  لدىثر الدراما في اكتساب مفاهيم التربية الرياضيةأهدفت هذه الدراسة إلى استقصاء 

  . واتجاهاتهم نحوها في مدارس وكالة الغوثالصف الثامن األساسي

صدية من طلبة الصف الثامن األساسي في مدارس وكالة الغوث فـي            تكونت عينة الدراسة الق   

نتظموا في شعبتين بمدرسة من مـدارس وكالـة         إطالباً   ) 64( منطقة بيت لحم حيث شملت      

 لعدد من الدروس الخاصة بمفـاهيم     الغوث في منطقة بيت لحم، حيث تم تدريس وحدة دراسية           

م طريقة الدراما، أما المجموعة الـضابطة فـتم         ستخداإالتربية الرياضية للمجموعة التجريبية ب    

تدريسها بالطريقة االعتيادية، تمثلت المادة التعليمية بمجموعة من الدروس التي أعدها الباحث            

  .وفق الطريقة االعتيادية ومجموعة الدروس ذاتها  وفق طريقة الدراما

، وتـم التحقـق مـن       عد الباحث اختبار للتحصيل ومقياس لالتجاهات     ولتحقيق هدف الدراسة أ   

م التربيـة الرياضـية،     يسبة، حيث طبق اختبار اكتساب مفـاه      صدقهما وثباتهما بالطرق المنا   

وطبقت استبانه االتجاهات قبل التجربة وبعد االنتهاء منهـا ،  وتـم اسـتخدام المتوسـطات                 

   .)ANCOVA( الحسابية واالنحرافات المعيارية،  واختبار تحليل التغاير الثنائي 

 هذه الدراسة أنه من خالل توظيف الدراما يمكن للطالب بالمستويات األكاديمية المختلفة             أثبتت

من اكتشاف القضايا واألحداث والعالقات عبر توظيفهم لخبـراتهم ومعـارفهم فـي حيـاتهم               

  :الواقعية، وهذا ما يظهر في النتائج االَتية

ضية تعزى لمتغير طريقة التدريس،     وجود فروق دالة إحصائياً في اكتساب مفاهيم التربية الريا        

ولصالح المجموعة التجريبية، وجود فروق دالة إحصائياً في اكتساب مفاهيم التربية الرياضية            



د  

تعزى للتفاعل بين طريقة التدريس ومستوى التحصيل، ولصالح التحـصيل المـنخفض فـي              

طلبة نحو التربيـة    المجموعة التجريبية، ووجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات اتجاهات ال         

الرياضية تعزى لمتغير طريقة التدريس، ولصالح المجموعة التجريبية، ووجود فـروق دالـة             

إحصائياً بين متوسطات اتجاهات الطلبة نحو التربية الرياضية تعزى للتفاعـل بـين طريقـة               

  .التدريس ومستوى التحصيل، ولصالح التحصيل المنخفض في المجموعة التجريبية

أن يبني معلمو التربية الرياضية دروسهم وفـق طريقـة           النتائج أوصت الدراسة ب    وبناء على 

الدراما إلكساب طالبهم المفاهيم التي يرونها ضرورية حسب البيئة والفئة العمريـة والنـشاط              

الممارس، و إجراء أبحاث  ودراسات على متغيرات غير التي تناولتها هذه الدراسـة وعلـى                

 .مباحث أخرى أيضاً

  

 
  

  

  

  

  

  



ه  

The effect of using drama in acquiring the concepts of physical 

education for eighth grade students in UNRWA schools and their 

attitudes towards them. 

Prepared  by:  Hisham  Saleem. 

Supervisor: Dr. Ziad Qabaja.  

  

Abstract:  

The study aims to know the effect of using drama in acquiring the 

concepts of physical education for eighth grade students in UNRWA 

schools and their attitudes towards them. 

The sample of the study consisted of eighth grade students in UNRAW 

schools in Bethlehem Governate. This sample included (64) male 

students in two classes, they were divided into two groups, the 

experimental group and the control group. The experimental group were 

taught an educational unit in physical education concepts using drama, 

while the control group were taught by using the traditional way. 

The educational content lessons were designed by the researcher 

throughout two methods, the traditional way and the second one through 

using drama. 

In order to achieve the aim of this study, the researcher prepared an 

achievement test and a scale for measuring students' attitudes. The 

reliability and validity were achieved in an appropriate way. The 

researcher applied the achievement test and the attitude questionnaire 

before and after treatment had completed, means and standard deviations, 

(ANCOVA) were used in this study. 



و  

The study proved that using drama in teaching enables students with 

different academic levels to explore issues, events and relationships 

through making use of their experiences and knowledge in real life, and 

this is revealed in the following results:        

There were statistically significant differences between students'  

achievement in acquiring physical education concepts due to the 

variation of the teaching method in favor of experimental group. 

There were statistically significant differences in acquiring physical 

education concepts due to the interaction between the teaching method 

and the achievement level in favor of low achievers in the experimental 

group.   

There were statistically significant differences in students' attitudes 

towards physical education due to the variation of the teaching method in 

favor of the experimental group. 

There were statistically significant differences in students' attitudes due 

to the interaction between the teaching method and the achievement level 

in favor of low achievement in the experimental group.                          

 In the light of results, the researcher recommended the following:         

Physical education teachers should prepare the lessons using drama to 

help their students acquire essential concepts of physical education 

according to educational environment, the age and the practiced 

activities. The researcher also recommended doing more scientific 

researches on investigating the effect of using drama in teaching other 

subjects. 
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 الفصؿ الوؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 خمفية الدراسة وأىميتيا:

 قدمة :الم 1.1

ت التعمبمبػ  الددبةػ   ػح مداكلتإلػا ثدػداث توبػر يػكمح  ػح مممبػ  كاالسػتراتبيبا كاألسػالببتعددت الكسائؿ 

كالػػيفس المتعممػػبف الذييبػػ  كالكيدايبػػ   كفابػػاتالت مبدبػػ   ػػح تطػػكبر  األسػػالببالتعمػػبـ كالػػتعمـ يظػػرا ل  ػػكر 

ر كاي ػػا تر كبػػا كد ػػا لفئػػات  ػػدكريػػا  ػػح دبيػػ ، لػػذا  ػػاف ال دػػث ممػػا يػػك يدبػػد بعت إيكػػار، مػػع مػػدـ دركبػػ 

مبػػكؿ يدػػك الدركػػ  كالػػتعمـ  ذك اثيسػػايب ممػػا االػػتدؼ تػػدراتإلـ كة ا ػػاتإلـ، كبعت ػػر الفػػرد  ط بعتػػ   المتعممػػبف

التػػح تيػػذب ايتمػػاـ الطػػدب  األسػػالببمػػف  آالػػر  إلػػاالمسػػرح  أكاألدكار لعػػب  ، التمةبػػؿ،مػػف طربػػؽ المعػػب

 يمبعإلا. لبباألساالذم بضـ تمؾ  األكسع اثطارمما االتدؼ مرادمإلـ الدراسب ، كتعت ر الدراما 
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 اليسدب  إلـيك ميمؿ ادتبايات لمطدب مف األمكر التح تؤالذ  عبف االمت ار  ح االتبار اليشاط التعمبمح

 الطدب األ ور سيان بدتايكف ل بئ  تعمبمب  أكةر يظامان مف الطدب  ،كالع مب  كالعاطفب  كااليتمامب 

كمايدن أـ آيدن مما المعمـ أف بشيع الطدب األك ر سيان، كذلؾ مع معمـ بكي  معظـ اليشاطات كبدبريا، 

مف ب كـ  التعمـ  إف االيتماـ بيب  يكطالب الأف بأالذكا زماـ الم ادرة لتعممإلـ الالاص  إلـ، أم  ما أف 

أف بي ب  ح تك بر الكسائؿ المالتمف  التح تد ؽ التعمـ األ ضؿ، كيياؾ مدة مكامؿ تيتمع لتيعؿ مف 

كمف يذ   ،بس مف أسمكب آالررب   التح بتياكب  بإلا مع أسمكب تدر كؿ طالب متعمـ  ربدان  ح الط

 (Francke, 1983)شال ب  الطم  ، تدرات التعمـ الالا    إلـ، تيار إلـ كايتماماتإلـ، كأشار  العكامؿ

 أي  مما المعمـ أف بإلبئ ال بئ  التعمبمب  المرغك   كذلؾ  ياء مما تفإلم  لالمفبات الطم   كايتماماتإلـ، كما 

 أف الطم   ذكك ال درات الميالفض   اثضا   لوبر المدفزبف كغبر االيتمامببف  (Rink, 1985)كيد 

كغبر المتياك بف بتعممكا  ح ال بئات غبر الميظم   شكؿ أ ضؿ كذلؾ مكس ما كيد مف تياكب لمطم   

 ميظم .ذكك ال درات العالب ، االيتمامببف، المدفزبف، كالمتياك بف الذبف بتعممكا  ح ال بئات ال

 كايفعالبان  كمإلاربان   ديبا إمداد الفرد تعد ككيإلا كالتعمبـ التر ب  مبادبف مف ان مإلم ان مبداي تعت ر التر ب  الرباضب 

مادة التر كب  يظمإلا تطكبر إلا العالـ دكؿ مف العدبد اتيإلت لذا كايفعاالت ، لمبكل  ك  ا   بف اليظر كا 

 التر كب  اليظـ ضكء  ح التدربس كأسالبب طرائؽ الدؿ مف  إلاتط ب كس ؿ الدراسب   مياييإلا كاآلالر الدبف

 مما ،التعمبـ تكيكلكيبا ميظكر ك ؽ تعمبمب  مسامدة كسائؿ مف بتك ر كما ،الفعاؿ التدربس لتد بؽ المت ع 

 المسار ك ؽ مديات لكضع اليدم العمؿ مما كتدربسإلا الرباضب  التر ب  مياؿ  ح  العاممبف أدل

مكايبات  كتا مب مستكل ك ؽ كالفعالبات المإلارات كيذ  األلعاب تمؾ تعمـ مع تتدءـ يدبدة ك دائؿ التر كم  كا 

 المدئـ األسمكب االتبار  ر   ك رت كالتح المالتمف  التعمبم  األسالبب مف العدبد ظإلرت لذا المتعممبف،
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 إلـتدرات تيمب  مما كالعمؿ التر كب  أيدا إلـ تد بؽ مف كالبتمكي المتعممبف ك بئ  كظركؼ لط بع 

 (.2008)رضا،كتطكبريا.

 تكازف مما بعمؿ الذم ال ريامج  يك الرباضب  التر ب   ح اليبد ال ريامج أف إلا( 2004 ،دا ظ)بشبر ك 

كاليفس دركب  كبيب  كالكيدايب  ،كالمعر ب  ،الدركب  المياالت  ح لميمك مدفزان  لممتعمـ، الم دم  الال رات

 ،تد ؽ التيمب  المتكامم  لمفرد  أفالتح مف شايإلا  األكي لرباضب  مما يمبع بشتمؿ أم ميإلاج لمتر ب  ا أف

 .إلبإلا برمح التح األغراض لتد بؽ التعمبمب  األسالبب أ ضؿ  استالداـ

 إلاطرؽ تدربسإلا تفت د  أكالتر ب  الرباضب  سكاء  ح  راميإلا  أف إلا( 1999 ،كمياف )الالكلح كما أكد

ب  كال ديب  كالدر  األيداؼ  بإلا ذلؾ مف ميطمؽ اليظرة الضب   التح تومب كبأتح ، االيتماـ  اليادب  المعر ب

 مما االيتماـ  اليكادح المعر ب .، مما ب مؿ الدا ع مف ت ؿ المعمـ األيداؼمما   ب  

 كالتد بؿ كالذكاء الدبكب  المياالت مف  عدبد ابيا ح ارت اط ل  مف لما كةبرة  كائد ل  ال ديح اليشاطف إ

  أمراض اث ا   ادتماالت ت مبؿ مما كبسامد كالع مب ، ال ديب  كال د  ال ديح كاليمك االيتمامح اليضجك 

 المتعم   المعر ب  اليكايب تيمب  إلا  اثضا   كالسمي ، الظإلر، أسفؿ كآالـ السكرم، كمرض ال مب،

 & ,Corbin, Lindsey, Welk)  ال ديح اليشاط يدك اثبيا ب  االتيايات كتيمب  كالتوذب ،  ال د 

Corbin, 2002 .) 

التدمبذ الكةبر مف المعارؼ كالمفايبـ،  إلح كسبط يبد لي ؿ المعمكمات  إكسابكبمكف مف طربؽ ال    

مف تم بإلا  أطكؿكالمعارؼ بككف  كاأل كار طرب   مشكت  كمد    لإلـ،    اء تمؾ المعمكمات  كاأل كار

 (.1996،  الطرب   الت مبدب ، )مدمكد



5 

 

 دبكب  كأكةريا الكسائؿ أييع إلالمك كؿ  ؛كالتطكبر ،تزاؿ تبد ال دث العممب  التعمبمب  كايت كما إف

لتسامد  ؛كسإلكل  ،دبيامبكب  أكةر أسمك االتعمـ داالؿ غر   ال ؼ كالاريإلا  أسمكب مف لتيعؿ ؛كا  دامان 

كالتيارب  ح  األ داث لمتم ح مما استبعاب المادة التعمبمب  كتطكبر شال بت ، كذلؾ سامدتاالطالب 

ميد  األدكاركلعب  ،كالتمةبؿ ،مكضكع المعب أفكمرادؿ يمك  مما  ،مياؿ دراس  سبككلكيب  الطفؿ

كبمكف استةماريا ككسبط تعمبمح مؤةر كيذاب، كايت يياؾ ميمكم  مف  ،يمب ألتضب   الو  ا األطفاؿ

 أالكالتمةبؿ ضمف  كت   شامم   ،ت مبدلم األطفاؿكدب  ،المبدايب  كالدراسات دكؿ مفإلكـ المعب األ داث

ير الفيح كالمضمكف كيح الدراما  مفإلكمإلا العاـ،  تـ  باغ  مفإلكـ يدبد كمتطكر بيمع  بف اليك 

 .(2005،الرشداف)  ،( Drama in Education) الدراما  ح التعمبـ ( ) :التعمبمح كسمح

إلرت داي  ممد  إلا ضركرة ر ط المسرح ، كظممدكظان  ل د يالت الدراما  ح اآلكي  األالبرة ايتمامان 

ت ت عا لذلؾ اتيايات  التر ب ،   د أكضح العدبد مف التر كببف أيمب   ف الدراما  ح التر ب  كالتعمبـ،   رز 

مما تم ب   ـ  ح تطكبر الفرد كذلؾ ل درتإلاستفادة مف المسرح ككسبم  تر كب  تعمبمب  تسايتدمك إلا اث

عممإلـ  س ب تدرتإلا العالب  التح تفكؽ غبريا مف الكسائؿ  ح تدكبؿ كتيمب  ت ،دايات المتعممبف

المكضكمات الدراسب  ال امت  اليا   إلا مادة تستدمح ايت ا  المتعمـ، كذلؾ مف الدؿ ما تتمتع    الدراما 

تعمؿ مما دمج المتعمـ  ح مممب  التعمـ،   د ة ت أف التعمبـ  استالداـ  ، دبثمف تدرات  الو  التأةبر

لكسائؿ التعمبمب  التح تعتمد مما التعمـ الدسح الم يح مما المشايدة كالعمؿ يك أساس التعمـ  ح الور   ا

تعمبؽ  اال فب ، كذلؾ لما  ب  مف ال ك ب   إشراؾ أكةر مف داس   ح مممب  اثدراؾ مما بؤدم إل

كتؼ  عض التر كببف إلا  الفإلـ،  التعمـ ال ائـ مما التمةبؿ يك تعمـ د ب ح بمتاز  دبمكم  أكةر، لذلؾ

 بشبر  عضإلـ إلا إيإلا طرب   تسامد  ،يايب التمةبؿ،  امت ار  طرب   تدربس، كيكيكا إلا  كائد  كمزابا 
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كتعزز ادترامإلـ لمعممبإلـ كت مؿ الت ر ات  ،  مما تطكبر المإلارات كتعمؿ مما زبادة ة تإلـ  أيفسإلـ الطم

 (. 2008يبدت، مومح ك  أ ك) التح تؤدم إلا ددكث المشاكؿ.  

الطم    إشراؾلؾ ب  ح مف المفبد ذك  ،لمةبرة التح تتبح  ر   االشتراؾ  بإلااالمكاتؼ  إلا المتعمـ بدتاج 

 ح يذ  العممب   ؿ ر ما بشترككف مع المعمـ  ح التالطبط لكسبم  ما  ضد مف استالدامإلا ك بايتإلا، 

الد ائؽ  إلاعمـ اتيايات كمإلارات  اثضا   مةؿ يذ  الفرص تستإلدؼ اكتساب المت أفك ذلؾ بمكف ال كؿ 

 (. 2006 ،كالمعارؼ كالمفايبـ التح بشتمؿ ممبإلا التمةبؿ الدرامح ) مكدة

الطرب   سإلم  ك عال ، كما أيإلا تعمؿ مما تكضبح ما يك غبر  دت الدراسات ذات ال م  إلا أف الدراماكأك

مبدب  التح تستالدـ مف الطرب   الت  ك ائدةن  يام ن كاضح، كمما  إلـ ما يك غبر مفإلكـ كما أيإلا تعت ر أكةر ي

أيإلا تعمؿ مما تيذبر المكاضبع المالتمف  داالؿ المتعمـ أكةر مما ت دم  ليا الطرب     ح الدركس، إذ

 (.2005الت مبدب  كالشائع   ح التعمبـ) البميح، 

 التعمبمب ، التعمبمب  العممب   ح  يبا شكد  ك فإلا ميإلا كاستفبد كالتعمبـ، التر ب   ح الدراما تطكرت ل د

   ال رازبمح المسردح استالدـ   د تعمبمب ، أيداؼ لتد بؽ كتكظبفإلا، تطكبريا، إلا المسردبكف ممد كلإلذا

 أكساط لدل المعركؼ التعمـ  عؿ ثدداث كطرائ إلا؛ الدراما، ت يبات الستبيبات  ح( اكيكستك كاؿ)

 مما تدتكم ةا ت ، مسردب   كرة شكؿ مما  امتان  درامبنا امشإلد ككاف ال رازبؿ،  ح كالف راء الفددبف،

 كالع ؼ الدكار،  أسمكب األسئم  مف ميمكم  الممةمبف  كساط  المشإلد بع ب ةـ تعمبمب ، مضامبف

 الإلدؼ أك الدؿ، ثبياد ك كال أ كار مف المشإلد  ح ب دـ كما المتم ح  بف التفامؿ ثدداث الذييح؛

 الس عبيبات  ح  ربطايبا  ح التر كبكف المسردبكف التعمبمب   المسردب  الت يب  يذ  مف استفاد كتد التعمبمح،

 ككضعا  امد تعمبمبا كسبطا الدراما بسالركا أف استطامكا الذبف(  كلتكف كبفف)ك( يبةككت دكركةح) مةؿ

 كأسمكب عرك ام كالتعمبـ التر ب   ح الدراما م طمح كأ  ح التعمبـ،  ح تكظبفإلا لكبفب  كالمعاببر األسس
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 تطكبر را ط  أكدت كذلؾ كمإلاراتإلـ، األ راد تدرات تطكبر  ح دبكب  ك ممبزة، طرب   كاي  التدربس،  ح

  ح( Association for Supervision and Curriculum Development) كالميايج اثشراؼ

 كاث داع الالمؽ مما   الطم لم درة معزز كعامؿ المسردح التمةبؿ استالداـ أيمب  مما 1989 ماـ أمربكا

 (. 2008 كيبدت، مومح أ ك)  كالعاطفب  الددسب  اثستيا ات تشيبع ك التالح كالتدمبؿ،

 األسئم الدراما  ح التعمبـ  ككيإلا تميح المتعممبف  ر ا الستكشاؼ العالـ مف طربؽ  أيمب كتتيما 

تـ اما  ح السباؽ التعمبمح  اي  ال بالدر الدراما، كلكف ميد م ار    أسئم الدباة يح يفسإلا   أسئم الك رل، 

 األشباءتمةبؿ  ثمادةالددبث مف كسبم  لمتعمبـ  دسب  ؿ مف دباة كمالـ ب يب  المعمـ كالمتعمـ 

كاستكشا إلا مف داالمإلا،  المتعمـ  ح الدراما بعبش دباتبف  ح يفس الكتت ذات ، دبات  يك  ،كاألدداث

يذ  الدباة المتعمم  تضع المتعمـ  ح اشت اؾ  أفداالؿ الدراما.  بت م إلا أالرلكذات الارج الدراما كدباة 

، كمما يذا اليدك بودك يدؼ الدراما ال فب  لبس التمةبؿ  دد  م اشر مع الكاتع كاليورا با كالتاربخ كالعمـك

 بككف المعمـ كامبان  أفذات ،  ؿ استكشاؼ المعيا الذم بيطكم ممب  المكتؼ الدرامح، كلكف مف الضركرم 

كسبم  تعمبمب  ميردة، شايإلا  ح ذلؾ شاف الكسائؿ التعمبمب   إلاتتدكؿ الدراما  أال أيمب  إلااما تم

 (.2007) الكردم،  األالرل

كما بشعركف    مف الدؿ لع إلـ  ،كةبرا ما بال ركييا  ما بفكركف  ب  األطفاؿ أفال دكث التر كب   كأكدت

بعمؿ  دري   تر كبان  كبعت ر المعب كسبطان م اؿ كغبريا، كال  كاأللكافكاستعمالإلـ لمدما  ،التمةبمح الدر

الدراسات ال بم  التر كب  الك برة لمعب  ح  أة تت ، كتدالمالتمف   إ عادياك برة مما تشكبؿ شال ب  الطفؿ 

 .( 2009 استومت  الشكؿ ال دبح ) ال بفح، إذا إلبإلاكمإلارات التك ؿ  ،اكتساب المعر  

 ح الور   ال فب  كرد  عؿ لعدـ الرضا  األد ب التمةبؿ الدرامح لمي كص  ب تبيااستر استالداـ  إلاكبيظر 

أيدا   متبادب ، كرغ   لتعمـ كتعمبـ تمؾ الي كص تمكف المعمـ مف تد بؽ التدربس اث استراتبيباتمف 
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 ر ط التعمـ  كاتع الدباة، دبث تتاح الفر    بإلا لممتعمـ كح بمارس امف الدؿ اليشاطات التح تعمؿ مم

 (.(Roush, 2005دكر المشارؾ كالمددظ كالمستمع  ح مممب  التعمـ 

تدمـ مممبتح التعمـ كالتعمبـ  أفشايإلا  فاستالداـ كسائط يدبدة  ح التدربس م كمف ييا ياءت الداي  إلا

كالذم بعمؿ مما تياكز تمؾ ال كالب اليامدة  ح ت دبـ المادة  ،الدراما التعمبمب  أسمكبمةؿ استالداـ 

ل د لطالب  ح  ياء المكتؼ التعمبمح داالؿ ال ؼ. اكتإلمش دكر  ،كالتح تعتمد مما التم بف ،بمب التعم

دالمت الدراما كأسمكب مف أسالبب التر ب  ددبةا،  امت اريا أسمك ا يدبدا بعتمد مما دب الطم   الفطرم 

كلعب األدكار  ح  ،م ائحالت حبممبمب  كتر كب  الدؿ يشاطإلـ التمةكتكظف  لتد بؽ أغراض تع ،لمعب الدرامح

كالالبالب  الميكم  التح تةبر تدراتإلـ اث دامب  الالدت ، كمف الدؿ ما بع ب المشإلد  ،المكاتؼ الدباتب 

 كمعمدن  ، وبران  ال ؼ ب  ح ميتمعان  ف أما تـ ت دبم   اي  بمكف ال كؿ  الدرامح مف توذب  رايع  دكؿ

 (. 2008 بدت،كي مومح أ ك)  لمتفكبر كالكشؼ كاث داع دبان 

 مشكمة الدراسة : 1.1

  اليايب ايتمامإلـ بكيإلكف المعممبف أف إال الرباضب ، التر ب  تدربس  ح المعر ح اليايب أيمب  مف  الرغـ

 التر ب   ميايج المعر ح اليايب  ح ميز كيكد إلا  اثضا   المعر ح اليايب دساب مما الدركح

 كالدركب  ال ديب  األيداؼ تومب التح الضب   اليظرة ميطمؽ مف ذلؾك   تدائب ،اث لمدم   المدرسب  الرباضب 

أ ك  ، )المعر ب   اليكادح االيتماـ إلا كالمدرس  المعمـ ت ؿ مف الدا ع ب مؿ مما ، األيداؼ   ب  مما  بإلا

 (.2000 زغمكؿ، رضكاف، يري ،

 المالتمف  المدارس  ح ب الرباض التر ب  مادة تدربس  ح  عك ات لكيكد كاضد  مددظ  يياؾكما أف 

 يام  كسبم  الرباضب  التر ب  د   كايت كلما الد  ، أةياء  ح  بإلا مرغكب غبر سمككبات ظإلكر  س ب



9 

 

 مما العمؿ مف  د ال كاف كالمعر ب  كااليتمامب  كاليفسب  كالع مب  ال ديب  اليكادح مف الطالب تطكبر  ح

 (.2011 طراكي  ك مكيكح ك كت دف الضمكر.)ال عك ات يذ  مف الدد

اكتساب الطدب  أفدظ ال ادث مف الدؿ تير ت  التر كب  كمعمـ لمادة التر ب  الرباضب   ح المدرس  كتد ال

الت مبدب   ح تدربس  لألسالببلممفايبـ الرباضب  لـ بكف  المستكل المطمكب مف الدؿ تط بؽ ال ادث 

 االيتماماتمف كيكد يذ  المشكم  مف الدؿ  ادثال  تأكد، كتد فايبـ الالا    مادة التر ب  الرباضب مال

كالي اش دكؿ  اثشكالب كطرح يذ   ،الدكرب  التح تع د مع معممح التر ب  الرباضب   ح مدارس ككال  الوكث

كاكتسا إلـ  األطفاؿاستبعاب  ألفت ؿ اليشاط الدركح، ك  األساسف الرباض  يح تر ب   ح كأل المكضكع،

 إبيادالرباضب  بسامديـ  شكؿ ك بر  ح اليايب العممح التط ب ح كاف ال  د مف الالا    التر ب   لممفايبـ

كطرب   الدراما  استراتبيب استراتبيبات لتسإلبؿ اكتساب الطدب لممفايبـ . كايت  أك آلباتال دث مف  أك

اب في مدى اكتس أثرىاالمدكر الرئبسح الذم ارتكزت ممب  يذ  الدراس   ح مداكل  مف ال ادث لمعر   

 .فاىيـ الرياضية واتجاىاتيـ نحو المادة النظرية في التربية الرياضيةالطالب لمم

 أسئمة الدراسة: ..1

 : اآلتببفيا   مما السؤالبف داكؿ ال ادث  ح يذ  الدراس  اث

الرباضب  لدل طم   ال ؼ الةامف األساسح  ح مدارس ككال   التر ب  مفايبـةر الدراما  ح اكتساب أما  .1

 ؟كالتفامؿ  بف الطرب   كمستكل التد بؿ االتدؼ طرب   التدربس  كيؿ بالتمؼ يذا األةر؟ الوكث

 ح مدارس ككال  الوكث يدك مادة التر ب   اتيايات طم   ال ؼ الةامف األساسح ةر الدراما  حأما  .2

 ؟كالتفامؿ  بف الطرب   كمستكل التد بؿ االتدؼ طرب   التدربس  الرباضب ؟ كيؿ بالتمؼ يذا األةر
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 فرضيات الدراسة : 1.1

  رضبات  فرب  الالت اريا ميد مستكل الدالل   أر علإليا   مف يذ  األسئم    د تـ تدكبمإلا إلا 

(0.05≥α :) 

متكسطات   ح (  α≤0.05)ميد مستكل الدالل  إد ائب ل  ذات دال : ال تكيد  ركؽ الفرضية الولى

طم   ال ؼ الةامف األساسح  ح مدارس ككال  الوكث تعزل إلا دل ل الرباضب  التر ب  مفايبـاكتساب 

  .طرب   التدربس

متكسطات   ح(   α≤0.05)ميد مستكل الدالل   إد ائب  ل  ذات دال ال تكيد  ركؽ :الثانيةلفرضية ا

 لمتفامؿطم   ال ؼ الةامف األساسح  ح مدارس ككال  الوكث تعزل لدل  الرباضب  التر ب  مفايبـاكتساب 

 كمستكل التد بؿ. طرب   التدربس  بف

متكسطات   ح ( α≤0.05)ميد مستكل الدالل  إد ائب ل  ال تكيد  ركؽ ذات دال :الثالثةالفرضية 

الرباضب  تعزل إلا مادة التر ب  الوكث يدك  ككال  مدارس  ح األساسح الةامف ال ؼ طم   اتيايات

  .طرب   التدربس

متكسطات   ح (α≤0.05)ميد مستكل الدالل  إد ائب ل  ذات دالال تكيد  ركؽ  :الرابعةالفرضية 

تعزل لمتفامؿ  الرباضب الوكث يدك مادة التر ب   ككال  مدارس  ح األساسح الةامف ال ؼ طم   اتيايات

 كمستكل التد بؿ. طرب   التدربس  بف

 :اىداؼ الدراسة ..1 

 يذ  إلا الدراس  إلا: تيد 
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مف الرباضب  لدل طم   ال ؼ الةاالتر ب  مفايبـ  ح اكتساب  ةر تكظبؼ الدراماأ إلاالتعرؼ  .1

 األساسح  ح مدارس ككال  الوكث.

مف األساسح  ح مدارس ككال  الوكث يدك مادة التر ب  طم   ال ؼ الةاالتعرؼ إلا اتيايات  .2

 الرباضب .

الرباضب    ح مدل اكتساب مفايبـ التر ب  كالطرب   التد بؿ التفامؿ  بف مستكلةر أالتعرؼ إلا  .3

 كأةر   ح اتياياتإلـ يدك المادة .

بتضمف أيمب  الدراما  ح التدربس مما تد بسإلـ  ح   ؿ  الدراس  ت دبـ إطار يظرم يذ  تداكل .4

 شال ب  المتعمـ.

 

 :الدراسة أىمية 1.1

 :اآلتب تكمف  ح الي اط  اأيمبتإلتعالي ، كلعؿ  المكضكع الذم  أيمب يذ  الدراس  مف  أيمب تكمف 

 دراسات اليادرة التح ست دث  ح يذا المكضكع، كذلؾ دسب ممـ ال ادث  ح يذا المياؿ.مف ال .1

 ددبة  مف استراتبيبات التدربس كيح تكظبؼ الدراما  ح التعمبـ. استراتبيب تم ح  الضكء مما  .2

 تإلتـ  اليكايب المعر ب  المالتمف   المفايبـ الرباضب  التح لإلا مدت   التر ب  الرباضب . .3

يح تر ب   أكالالف الرباض   يايب اليظرم  ح التر ب  الرباضب ؛سات التح ستركز مما المف الدرا .4

 المفب  معر ب  يظرب . كايعكاس الممارس  الدركب  يك يتاج ت ؿ الممارس ، 

،  عما المستكل اليظرم ك دةبان  بان كممم التر كم يظربان  المبداف إلايذ  الدراس  تد تضبؼ  أفبتكتع  .5

طدع مما اةر طرب   التدربس  استالداـ الدراما اال دة تسامد المعممبف  حتككف ما أفبمكف 

التر ب  الرباضب ، كمما ال عبد العممح تد تضبؼ معر     اكتساب الطم   لممفايبـ الالا   
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مممب  يدبدة  ح د ؿ الدراما  ح تدربس المفايبـ كاليكايب اليظرب   ح التر ب  الرباضب  غبر تمؾ 

 تياكؿل آالربف ادةبف  أماـ، كمما ال عبد ال دةح تد تفتح يذ  الدراس  المياؿ  دبالت مب األسالبب

 ضمف متوبرات مالتمف . المكضكع يذا

 

 حددات الدراسة:م 1.1

 :اآلتب ت يذ  الدراس   المدددات ددد

  :2013-2012يذ  الدراس   ح الف ؿ الةايح مف العاـ الدراسح  إيراءتـ المددد الزمايح. 

 رس ككال  الوكث  ح ميط    بت يذ  الدراس  مما مدرس  مف مدا إيراء ت ر ايح: تالمددد المك

 لدـ كيح مدرس  ذككر الديبش  األساسب .

  :األساسحت ت ر يذ  الدراس  مما طدب ال ؼ الةامف  المددد ال شرم. 

  :ت ت ر يذ  الدراس  مما الم طمدات كالمفايبـ الكاردة  بإلا. المددد المفايبمح 

  المستالدم . اثد ائب كالمعاليات  ،كاألدكات ، اثيراءات: دددت يذ  الدراس  اثيرائحالمددد 

 :اإلجرائيةمصطمحات الدراسة والتعريفات  1.1

مف  ،كالمإلارات ،كال بـ ،المعارؼ إلاتدربس بستالدـ لمسامدة الطالب كالمعمـ  ح التك ؿ  أسمكب الدراما:

دلإلا بتـ ر ط الم ادث الدراسب  مع  عضإلا ال عض  طرب   كمف ال الدؿ تكظبؼ ال     يمبع ميا ريا،

 اثمدـ. ) مركز األدكاركلعب  ،كالمعب التمةبمح ،كالمسرح ،ال      كمةبرة لمتفكبر، كتشمؿ الدرامامشكت

 (.2002 كالتيسبؽ التر كم،
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 ال ادثمد  لرباضب  كأا التر ب  داء الطم    ح االت ار مفايبـيك ياتج ا   : اكتساب مفاىيـ التربية الرياضية

 الت ار.، كب اس  الدري  التح بتد ؿ ممبإلا الطدب  ح التط بؽ ال عدم لإللإلذا الورض

كالمتضمي   ح الكددة  ،كالم طمدات الالا    التر ب  الرباضب  ،يح المفايبـ : مفاىيـ التربية الرياضية

 الدراسب  الم رر ت مبمإلا مف ال ادث.

 13ما  بف  أمماريـ، كتتراكح األساسب ال ؼ الةامف مف المردم   دبط :الساسيطالب الصؼ الثامف 

 سي . 14ك

كتشوبؿ الديئبف   إغاة المتددة المتال     األمـككال  مف ككاالت  ( :UNRWAوكالة الغوث)

لت دـ الدماتإلا  1949ماـ  أيشئت(، UNITED NATION RELIEF WORKS AGENCYالفمسطبيببف ) 

كسكربا كل ياف كالضف  الور ب  كغزة)  األردفياطؽ موذائب  لديئبف الفمسطبيببف  ح التعمبمب  كال دب  كال

 (.2004ككال  الوكث الدكلب ،

تد  تؼك الم، كيذا الطالب مف مادة التر ب  الرباضب االتيا  يك مكتؼ  :نحو التربية الرياضية  االتجاه

           ؿ ممبإلا المستيبب مما اداة الدراس  الدري  التح بدكب اس   مدابدان  أك سم بان  أك بككف ابيا بان 

 ال ادث. كطكريا أمديا( التح  ي االست ا) 

  ادتكت مما كددة دراسب  متبادب  مف الدؿ الطرب   اث درست : يح الميمكم  التحالمجموعة الضابطة

 .متبادب ، كتد تـ تدربسإلا  الطرب   اثمفايبـ  ح التر ب  الرباضب 

  بإلا بتدمؿ دبث ، تدربسإلـ أةياء  ح المدرسبف معظـ بت عإلا التح الطرب   يح ية :الطريقة االعتياد

 لبككف ؛األيشط  كمرض ،كالشرح ،التمإلبد مما تركز اذ, الطم   إلا المعر   ثب اؿ ك برة مسؤكلب  المعمـ

 لإلـ رايع  توذب  كت دبـ ،الطم   أداء ت كبـ كتتضمف  كمإلارات مفايبـ مف تعمم  لما م اشران  تط ب ان 
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 كأدبايان  كالمشايدة ،ستماع اث الطم   دكر كبيد ر ،المكح مما كالتمالبص ،الشفكم  العرض ستعاي  اث

 (.2003 ،الفتدكم) كالمياتش  الدكار  ح المسايم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 الفصؿ الثاني 

 المقدمة 1.1

 اإلطار النظري 1.1

 الدراسات السابقة 1.1
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 لثانيالفصؿ ا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المقدمة 1.1

 ادة ميإلا  ح الكتكؼ مما ما تدمت  د بات كالدراسات السا     إلدؼ اثبتياكؿ يذا الف ؿ ميمكم  مف األ

 د بات كالدراسات مف يتائج .يذ  األ

 االطار النظري: 2.1

 لإلذ  الدراس  كيح : مطار اليظر يكايب رئبسب   ح اث تـ تياكؿ ةدة 
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 :دراماال 1.1.1

 :الدراما تعريؼ

 مف ارت طت االد ح الفف ايكاع مف يكع كيح ،معيا ال لفظا العر ب  المو  لاإ ايت مت بكيايب  كمم  الدراما

، العيايح. )الع دة كتكةبؼ الددث كتيسبد ،ال راع ت كبر  ح ميإلا كاالتمفت ،كال     الركاب  المو  دبث

 السمكؾ مداكاة ،المداكاة  عؿ تعيح كيح ،الفعؿ   ساط  حتعي البكيايب  المو   ح دراما  كمم ( 2000

 (.2008 ،كيبدت مومح ا ك) كمرض  ال شرم

 لمتر بػػػ  ككسػػػبط ،مكضػػػكع  أيإلػػػا( 2008 ،يػػػبدت ك مومػػػح أ ػػػك)  ػػػح الػػػكارد الػػػركفا  ك  غزالػػػ   ػػػكأ بػػػرل  بيمػػػا

 تػػكتران  بتضػػمف ؼمكتػػ  ػػح مػػا دكر مػػع الطالػػب  بػػ  بتكدػػد سػػباؽ  ػػح المعر ػػ  ممارسػػ  ممػػا ب ػػكـ ،كالتعمػػبـ

 ، ذاتػ  التعمبمبػ  المعمكمػ  بكتشػؼ دبػث ،كالموكبػ  ،كاليسػدب  ،كالعاطفب  ،الفكرب  داسبس أ يمبع مستالدمان 

 فػ بكتكظ ،الػدرامح لمعػب الطم ػ  دػب ممػا كتعتمػدم اشػر،  تم بيػح  أسػمكب تعممإلا دكف زمدئ   مسامدة أك

 .التعمبـ يؿأ مف

 ،اليسـ استعماؿ تشمؿ  إلح ،لمتممبذ يدا مإلم  كتكا ؿ ات اؿ داةا   أيإلا( 2008 ،الدبف زبف) كبرل

 كتعر   ادساس  ب كمك  كيمامح ، ردم  شكؿ العمؿ بستطبع الدلإلا كمف ،كالع ؿ ،كالعاطف  ،كاثدساس

  ح المشارؾ لمسامدة بستالدـ تدربس سمكبأ يح التعمبمب  الدراما أف: ال كؿ الد  . كاالالر الذات الا

مف ك  ،ميا ريا  يمبع ال    تكظبؼ الدؿ مف ،كالمإلارات ،كال بـ ، راتكالال ،المعارؼ إلا التك ؿ

  .لمتفكبر كمةبرة مشكت   طرب   ال عض  عضإلا مع الدراسب  الم ادث ر ط بتـ الدؿ الدراما

 الدراما مفإلكـ تطكر كتد ،المفعكؿ الشحء أك ،أ عؿ أيا كمعيايا( Dromenon) أك( Drao) مف كالدراما

 يمإلاأ مف لعؿ مالتمف  مياالت إلا ،المسرح كيك ،الت مبدم يطاتإلا مف لبالريإلا داضرال الع ر  ح
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 سمك  درامبان  ممدن  ،تم ائح  شكؿ بؤدكف طفاؿاأل أف التر ب  كرياؿ اليفس ممماء أدرؾ   د ،كالتعمبـ التر ب 

 مكسا) . بتإلـكتر  االطفاؿ تعمبـ  ح الظايرة يذ  استالداـ إلا د عإلـ الذم األمر( التمةبمح المعب)

 (.2008 كمإلبدات، كتزؽ كالسعدم

 : الدراما نستخدـ لماذا

 كظائفإلا مف  الكةبر ممؿ، كطرب   اسمكب ككيإلا دبث مف الميإلاج تك بؿ تبسر أليإلايستالدـ الدراما 

 ايؿ مف المعمـ ت ؿ مف تكظبفإلا كبمكف الميإلاج،  ح كالتكمـ ،االستماع مإلارات ضمف تعربفإلا بدتـ

 كالتاربخ المو   ح تدفظإلا فأ بمكف التح التعمبمب  لمتيكبعات مةاالن  ت دـ  الدراما لمطم  ، جالميإلا تك بؿ

 مع دكاراأل لعب بتضا ر دبث المعر ح، ال ياء مف يزء ،كيح(2005 مي كر،)  كالعمكـ كالرباضبات

 االدكار لعب مف كدن  فأ مع، االدكاتب ك  ،اثيرائب ك ، اليكيرب ك، اليظرب ،:  الرلاأل المعر   سالببأ

 اليشاطات  ح متضمي  معر   سالببأ الي ةاؽ اليظرم، سمكباأل داالؿ الا بتدركاف الميإليب  كاليشاطات

 (.2003 الكردم،) الدكر بتطم إلا التح العممب 

 الذم لمعالـ معيا إيتاج مما األطفاؿ تسامد كيإلاك التعمـ ايؿ مف دكاربان  إطاران  تك ر  الدراما كذلؾ

  ح المالتمف  اليظر لزكابا تؤسس التح العيا ر تعزبز يؿأ مف ب كـ كمعممبف دكارياأ فأل  ب ، بعبشكف

  ربدة ال رة ت دـ  الدراما المدرس ،  ح ال رتإلـ دكؿ الدكار الا التدمبذ ايتذاب بتـ  إليا التر كب ، العممب 

 ل  بمكف الذم االدكار لعب استعماؿ ك الا   ،متيكم  كادكار متالبم  ادكار استعماؿ م ر االطار يذا  ح

 (.2002 الكردم،)  كالمعمـ التدمبذ  بف ما ممبزان  دكاران  بيتج فأ

 :  وبنائيا المشارؾ شخصية تعمـ في الدراما أثر

 .الدلإلا  مف ك  مإلا المشارؾ شال ب    ياء  ح ابيا ح ةرأ لمدراما
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 كذلؾ ،الكيدايب  كالمشارك  ،اليفس كض ط ،كالتعاكف ،االبيا ب  االتيايات  عض تيمب  مما تسامد . 1

 (.2000 ،ك كالد  ي ار) ابشايدي أك ،بمةمإلا التح لممكاتؼ كمعابشت  ،مالتمف  الدكار ت دبم  الدؿ مف

 اآلالربف شال بات بت مص، ك معإلا التكبؼ كبداكؿ ،لإلا دمكالن  كبضع ،المالتمف  الدباة مكاتؼ بيرب. 2

 مما تدرة اكةر االالربف  بيعؿ  داالم  مما بع ر ،امعإل التعامؿ مما تدرة أكةر  ب  ح ،ممبإلا كبتعرؼ

 كذلؾ ،يفس  إلا بتعرؼ ،الك ت مف كبتالمص ،الضارة ايفعاالت  مف كبع ر ،مشاكم  كتدؿ ،ادتبايات  تم ب 

 مف تزبدك  ،الخ... اليفس كالة   كالتعاكف :ابيا ب  تبمان  كبتعمـ ،مكاي   كبكتشؼ ،اليمامح العمؿ الدؿ مف

 مف كالدكاس ،اليسـ كتيمح ،اث داع الا كتؤدم الالباؿ تيمح ،لدب  االستطدع دب كتش ع ،معمكمات 

 كت ضح ،ميد  المو  تةرمك  ،الي دم كالدس ،كاليمالح ،الفيح الذكؽ كتيمح ،كغبر  االب امح الرتص الدؿ

 (.2002 ،الريعح) لمتعمـ تا مب  أكةر كتيعم  ،كال إلي   المتع  تشعر ك  ،السمكؾ كتعدبؿ اليطؽ مبكب مما

 تيمب ك  ،الإلدؼ يدك كتكيبإلإلا الياس مف ميمكمات كتشكبؿ تيظبـ  ح كالمإلارة ،ال بادة ركح اكتساب . 3

 ،الدبف زبف) المياسب المكاف  ح كتكظبفإلا لألشباء استالدما  الدؿ مف التممبذ لدل اال تكار دس

2008.) 

 لدل كالفضكؿ االستطدع دب ةغربز  إش اع ،رشبدة تكيبإلات مف تتضمي  مما الطفؿ سمكؾ تعدبؿ. 4

 .(2005 ،سمبماف)الطفؿ

 ،كاالكتشاؼ ،كالتالمبف ،الفرضبات كضع مما التشيبع الدؿ مف المشكدت دؿ مإلارة الدراما تطكر. 5

  ح ،الميتمع كبرضايا ،يـ برضكيإلا ة ا ب  أل كار يتماءكاث التمببز مما ال درة الطفؿ لدل كما تيمح

    اليياح شعكران  كبعطبإلـ أك ر  يرأة  بئتإلـ  ح االطفاؿ بضع كيذا ،كالالطأ كل لممدا تعمـ الالدؽ التمةبؿ

 (.2008 ،كآالركف مكسا) 
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 .المسرح كدب  الفف اثدساس كتر ح ،اليبد األدب كدب ،المسردبات كتا   دس التممبذ لدل تيمح. 6

 الدؿ مف كذلؾ ،رؾمشت يدؼ تد بؽ  ح معإلـ كالتكا ؿ ، اآلالربف االت اؿ مما الطفؿ تدر تيمح. 7

 (.2000 ،العيايح)  مسامع  مما تسرد التح يزئب  ان دكار أ ت م  

 التع بر مممب   ح مممكس  شكؿ تيسبديا الدؿ مف الميردة لممفايبـ ممؽأ لتفإلـ الفرص تك بر. 8

 مف كةمرة ،ةكال راء كالرسـ ،الكتا   ال رات  عد  األطفاؿ بمارس الذم المةبر أك ،المي    دكر ال باـك  ،كالتعمـ

 (.2005 ،سمبماف) الدرامب  التير   ةمرات

 مشامر تدفبز تكة  ح تتمةؿ التعمبـ  ح الدراما الستالداـ اليكيرب   ال بم : تر كب  تبم  كلمدراما .9

 ال كة يذ  بيرب طفؿ كؿ أف يح ال بم  يذ  مما دلبؿ كالبر. اليمالب   ال بـ االرت اء الدؿ مف اثيساف

، كالالبالب  ،اليمالب  المإلارات بيمح الطفؿ  اف ،التعمبمب  اتر  الال الدؿ مف ،مشايدك  ،ككاتب ،كممةؿ

 ب دـ الذم كالتكيب  اثرشاد الدؿ مف تمبم  أشإلر غضكف  ح اث دامب  رات تد  يمك تاـ كمح مما كب  ح

 يؤالء مافدر  تـ إذا كلكف ،الدرامب  كالعممبات ،الطفؿ يمك  ط بع  كدراب  كمح مما معمـ الدؿ مف ل 

 الموكب  كمعر تإلـ ت كراتإلـ كستظؿ سبظؿ التع بر  ح  مستكايـ ،التعمبمب  كالال رات اثرشاد مف األطفاؿ

 تيمب   ح العممب  ال بـ  إلياؾ تعمبمب  كأداة الدراما يستالدـ أييا ك ما. كسيكات لسيكات يامب  كغبر ةا ت 

 بدمكيا يذا  إف ،لوكم ك ف تعمبمب  كسبم  الدراما أف مما كبركز بؤكد المدالؿ يذا كألف ،االت اؿ مإلارات

 التعمبمب  الال رات الدؿ مف كتعزز ت كل التكا ؿ كمإلارات األطفاؿ لدل المو  كتطكر يمك  أف: لم كؿ

 يمامب  أيشط   ح كالمشارك  ،كالتددث ،ستماعلإل مإلبئبف األطفاؿ تيعؿ كالتح ،درامبان  الم مم 

 (.2003، سكس)
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 األدكار كلعب ،الدرامح التيفبذ إستراتبيب  الستالداـ أالرل أيمب ( 2009 ،كاليبش مفاي )كبذكر. 10

 كممارس  التمةبمح األداء الدؿ مف المتعممبف ميد الدماغ مف األبمف اليايب تيشبط  ح   درتإلما  تتمةؿ

 بمتمؾ الذم المتعمـ ميد كبعزز  الدماغ مف اليايب يذا ب كم الذم األمر ،الشال بات كت مص ،األدكار

 مف األبسر اليايب كت كم المتعممبف ميد المفظح اليايب تعزز أيإلا إلا إضا   ،مسبطر غبر أبمف يايب

 األبمف اليايب تيشبط  ح مإلـ دكر ال  رم لميايب أف إال الكممات لمعايح االستيا   الدؿ مف الدماغ

 ،الدرامح كاألداء ،لشال باتكا ،األدكار مشايدة الدؿ مف كذلؾ ،المتعممبف ميد مسبطر غبر الدماغ مف

 .كااليفعالح

 :الدراما مصادر

 التع بر يح ،لمفكرة الدزم  كالمإلارات المدرسح الميإلاج الدؿ مف تر كم دكر لمدراما: المدرسح الميإلاج. 1

 .الكي   مدمح كالتع بر ،البدبف كدركات ،كالرتص: اليسمايح

 :يمي ما أيضا الخالقة الدراما مصادر ومف. 2

 .ال الدبف المسممبف كأ طاؿ ،ال دا   كسبر ،الي كب  السبرة: بفالد. أ

 .ال راكبف كةكراف، كالمطر ،العكا ؼ: الط بعب  الظكاير. ب

 .كغبريا العالمب  كالمؤتمرات ،ال طكلب  كالمعارؾ ،التاربالب  األدداث: التاربخ. ج

 .الدبكايات لسي أ مما لألطفاؿ تدكا ت   أم أك ،كدمي  كمبم  ك    الدبكايات ت ص. د

 ةاؿتكاالم ،السف ك ار كادتراـ ،الي ؿ كسائؿ ك عكد ،كالشراء ال بع المتيكم : كمكتؼ الدباة تيارب. ق

 .المركر ثشارات
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 لو  بياسب  أسمكب كمرضإلا ،ال بـ يذ  االتبار أدسف إذا ،كاثيسايب  االيتمامب  كال بـ ،الشع ح الفف. ك

 (.2008 ،كآالركف مكسا) يمك  كمردم  األطفاؿ

 :  التعميمية العممية في توظيفيا و الدرامية العراؼ

 ،طرائؽ ك ،كأسالبب ،استراتبيبات تعت ر الدرامب  األمراؼ أف إلا( Neelands, 1995) يبديدز أشار

 الدراما  ياء الدؿ تظإلر التح كالمفايبـ كال ضابا كاألدداث األسئم  إلا الطم   ايت ا  لمفت تط ب إلا بمكف

 ك ،االيتماـ  ؤرة  ح  كضعإلا االمكر يذ   مما الضكء  تسمبط األمراؼ يذ  كت كـ ، كريا ؿكتشكب

 كيدف.  ت ئبريا أك تيمبديا أك الفعؿ مف لدظات مزؿ م ر بتـ ما مسأل  مما  التركبز .ممبإلا التركبز

 . الوابات يذ  تد بؽ أيؿ مف الدرامب  األمراؼ إلا يدتاج

 الدرامح العرؼ   كساط  ،ذلؾ ممؿ مف تمكييا التح كالسباتات  الكسائؿ تمديا الدرامب  األمراؼ إف

 كتد ،إضا ب  تعمـ  ر   كلطم تيا أليفسيا يتبح كما ،ميإلا كالتع بر, اليدبدة المعايح استكشاؼ يستطبع

 ،كالدراسح ،المسردح الد مبف  ح العاممبف لدل كالمعارؼ ،الال رات تراكـ مع الدرامب  األمراؼ تككيت

  إلياؾ. بكـ  عد بكمان  تتزابد كيح.  أسالب   ك المسردح العمؿ طرائؽ مف أساسان  استكدبت كتد ،تر كمكال

 األساس يك الدرامح العرؼ فإ. أبضان  معرك   درامب  أمراؼ مما تيكبعات كيياؾ ،م تكرة يدبدة أمراؼ

ف .طم ت  مع راماالد  ياء أيؿ مف المعمـ إلب  بميأ الذم األسمكب  إلك ،الدرامح لمفعؿ ـزدال   ياء كاف كا 

 مف أكةر تكظبؼ الا بدتاج األدباف معظـ  ح الدراما  ياء  إف.  كادد مرؼ تكظبؼ  رم ممكيان  الدراما

 (.Neelands, 1995)  تد ب إلا الا الدراما تتطمع التح الواباتك  الدرامب  لمكضعبات ط  ان  مرؼ

 لمم  د كت عان ، تكظبفإلا لوابات ت عان  درامب  سباتات ياء   وب  الطم   مع الدرامب  األمراؼ استالداـ كبتيكع

 إلا األكلا التأسبسب  دركس   ح المعمـ برامح أف ضركرة إلا اثشارة بي وح كييا. إلب  يتطمع الذم
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 كالمعمـ، الساكي  ال كر كميإلا ،الدراما  ح سبكظفإلا التح تمؾ ك الا  ، أساسب  درامب  ألمراؼ التأسبس

 كمسربالكمح،  كممر، الدائط مما كالشال ب ، ال  بر المسردح كالمشإلددكر،   ح كالطالب دكر،  ح

 كغبريا اليمامح كالدكر، كااليتماع ،كالم ا م ، كالكةائؽ االستيطاؽ م عد أك االمتراؼ ككرسح، الي ائح

 إمادة أك اتطكبري أك  ياؤيا  عد  بما بتـ تد ألي  .ضركرم األمراؼ يذ  مف كالتمكف ،الدرامب  األمراؼ مف

 الكتت كسب  ح تسامد ال  إيإلا  إلا يبدة معر   مما الطم   كاف  إف، أالرل أيشط   ح استالدامإلا

 ،استكشا ات إلا لمك كؿ معم     كرة لتكظبفإلا إمكايب  تتبح  ؿ,  دسب إبيا ح  شكؿ كتكظبف 

   ط سطدإلا ي تبي أف فبمك  ما تكتفح كال، المستكبات كمتعددة ،الدالل  مرك   ممب   كمكاتؼ ،ككضعبات

(Neelands, 1995.)  

 ميد استالدامإلا  ح التدربس كبتكتع ، إلا تعربؼالك  الدراس  يذ   ح المستالدم  الدرامب  األمراؼ بمح ك بما

 : الفإلـ أيؿ مف التعمـ تد ؽ أف

 :األدكار لعب إستراتبيب -1

 ب ـك الذم الدكر  ت مص بكمؼ الك ، الد ب ح دكر  غبر دكر الطالب تمةبؿ مما ب كـ، يادؼ تر كم يشاط

 بيطكم مكتؼ  ح كالمرات بف المشاركبف إشراؾ مما أساس   ح الدكر تمةبؿ أسمكب كب ـك. دتبؽ  شكؿ   

 اليكع يذا كبستةبر. اثشراؾ يذا بكلديما المذبف كالفإلـ ،الدؿ إلا التك ؿ  ح كالرغ  د ب ب ،  مشكم  مما

 المشكدت دؿك  كاالست  اء ال دث ك كالتأمؿ التفكبر  عؿ اإل كبد عإلـالطم  ،  تدرات األيشط  مف

تعمبمبا ًن  مكتفا ال ؼ داالؿ التعمبمح المكتؼ ب  ح ك إلذا .كالت كبـ ال باس مما كال درة السمكؾ كمددظ 

 .((wanger, 1999, heathcote ,1991 الطالب األساسحكتعمبما مركز  
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  سبط أسمكب ميرد ككأي  اثم رب ب  الدراسات مف ةبرك  ح  دأ األدكار لعب أسمكب أف  الذكر كاليدبر

 ،الكردم).متيكم  كتيمبات كةبرة أ عاد ذك يكير   ح أي  مع تط ب   ميد كاددان  شكد أتالذ ألي ، مسطح

2006). 

 ": الدراسح الفعؿ  ح متيكمان  ك كاضدان  دكران  بمعب المعمـ" دكر  ح المعمـ-2

 كاألكةر األيـ العرؼ كيك. لمتعمـ معيا ذات  رص  إبياد الدراما  ف بطكع الذم األدكار لعب أسالبب مف

 الوابات تددبد ك ح، مسارات  تكيب  ك ح الدرامح الفعؿ  ح كمتيكمان  كاضدان  دكران   ب  المعمـ بمعب، شبكمبان 

 دكران  المعمـ بتالذ العرؼ يذا ك ح، الفضإلا كأ ،الدرامح الفعؿ  كتبرة كر ع المعمكمات ت دبـ ك ح ،األكلكبات

 العرؼ يذا ك ح .اآلالربف المشتركبف مع ييب إلا ان  يي تطكبريا  ح كبسإلـ، الدراما مف يزءان   ب  ح

 الشال ب   إلا تتمتع التح الميزل  ك ح، كمعمـ دكر  ط بع   ح تتيما كةبرة تيكمات ضمف المعمـ بشتوؿ

  مستكبات تددبات كب كغ، م متيك  تكب  مدتات ب دـ الإلائم  المساد  يذ  ك ح. بمع إلا التح الدرامب 

  ح كيكد  الدؿ مف طم ت  بداكؿ كيك ،الدراما داالؿ مف بعمؿ المعمـ  أف العرؼ يذا كبتمبز. مالتمف 

 ،الدر التداكر  ح ك رأ ر    بميد  مما، متعددة كميازؿ كضعبات ذات  ادكاران  بيسد اف كبستطبع دكر

 .(2007 ،ماكمالرب ك كالكردم morgan&saxton, 1988) .أتؿ ك  بكد

 ": الال بر م مب " الال بر م اءة-3

 لدبإلـ الذبف  الال راء ميطمؽ مف الطم   بعمؿ ك ب ، األدكار لعب أسالبب مف أبضان  األسمكب يذا

 اليبكلكيبا كأ الكبمباء ممـ  ح ال راء بككيكا كأف، معبي  مياالت  ح الكاسع كاالطدع كالال رة المعمكمات

 ، المالتص الشالص كمإلارات  أدكات المياالت يذ  مع التعامؿ ميإلـ بتطمب اكيذ ،الخ..... االتت اد أك

يما ال راء لب  دكا طرب إلـ  ح لبسكا  الطم    أبضان  دكران  بمعب المعمـ أف إلا  اثضا    عد ال راء يـ كا 
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 مف متكسط مكتع  ح يمامح  شكؿ المشركمات إدارة مف كالطم   المعمـ بتمكف أف الدكر يذا  ح كبشترط

 المعمكمات ت دبـ ك ح، ألكلكباتاك  الوابات تددبد ك ح مسارات  كتكيب  .(تائـ المشركع)، شركعمال ممر

 بشتوؿ دبث، الربفاال المشتركبف مع ييب إلا يي ان  كتطكبريا، الفضإلا أك المشركع  ح العمؿ كتبرة كر ع

يما كمعمـ دكر  ط بع   ح   ط يماتتال  كةبرة تيكمات ضمف المعمـ   ح المعمـ مإلارات مما بعتمد كا 

 بؤدبإلا لممشركع مإلمات كا تداع، الدكر  ح المشاركبف أدالاؿ  ح االيشط  مف  ميمكمات كال باـ ،التالطبط

 ،المشركع  ح العمؿ سبر لمتا ع  مام  ايتمامات م د ذلؾ كبتالمؿ، كال راء العمؿ مف كيإلـمت الطم  

 العمؿ طربؽ مف التعمـ مما الطم   الال بر م اءة أسمكب بسامدكما  أيياز  تـ لما  اتالمم كت دبـ

  ر   كبميدإلـ، الدراسب  المادة لفإلـ أيفسإلـ الطم      ب كـ ذاتبان  يإلدان  التعمـ مممب  كبيعؿ ،المدسكس

 األيداؼ يمم  أك ،الإلدؼ الا لمك كؿ المالتمف  الشال ب  مإلاراتإلـ  استالداـ التعمـ ك التالح ،االكتشاؼ

 .(  Davis, 2007) ال فح التعمبمح لممكاتؼ كالعام  ،الالا  

 : رتياؿاث -4 

 كمإلارات ، كالموكم المعر ح مالزكي  مستالدمان  كأ كار  ذات  مف لمتع بر  ر   طالبمل األسمكب يذا بتبح

 ال رار اتالاذ أك الدؿ إبياد إلب  كالطمب ، متياـ درامح مكتؼ  ح كضع  طربؽ مف كالفكرب  الدسب 

 التح كاأل عاؿ األمماؿ مف ميمكم   أي  االسمكب يذا كبعرؼ، كالتمةبؿ التيسبد طربؽ مف المياسب

  ح االرتياؿ كبعتمد ، الطم   مف مس ؽ تالطبط دكف الدركح اثدراؾ أك ،كال كت ،الدكار مما تعتمد

 مكتؼ ككأي  طم  مل بظإلر لكي  ،مي  مس ؽ كتالطبط ،كتؼمال بةبر الذم المعمـ مما كتط ب   يكير 

 دؿ مإلارات كبكس إلـ ،تإلـاالكالب ،كالدسب  الذييب  الطم   تدرات تيمب   ح األسمكب يذا كبسإلـ، مرتيؿ

 (.wanger,1999) .(االيتمامب  ال بئ   ح أك، ال ؼ  ح لإلا بتعرضكف التح المشكدت
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 : الةا ت  كال كر التأطبر -5

 ككضع المطمكب كرالد  ح االيدماج مما تسامد، التعمبمح المكتؼ مدتكل  ياء كسائؿ مف كسبم  يك

 بدتكم التح كاثشارات كالي اط ،كتدمبمإلا ،الرمكز   راءة الطم   كب كـ،  كر أك معبف أطار ضمف الفكرة

 مع التفامؿ، ك كاضح تر كم يدؼ ذات ال كر ك األطر يذ  تككف ما كغال ان ، ال كرة اك االطار يذا ممبإلا

 ال كر يذ  تككف كتد، الطم   ـاما االطر اك كرال  األسمكب يذا  ح المعمـ كبعرض. دكل  الي اش إةارة

 التح كاألطر ال كر يذ  مياتش  كبتـ ،أيفسإلـ الطم   أك المعمـ مف  تكيب  الطم   بيسديا أك غرا ب تك ك  

 تيسبد بمكف ذلؾ ك عد ،المعركض  ال كر مف مستمد  أسئم  كطرح ،كالمياتش  ،الدكار طربؽ مف تمةمإلا

 ذلؾ كاف أذا المالتمف   أدكار  الطم   ب كـ الذم الدرامح الفعؿ  ياء الدؿ مف رال ك  تضميإلا التح لأل كار

 الا  ، المعر   است  اء مما الطم   االسمكب يذا كبسامد ،كاألطر ال كر مرض مف المعمـ أراد  يد ان 

 بد ع  مما، تفسبر أك دؿ إلا لمك كؿ ميإلا ب دث التح المعر   أيمب  المست  ح الطالب شعر ما اذا

 التفكبر الطكات م ر ريابتفس ك التالح،  رضباتإلا ك باغ  ،المعر   معطبات لفإلـ الذاتح ال دث إلا

 دا عب  إةارة مما أبضان  بعمؿ األسمكب كيذا، المياسب ال رار كاتالاذ ،كالي د ،التدمبؿ مما الم يا العممح

 (.Davis, 2000) wanger,1999,  ممتع  كالتعمبـ التعمـ مممب  بيعؿ مما ،التعمـ  ح كبرغ إلـ لمطم  

 ": الشال ب  رأس  ح بدكر مالذ ما استكشاؼ" الرأس  ح أ كات-6

 بتكزع التالب  الطكاتإلا اتالاذ  ح كتتعةر، رؤبتإلا كتضطرب، متأـز كضع  ح الشال ب  تككف ميدما

 مما كتعمؿ ،الشال ب  يذ  داالؿ تت ارع التح  األ كات ميإلا كؿ تفكرك ، ميمكمات  ح المشاركبف

 لدل المضطر   اال كار يذ  ثمدف يايزة الميمكمات ت  ح كدبف، الداالمب  األ كات يذ  دبدتد

 الميمكمات كت كـ، لدكريا  امت  تمةبؿ  ت كـ، المدددة درامب ال دال ال  ح الشال ب  يضع الشال ب 

 مف لتع برا ايؿ مف العرؼ يذا كبعمؿ.  الشال ب  يذ  داالؿ  ح بيكؿ مما  اث  اح الفعؿ يذا  مرا   
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 الذم الشعكر لط بع  اليمامح الفإلـ لتعمبؽ م مـ كيك ،"الداالمح الكدـ" أك"  كااليفعاالت المشامر"

 مشامر مف داالمإلا  ح بالتمج مما التع بر  تستطبع ال دبيما كذلؾ ،مدددة دال   ح الشال ب  بيتاب

 يذ  اظإلار مما يعمؿ ؼالعر  يذا  فح، أالر معيا  اطيإلا كبالفا معيا كدمإلا بظإلر دبيما، مضمرة

 كضعإلا بتطمب أك ، ع ان  ظر ان  تكاي  دبف ك الا  ، الشال ب  داالؿ تتيازع التح الداالمب   كاتاأل

 اكةر الشال ب  كت  ح، كالفعؿ األ كات  بف تياغـ ثيتاج  ر   بك ر العرؼ كيذا داسـ ترار اتالاذ

.  ب  تؤةر كشبكا ب دك تد  عؿ  ح  االالربف مف الميطم    التع برات دمجكت، تكايإلإلا التح  المشكم  كمبان 

 الدراما ث طاء ضركرة يياؾ ظإلرت إذا اميدب كب  ح ، يدبد تكتر إضا    ح العرؼ يذا تكظبؼ كبفبد

 (.Davis, 2007).كرؤبتإلـ المشاركبف مكتؼ لبعكس دال ال مع أممؽ تفامؿ المؽ  واب 

 ": يفس  الكتت  ح كادد   شال ب بمةمكف الميمكم  امضاء يمبع" اليمامب  الشال ب -7

 العرؼ  إلذا، العرؼ يذ  مف  دت  بع ر ال اليمامب  الشال ب  بسما الدرامح العرؼ تط بؽ اتتراح إف

 تياكؿ كميد – المةاؿ س بؿ مما– الدراس  يذ   ح.  كاددة شال ب  دكر  ح الميتمع بككف اف ب تضح

 تكضح الدرامب  المشايد ألداء الياس مام  مف شال بات أدكار الطال ات اتالذت الكإلر ائح الكبمباء مفإلكـ

 أدكار سبمع ف الطال ات ألف  إلك تددبدا   العرؼ يذا لماذا أما. متيكم  شال بات كيح, الكإلر اء أيمب 

يما شال ب  كؿ كمدمح تفا بؿ  ح الدالكؿ ميإلـ مطمكب كلبس ،العام  مف الياس  بكف أف المطمكب كا 

 الشال ب " إلا أترب طال ات دكر  إف ك التالح،  الكإلر اء أيمب  مف درامبا مشإلدان  تؤدم شال بات

 دكر  ميإلـ مدد أك, يمبعا المشترككف بمعب أف مما اليمامب  الشال ب  مرؼ كبي يح، "اليمامب 

 كما الدراـ، الارج بككف تد أك، المشتركبف مف كاددان  المعمـ بككف كتد، يفس  الكتت  ح كادد  شال ب 

 .(heathcote, 1991) .العرؼ يذا استالداـ كراء مف كالم توا كالم  د.  المإلم ط بع  مما ذلؾ بعتمد
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 درك  الدرامح الفعؿ  ح المشارك  بمكي  المشاركبف مف كادد  كؿ، االرتياؿ أسمكب م ر العرؼ يذا كبيفذ

 مف  بيإلـ  بما الدكار:  مستكببف ذات دكارب  مممب   ح المشترككف بيالرط  العرؼ يذا ك ح. كدمان  اك

 يذا كبفبد، لمشال ب  الظايرم الفعؿ أك الكدـ كراء الكامف كالدكار ،الشال ب  لإلذ  كمت يبف اتعإلـمك 

 ميمكم  مما الشال ب   تكزع ،ميفردان  الشال ب  ؿبدم الذم الشالص مف الضوط تالفبؼ  ح العرؼ

، دراماال  ح بيرم ما كؿ مع التياكب ضركرة ضوط تدت كاددان  شال ان  بضع ال ،ميإلا مدد مما اك كمإلا

 مف كؿ ايتمامات تطكر م بكس كيك ،المشتركبف ت ؿ مف اك ر  يرأة المشكدت مع لمتعامؿ مياال كبفتح

 .(heathcote, 1991) .مشترؾ درامح ساؽ  ح كالميمكم  الفرد

 ":المياتش  إطار  ح ترارات اتالاذ" يتماعاث -8

 دكرب  االيتمامات يذ  تككف كتد ، مالتمف لوابات الياس بع ديا التح االيتمامات مف مستكدا مرؼ يك

 ، ممكمب  ليمعب  السيكم كااليتماع، الشإلرب  أك األس كمب  المدمح الميمس ايتمامات:  مةؿ، ,ميتظم 

 دال  لدراس  طارئ  ايتمامات اك ،مددد مكضكع  ح لمت ادث مدة مرات اك كاددة لمرة ايتمامب  اك

 .الخ.... استةيائب 

يراء لت ربر االستماع أك ،أمر إترار  إلدؼ دكر  ح كشال بات ترككفالمش بيتمع دراماال ك ح  ،  مياتش كا 

 أف أك االمضاء مف كعي ر أك لميمس  كرئبس دراما داالؿ بككف أف لممعمـ بمكف العرؼ يذا ك ح .كغبريا

  اءالم مسار  ح المراد التأةبر لمستك  كمما العرؼ يذا استالداـ مف الواب  مما ذلؾ كبعتمد ،الاريإلا ب  ا

 اليشاط ضمف تكتر يك لالمؽ أك، معمكمات بـدت   ح لممسايم  لممعمـ يدان  مفبد كيذا .مياتشات  اتيا  أك

  بف بكازف  إلك ، أكممإلا التعمـ مممب  ض ط مف كبمكف ،يدان  ميظـ أي  العرؼ يذا ممبزات كمف ،الدرامح

 م ر  كت دـ  عاؿ دكار تيظبـ مما كةبران  كبسامد، كم الدإلـ األالربف كدايات كم الد  الفرد دايات
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، كثمدـ الدراما إلب  ك مت لما الد ات أيتاج  ح أبضا العرؼ يذ  تكظبؼ كبمكف. مدة أ داؿ

 (.Neelands, 1995) .الالد ب  ال ضابا  ح تكا ؽ ي ط  إلا الك كؿ كبفب  مف المشتركبف

 :ستيطاؽاث  م عد  عرؼ ما أك ،متراؼاث كرسح-9

 الممةؿ  إلـ ، كتعمبؽالمسردب  الشال ب  لتطكبر المسردببف ت ؿ مف -ادةم– العرؼ يذا بستالدـ

 إذ مدة   كر العرؼ يذا كبستالدـ، أ ضؿ  شكؿ مدمدإلا تشكبؿ ذلؾ  كبمكي، بمةمإلا التح لمشال ب 

 مشارؾ أم أك، لممعمـ كبمكف، كغبريا شإلكد أك، مؤرالبف أك،مد  بف أدكار  ح بككيكا أف لمُمستيط بف بمكف

 أف ممب  بتعارؼ مددد كرسح مما بيمس كاف ذلؾ كبيسد بككف أف االستيطاؽ دكر  ح بككف دبف أالر

 كرسح مما بيمس كأف، غرضان  بدمؿ أف ك, كغبريا شاؿ ت ع ، ما شبئان  كبضع، االستيطاؽ كرسح

 كر ما، الدكر الارج كيكد  إلا ترمز كاالرل، الدكر  ح كيكد  الا ترمز كضعب ، مالتمفتبف  كضعبتبف

 .(2007، الكردم) .غبريا

  ح المعمـ العرؼ يذا فبدبك ، ذلؾ الداي  اتتضت متا الدكر مف لالركجاك  الدالكؿ مما المعمـ بسامد كيذا

 يدبد تكتر كضع  ح أبضان  كبفبد، مساريا الا الدراما ثمادة ضركرة برل دبف أكيدبدة،  معمكمات ت دبـ

،  إلا تمر  ع   لدظ   ح المستيط    ب الشال بككف دبف ك الا  ، معبي  لدظات  ح الدراما تدتاي 

 ت ر ات تدرؾ التح الدكا ع  إةارة العرؼ يذا بتمبزك  ، إلا تع ؼ زم أل مالرج مف  دةإلا أةياء  ح أك

، الت رؼ ك الددث  بف ما العدت  بالص  بما االست  ار مما كبشيع ،كأ عالإلا كمبكلإلا الشال ب 

 ك ،الت ر ات ممب  تككف لما رت ك  لتككبف ر ا  المشتركبف كبميح األالر مما ميإلما كؿ كتأةبر

   .(2007، الكردم) الكاتعح  عمإلا  ح كاثيسايب  ،السمككبات
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 الجانب المعرفي في التربية الرياضية : 1.1.1

 –أم ممك  التذكر كتيإلبزيا  –تمؾ العممبات التح ت كـ  االتزاف المعمكمات  أيإلاب  د  المعر   الرباضب  

التح تدتاج  اث دامب العممبات  إلادبث تمتد مف االستدماء ال سبط ليزئب  مف المعمكمات  –مك  الفكر م

درس التر ب  ال ديب   إةراء ح  األيمب الفإلـ بمعب دكرا  ح غاب   أف كالر ط  بيإلا،دبث األ كارتربب  إلا

ةارةتشكب ا  أكةرالدرس ب  ح  أفكما  لإلـ ، كلعؿ الفإلـ مف دكا ع  أيمبت كف ميدما بفإلم  التدمبذ كبدرك كا 

كتد دددا (، Dawghtrey&Lewis, 1979)  عد التالرج. أكممارس  اليشاط ال ديح الارج المدرس  

 :إلاالمعر ب   ح التر ب  الرباضب   األيداؼ

   كاأل طاؿمعر   تاربخ الرباض. 

 .معر   المفايبـ كالم طمدات الرباضب  السائدة  ح اليشاط الممارس 

  الدركح ال دبح لكؿ يشاط رباضح. األداء    ف معر 

 .معر   تكايبف كتكامد المعب 

    الإليكمب  كالد امب  الالا    اليشاط الممارس. الالط معر 

  اث ا اتكالسدم  لتفادم  األمفمعر   تكامد. 

 . معر   المعمكمات ال دب  العام 

 .معر   المبات  ال ديب  الالا    اليشاط الممارس 

 ـ االيتمامب  المكتس   مف الممارس  ككذلؾ السمكؾ المتمبز.معر   ال ب 

  يمارسإلا  ح كتت الفراغ. أفمعر   المإلارات التركبدب  التح بمكف 
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تعمـ ال رة تعمبمب  ال بددث توبرا  ح يكع كادد مف السمكؾ لممتعمـ  ؿ  أف( 1992 ،الدمادمح)كبذكر 

 مف اليكاتج التعمبم  ترت ط ب: أيكاعيياؾ  أفبرل  إذبددث توبرات مدبدة كمتيكم ، 

 التعمبمب   ح تعمـ المإلارات الدركب .  األغراضالتعمبـ الفيح: كيك التعمـ المرت ط - 

  كبتمةؿ  ح بالتعمبم  األغراضغبر الم اشرة كبرت ط   األغراضالتعمـ الم ادب: كيك التعمـ المرت ط  - 

 .مف المعر   المرت ط   المإلارات الدركب  أيكاعاكتساب 

: كيك ما بددث  -  غبر   األغراضلمتوبر غبر الم اشر  ح سمكؾ المتعمـ، كبرت ط  يتبي التعمـ المدـز

 الم اشرة كبتمةؿ  ح اكتساب ال بـ كاالتيايات التر كب .

مردم  تعمـ  أكؿكلعؿ ما بؤبد ذلؾ يك تسمب   ،المياؿ المعر ح كةبؽ ال م   المياؿ الدركح لمتدمبذ إف

 ب   اسـ المردم  المعر ب .لممإلارة الدرك

كلذلؾ ييد أف المعر   المرت ط   األيشط  الرباضب  تعت ر مف أيـ أسمد  الع ر الددبث  ح مياؿ 

التدربب الرباضح الددبث لدمب كالمدرب مما دد سكاء،  المعر   الرباضب  يح د بم  لميمكم  مف 

إلا الك كؿ  األداء الرباضح إلا أمما مستكل المعارؼ المرت ط   العمـك اثيسايب  األالرل، كالتح تإلدؼ 

تسمح    إمكايبات الدم بف ك أسإلؿ الطرؽ  المياؿ المعر ح ل  دكر  ح غاب  األيمب   ح مياؿ التر ب  

ادد ايـ تعد المعر   الرباضب  ك  ال رات التدمبذ ال ديب  كالدركب ،الرباض  دبث اي  بعمؿ مما تكازف 

مف الدؿ السيبف،  آالؼكيظمإلا كتكامديا م ر  ،كأدكاتإلا ،تح تراكمت ال راتإلايكايب الة ا   الرباضب  ال

، دتا  ارت ذات  يب  معر ب  لإلا كتأ بمإلاتطكبريا  إلا اال رات ال شر الذبف مارسكا الرباض ، كممدك 

ما  أككمفايبمإلا كم طمداتإلا الالا  . كلـ تعد المعر   الرباضب  ميرد ياتج  رمح،  كم ادئإلايظرباتإلا 
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 الالكلح) ساسبان أ مان مم أ  دت إيماالتر ب  الرباضب ، مرت ط  ميإلج  أككاف بطمؽ ممب  تعمبـ م ادب 

 (.1990، كالدمادمح

إف تعمـ المإلارة الدركب  بعتمد  ح مرادم  األكلا مما اليكايب المعر ب  اثدراكب ، كيذ  اث عاد المعر   

ما بمكف أف بطمؽ ممبإلا الة ا   الرباضب ، كما لدب  لممإلارات الرباضب  تشكؿ لدل الطالب د بم  ةرب  ل

كتسامد  مما التفكبر كاتالاذ ال رارات، لذا أ  ح  ،المإلارات الذييب  التح بمكف أف تفبد   ح دبات  البكمب 

 (.1994) الالكلح، مران مإلمان يب المعر ح  ح التر ب  الرباضب  أالتأكبد مما اليا

 التر ب  مياالت  ح ددث الذم لمتوبر الشامم  العمب   األ عاد تكشؼ باتكيكلكي المت دـ العالـ يظرة كالف

 ظإلرت كما لممتعمـ، يدبدة ادكار معإلا كظإلرت المدارس  ح يدبدة ايماط ظإلرت اذ ال رف، يذا مطمع ميذ

 التح المإلاـ  أ  دت كالمتعمـ، المعمـ امم يدبدة مإلاـ التوبر يذا  رض كتد ، لمتدربس يدبدة ت يبات

 التر ب  ميايج تك بر  ح الددبة  االتيايات تدمك لذا ، كمتعددة متيكم  كالاري  ال ؼ داالؿ  إلا فب كما

 بتمكف  دبث الرباضب  المفايبـ استبعاب الدؿ مف ال رار، ك يع ،التفكبر مف الطم   تمكبف الا الرباضب 

     الرباضب  التعمبمب  مكاتؼال  ح مشكدت لمكايإل  ال دبم  الدمكؿ ابياد  ح تعممك  ما تط بؽ مف الطم  

 (.2002) سعادة، يمرة،  كأ) 

 يمبعإلا، الرباضب  التر ب  مإلارات لتدربس األ ضؿ  أيإلا تك ؼ أف بمكف كاددة طرب   يياؾ كلبس

        المياؿ يذا  ح كالال رات المعارؼ مف كا با تدرا المإلارة لتدربس المياس   الطرب   االتبار كبتطمب

 التر ب  تدربس  ح الددبة  األسالبب استالداـ ضركرة إلا الدمكة مف ك الرغـ ،(2008 كآالركف، مكياف)

 مإلارات تعمبـ مما تركز حالت الت مبدب  الطرائؽ  عض مما م ت را بزاؿ ال التدربس  اف ،الرباضب 

 ،اربكالتي ، اليماذج كاالستعاي  الشفكم الشرح  كساط  المتعممبف مف لميمكم  متتاؿ يدك مما األلعاب

 كيكذا .(Turner and Martinek, 1995)  المع   سباؽ مف  عبدة ر ما التح كالممارسات ،كالتماربف
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 دبث مدددة دركب  الستيا ات اتكاداء معبف ؾتكيب مما التركبز إلا تمبؿ الت مبدب  األسالبب يذ   اف

 الطم   تدمك مإلم  ت دبمإلـ ؿالد مف كذلؾ ،( لماذا)   تدربس ب كمكف كال(  كبؼ)   تدربس المعممكف ب كـ

 ما  إلـ امم كلبس المدتكل مما مي  ا الطدب ايتماـ يؿ بككف كميديا تعزبزيا، ةـ المياس   لدستيا  

 مدكر بككف ال الفإلـ أف أم المدتكل، ذلؾ بيشديا التح  الوابات الالركج  وب   ب  االيوماس ممبإلـ بي وح

 (. Butler and  McCahan, 2005) الت مبدب  الطرائؽ يذ  ك ؽ الطدب تعمـ

ت دـ التر ب  الرباضب  مما اساس اليمع  بف المعر   كممارس  االداء  أف(، 1994)مدكم، كبرل 

كطرؽ تط ب إلا، كاف اتدر مما  ،األساسب كالمعمكمات  ،المعمـ لممعارؼ اليظرب  إت اف، ككمما ازداد إلارمالم

اليظرب  كالعممب  لعمـ التدربب،   األسسبمـ  أفمما المعمـ  تطكبر كتيمب  المستكل الرباضح لطم ت ، لذلؾ

 المإلارم. األداءتطكبر   أسسكاف بمتمؾ المعمكمات التح ترت ط 

المعر   الرباضب  تمةؿ اددل الدمائـ  فأ (Reed and Bertelsen  2003) كما برل ربد ك برتمسف

رؼ ت ؿ اف بمارس،  المعر   الرباضب  ال بمكف مما الطالب اف بعك  ،المإلم  لتيمب   رامج التر ب  الرباضب 

اكتساب  أف إذلإلـ،  ساسبان كأ مإلمان   إلح تشكؿ مطم ان  ،امت ار دكريا يامشبا الا    بف اكساط الطم  

مما طرب   التدربس، كمما الفرص المتاد  لمتدربب ممبإلا، كمما يكمب  ما ب دـ  أساساالمإلارة بتكتؼ 

  ادئ مت م   إلا.لممتعمـ مف معمكمات كمعارؼ كم 

شكؿ  تأالذكتعم إلا كالتح كؿ ميمكم  مف ال فات كالسمات التح تؤ ؿ لممعر   كالمياؿ المعر ح يك أ

يؿ تسيبؿ كاسترياع كمعالي  الفرد لممعمكمات، المإلارات المتعددة، معتمدة مما التفكبر مف أ كأ عاد

 كال كامد، كغبريا مف المياالت  يراءاتكاثكالمياؿ المعر ح  ح التر ب  الرباضب  بتضمف المكاد كالطرؽ 

 (.2001)  ردات، 
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امد  إذ، 1929االالت ارات المعر ب  التد بمب   ح التر ب  الرباضب  تد ظإلرت ماـ  فأكضدت الدراسات كأ

االت ار معر ح  ح رباض  كرة السم ، ةـ تكالت  عد ذلؾ الدراسات كال دكث  أكؿ( Bless, 1929 مبس ) 

 (.1985التد بؿ المعر ح  ح التر ب  الرباضب  )  بكمح كالكتاد،  المتعددة مما يطاؽ

 ح ت دـ ال رامج التعمبمب ،  ان رئبس التر ب  الرباضب  بشكؿ يزءان الت ارات المعر ب   ح مياؿ الاف استالداـ إ

  إلح تعمؿ مما تددبد مستكل المعر   لمطالب، كتد ع  لديتماـ  المادة التعمبمب ، كتكشؼ لم ائمبف مما

 (.2004ال كة كالضعؼ  ح ميايج التر ب  الرباضب  كالعمؿ مما تداركإلا ) زغمكؿ،  طالتدربس ي ا

 :االتجاىات 1.1.1

 الشػػالص مكتػػؼ يػػك االتيػػا  أف إلػػا ،(2002 ،ممدػػـ) شػػارأ دبػػث االتيايػػات لمكضػػكع التعربفػػات تعػػددت

 .سم بان  أك بيا بان إ كفكب تد المكتؼ كيذا معبف، شحء اك معبف مكضكع مف

 ( :Attitude) االتجاه مفيـو

 تعػد أيإلػا  ػؿ، ةػراء كأكةريػا االيتمػامح الػيفس ممػـ  ػح المفػايبـ أيػـ مػف كسبظؿ كاف االتيايات مفإلكـ إف

 يدػػك االتيايػػات مػػف يػػدان  ك بػػران  مػػددان   ػػداالمإلـ بدممػػكف  ػػاأل راد االيتمػػامح، الػػيفس لعمػػـ األساسػػح المدػػكر

 دباتيػػا يكايػػب يمبػػع  ػػح كيدػػف، أبضػػان  أيفسػػإلـ يدػػك ككػػذلؾ داأل ػػرا مػػف غبػػريـ كيدػػك األشػػباء مػػف العدبػػد

ال ػاريـ اآلالػربف اتيايػات مف لمكشؼ يسعا ما دائما االيتمامب    مػا رائإلػـا   توببػر كمداكلػ  أ كاريػا مػف كا 

 .يسمك  الذم االتيا  مع بتفؽ

 بػؤةر مماتػ أ  ػح مػاطفح ة كتػ ،  ػح يسػ ح مكتسػب، مػاـ مبػؿ: االتيػا :منيا لالتجاه تعريفات عدة وىناؾ

 (.1993، غزاكم.)الفرد سمكؾ كبكي  اليكمب ، الدكا ع  ح
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 الفػرد استيا   مما ان كبدبيامب تأةبران  تكلد الع مح االستعداد مف دال  ي أ  التر كب  الم طمدات معيـ كبعر  

 مكاتػػػؼ مػػػف لػػػ  بتعػػػرض  بمػػػا  اثبيػػػاب أـ  ػػػالر ض أكايػػػت سػػػكاء، المياسػػػ   ال ػػػرارات اتالػػػاذ ممػػػا تسػػػامد 

 (.1999، الم ايح).مشكدتك 

 الال ػرة تيظمإلػا كم ػ ح م مػح اسػتعداد دالػ  كيػك: ال ػكرت تعربػؼ ميإلػا لدتيػا  أالػرل تعربفػات كردت كتد

 (.1993، غزاكم.)   ترت ط التح كالمكاتؼ المكضكمات كؿ يدك الفرد استيا ات تكي  الدال  كيذ  السا   

 أك أ كػػػار أك أشػػػالاص يدػػػك مدػػػددة سػػػمككب   أيمػػػاط لدسػػػتيا   الفػػػرد تؤيػػػؿ يزمػػػات مػػػف م ػػػارة االتيايػػػات

 المتوبػػرات مػػف ميمكمػػ   بػػ  تتفامػػؿ مع ػػدا يظامػػا  بيإلػػا  بمػػا بؤلػػؼ ك معبيػػ ، أشػػباء أك أكضػػاع أك دػػكادث

                       (.2003، الدبم . )المتيكم 

 (.2003،الفتدكم.)الرأم  ح االتد ات تتضمف مكاتؼ ازاء الر ض اك ال  كؿ استيا ات يح االتيايات

 يفعالبػ كاث المعر بػ  المككيػات مػف ميمكمػ  مف م ارة ي  أ تر كب ، -يفسب  كظايرة االتيا  زبتكف كبمالص

 االستيا ات تمؾ ككبفب ....مكتؼ أك مكضكع كأ تضب  يدك( الطالب)الفرد  استيا   تت ؿ التح كالسمككب 

 بػػرت ط مفإلػػكـ  إلػػك(:Scientific Attitude)حالعممػػ االتيػػا  أمػػا ، (ضػػد)الػػر ض كأ( مػػع)ال  ػػكؿ دبػػث مػػف

 مػػف مػػا مكضػػكع يدػػك( الطالػػب أك)الفػػرد اسػػتيا ات مد ػػم  مػػف بع ػػر كيػػك سسػػ ،كأ كركػػائز  العمػػـ  معيػػا

( ضػػػػػد) معارضػػػػػت  أك( مػػػػػع) المكضػػػػػكع لإلػػػػػذا( الطالػػػػػب)الفػػػػػرد تأببػػػػػد دبػػػػػث مػػػػػف كذلػػػػػؾ,العمػػػػػـ مكضػػػػػكمات

 (.2005،زبتكف)

 االتيايات كتعمؿ. associative networks مترا ط  ش كات مةا    المعر ب  لميظربات ك  ان  كاالتيايات

 معر بػ  كدػدات مػف التمةػبدت يػذ  كتتكػكف الع ؿ، داالؿ  mental representations م مب  كتمةبدت

 (links) الك ػػدت أك الػػركا ط يػػذ  كييػػد. affective units كيدايبػػ   كدػػدات تت ػػؿ أك تػػرت ط كالتػػح
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 (spreading التيشػػػبط ايتشػػػار مممبػػػ  الػػػدؿ كمػػػف. المالتمفػػػ  االتيايػػػات ف ػػػب ككػػػذلؾ االتيػػػا ، داالػػػؿ

(activation  اتيػػػا  ظإلػػػكر بسػػػ ب ممػػػا يدبػػػدة،  عيا ػػػر( كااليفعالبػػػ  المعر بػػػ ) ال دبمػػػ  الكدػػػدات تػػرت ط 

 (.Tesser & Shaffer, 1990. )تدبـ  اتيا  ارت اط  يتبي  ما، مكضكع يدك يدبد

 المبػكؿ دكف ددتػ  زادت سػم ب  كأ ابيا بػ    ػكرة معػبف مكضػكع يدػك ا  لدسػتي المبػؿ يػك االتيا  فأ أم

 (.2003 الفتدكم،.)األالرل

 :االتجاه مكونات

 :  بيإلا  بما تتفامؿ ةدة  مككيات تيا لدأف  (2003 ،الدبم )بشبر 

 :الكيدايح أك العاطفح المككف: أكالن 

 كلبس ر ض  اك الشالص كأ الشحء ت  ؿ  ح كبؤةر الشالص، أك الشحء يدك الفرد لدل العاـ الشعكر كيك

 كب  ؿ الرباضبات مادة  دب الطم   ادد بشعر تد ذإ ،ميط بان  العاطفح المككف يذا بككف فأ الضركرم مف

 .لذلؾ الم يع  االس اب بعرؼ فأ دكف دراستإلا مما

 :المعر ح المككف: ةايبان 

 الدادة  كأ الشحء يدك االتيا  ادب  الشالص يظر كيإل  ممبإلا تيطكم التح كالمعارؼ المعمكمات كيك

 دتب   ككايت االتيا  مكضكع دكؿ كالد ائؽ المعمكمات زادت ككمما,  مكتف  العدت  ذات الفكرة كأ

 مكضكع يدك تكبان  ابيا بان  اتيايا بممؾ الذم  الطالب، سمبم  سسأ مما م يبان  االتيا  كاف ك دبد 

 كضركرة الميتمع الدم   ح كدكريا لم شرب   أيكامإلا لإليدس ا تبم  بعرؼ فأ ال د مةد الإليدس  مةؿ دراسح

 .ماـ  شكؿ االيسايب  الدباة تتدسف دتا كتطكبريا دراستإلا
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 :االدائح أك السمككح المككف: ةالةان 

 ي أ أم معبف،  كر أك شالص أك معبف ءحش يدك اتياي  إلا بشبر كالذم الفرد    ب كـ الذم الفعؿ كيك

 مما يبدان  مؤشران  السمككح المككف كبعد, كاأل كار كاألشالاص األشباء يدك لفردا التيايات مممب  تريم 

 سمككب  أ عاؿ مف الطالب    ب كـ ما أف إذ ،مةدن  المعممبف أك الدراسب  كالمكاد المدرس  يدك الطالب اتيا 

 .التر كب  ال ضابا يذ  مف مكتف  مما بدؿ

 مف يدان  برك  تدر الطم   الدد بتكا ر   د كاست دلإلا، اتكتإل دبث مف تت ابف المككيات يذ   اف ذلؾ كمع

  ح ال كب  الرغ   بممؾ ال كلكي ( يدان  ك بر المعر ح المككف)معبف مكضكع دكؿ كالمعارؼ المعمكمات

 اف أم)  المكضكع برت ط فأ ي أش مف  فعؿ ال باـ مف بعزؼ ك التالح المكضكع لإلذا الفعمب  الممارس 

 (.ضعبفبف بككياف كالسمككح االيفعالح المككيبف

 :االتجاه خصائص

 غبر العكامؿ مف غبريا مف كتمبزيا االتيايات ترسـ التح المبزات  رزأ مف أف (2003،الدبم )بشبر 

 :بأتح ما كغبريا كال بـ كالمبكؿ المعر ب 

  أيإلا ال عض كب فإلا لمفرد، الظايرم السمكؾ مف مادة ممبإلا كبستدؿ: ا تراضب  تككبيات االتيايات .1

 أييا أم، دبال  الفرد كسمكؾ االتيا  كمكضكع ،الرأم أك الفكرة أك الشالص  بف تر ط كسبط  متوبرات

  عض دباؿ األ راد  إلا ب كـ التح السمكؾ أيكاع  عض تفسبر يستطبع دتا االتيا  كيكد يفترض

 الكتاب غبر ط بعب ال العمـك مادة كتب شراء مما إضا ب  ي كدا ب رؼ طال ان  رأبيا  إذا ،المكضكمات

 يدك الطالب اتيا  أف يفترض  إييا مممب  اكت   ميدت كبشترم ،المكت   مف كت ان  كبستعبر ،الم رر

 .تمؾ أممال  يفسر دتا ابيا ح اتيا  الط بعب  العمكـ
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 يتمامب اث التيشئ  مممب  الدؿ مف اتياياتإلـ بكتس كف اال راد فأ اذ(: مكتس  ) متعمم  االتيايات .2

 بشترككف الذبف الياس يدك اتياياتيا: مةدن  م  كد غبر  شكؿ االتيايات يكاعأ  عض تعمـ كبتـ. لتعمـكا

 زبادة يتبي   بإلا كبعدؿ االتيايات مف كةبران  المرء بتعمـ الم ا ؿ ك ح الييس، اك المو  اك الدبف  ح معيا

 .االتيا  مكضكع  كاراأل كأ شالاصكاأل شباءاأل دكؿ كمعمكمات  معر ت 

 مرض  تؿأ  ت  ح العمر مف الم كرة المرادؿ  ح ان تدبم تعممإلا كاف كمما االتيايات ة ات بزداد .3

 ف إ ذلؾ كمع ممر  مف مت دم  مرادؿ  ح يسافاث بتعممإلا التح الرلاأل االتيايات  عض مف لمتوببر

 بمر التح كالالا   ام الع لمظركؼ ت عان  كة اتإلا تكتإلا دبث مف كالت دبؿ لمتوببر مرض  ممكمان  االتيايات

 .يسافاث  إلا

 االتيا   ادب الشالص  بف ت ادلب  مممب  يياؾ أف إذ: ايتمامب  شال ب  أيمب  لدتيايات .4

 اآلالربف األشالاص مف ميمكم  يدك الياس ددأ اتيا  كاف  إذا االتيا ، مكضكع اآلالربف كاألشالاص

 لذلؾ ت عا بت ر كف سكؼ يؤالء  اف كت  مإلا اابيا ب( معممإلـ يدك  ؼ طم   أك طم ت  يدك مةد المعمـ)

 .االبيا ب  االتيايات يذ  مع لتيسيـ مشامريـ كمف سمككإلـ مف كبعدلكف

 ب دـ  اي  ابيا با معبف مكضكع يدك االشالاص اتيا  كاف  اذا: كسم ح ابيا ح تط اف لدتيايات .5

 الا بسعا ال ي  إ سم با المكضكع ؾذل يدك اتياي  كاف كاذا طرب ت ، مما ا عاؿ ممؿ الا كبسعا ممب ،

 .ممب  بدؿ كأ    برت ط ممؿ مأ

 معبف مكضكع يدك    بشعر مما ما شالص  ب  بع ر الذم سمكباأل اك الطرب   الا االتيا  بشبر .6

 مبم  كمدل مي   عبدان  كأ المكضكع يدك لمسبر استعداد  مدل كبمةؿ( الخ.......مرأ  كرة، شالص،)

 .مي   تعاداث كأ مي  تترابلإل
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 كبككف الطكبم ، ك الك برة الال رة يتبي  يدان  تكبان  ما مكضكع يدك الياس بممك  الذم االتيا  بككف تد .7

 كأ كلب أ معمكمات مف ياتيان ، كضعبفان   سبطان  اتيايان  بككف كأ ال كم، كاالبماف الراسخ  االمت اد ش  أ  ذلؾ

 دسب كبت دؿ بت مب كايما ،ةا تان  راسالان  االتيا  بككف ال ال الد يذ  ك ح كأ كاريـ اآلالربف  اتيايات متأةران 

 .كايكائإلـ االالربف داءا  

 ك برة يمبت أ تككف ما ك  در يمبت ،كأ المكضكع ل بم  ت دبريـ ما مكضكع يدك الياس اتيا  بعكس .8

 .يدك  ابيا ب  االتيايات تككف مالب  كتبمت 

 يذ    ، الالا   اتيايات  ميإلـ كلكؿ المالتمف ، المكضكمات يدك اتياياتإلـ  ح الياس بالتمؼ .9

 .ذلؾ كغبر  كرب  ـأ ايتمامب  ـأ كايت دبيب  الدباتب  المكاتؼ  ح سمكك   ح م اشرا تأةبران  تؤةر االتيايات

 مكضكع يدك االتيايات كايت اذا ما تددبد العمماء بستطبع كأ الياس ميد االتيايات تباس بمكف .10

 م اببس بسما ما الدؿ مف كذلؾ, ضعبف  ـأ متكسط  ـأ تكب  كايت اذا كما  ،ابيا ب ـأ سم ب  معبف

 .الر ض أك  المكا    كايتأ سكاءن  معبي  تضب  مف مكتف  تددبد  بإلا الفرد بطمب التح االتيايات

 ماإ االتيايات تككف أف إلا بؤدم كيذا مممكس،  شكؿ ميالفض  مكضكمبتإلا إف: ذاتب  االتيايات .11

 االالربف اتيايات  الدس اف تأالذ متسامد  تككف تد يإلاأ كما  دبد ، غبر كأ بد ،ك د سمبم 

 . ك اد إلا يفسإلا الإ ترل ال كمتع    كا كاريما

 الظايرم السمكؾ مف ممبإلا كبستدؿ السمكؾ، كمكيإلات االتيايات تعمؿ:  السمكؾ تي ئ االتيايات .12

 .العممح لسمكك ( مي ئات) ك بر لدد اتيايات  تككف فأ بمكف العممب  االتيايات ذك  الطالب (الطالب)لمفرد

 االالرل اليفسب  المفايبـ مف االتيايات بمبز ما ف: إماطفبا لدستيا   استعدادات االتيايات .13

( المبؿ) كأ التفضبمح المكتؼ  ح بتمةؿ الذم الت كبمح مككيإلا يك....( كال بـ كاآلراء كالدكا ع كالمعت دات)
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 امت ر ييا كمف ما مكتؼ أك شالص أك ددث أك حءش ضد كأ مع( الطالب) الفرد بككف فأل( اليزم ) كأ

 .لدتيا  الرئبس المككف كأ االتيا  مككيات يـأ( االيفعالح) الكيدايح المككف

  ما بمح: (2010 ،كامؿ)بمكف ايمالإلا كما اشار البإلا  :االتجاىات وظائؼ

 .كاالشالاص المكضكمات كأ شباءاأل يدك الفرد استيا   تددد االتيايات*

 .ميتمع  كة ا   كتبـ الفرد امتةاؿ مف تع ر االتيايات*

 .البإلا بيتمح التح اليمامات كمع ميتمع  مع الفرد تفامؿ الا تؤدم االتيايات*

 .   المدبط  الميتمع مدتت  مف   كرة الفرد تزكد االتيايات*

 .ميال   ح المكيكدة كادحالي  عض دكؿ الفرد دكا ع تيظبـ الا تؤدم االتيايات* 

 .تردد دكف ةا ت   طرب   بكايإلإلا التح المالتمف  المكاتؼ  ح ال رارات اتالاذ لمفرد تبسر االتيايات* 

  ح المكيكدة اليكادح  عض دكؿ كالمعر ب  ،كاثدراكب  ،كااليفعالب  ،الدا عب  العممبات بيظـ االتيا *

 .الفرد  ب  بعبش الذم المياؿ

 .   المدبطبف مع االيتمامح التكا ؽ ادداث مما كتسامد  سمكك ، كتكي  الفرد تبـ مف رتع  االتيايات*

 الضارة كالال رات ،كبدممكيا ،لبكرركيا السارة الال رات  بف التمببز كبفب  مما اال راد االتيا  بدرب*

 .كي ذيا لإلا الت دم لبداكلكا

 : االتيايات تباس طرؽ

 (.2010، كامؿ) دسب ياتاالتيا تباس طرؽ مف طرب تاف ييالؾ
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 المػػراد لمشػػالص تكيبإلإلػػا بػػتـ التػػح سػػئم األ مػػف ميمكمػػ  مػػف م ػػارة كيػػح: ال بػػاس  ػػح الم اشػػرة الطرب ػػ  .1

 .اتياي  تباس

  الم ػػاببس الم اشػػرة األسػػئم  غبػر أالػػرل دلػػ أ مػف االتيايػػات اسػػتيتاج بػػتـ دبػث: الم اشػػرة غبػػر الطرب ػ  .2

 تسػػما مػػا كيػػح ، إلػػا كمػػح ممػػا الشػػالص بكػػكف ال التػػح يػػاتاالتيا  عػػض لتكشػػؼ  ػػممت الم اشػػرة غبػػر

 .الضميب  االتيايات

 :مةؿ االتيايات ل باسات مدبدة كطرؽ أيكاع كيكد إلا تشبر اليفسب  كالدراسات ال دكث مف العدبد كييالؾ

 ممػػػا  بإلػػػا لدمتمػػػاد يظػػػرا ت ػػػدما الطػػػرؽ كةػػػرأ مػػػف كتعت ػػػر: لمفػػػرد المفظػػػح التع بػػػر ممػػػا تعتمػػػد طػػػرؽ .1

 .كيبز كتت  ح اال راد مف ك بر لعدد االيا ات مما كالد كؿ تفتاءاتاالس

 .لمفرد الدركح لمسمكؾ المرات   كأ المددظ  مما تعتمد طرؽ .2

 (.2010، كامؿ). االيفعالب  التع برات تباسات مما تعتمد طرؽ .3

 كالتعزبز كالتشكبؿ ال ياء   ح المدرس   إلا تإلتـ التح التر كب  الكسائؿ أدد الرباضح اليشاط كبمةؿ

 ضػكء  ػح كذلػؾ ،ك مسػفت  المدرسػح اليظاـ ة ا   مع شاابتم  ما كتدمم ، ترضا  ما يدك الطم   تياياتال

 اتيايػات أف إلػا( : 1983 ،مػكبس دركبػش،): مػف كػؿ أشػار كتػد الدكلػ  داالؿ كالتعمبـ التر ب  كتبـ  مسف 

 اليفسػب ، ال ػدب ، التر كبػ ،: اليكايػب  ح الرباضح طاليشا  أيمب  المعر ب  ال رت  لزبادة ت عا تالتمؼ الفرد

 الالطػط رسػـ بمكػف كػح ؛ دريتإلػا كتبػاس السػائدة اليفسػب  االتيايػات اكتشاؼ األمر كبتطمب كااليتمامب ،

 ، المكضػكم  لأليػداؼ ت عػان  ؛ االتيايػات تعػدبؿ أك توببػر إلح تؤدم التح الس ؿ اتالاذ ةـ الميايج، ككضع

 األداء  مسػتكل االرت ػاء  ػح يامػان  دكران  تمعػب الرباضػح اليشاط يدك اثبيا ب  ياياتاالت أف: المددظ كمف
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   ػػكرة الممارسػػ  تمػػؾ  ػػح كاالسػػتمرار ، اليشػػاط ذلػػؾ لممارسػػ  ؛ كتةبػػر  الفػػرد تدػػرؾ التػػح ال ػػكة تمةػػؿ إذ ،

 . متزي    كرة كيمكيا شال بت  تكامؿ  ح بؤةر مما ، الميتمع مي  برضح ك أسمكب ، ميتظم 

 ذلػؾ بكػكف كتػد آلالر،  رد مف تالتمؼ مت ابي   ائدة ذك الرباضح اليشاط  أف( :  1998)  مدكم أضاؼك 

 .لمفرد  اليس   ال ديح اليشاط بمةمإلا التح األدائب  ال بم  أك العممب  الفائدة أساس مما

 كريـشػػػػع ك ػػػػاالتدؼ  بػػػػيإلـ  بمػػػػا تالتمػػػػؼ األ ػػػػراد اتيايػػػػات أف إلػػػػا( ,1995corbin) كػػػػكر بف أشػػػػار كمػػػػا

 .   إلـ المدبط  ال بئ   ح كالظكاير المكاتؼ  عض يدك كاستيا اتإلـ

 أف كمػا لمفػرد المتكتػع السػمكؾ يػكع تدػدد مػا غال ػان  االتيايػات أف إلػا(: ,monica 1980) مكيبكػا كذكرت

 المرت طػػ  المالتمفػػ  لميكايػػب كالػػر ض ال  ػػكؿ دكا ػػع لتددبػػد ؛ الإلامػػ  األسػػالبب مػػف بعت ػػر االتيايػػات تبػػاس

 الػػػتعمـ الػػػدؿ مػػػف األكلػػػا العمربػػػ  المرادػػػؿ  ػػػح تتطػػػكر االتيايػػػات أفك  ،  أدائػػػ  الفػػػرد ب ػػػكـ الػػػذم اليشػػػاط 

 اثيرائػػػح اثشػػػراط مممبػػػات ك الكدسػػػبكح اثشػػػراط مممبػػػات الػػػدؿ  مػػػف ك الت مبػػػد  كاسػػػط  ك  المددظػػػ 

 .الميط ب  ك المعر ب  اليكادح إلا  اثضا  

 الػذم كالتكيكلػكيح العممػح التطػكر  مػدل ك بر دد إلا بتأةر أم  ت دـ أم أف إلا(  2006)  ردبـ أكد كتد

 ك ػػح ، كالتر كبػػ  التدرب بػػ  األيظمػػ  ك اممبػػ  كفػػاءة مػػدل بعكػػس التطػػكر ذلػػؾ كأف ، األمػػ  ذلػػؾ إلبػػ  ت ػػؿ

 لػذلؾ ؛ كالتدرب بػ  التر كبػ  العممبػ   ػح ممبإلػا بؤكؿ التح العيا ر مف مي ران  الطالب بعت ر الةايكم المياؿ

  يػػاء  ػػح كاألساسػػب  الإلامػػ  األمػػكر مػػف بعػػد الرباضػػح اليشػػاط يدػػك الطػػدب أكلئػػؾ الطػػدب اتيايػػات  ػػإف

 .شال باتإلـ

 يكايب مف يامان  ياي ان  لمفرد  اليس   تعت ر االتيايات أف إلا(:  1981)  كالدبب مياكر أشار كتد

 تضب  تيا  بسمك  سكؼ مالذ  السمكؾ التي ؤ بمكف االتيايات تمؾ معر   طربؽ مف ألي  ؛ شال بت 
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 شال ح مكتؼ أي  مما االتيا  ذلؾ إلا بيظر ال  اي  ك ذلؾ ،االيتمامب  دالالتإلا لإلا مكاتؼ أك معبي 

 مف الا   دالل  ل  بيعؿ السائدة االيتمامب   المكاتؼ االتيا  ارت اط كلكف( المبؿ) مف بفرت  ما كيك

 كب  غ  ذلؾ بت ؿ كما العائمح كاالتيا  التعاكف يدك كاالتيا  العممح االتيا :  مةؿ التر كب  اليادب 

 .العام  االيتمامب   ال  و 

 األمـ لت دـ م باسا تعت ر  إلح ، ممبإلا كالدفاظ  ال د  لميإلكض العكامؿ أيـ مف الرباضب  التر ب  كتعت ر

  الميفع  بعكد  بما كتكظبفإلا ميإلا كاالستفادة الش اب تدرات مما كالمدا ظ  شع إلا  د    دـ كذلؾ

 اليورا ب  الددكد تتالطا ، يام  دضارب  ظايرة تزاؿ كما ، الرباضب  األيشط  ككايت ، كالعام  الالا  

 المي ع  إلح ،كركد  الشعكب ي ض زالت ما  إلحال مداف   بف الط بعب   المكايع الدائط مرض ضار   ،

  الميفع  كتعكد ، ممب  كالمدا ظ  ، شع إلا  د  األمـ لت دـ م باسان  كتعت ر ، كالت دـ لمدضارة األساسح

 .( 1981 كالدبب مياكر كالاص ) ماـ  شكؿ لمفرد
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 لدراسات السابقة:ا 1.1

 ةدة  مداكر رئبسب  كيح: إلاتاـ ال ادث  ت يبؼ الدراسات السا    

 الدراسات التي تناولت اثر الدراما واالستراتيجيات الحديثة في زيادة التحصيؿ المعرفي والفيـ .1

 واكتساب مفاىيـ وقيـ التربية الرياضية وتطوير الجانب الحركي :

يد ت إلا التعرؼ مما اةر  ريامج تعمبمح تائـ مما ال  ص الدركب    دراس  (1212يوامشة )ال قامت

كاأللعاب ال وبرة مما سرم  أداء  عض مإلارات كرة السم  لم وار)المبيح  اسكت( لتدمبذ المردم  

(، كتد استالدمت ال ادة  الميإلج التيرب ح لمياس ت  لط بعب  أيداؼ الدراس  6،8ف )م العمبااألساسب  

 استالداـ ميمكمتبف تيرب ب  كضا ط ، كتد تـ استالداـ  ريامج تعمبمح ط ؽ مع الميمكم  التيرب ب  

بدتكم مما ت ص درب  كالعاب  وبرة تسامد مما تيمب   عض مإلارات كرة السم ، كتـ تط بؽ ال ريامج 

( طال   مف طال ات مدرس  الرمبؿ 30متبادم مما الميمكم  الضا ط ، كتككيت مبي  الدراس  مف )اال

كتد استالدمت ال ادة  الكسط الدسا ح كمعامؿ ارت اط  برسكف كااليدراؼ   ح األردف الةايكب  لم يات

إلا أف تط بؽ  المعبارم كاالت ار)ت( كمعامدت إد ائب  الالت ار  رضبات الدراس ، كتد تك مت ال ادة 

ال ريامج التعمبمح أدل إلا تعمـ مإلارات كرة السم    كرة  دبد  كسربع  كمشكت  ميد أ راد الميمكم  

التيرب ب ، كتد أك ت ال ادة   امتماد ال ريامج التعمبمح الم ترح المتضمف ت  ا دركب  كألعا ان  وبرة 

يذا األسمكب أدل إلا تعمـ المإلارات  شكؿ تسامد مما تعمبـ  عض مإلارات كرة السم ، دبث أف استالداـ 

 يبد كمياسب لدل الطال ات.

يؿ الفإلـ بيب  تعمبـ األلعاب الرباضب  مف أةر إستراتدراس  يد ت إلا است  اء أ (1221وأجرت عقؿ )

 ح المفايبـ الرباضب  ك يع ال رار الرباضح لدل طم   المردم  األساسب  العمبا  ح األردف، ك وب  تد بؽ 
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ؼ الدراس  االتبرت مبي  ت دب  مككي  مف طم   ال ؼ الةامف األساسح  ح مدارس ككال  الوكث أيدا

( طال ا 330( كتسمت العبي  ال الغ مدديا )2008/2009الدكلب   ح الف ؿ الةايح مف العاـ الدراسح )

يمم  مف  (، كاستالدمت170( كضا ط   الغ مدديا )160كطال   إلا ميمكمتبف: تيرب ب  كال الغ مدديا )

األدكات كيح االت ار أمدت  ال ادة  ل باس مدل  إلـ الطم   لممفايبـ  ح مدكربف مف مداكر التر ب  

الرباضب )كرة الطائرة، كرة السم ( ك دبف  مددظ  ل باس  يع ال رار الرباضح، كتـ التد ؽ مف  دؽ 

إلا لإلا مما مبي  أدكات الدراس   عرضإلا مما مدكمبف مالت بف، كذلؾ دسب الة ات لإلا  تط ب 

      استطدمب  مف الارج مبي  الدراس   استالداـ معامؿ كركي اخ ألفا،   موت تبمت  الالت ار  إلـ المفايبـ

%(، كتد ط ؽ االت ار  إلـ المفايبـ ك دبف  85% ( كل دبف  المددظ  ل يع ال رار الرباضح )83) 

  الدراس   ح الميمكمتبف التيرب ب  المددظ  ل يع ال رار الرباضح ت ؿ التير   ك عديا مما مبي

( لإليا   مف أسئم  الدراس  كأظإلرت اليتائج Ancovaكالضا ط ، كاستالدـ تدمبؿ التوابر الةيائح المشترؾ)

كيكد  رؽ داؿ إد ائبا  بف المتكسطبف ال عدببف المعدلبف لمميمكمتبف التيرب ب  كالضا ط  كل الح 

يؿ  ؽ إستراتبيب  تعمبـ األلعاب مف أمفايبـ بعزل إلا أف التعمبـ ك الميمكم  التيرب ب  مما االت ار  إلـ ال

 الفإلـ أكةر  عالب  مف الطرب   االمتبادب .

 إة ات إلا عيكاف " دراس  تدمبمب   بف الدراما كالرباض  " يد ت ( 1221االبراىيـ ) أجرتياوفي دراسة 

.  ح العمؽ مف مفإلـك الدراما، يح ميمكم    الرباض  تع ر العدت   بف الرباض  كالدراما ف دبث المفإلـك

كما تإلدؼ إلا دراس  العيا ر المشترك   بف  تشالب إلا ثيتاج مشامر لدل المشاركبفمف األ عاؿ بتـ 

العرضبف الرباضح كالمسردح مف دبث األيماط كالمرادؿ كالعيا ر ، كتد تـ تدمبؿ م اراة كرة سم  كتد 

 .كتد تـ إيراء يذ  الدراس   ح األردف ئمت  كط بع  يذ  الدراس استالدمت ال ادة  الميإلج التاربالح لمد
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الم طمدات  أفالعرض الرباضح بشتمؿ مما يمبع ميا ر العرض المسردح دتا  أفدلت اليتائج 

التع برب  ال دائب   األداةلمدراما مف دبث يح  األكلحكاف المع   الرباضب  يح الشكؿ  أدباياتتشا    دت  

 لمفإلـك الدراما.

يد ت إلا معر   اةر استالداـ طرب   الع ؼ الذييح  ح اكتساب  (1221وفي دراسة أجرتيا شريؼ )

كاستالدمت  بإلا ال دث التيرب ح دبث  ، اليكايب المعر ب  كالمإلارب  كتيمب  االتيايات يددك درس التيس

ب  الرباضب   يامع  تـ االتبار ميتمع ال دث  الطرب   العمدب  مف طال ات المردؿ الرا ع  مف كمب  التر 

( طال   كتـ االتبار مبي  ال دث  الطرب   العشكائب  47كال الغ مدديف )  ح العراؽ ر بؿ دح الدبف  ح أ

( لتمةؿ الميمكم  الضا ط  A( لتمةؿ الميمكم  التيرب ب  كشع   )(Cال سبط  إذ كتع االالتبار مما شع   

يراء االالت ارات ال عدب  تـ طال   لكؿ ميمكم ، ك عد االيتإلاء مف ت 12ك كاتع  ط بؽ الكددات التدرب ب  كا 

إلا  اممب  استالداـ طرب تح الع ؼ الذييح كالت مبدب   ح  اليتائج معالي  اليتائج إد ائبا كالم ت

االتيايات لدل كيمك إكساب  عض اليكايب المعر ب  كالمإلارب  كتيمب  االتيايات يدك درس التيس، 

  الع ؼ الذييح يمت  دري  اك ر م اري   زمبدتإلف الدتح درسف ك ؽ الطال ات الدتح درسف  طرب 

الطرب   الت مبدب  يدك درس التيس األرضح، كما ظإلر تفكؽ الطال ات الدتح درسف ك ؽ طرب   الع ؼ 

الذييح مما الطال ات الدتح درسف  الطرب   الت مبدب   ح االت ار التد بؿ المعر ح كمإلارتح اثرساؿ 

 مامب .كالضر   األ

  عػض ممػا(  درامػا مسػا  ات، العػاب،)  متيػكع  ريػامج ةػرأ  ػح  دةػت دراس  (1221الربيعاف،) أجرتكما 

 ػػح  األساسػػح ػػح ال ػػؼ الةالػػث كالرا ػػع  الػػتعمـ  ػػعك ات ذكم  األطفػػاؿ لػػدل كااليفعالبػػ   الدركبػػ  ال ػػدرات

 تككيػت كتػد الدراسػ ، يػذ  لط بعػ  تػ ملمدء يظػرا التيرب ح الميإلج  استالداـ ال ادة  كتامت ، مدبي  مماف 

 مػف األساسػح كالرا ػع الةالػث ال ػؼ أطفػاؿ مػف العمدب   الطرب   االتباريـ تـ طفد( 32) مف الدراس  مبي 
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 ت سبمإلـ تـ  دبث  األردف، التعمـ، ل عك ات ريا كمركز  بددلفبا كمدارس الددبة  كاليظـ المعارؼ مدارس

 كتػػد، التيرب بػػ  الميمكمػػ  ممػػا الم تػػرح ال ريػػامج ط ػػؽ ك ، كضػػا ط  تيرب بػػ  متسػػاكبتبف ميمػػكمتبف إلػػا

 الدراسػػ ،  ػػح الدركبػػ  ال ػػدرات تدسػػبف ممػػا الرباضػػح لم ريػػامج ابيػػا ح تػػأةبر كيػػكد الدراسػػ  يتػػائج أظإلػػرت

 .الدراس  يذ   ح الم ترح المتيكع ال ريامج  استالداـ أك ت ال ادة   اليتائج يذ  ضكء ك ح

دراسػػ  يػػد ت إلػػا ت  ػػح اةػػر  ريػػامج متعػػدد الكسػػائط لتػػدربس مإلػػارات األلعػػاب  (1221البمػػوي )  ىجػػر أو 

الرباضب  اليمامب   ح مستكل األداء المإلارم كالتد بؿ المعر ح كاتيايات طم   ال ؼ الةامف األساسح 

 ػػح مدرسػػ  مػػف  يدػػك  ، كتػػد تككيػػت مبيػػ  الدراسػػ  مػػف شػػع   كادػػدة مػػف طػػدب ال ػػؼ الةػػامف األساسػػح

( شعب تسمت إلا ميمػكمتبف متكػا ئتبف  3رب   مشكائب  مف أ ؿ ) طالكاالتبرت العبي    دف،مدارس األر 

طالػػػػب تعممػػػػت  اسػػػػتالداـ ال ريػػػػامج المتعػػػػدد الكسػػػػائط  20 شػػػػكؿ مشػػػػكائح ميمكمػػػػ  تيرب بػػػػ  تككيػػػػت مػػػػف 

 تعممت  استالداـ الطرب   االمتبادب  . ( طال ان 20كميمكم  ضا ط  تككيت مف )

ب   ػبف المتكسػط ئالمتعم    مستكل األداء المإلػارم كيػكد  ػركؽ ذات داللػ  اد ػا اس كتد أظإلرت يتائج الدر 

الدسػػػا ح لعدمػػػات طػػػدب الميمكمػػػ  التيرب بػػػ  التػػػح تعممػػػت  اسػػػتالداـ ال ريػػػامج المتعػػػدد الكسػػػائط ك ػػػبف 

المتكسػط الدسػا ح لعدمػات طػدب الميمكمػ  الضػا ط  التػح تعممػت  اسػتالداـ الطرب ػ  االمتبادبػ  ل ػػالح 

الميمكمػػػ  التيرب بػػػ  ، كمػػػا أظإلػػػرت يتػػػائج الدراسػػػ  المتعم ػػػ   التد ػػػبؿ المعر ػػػح كيػػػكد  ػػػركؽ ذات داللػػػ  

إد ائب   بف المتكسط الدسا ح لعدمات طدب الميمكم  التيرب ب  التح تعممت  استالداـ ال ريامج متعدد 

داـ الطرب ػ  االمتبادبػ  الكسائط كالمتكسط الدسا ح لعدمات طػدب الميكمػ  الضػا ط  التػح تعممػت  اسػتال

  .ل الح طدب الميمكم  التيرب ب 

 اتيايػػات طػػدب الميمكمػػ  الميمكمػػ  التيرب بػػ  يدػػك ال ريػػامج المتعػػػدد  الدراسػػ  المتعم ػػ  يتػػائج كأظإلػػرت

الكسػػائط كيػػكد اتيايػػات ابيا بػػ  لطػػدب الميمكمػػ  التيرب بػػ  يدػػك اسػػتالداـ ال ريػػامج المتعػػدد الكسػػائط  ػػح 
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الدراسػػػ   اسػػػتالداـ ال ػػػرامج التعمبمبػػػ   أك ػػػتك ػػػح ضػػػكء يػػػذ  اليتػػػائج ضػػػب ، الربا أللعػػػاباتػػػدربس مإلػػػارات 

الرباضػػب  لمػػا لإلػػا مػػف اةػػر ابيػػا ح ممػػا تد ػػبؿ  األلعػػابس مإلػػارات بالمتعػػددة الكسػػائط ككسػػبم   ػػح تػػدر 

 الطم   كاتياياتإلـ.

 ك  بف تعمبمإلا   ح دراست   بف التدربس الم اشر لأللعاب الرباضب  (butler,2006 وقارف بتمر)

بعطبإلا لػ  مػف أف بتعمـ الطالب المعمكمات التح مف أيؿ الفإلـ ؛  فح التدربس الم اشر بككف يدؼ المعمـ 
الطم    ر   تير   المع ػ  ح طربؽ السرد الم اشر , أما يدؼ تعمبـ األلعاب مف أيؿ الفإلـ ,  بمكف  ح مي

مػػػف أيػػػؿ  كالمشػػػارك  المياتشػػػ التشػػػيبع ممػػػا غبػػػر معمػػػـك كتط بػػػؽ المعمػػػكـ , ك  يػػػك ,  إلػػػدؼ استكشػػػاؼ مػػػا
اليتػػائج مػػف يادبػػ   م  كلػػ  كبػػتـ ت بػػبـال ػػدبؿ المياسػػب التالػػاذ تػػرارات تفاكضػػب  لمك ػػكؿ إلػػا يتػػائج  االتبػػار

  . ال درة مما التفكبر اث دامح ك يع ال رارات

 (4الا)سبمإلـ طال ا مف طم   ال ؼ الرا ع تـ ت  24كلتكضبح يذ  الم اري  ط ؽ ال ادث دراست  مما 

 الفتبات مفتر بإلب  ، أم دكف الت بد  التسمسؿ الميط ح لمع   .  شعرت ميمكم   ألعا اميمكمات تمعب 

 المعمم   وب  دؿ أفميإلف  ح المع   ، ككبؼ  أ ضؿ أدكاراالدؿ المعب  اف الطدب الفتباف تد االذكا 

  إلا األمر يذا تاد كتد المع    إلـ  مما شيعت الطم   يمبعا مما التفاكض كاتالاذ ترارات تائم –المشكم  

  ايؿ مف كالمشارك  المياتش  مما كتشيبعإلـ لدبإلـ، معيا ذات المع   يذا يعؿ مما الطم   تدرات تيمب 

 .تفاكضب  ترارات اتالاذ

 تيمبػ   ػح كأةػر  الدركبػ  ال  ػص  استالػػداـ م ػتػػرح  ريػامج إمػداد يػد إلا دراسػ  (1221)  حافظ كما أجرى

 تػػـ اال تػػدائح، األكؿ ال ػػؼ تدمبػػذ لػػدل الدركػػح كاال تكػػار الدركبػػ  المإلػػارات ك عػػض المعر ػػح ؿالتد ػػب

 ػح  سػكياج  مدبيػ  اال تدائبػ  ال ادبػ   ادةػ   مدرسػ  اال تػدائح األكؿ ال ػؼ تدمبذ مف ال دث مبي  االتبار

 تػـ كما ، 2004/  2003 الدراسح لمعاـ األكؿ الدراسح الف ؿ  ح مشكائبان  االتباران يمإلكرب  م ر العر ب  

  ريػػامج  التيرب بػػ  الميمكمػػ  ممػػا كط ػػؽ مشػػكائبان، تددبػػدان  كالضػػا ط  التيرب بػػ  ال دػػث ميمػػكمتح تددبػػد
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  ػح يتائيػ  إلػا كيػكد ال دػث كتك ؿ (المعتادة  الطرب  )  الضا ط  الميمكم   كمما ،(الدركب  ال  ص

 ط ػػؽ التػػح)  التيرب بػػ  الميمكمػػ  تدمبػػذ دريػػات متكسػػطح ، ػػبف(0.05) مسػػتكل ميػػد إد ػػائبان  داؿ  ػػرؽ

 ،( المعتػادة  الطرب ػ  درسػت التػح) الضػا ط  الميمكمػ  تدمبػذ كدريػات ،(الدركبػ  ال  ػص  ريػامج ممبإلػا

 ل ػػالح الم تػػرح  ال ريػػامج المتضػػمي  كالمفػػايبـ لممعػػارؼ المعر ػػح التد ػػبؿ الالت ػػار ال عػػدم التط بػػؽ  ػػح

  ػػح المعتػػادة الطرب ػػ  تػػأةبر مػػف أ ضػػؿ الدركبػػ  ال  ػػص  ريػػامج أةبرتػػ ككػػاف ،التيرب بػػ  الميمكمػػ  تدمبػػذ

 تيمبػػ  ممػا الدركبػ  ال  ػص  ريػامج تػأةبر ديػـ تبمػػ   موػت دبػث ، تػكم  فػارؽ المعر ػح التد ػبؿ تيمبػ 

، التػػأةبر ديػػـ ل بػػاس" Kiess"  كػػبس  معادلػػ  م اسػػ  ، 018 مػػف أك ػػر كيػػح ،(1115) المعر ػػح التد ػػبؿ

 الميمكمػ  تدمبػذ دريػات متكسػطح  ػبف ،( 0105) مسػتكل ميد إد ائبا داؿ  رؽ مما كيكد أبضاكدلت 

 درسػت التػح) الضػا ط  الميمكمػ  تدمبػذ كدريػات ،(الدركبػ  ال  ػص  ريامج ممبإلا ط ؽ التح) التيرب ب 

 ذتدمبػ ل ػالح الدركح اثدراؾ كمإلارات الدركب  المإلارات الالت ار ال عدم التط بؽ  ح ،(المعتادة  الطرب  

 تيمبػػ   ػػح المعتػػادة الطرب ػػ  تػػأةبر مػػف أ ضػػؿ الدركبػػ  ال  ػػص  ريػػامج تػػأةبر ككػػاف، التيرب بػػ  الميمكمػػ 

 ال  ػص  ريػامج تػأةبر ديػـ تبمػ   موػت دبػث ، تػكم  فػارؽ ، الدركػح اثدراؾ كمإلارات الدركب  المإلارات

 م اسػ  ، 018 مػف أك ػر كيػح ،( 11137) الدركػح اثدراؾ كمإلػارات الدركبػ  المإلػارات تيمبػ  مما الدركب 

 متكسػطح  ػبف ،( 0105) مسػتكم ميػد إد ػائبا داؿ  ػرؽ بكيد التأةبر ديـ ل باس" Kiess"  كبس  معادل 

 تدمبػػػػذ كدريػػػػات ،( الدركبػػػ  ال  ػػػػص  ريػػػػامج ممبإلػػػا ط ػػػػؽ التػػػػح)  التيرب بػػػ  الميمكمػػػػ  تدمبػػػػذ دريػػػات

 الدركػػػح اال تكػػػار الالت ػػػار ال عػػػدم بػػػؽالتط   ػػػح ،(المعتػػػادة  الطرب ػػػ  درسػػػت التػػػح)  الضػػػا ط  الميمكمػػػػ 

 المعتػادة الطرب   تأةبر مف أ ضؿ الدركب  ال  ص  ريامج تأةبر ككاف، التيرب ب  الميمكم  تدمبذ ل الح

 الدركبػ  ال  ػص  ريػامج تػأةبر ديػـ تبمػ   موػت دبػث ، تكم  فارؽ – الدركح اال تكار مإلارات تيمب   ح

 ل بػاس" Kiess"  كػبس  معادلػ  م اسػػ  ، 018 مػف أك ر كيح ،( 14) الدركػح اال تكار مإلػارات تيمبػ  مما

 .التأةبر ديـ
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 دراس  يد ت إلا الكشؼ مف تأةبر ميإلاج تعمبـ  (bunker and thorpe , 1986) قاـ بنكر وثورب

األلعاب مف أيؿ الفإلـ الم يح مما الطرؽ التكتبكب   ح  إلـ الطم   لممفايبـ . كتشكؿ ميتمع الدراس  مف 

طال ا  دكاـ  420ك مغ مدد أ راد مبي  الدراس   ،  ح اييمترا    المدارس األساسب  كالدككمب   ح لك  كركطم

 الميإلاج كط ؽ( التكيبكح) الت مبدم الميإلج كاست داؿ.  ال درات متيكمح يزئح  دكاـ طالب 100 كمح ك

 ةدة   بإلا مارسكا ياريكف يإلر مما أيشط   ةدة  تامكا ، الةامف ال ؼ مف طال ا 22  مما التكتبكح

, المإلارات كتط ب ات العركض مف يماذج كتدمكا( ,  الممعب  ح كأيشط  ، كالشاطئب ، المائب ) أيشط 

 مما المرتكز ال رار  يع  ح المشارك  مما تادر طالب تعمبـ ثيراءات العربض  الالطكط أف  ت بف

  معر   المتضمي  الالطكط أف كأكضح,  لمع  ا  ح كمشاركتإلـ ايتمامإلـ مف ايطدتا التكتبكح اثدراؾ

 ت ببـ إمادة إلا ستؤدم – كاألداء المإلارة كتيفبذ,  ال رار ك يع,  التكتبكح كاثدراؾ  إلا كاثدساس لمع  ا

لا،  يبدة لع   متطم ات  .ال رار  يع مما الطم   تدرات تيمب  كا 

  

 :الخرىـ وزيادة التحصيؿ في المواد والمباحث الدراسات التي تناولت اثر الدراما في اكتساب المفاىي. 2

دراس  يد ت إلا است  اء اةر استالداـ إستراتبيب  التمةبؿ الدرامح التعمبمب   (1211فيومي ) أجرى

   لمي كص الشعرب  مما االستبعاب ال رائح لطم   المردم  األساسب  العمبا  ح مدارس ككال  الوكث  ح 

ال   مف  فكؼ ط( طال ا ك 1021المتبادب ، كتد تككيت مبي  الدراس  مف )) األردف ( م اري   الطرب   ا

( شع   دراسب  تـ 24( طال  ، مكزمبف  ح )513( طدب ك )508المردم  األساسب  العمبا، ميإلـ )

( 506 ب ( تككيت مف )مت مما ميمكمات: )تيربز االتباريا مشكائبا مف مدارس ككال  الوكث. دبث ك 

( 515ال  ائد الشعرب  ك ؽ إستراتبيب  التمةبؿ الدرامح، )كضا ط ( تككيت مف )درسكا  طال ا كطال  

طال ا كطال   درسكا ك ؽ الطرب   االمتبادب ، كتد أظإلرت اليتائج كيكد  ركؽ دال  إد ائبا  بف طم   
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الميمكمات مما االستبعاب ال رائح ل الح الميمكمات التيرب ب  بعزل لفعالب  إستراتبيب  التمةبؿ 

لدرامح، كمدـ كيكد  ركؽ ذات دالل  إد ائب  تعزل لمتوبر الييس أك لمتفامؿ  بف متوبرم الييس ا

 كطرب   التدربس.

دراس  يد ت إلا معر   اةر استالداـ المسرح التعمبمح  ح تدربس  عض  (1222أبو ىداؼ ) ىجر أو 

تا ع  لمدبرب  التر ب  مكضكمات اليدك العر ح مما تد بؿ طم   ال ؼ الةامف األساسح  ح المدارس ال

( طال ا 100كالتعمبـ  ح مدا ظات غزة، امد ال ادث  رياميا م تردا لذلؾ، كط    مما مبي  مؤلف  مف )

كطال    ح مدارس م ساف كايكا مكزمبف مما أر ع شعب استالدـ ال ادث الميإلج التيرب ح، كتد أظإلرت 

 ؼ الةامف األساسح  ح مادة ال كامد اليتائج كيكد  ركؽ ذات دالل  إد ائب   ح تد بؿ طدب ال

ط  التح ل الح الميمكم  التيرب ب  التح درست  استالداـ المسرح التعمبمح، كتفكتت مما الميمكم  الضا 

 درست  الطرب   الت مبدب .

ةر طرب تح الدراما الدكارب  كاال دامب   ح دراس  يد ت الا است  اء أ (1221جرت ابو غزالة)أكما 

تككيت مبي  الدراس   ت المردم  االساسب  لممفايبـ ال بئب  كاتياياتإلف يدك ال بئ   ح االردف.ال اطاستبعاب 

لعاـ كطال   مف طال ات ال ؼ السادس االساسح  ح مدارس الدر الميةكر الالا    ح ا ( طال ان 92مف )

المعالي  ةدث شعب، كتـ تعببف يذ  الشعب مشكائبا مما ميمكمتح  تكزمف مما 2006/2007الدراسح 

كاستالدمت ال ادة  االت ارا ل باس استبعاب المفايبـ ال بئب ، كم باس لدتيايات يدك  التيرب ب  كالضا ط .

رب تح الدراما الدكارب  كالدراما طال بئ . تـ تدربس المادة الدراسب  المتعم    مكضكع  إلـ ال بئ  كمشكدتإلا  

لضا ط  درست  الطرب   الت مبدب ، استورؽ تط بؽ الدراس  التيرب بتبف، كالميمكم  ا لمميمكمتبفاال دامب  

( كالم ت ANCOVA) األدادم، كاستالدـ االت ار تدمبؿ التوابر أس كمباد ص  4شإلرا كامد ك كاتع 
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الدراس  الا كيكد  ركؽ دال  اد ائبا  ح استبعاب المفايبـ ال بئب  كاالتيايات لم بئ  لدل طال ات ال ؼ 

 ل الح الميمكمتبف التيرب بتبف.لا طرب   التدربس السادس االساسح تعزل ا

معر   اةر التمةبؿ الدرامح مما تعمـ الطمب  إلادراس  يد ت  ( O` Gara,2008,P.9) وجاراا وأجرى

( 80لداالت الفعؿ  ح المو  االييمبزب  م اري   طرائؽ التدربس االمتبادب . كتد تككيت مبي  الدراس  مف)

 إمادةيمكمتبف تيرب ب  كضا ط ،كتمةمت اداة الدراس   ح تيفبذ  ريامج تضمف طال ا كطال   كزمت مما م

اليتائج كيكد  ركؽ دال   أظإلرتتمةبمبات دكارب ، كتد  أر ع إلاكددات لوكب ، يةرب ، كشعرب   أر عتدكبر 

 سبف.التمةبؿ الدرامح كلكد اليي إستراتبيب ل الح الميمكم  التيرب ب  التح كايت تدرس ك ؽ  إد ائبا

دراس   عيكاف " استالداـ ال     ح تعمبـ العمكـ بعزز التعمبـ ( Falkanova,2007كما أجرى فالكانوفا )

الذاتح، كتد يد ت يذ  الدراس  لمكشؼ مف الدكر الذم تمع   ال     ح تعزبز التأمؿ الذاتح، كتككيت 

 سيكات  ح إددل مدارس ليدف، 8-7ف ( تممبذا كتممبذة ممف تراكدت أمماريـ ما  ب30مبي  الدراس  مف )

مف معر   الطدب ك إلمإلـ لمم طمدات، مما زاد مف  كسعت ال    أف مت الدراس  إلا كتد تك 

، كأدت ال    إلا تعزبز تدرات التدمبذ التع برب  كالموكب  كاستبعاب  تد بمإلـ الدراسح  ح مادة العمـك

مبذ مما ر ط المفايبـ الميردة معا  ح مدت  المفردات ال ع   كالميردة، كزادت ال    مف تدرات التد

 ترا طب ، كر ط يذ  المفايبـ  ح دباتإلـ البكمب .

ةر التمةبؿ الدرامح  ح تيمب  است  اء أ إلا  ح يكيج ككيج (Hui&Lau,2006سعت دراسة ىيو ولو )

( 126دراس  مف )تككيت مبي  الكالرا ع.  األكؿكطدت  التع بر الشفإلح لطمب ال فبف:  اث دامب ال درات 

طال ا كطال  ، كزمكا مشكائبا  ح ميمكمتبف: تيرب ب : تم ت أيشط   فب  مما شكؿ مسردبات درامب ، 

كضا ط : تم ت أيشط   فب   الطرب   الت مبدب ، كأشارت يتائج الدراس  إلا كيكد  ركؽ ذات دالل  

 كم  التيرب ب  كلكد الييسبف.  كطدت  التفكبر ل الح الميممما م باس ال درات اث دامب إد ائب 
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ةر الدراما التعمبمب   ح تيمب  مإلارتح التددث يد ت إلا الكشؼ مف أ (1221وفي دراسة أجراىا العموش)

ككظبف  األداء" لدل تدمبذ ال ؼ السادس األساسح  ح ضكء ييسإلـ، كأيربت الدراس   " دت  الض ط،

( تممبذا كتممبذة  ح شع تبف، 93تألفت مف ) دف ح األر  مما مبي  مف تدمبذ ال ؼ السادس األساسح

إددايما مةمت الميمكم  التيرب ب  التح درست  استالداـ أسمكب الدراما التعمبمب ، كاألالرل مةمت 

الميمكم  الضا ط  التح درست  استالداـ الطرب   العادب ، كتد كظؼ ال ادث االت ار التددث المكتفح 

كع الدراس ، أسفرت الدراس  مف كيكد  ركؽ دال  إد ائبا  بف ل باس مإلارتح التددث لدل تدمبذ مكض

متكسطح مدمات الميمكمتبف التيرب ب  كالضا ط  التح مممت  أسمكب الدراما التعمبمب  كذلؾ مما كؿ 

األداء كتك مت أبضا إلا مدـ كيكد  ركؽ دال  إد ائبا  بف  ككظبف  الض ط، دت " مف مإلارتح التددث 

مكمتبف التيرب ب  كالضا ط  تعزل إلا الييس، كالا كيكد  ركؽ دال  إد ائبا  بف متكسطح مدمات المي

 دت  الض ط "." الطرب   كالييس كذلؾ مما مإلارةمتكسطات مدمات ميمكم  التفامؿ  بف 

دراس  يد ت إلا الكشؼ مف اةر الدراما التعمبمب   ح تد بؿ طدب ال ؼ  (1221كما أجرت الرشداف)

 التعمـ  ح م دث التر ب  االيتمامب  كالكطيب ،  ح المدارس التا ع  لمدبرب  التر ب   الالامس كاالدتفاظ

( طال ا 8023ـ ،كتككف ميتمع الدراس  مف )2004/2005كالتعمبـ لميط   ار د ) األردف ( لمعاـ الدراسح 

ا تيرب ب : تم ت ( طال ا كطال  ، كتـ ت سبمإلـ إلا ميمكمتبف األكل180كطال  ، كتـ االتبار مبي  تكامإلا )

كتد أظإلرت اليتائج كيكد تدربسإلا  الطرب   االمتبادب ، تدربسإلا  أسمكب الدراما، كالةايب  ضا ط : تم ت 

 ركؽ دال  إد ائب   ح تد بؿ طدب ال ؼ الالامس األساسح تعزل إلا طرب   التدربس كل الح 

طدب ال ؼ الالامس األساسح مما  طرب   الدراما التعمبمب ، ككذلؾ كيكد  ركؽ دال  إد ائبا  ح تدرة

االدتفاظ  التعمـ  ح مادة التر ب  االيتمامب  كالكطيب  تعزل إلا الطرب   المستالدم   ح التدربس، كمدـ 

كيكد  ركؽ تعزل إلا الييس أك التفامؿ  بف التدربس كالييس، كيذا بدؿ مما  اممب  الدراما كأسمكب 
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 ركؽ ذات دالل   ح تدرة ال ؼ الالامس األساسح مما  تدربس لكؿ مف الذككر كاثياث، كمدـ كيكد

االدتفاظ  التعمـ  ح مادة التر ب  االيتمامب  كالكطيب  تعزل إلا الييس أك التفامؿ  بف طرب   التدربس 

 ييس.كال

يد ت إلا است  اء دكر الدراما  ح تطكبر إدراؾ طم    (Pardun,1221وفي دراسة أجراىا باردوف )

الدراس  المفايبـ االيتمامب  كال مع كاالضطإلاد كالعيؼ كالعدكايب ، كتككيت مبي   ال ؼ الالامس ل عض

ميمكمتبف، إددايما تيرب ب  تعممت طرب   الدراما، كاألالرل ضا ط  تعممت  ( طال ا، كزمكا مما30مف )

دراكإلـ لمم فايبـ  الطرب   الت مبدب ، كالم ت يتائج الدراس  إلا أف الدراما تزبد مف كمح الطم  ، كا 

 االيتمامب ، كأك ت الدراس   استالداـ الدراما  ح تعمـ طم   المردم  األساسب .

دراس   ح يامع  كاركلبيا الييك ب ، ككاف الإلدؼ ميإلا أف بتم ا كؿ  (Lashelle,2003الشيؿ ) وأجرى

اس  طالب  ح تمؾ الكالب  تعمبما شامد  ح الفيكف بتضمف الرتص كالمسرح كالمكسب ا، دث  د ت الدر 

( مدرس  أساسب  اشتركت  ح يذا ال ريامج ضمف 16مدمات اليياح لطدب ال ؼ الةالث األساسح  ح )

، كتكتعت الفرضب  الزبادة الممدكظ   ح امتداف )  ةدث مكاد دراسب  كيح: ال راءة كالرباضبات كالعمـك

Assess Basic Skillsيضمامإلـ ل ريامج دمج ( كيك  ريامج ت ببـ المإلارات األساسب   عد سيتبف مف ا

الفيكف  ح الميإلاج المدرسح. كتك مت الدراس  إلا أف يياؾ زبادة ممدكظ   ح مإلارات ال راءة 

 كالرباضبات  الرغـ مف مدـ د كؿ تدسف  ح مإلارات العمكـ.

  د تاـ  دراس  يد ت إلا معر   اةر استالداـ طرب تح لعب األدكار كالمياتش   ح  (1221أما المساعيد )

 بؿ كاتيايات الطم   يدك دركس الع ادات لم ؼ الالامس األساسح،  ح المدارس التا ع  لمدبرم التد

، كتككف ميتمع 2002/2003التر ب  كالتعمبـ لمكاء ال ادب  الشمالب  الور ب  ) األردف ( لمعاـ الدراسح 

أر ع  مماكطال    ال ان ( ط219الدراس  ال الغ مدديا )( طال ا كطال  ، كتـ تكزبع مبي  1968الدراس  مف )
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ميمكمات كيح: تيرب ب  أكلا كتيرب ب  ةايب  تعممت  طرب   لعب األدكار، كضا ط  أكلا كضا ط  ةايب  

تعممت  طرب   التعمـ المعتادة، كل باس مدل التد بؿ الكمح ميد الطم    عد إيراء الدراس ، تاـ ال ادث 

االالتبار مف متعدد، كما تاـ ال ادث  استالداـ (   رة مف يكع 50 تط بؽ االت ار تد بمح تككف مف )

إلا مدـ كيكد  ركؽ  ثم باس االتيايات لمعر   اتيايات الطم   يدك دركس الع ادات، كتد تك ؿ ال اد

دال  إد ائبا، تعزل إلا الطرب   كالييس  ح االالت ار التد بمح الم اشر، كما تك ؿ إلا كيكد  ركؽ 

 بف الييس كطرب   التدربس كل الح اثياث  ح الميمكم  التيرب ب .دال  إد ائبا تعزل إلا التفامؿ  

التمةبؿ الدرامح  أسمكبالكشؼ مف اةر استالداـ  إلادراس  يد ت   ح األردف  (1222مفضي ) وأجرى

مبي  الدراس  مف  كتألفت، اثسدمب ل عض مفايبـ التر ب   األساسح ح زبادة تد بؿ طم   ال ؼ التاسع 

يتائج الدراس  تفكؽ طم    أظإلرتطال  ، كزمكا  ح ميمكمتبف تيرب ب  كضا ط ، كتد ( طال ا ك 136) 

 التمةبؿ الدرامح، لكد الييسبف. إستراتبيب الميمكم  التيرب ب  الذبف درسكا ك ؽ استالداـ 

 دراس  يد ت إلا معر   اةر استالداـ المسرح كطرب   تعمبمب  لمسامدة  (Hughes2000وقد قاـ ىيوز )

المردم  اال تدائب  األكلا  ح استبعاب اليص الشعرم ال عب، كتد استالدـ ال ادث الميإلج  تدمبذ

( تممبذا، 27التيرب ح، كتاـ ال ادث  االتبار مبي  الدراس  مف تدمبذ المردم  اال تدائب ، ككاف مدديـ )

متدمبذ بككف تسمكا إلا ةدث ميمكمات، كؿ ميمكم  مككي  مف تسع  تدمبذ، ةـ االتار ال ادث ي ا ل

كيك يص اسكتميدم بعكد تاربال  لمع كر الكسطا، كتاـ ال ادث  تريم    ع ا يدا مما األطفاؿ،

اء الميمكم  األكلا يسال  مف طاليص، كتيفبذ الطرب   مف ت ؿ مدرس الف ؿ كال ادث، دبث تـ إم

يذا اليص، أما  ؿ بما بدكر دك    دكي تال  بدة كاستمعكا إلا تراءتإلا كطمب ميإلـ أف بكت كا ما بع

مب ميإلـ الشركع  يفس طالميمكم  الةايب   عرض تي ؤاتإلـ لكؿ الف ؿ، ت ؿ االيتماع كتراءة اليص، ةـ 

المإلم  الكتا ب  لمميمكم  األكلا، أما الميمكم  الةالة    د طمب ميإلـ تمةبؿ ادكار أساتذة ال راء  ح المو  
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دبد مكتع تسـ المو  االييمبزب ، كا  دغ المدرس الذم االييمبزب ، ككايت مإلمتإلـ رسـ الارط  ليامعتإلـ كتد

 دفح لماذا كايت يامعتإلـ يح األ ضؿ  ح العالـ، ةـ ب كـ تدمبذ الميمكم  البمةؿ دكر المذبع أك 

الةالة   المإلم  الكتا ب  يفسإلا لمميمكمتبف األكلا كالةايب ، ةـ تدمبؿ كتا   كؿ تممبذ لمتد ؽ مف مدل 

تمةبؿ الدكر بسامد المتعممبف ال وار  ح استبعاب العيا ر  أف إلاتك مت الدراس  ك  استبعاب التدمبذ.

الركائب ، ميد م اريتإلـ  أكلئؾ الذبف لـ بعطكا مإلم  ت ؿ ال راءة، كتمةبؿ الدكر بعمؿ مما تعزبز كت كب  

 المإلارات الشفكب  ميد التدمبذ.

 ح اكتساب طم   ال ؼ  الدراما استالداـ ةرأ  د تاـ  دراس  يد ت إلا است  اء  (1221أما الغوؿ )

العاشر األساسح ل عض مفايبـ التر ب  الفيب  كاالدتفاظ  إلا، تككف ميتمع الدراس  مف طم   ال ؼ العاشر 

كتككيت مبي   1996/1997األساسح مف مدارس ككال  الوكث  ح مدبي  ار د ) األردف ( لمعاـ الدراسح 

ـ ت سبمإلـ إلا ميمكمتبف: تيرب ب  درست  استالداـ الدراما كأسمكب ( طال ا كطال   ت 131) الدراس  مف 

كطال  ، كاألالرل ضا ط  درست  استالداـ األسمكب العادم، ككاف  ال ان ط (65تدربس، ككاف مدد أ راديا )

( طال ا كطال  ، امد ال ادث االت ارا تد بمبا، تـ تط بؽ االالت ار ذات  ت ؿ ال دء  الدراس  66مدد أ راديا )

دتفاظ ميمكمات متد ؽ مف تكا ؤ الميمكمات، ك عد االيتإلاء مف الدراس   أس كمبف لمتعرؼ مما مدل ال

كتد أظإلرت اليتائج إلا كيكد  ركؽ دال  إد ائبا، تعزل إلا أسمكب التدربس كل الح الدراس   المفايبـ، 

س أك التفامؿ  بف طرب    بيما لـ بكف يياؾ  ركؽ دال  إد ائبا تعزل إلا اليي الدراما كأسمكب تدربس،

التدربس كالييس، مما بدؿ مما  عالب  الدراما كأسمكب تدربس لكد الييسبف، كما أظإلرت يتائج االدتفاظ 

 .ك التفامؿ  بف أسمكب التدربس كالييستعزل إلا الييس  إلا كيكد  ركؽ دال  إد ائبان 

الكشؼ مف اةر استالداـ  إلا  يد ت دراس  ح الكالبات المتددة االمربكب  (Flynn,1995فاليف ) وأجرى

( طال ا مف 27الدراما  ح تدسبف تد بؿ الطم    ح مإلارات ال راءة كالكتا  ، كتككيت مبي  الدراس  مف )
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طم   ال ؼ الالامس كزمكا مما ميمكمتبف: تيرب ب  كضا ط ، كتمةمت اداة الدراس   ح ت مبـ  ريامج 

كيكد  ركؽ ذات  إلاالدراس   أشارتالكتاب المدرسح، كتد  تدرب ح كتيفبذ ، ضـ مادة دراسب  مستمدة مف

 امؿ  ح تدربس مإلارات  أسمكبل الح الميمكم  التيرب ب  كلكد الييسبف، كاف الدراما  إد ائب دالل  

 االت اؿ الموكب  كتد بؽ يتائيإلا.

رباضبات لدل   د است  ا اةر استالداـ الدراما  ح تطكبر مفايبـ ال( Hitchcock,1992ىيتشكوؾ ) أما

 ح يكليدا، كتككيت مبي  الدراس  مف  أمسترداـ ح  Weklyاال تدائح  ح مدارس  األكؿطدب ال ؼ 

يذ  الشع   يح الميمكم  الضا ط  كتـ تدربسإلا  كامت رت( طال ا كطال  ، 17( كب مغ مدديـ )Aشع تبف )

ح الميمكم  التيرب ب  كتـ تدربس ( طال ا كطال   كي15( كب مغ مدديـ )B الطرب   الت مبدب ، كالشع   )

الرباضبات  استالداـ المعب التمةبمح، ايرم االت ار ت مح ك عدم لمميمكمتبف، كتـ معالي  ال بايات 

يتائج الميمكم  التيرب ب  التح تـ  أف إلاكالم ت يتائج الدراس  لميتمعح الدراس ،  T-test استالداـ 

 مف يتائج الميمكم  الضا ط . أكةرلميظر  تدربسإلا  استالداـ المعب التمةبمح كايت ممفت 

 الدراسات التي تناولت اتجاىات الطمبة نحو مادة التربية الرياضية: .3

 يدك ، الةايكب  المردم  طم   اتيايات مما التعرؼ إلا الدراس  يد تدراس   (1212) جامع أبو أجرى

 ، طال   ك طال ان (  426)  راس الد مبي  شممت ،كتد  وزة بكيس الاف مدا ظ   ح الرباضب  التر ب  درس

 الةايح، األكؿ،)  فكؼ مف كذلؾ لمطال ات كمدرستاف لمطم   مدرستاف: ميإلا ، ةايكب  مدارس أر ع مف

(  1998)مي كر م باس ال ادث استالدـ كتد ، طال  (  216) ك طم  (  210)  ميإلـ ،( الةايكم كالةالث

 كالذم ، يمإلكرب  م ر العر ب   ح الرباضب  التر ب  درس يدك الةايكب  المردم  طم   اتيايات ل باس

،: يح مداكر ةدة ( 3)  مما ادتكل  الدراس  تك مت كتد.الرباضب  التر ب  درس أيمب  ك أيداؼ، مفإلـك

 ، المفإلكـ: )الدرس مداكر يدك الةايكب  المردم  طم   يمبع لدل ماـ  كي  إبيا ب  اتيايات كيكد إلا
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 ، األيداؼ: مدكرم  ح دالل  إد ائب  ذات  ركؽ كيكد الدراس  أظإلرت ماك ،(األيمب  ك ، األيداؼ

 تكيد ال دبف  ح الةايكم، األكؿ ال ؼ ل الح الةايكم كالةالث ، الةايح ، األكؿ:  فكؼ  بف كاأليمب 

  ركؽ كيكد ككذلؾ ، الةايكم كالةالث الةايح ال فبف  بف المدكربف يفس  ح إد ائب  دالل  ذات  ركؽ

 ال دبف  ح ، الطال ات ل الح الييس لمتوبر ت عان  ، كاأليمب  المفإلكـ: مدكرم  ح إد ائب  ل دال ذات

 األيداؼ مدكر ت دـ: الدراس   بيت كما األيداؼ، مدكر  ح الييسبف  بف إد ائب  دالل  ذات  ركؽ تكيد

 األيمب  كرمد د ؿ  بيما ، الطم   تأببد مف%(  92)  يس   مما د ؿ دبث اآلالربف، المدكربف مما

 %(.76) تأببد يس   مما المفإلكـ مدكر د ؿ دبف  ح ،%( 83)  تأببد يس   مما

 ممارسػ  يدػك الةايكبػ  المردمػ  طم ػ  اتيايػات ممػا التعػرؼ إلػا يػد ت (1222) جػابر أجراىػا دراسة وفي

 ت عػػػان  االتيايػػػات تمػػػؾ  ػػػح الفػػػركؽ معر ػػػ  ككػػػذلؾ ، غػػػزة تطػػػاع مدا ظػػػات مػػػدارس  ػػػح الرباضػػػب  األيشػػػط 

 مػػػكزمبف كطال ػػػات ، طػػدب(  208)  تكامإلػػػا مبيػػ  ممػػػا الدراسػػػ  أيربػػت  ذلػػػؾ كلتد بػػؽ. اليػػػيس لمتوبػػر

 -:كالتالح

 الدراسػػ   بايػػات كليمػػع ، الك ػػفح المػػيإلج اسػػتالداـ تػػـ كتػػد  التسػػاكم، طال ػػات(  104) ك طػػدب (104) 

 المردمػػ  طم ػػ  اتيايػػات أف اإلػػ الدراسػػ  يتػػائج أسػػفرت كتػػد، (كيبػػكف) م بػػاس اسػػتالداـ تػػـ أيػػدا إلا كتد بػػؽ

، يػدان  ك بػرة  دريػ  ابيا بػ  كايػت غػزة تطػاع مدا ظات مدارس الرباضب   ح األيشط  ممارس  يدك الةايكب 

 اليشػاط مدػكر الةايبػ  المرت ػ  ك ػح ذلػؾ تػد األكلػا، المرت ػ  يمالب  كال رة ال ديح اليشاط مدكر د ؿ كتد

 ذلػؾ تػد ةػـ ، الةالةػ  المرت    ح كمالاطرة تكتر كال رة ال ديح اليشاط مدكر ياء ةـ ، التكتر لالفض ال ديح

 كتػد الرباضػح لمتفكؽ كال رة ال ديح اليشاط مدكر ةـ الرا ع ،  المرت   ايتمامب  كال رة ال ديح اليشاط مدكر

، كمػػا كاألالبػػرة السادسػػ  المرت ػػ   ػػح كالمباتػػ  لم ػػد  ال ػػديح اليشػػاط مدػػكر يػػاء ةػػـ الالامسػػ ، المرت ػػ  ادتػػؿ
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 لمتوبػػر اث عػػاد يمبػػع  ػػح(  0105)  مسػػتكل ميػػد إد ػػائب  داللػػ  ذات  ػػركؽ تكيػػد الاليتػػائج ايػػ   رتأظإلػػ

 (.،طال ات طدب:)الييس

 المسػيمبف اليامع  طم   اتيايات  ح التوببر إلا التعرؼ يد ت  دراس   ح ألمايبا (Mack, 2004) قاـو 

 م بػػػػاس ال ادػػػػث اسػػػػتالدـ كتػػػػد. ال ػػػػديح كالتػػػػدربب اليشػػػػاط ممارسػػػػ  يدػػػػك" الشال ػػػػب  العا بػػػػ " مسػػػػاؽ  ػػػػح

 مبيػ  ممػا الم بػاس ط ػؽ دبػث ال بايػات، ليمػع كػأداة(  ATEPA)ال ػديح كالتدربب اليشاط يدك االتيايات

 اليتػػائج كأشػػارت. المسػػاؽ أبػػاـ مػػف األالبػػر كالبػػكـ األكؿ البػػكـ  ػػح كطال ػػان  طال ػػ ن ( 1625)  موػػت الطم ػػ  مػػف

 كالتػػدربب اليشػػاط يدػػك الدراسػػ  مبيػػ  أ ػػراد يمبػػع اتيايػػات وبػػرت  ػػح إد ػػائب  داللػػ  ذات  ػػركؽ كيػػكد إلػػا

 كالتػػدربب اليشػػاط يدػػك الطم ػػ  اتيايػػات توببػػر  ػػح إد ػػائبا دالػػ   ػػركؽ كيػػكد اليتػػائج أظإلػػرت كمػػا. ال ػػديح

 .الطال ات ل الح ال ديح اليشاط  ح كالال رة الييس لمتوبر تعزل ال ديح

  ح  ب ؿ الممؾ يامع  طال ات اتيايات مما تعرؼال إلا يد ت  دراس    اـ (1221) بوصالح أما

 ال ديح، اليايب: يح أر ع  أ عاد الدؿ مف ال ديح اليشاط ممارس  أيمب  يدك السعكدب  العر ب  المممك 

 ال الو  الدراس  مبي  مما تكزبع  كتـ الورض لإلذا م باس ت مبـ كتـ. كاليفسح كالتركبدح، كااليتمامح،

 إبيا ب  اتيايات كيكد إلا اليتائج كأشارت. اثدساء مدبي   ح  ب ؿ الممؾ يامع   ح طال  ن ( 150)

 الطال ات اتيايات  ح  ركؽ كيكد اليتائج أظإلرت كما ال ديح، اليشاط ممارس  أيمب  يدك الطال ات لدم

 .األكادبمح كالتال ص الدراسح المستكل إلا تعزل ال ديح اليشاط ممارس  يدك

 توببر مما الرباضب  التر ب  م ادئ م رر تدربس أةر إلا التعرؼ (1221) الطويؿ دراسة وتناولت

 ميإلـ) كطال  ن  طال ان ( 126) مف الدراس  مبي  تككيت. الرباضب  التر ب  يدك مؤت  يامع  طم   اتيايات

 ال ب ا  ياؤيا تـ تباس أداة  استالداـ ال ادث تاـ ال بايات كليمع(. الذككر مف 62 ك اثياث، مف 64

 يمبع اتيايات توبر  ح إد ائب  دالل  ذات  ركؽ كيكد إلا اليتائج كأشارت. الدراس  أيداؼ لتد بؽ
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 كيكد اليتائج أظإلرت كما. كااليتمامح اليفسح الميالبف مما الرباضب  التر ب  يدك الدراس  مبي  أ راد

 الكمبات كطم    ان،سا  رباضب  أيشط   ح بشترككا لـ الذبف الطم   اتيايات توببر  ح إد ائبا دال   ركؽ

   ط. كااليتمامح اليفسح، الميالبف مما الرباضب  التر ب  يدك اثيسايب 

 المردمػ  طػدب اتيايػات ممػا التعػرؼ إلػا يد ت كالتح ( 1221Carlson) سوفلكار  أجراىا دراسة وفي

      مػػػف الدراسػػػ   مبيػػػ تككيػػػت ،" االتيايػػػات تمػػػؾ تددبػػػد  ػػػح المػػػؤةرة كالعكامػػػؿ الرباضػػػب  التر بػػػ  يدػػػك الةايكبػػػ 

 ،( المددظػ  ك طاتػ  اسػت باف)  اسػتالداـ ال ادػث كتػاـ الةايكبػ ، المردم  طم   مف طال   ك طال ان (  150) 

 االتيايػات تكػكبف ممػا تػأةبران  العكامػؿ أكةػر مػف كااليتمامبػ  الة ا بػ  العكامػؿ أف الدراسػ  يتائج أيـ ككايت

 الطم ػ  لػدل المإلػارم األداء كمسػتكل كاثمدـ األسرة أف راس الد يتائج أظإلرت ذلؾ إلا إضا   الطم   لدل

 التر بػػ  يدػػك الطم ػػ  اتيايػػات تددبػػد  ػػح يامػػ  يمبعإلػػا الرباضػػب  الممارسػػ   ػػح السػػا    كالال ػػرة كاأل ػػدتاء

 . الرباضب 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة : 1.1

 :اآلتب ا    ك ؽ المداكر الدراسات السبمكف تمالبص 

 ،والفيـ ،في زيادة التحصيؿ المعرفي تيجيات الحديثةاواالستر  التي تناولت اثر الدراما ساتاالدر  -

 : وتطوير الجانب الحركي ،واكتساب مفاىيـ وقيـ التربية الرياضية

لمدراما كاالستراتبيبات الددبة  اةر ابيا ح كاضح  ح مادة التر ب  الرباضب   يكاي إلا المعر ب  كااليفعالب  

(، 2008(، اال رايبـ )2007ذا ما بظإلر يمبا  ح يتائج دراسات الر بعاف)كالدركب  كي

 (، شربؼ2004) (، دا ظbunker and Thorpe,1986(،  يكر كةكرب )butler,2006 تمر)

 (.2010) (، الإلكامش 2008) (،م ؿ2007) (، ال مكم2008)
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 :الخرىوالمباحث صيؿ في المواد الدراسات التي تناولت اثر الدراما في اكتساب المفاىيـ وزيادة التح -

بظإلػػر اةػػر الػػدراما اليمػػح كالكاضػػح  ػػح تػػدرتإلا ممػػا زبػػادة التد ػػبؿ كاكتسػػاب المفػػايبـ  ػػح مػػكاد دراسػػب  

( 2009( كأ ػػػػك يػػػػداؼ)2004مالتمفػػػػ  كالموػػػػ  العر بػػػػ  كيػػػػذا مػػػػا تظإلػػػػر   شػػػػكؿ كاضػػػػح دراسػػػػات   بػػػػكمح )

اكتسػاب مفػايبـ ال ػراءة ك ػح ( 2008أ ك غزال ) اكتساب المفايبـ ال بئب   ح دراس ك ح (، 2006كالعمكش)

 إلػػـ ك ػػح  (،O'Gara,2008(، الموػػ  االييمبزبػػ   ػػح دراسػػ  اكيػػارا )Gungor,2008 ػػح دراسػػ  يكييػػكر)

ال درات اث دامبػ  كتيمبتإلػا لػدل الطم ػ   ك ح (،7Falkanofa,200م طمدات العمكـ  ح دراس   الكايك ا)

زبػػػادة تد ػػػبؿ الطػػػدب كاكتسػػػا إلـ لمفػػػايبـ مػػػادة التر بػػػ  ح ك ػػػ(، Hui&Lau,2006 ػػػح دراسػػػ  يبػػػك كلػػػك)

زبػػػػػادة  ك ػػػػػح ( ،Pardun,2004( كدراسػػػػػ   ػػػػػاردكف)2005االيتمامبػػػػػ  كالكطيبػػػػػ   ػػػػػح دراسػػػػػ  الرشػػػػػداف )

( كدراسػػػػػػ  2003التد ػػػػػػبؿ كاكتسػػػػػػاب المفػػػػػػايبـ  ػػػػػػح مػػػػػػادة التر بػػػػػػ  اثسػػػػػػدمب   ػػػػػػح دراسػػػػػػ  المسػػػػػػامبد )

اكتسػاب ك ػح (، Hughes2000 عب  ح دراسػ  يبػكز)استبعاب اليص الشعرم ال ك ح (،2000مفضح)

تطػػػكبر مفػػػايبـ الرباضػػػبات  ػػػح دراسػػػ  يبتشػػػككؾ  ػػػح (، ك 1997مفػػػايبـ التر بػػػ  الفيبػػػ   ػػػح دراسػػػ  الوػػػكؿ )

(Hitchcock1992.)   كتطكبر ال راءة كالكتا    ح دراس( دبف Flynn,1995). 

 الرياضية:الدراسات التي تناولت اتجاىات الطمبة نحو مادة التربية  -

معظـ الدراسات السا    تد امتمدت مما معر   دري   أفبددظ مف الدراسات السا     ح يذا المياؿ 

كذلؾ  امتماد الميإلج الك فح كالمسدح كبتضح ذلؾ مف دراسات  ،االتيايات يدك التر ب  الرباضب 

( Carlson1994(، كارسكف ) 2009(، يا ر)2010(،  كيامع )2003(،  ك الح)Mack,2004ماؾ)

زبادة االتيايات يح دراس   أك   اةر مست ؿ  ح تيمب  ر كالدراس  التح تياكلت الميإلج التيرب ح  ح مع

 األةر أف( كالتح تاست اةر م رر م ادئ التر ب  الرباضب  مما توببر االتيايات كيددظ 2001الطكبؿ)

 مف د ؿ التر ب  الرباضب . أبضاييا كاف 
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ت رب ا  أيمعتيذ  الدراسات كالتح تياكلت الدراما كطرب   ددبة    أفييد ا    الدراسات الس إلا اليظر 

المادة كط بعتإلا  أفاكتساب الطم   لممفايبـ كاليايب المعر ح تد ارتفع كالمددظ  أفك يسب متفاكت  مما 

 مما زبادة التد بؿ. التأةبرلـ تؤةر كةبرا مما تدرة الطرب    ح 

 : ابقةالس الدراسات مف االستفادة

 تياكلت التح الدراسات مف مالتمف  أيكاع مما التعرؼكتـ  التساؤالت ككضع األيداؼ  باغ   ح سايمت

 العيكاف االتبار يدك الدراس  مشكم  تفإلـ مف االستفادة إلا  اثضا  ، الدالح لممكضكع مشا إل  مكاضبع

 المياسب الميإلج تددبدك ح  الدراس  است باف ت مبـكما سامدت ال ادث  ح  الدالب  لمدراس  المياسب

 .المياسب اثد ائح األسمكب االتبار إلا  اثضا   التيرب ح الميإلج كيك الدراس  لط بع 

 : يأتياسة عف الدراسات السابقة فيما تميزت ىذه الدر 

تياكلت  شكؿ كاضح اةر الدراما  ح  أيإلا، كما تياكلت متوبرا ياما كيك متوبر مستكل تد بؿ الطم   أيإلا

كيك التد بؿ  األكادبمحاةر الدراما لبس   ط  ح اليايب  إلاكتطرتت اب مفايبـ التر ب  الرباضب  اكتس

يمالمفايبـ ب ااكتساك  ددبة   إستراتبيب تياكلت  أيإلا، كما يدك التر ب  الرباضب  تيايات لمطم  ال أبضا كا 

ضا  ،  ح الدراما كيح م اءة الال بر لدراسات ال اكرة  ح الميتمع تعد يذ  الدراس  مف اما س ؽ  إلا كا 

 كلتإلا دسب ممـ ال ادث.ارات التح تيالفمسطبيح  المتوب
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  الفصؿ الثالث 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

جراءاتيا:  طريقة الدراسة وا 

 المقدمة: 1.1

 كاألدكاتك فا لميإلج ال دث المت ع  ح يذ  الدراس  كك فا لميتمع الدراس ، كمبيتإلا  ؿبتياكؿ يذا الف 

 ح تدمبؿ استالدمت التح  ب اثد ائمف  دتإلا كة اتإلا كالمعاليات  التأكدال ادث، كطرؽ  امتمدياالتح 

 ال بايات.

 منيج الدراسة: ..1

 ت.مت  لإلذا اليكع مف الدراسالمدء كذلؾ يظران  الت مبـ ش   التيرب حك  ال ادث الميإلج التيرب ح استالدـ

 مجتمع الدراسة: ..1

يط    ح المدارس التا ع  لككال  الوكث  ح م األساسحميتمع الدراس  مف يمبع طم   ال ؼ الةامف  تككف

 .2013-2012لمدراس   ح الف ؿ الةايح لمعاـ  كالميتظمبف( 221مدديـ )كال الغ   بت لدـ
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 عينة الدراسة: ..1

االتبار الطم   مف  ل  الوكث  ح ميط    بت لدـ، كتـاالتبار العبي   طرب   ت دب  مف مدارس ككاتـ 

ميمكمتبف متطا  تبف  إلات سبمإلـ  ـ دبث ت ( طال ان،64كاف مدديـ ) ،ال سبط  عشكائب الطرب   الالشعب  

 تيرب ب  كضا ط  الا    ح مستكبات التد بؿ  بيإلـ.

تـ تدربس الميمكم  الضا ط   استالداـ الطرب   م  التيرب ب   استالداـ الدراما ك تـ العمؿ مع الميمك 

 . االمتبادب  الت مبدب 

 مبررات اختيار العينة بطريقة قصدية :

دب  لسإلكل  التط بؽ كدتت ، ككف الدراس  تمت  ح المدرس  التح بعمؿ  بإلا تـ االتبار العبي   طرب   ت 

ال ادث، كتعاكف إدارة المدرس  الذم سامد مما تط ب إلا، كما أف ط بع  ممؿ ال ادث كطكؿ مدة الدراس  

ر كاليإلد المرا ؽ لإلا ال تسمح ل   التي ؿ كةبرا ثيراء دراست   ح مدارس أالرل، إضا   إلا ما س ؽ االتبا

العبي   طرب   ت دب  أتاح لم ادث التدكـ إلا دد ما  المتوبرات كالظركؼ المدبط   الدراس  سكاء كايت 

متوبرات لإلا  مدت   ط بع  الدراس ، أك متوبرات لإلا مدت   الكضع العاـ، كاف ال ادث ل  ال رة طكبم   ح 

الدراما  ح التعمبـ، كما أي  استالداـ كتكظبؼ الدراما دبث أي  دا ؿ مما د مكـ متال ص  ح تكظبؼ 

 بدتاج إلا كتت طكبؿ لتدربب معممبف آالربف.

 :باتباع اإلجراءات اآلتية المادة التعميمية وفؽ طريقة التدريس االعتيادية إعدادقاـ الباحث ب

  التك بات كاالضطدع مما ما تك ر كما يك مفبد لمدراس . كاألالذزبارة مركز الميايج  

 سب ـك ال ادث  تدربسإلا االتبار المفايبـ التح. 
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 رقـ ممدؽ لمطرب   االمتبادب  ك  ان  الرباضب  التر ب  مفايبـ تدربس كبفب  بكضح دلبدن  ال ادث أمد 

 :اآلتب  الالطكات ال ادث كات ع (: 1 )

 تدربس التر ب  الرباضب  مياؿ  ح ال ادث ال رة. 

 السا    كالدراسات التر كم األدب إلا الريكع. 

 مياؿ  ح كاالالت اص الال رة ذكم مف المدكمبف مف ميمكم  مما الدلبؿ ض عر  ال ادث تباـ 

 أمد الذم لمورض مياس ت  مدل  ح الرأم ث داء ،(1) رقـ ممحؽ ،التدربس كأسالببالرباضب   التر ب 

 .اليإلائب    كرت  أالرج دتا المدكمبف مددظات ضكء  ح كمدؿ يم ،أ مف

 الطرب   االمتبادب  ك ؽ  الضا ط الميمكم  طدب مما المادة تط بؽ. 

 إعداد المادة التعميمية وفؽ طريقة الدراما:

 :(2)أمد ال ادث دلبدن بكضح كبفب  تدربس مفايبـ التر ب  الرباضب  ك  ان لطرب   الدراما ممدؽ رتـ 

 كات ع ال ادث الالطكات التالب :

  ـ  ياء الرباضب  ، دبث ت تـ  ياء الدلبؿ مف الدركس التح  ممإلا ال ادث لتدربس مفايبـ التر ب

 : بأتحالدلبؿ استيادا مما ما 

ال رة ال ادث  ح مياؿ الدراما كتط ب   مدد مف التيارب كالدركس السا     ياء مما شإلادة د مكـ  -

 لدراما  ح التعمبـ.امتال ص  ح مياؿ تكظبؼ 

 التر كم كالدراسات السا   . األدب إلاالريكع  -
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ما ميمكم  مف المدكمبف مف ذكم الال رة كاالالت اص  ح مياؿ التر ب  تباـ ال ادث  عرض الدلبؿ م -

مف ايم ، كمدلت  ح  أمدت ح مدل مياس تإلا لمورض الذم  الرأم ث داء (، 3)  رتـكالدراما، ممدؽ 

   كرتإلا اليإلائب . أالريتضكء مددظات المدكمبف دتا 

 راما.تط بؽ المادة مما طدب الميمكم  التيرب ب  ك ؽ طرب   الد -

 الدراسة: أدوات ..1

 التالب : األدكات ياء   تاـ ال ادثكلتد بؽ أيداؼ الدراس  

 االت ار إكتساب مفايبـ التر ب  الرباضب : 11413

  بف ل باس اةر المتوبرات المست م ، بالضع ل  طدب الميمكمت الرباضب ،التر ب   مفايبـاالت ار  ح

 (.4رتـ )ممدؽ ت ؿ ك عد االيتإلاء مف تط بؽ الدراس ، 

  ح الميمكمتبف  األساسحتددبد دري  اكتساب طم   ال ؼ الةامف  إلايدؼ يذا االالت ار 

التيرب ب  كالضا ط  لمفايبـ التر ب  الرباضب  التح تاـ ال ادث  تدربسإلا لمميمكمتبف  الطرب   

 االمتبادب  ) لمميمكم  الضا ط  ( ك طرب   الدراما ) لمميمكم  التيرب ب (.

  البارات  4سؤاؿ، مما كؿ سؤاؿ  24مكضكمح مف يكع االتبار مف متعدد تككف مف االالت ار

 ال دبد  كالمدئم . اثيا  بالتار  أفمما الطالب 

 تصحيح اختبار إكتساب مفاىيـ التربية الرياضية. ..1.1.1

 تـ تكزبع مدمات إيا ات الطم   مما االت ار مفايبـ التر ب  الرباضب  ك ؽ اآلتح

 ؤاؿ مدم  كاددة   ط.سؤاؿ لكؿ س 24 -1
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 .24العدم  الديبا  فر كالعدم  ال  كل  -2

 وقد اتبع الباحث في إعداد االختبار الخطوات التالية:

 الريكع إلا المادة التعمبمب  التح  ممإلا ال ادث. .1

المادة ت عان لتدمبؿ  لدالت ار، كتـ تـ  ياء يدكؿ المكا فات لدالت ارإمداد ال كرة األكلب   .2

 .لتح أمديا ال ادثالتعمبمب  ا

 ( يدكؿ المكا فات:113بكضح يدكؿ) .3

 

 

 المحتوى

 

وزف المفاىيـ 
بناًء عمى عدد 

 الحصص

  عدد السئمة في مستويات الفيـ لالختبار

 

 المجموع

المعرفة والفيـ 
 واالستيعاب

 مستويات عميا التطبيؽ

)تحميؿ، تركيب، 
 تقويـ(

 6 1 2 3 %25 قلق المنافسة

 4 1 1 2 %17 العنف الرياضي

 2 0 1 1 %8 التعصب الرياضي

 6 1 2 3 %25 العدوان الرياضي

 3 0 1 2 %8 الشغب

 3 1 1 1 %17 المنشطات

 42 4 8 12 %11. الميمكع

 
 عدد صحيح. ألقربمالحظة: النسبة المئوية مقربة 
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 صدؽ االختبار: ..1...1

مما ميمكم  مف المدكمبف  ألكلب االالت ار مف الدؿ مرض    كرت  االتأكد مف  دؽ تاـ ال ادث  

مف أساتذة يامعات كمشر بف تر كببف كمعممح التر ب   ،(3) ، ممدؽ رتـكالال رةمف ذكم االالت اص 

ال باغ   م  العممب  كالموكب  لمتعدبؿالت ار كالدكـ ممبإلا مف دبث المدءالرباضب  لمرايع    رات اال

ـ تعدبؿ الف رات  مكيب آراء المدكمبف مف دبث كمدل تباس كؿ   رة لمإلدؼ الالاص  إلا، كت الموكب 

 .الدذؼ كاثضا   كالتعدبؿ دتا االرج   كرت  اليإلائب 

 :ثبات االختبار ..1...1

ميتمع الدراس  مف مما مبي  استطدمب  مف  االالت ار مف الدؿ تط ب  التد ؽ مف ة ات   تاـ ال ادث

مادة التط بؽ م (Test - Retest) مبي  الدراس  الارج ما يفس الميمكم   عد  ترة زميب  مدتإلا كا 

 بف اليتائج  ح التط بؽ األكؿ كالةايح   Personكم اري  اليتائج مف طربؽ االت ار  برسكف  أس كمبف

 ( كبعد يذا المعامؿ يبدان ألغراض إيراء الدراس . 0184دبث  مغ تبم  معامؿ الة ات )

 ضية:استبانة االتجاىات نحو التربية الريا 1.1.1

يدك مادة التر ب   األساسحاتيايات طدب ال ؼ الةامف  التح ت بس األداةث ت مبـ اـ ال ادت

(  يدا، كتـ امتماد م باس لبكرت الالماسح، 30مف ) األداةكتد تككيت  (،5ممدؽ رتـ )،الرباضب  

ات مدد مف االستيا  كأمامإلاكتيكمت الف رات  بف الف رات االبيا ب  كالف رات السم ب ،دبث ت دـ الع ارة 

تيدرج مما م ارات االست اي    اثيا   شدة،  أمارض، أمارض، ال ادرم، أكا ؽ شدة،  أكا ؽب:  ت دأ

تدربيا الماسبا لتددبد دري  المكا    لكؿ م ارة، ةـ تدكبؿ استيا   الطالب لكؿ م ارة مف م ارات 

ت االبيا ب   التح كتد أمطبت اثيا ات مما الف را(. 5-1ت دبرب  تتراكح مف ) أكزاف إلاالم باس 
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دريات، )ال ادرم( ةدث دريات، )أمارض(  أر عتضميت )أكا ؽ  شدة ( المس دريات، )أكا ؽ( 

يا ب  دريتاف،)أمارض  شدة( دري  كاددة، أما الف رات السم ب   كاف التكزبع  بإلا مما مكس الف رات االب

 ال) ،دريتاف ( أكا ؽ) ،دري  كاددة  (  شدة أكا ؽ)كايت االستيا ات ممبإلا ب :  أم أف الف رات السم ب 

 دبث بتككف العدم   ،المس دريات(  شدة أمارض)،أر ع دريات( أمارض) دريات، ةدث( ادرم

 ( مدم .30( مدم ، كالديبا )150ال  كل لمطالب )

 صدؽ الداة: ..1.1.1

مف (  3)رتـ  ممدؽمما ميمكم  مف المدكمبف،  األكلب تـ مرضإلا   كرتإلا  األداةلمتد ؽ مف  دؽ 

يامعات كمشر بف تر كببف كمعممبف لمادة التر ب  الرباضب  لفدص  أساتذةذكم الال رة كاالالت اص، مف 

متإلا لمإلدؼ العاـ مف  ح مدل مدء الرأم كا  داء باغ  المضمكف لكؿ م ارة مف م ارات الم باس، 

كمبف  عض المددظات  عض المد أ دلال باس كيك الدكـ مما اتيايات الطم   يدك المادة، كتد 

 .لألداةال كرة اليإلائب   إمداد عبف االمت ار ميد  أالذتكالتح 

 ثبات الداة. 1.1.1.1

 مف الدراس  ميتمع مف استطدمب  مبي  مما تط ب   الدؿ مف األداة ة ات مف التد ؽ ال ادث تاـ

مادة( Test - Retest) الدراس  مبي  الارج  مدتإلا زميب   ترة  عد الميمكم  يفس مما التط بؽ كا 

 كالةايح األكؿ التط بؽ  ح اليتائج  بف  Person  برسكف االت ار طربؽ مف اليتائج كم اري  أس كمبف

 .الدراس  إيراء ألغراض يبدان  المعامؿ يذا كبعد( 0.86) الة ات معامؿ تبم   مغ دبث

 :واإلجراءاتالطريقة  1.1

 :يؿ تيفبذ الدراس التالب  مف أ اثيراءات إت اعتـ 
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مدبر التعمبـ  إلاالد كؿ مما كتاب تسإلبؿ مإلم  مف تسـ الدراسات العمبا  ح يامع  ال دس مكي   -

 (6ممدؽ رتـ) ح مدارس ككال  الوكث.

 الد كؿ مما مكا    ككال  الوكث مما تط بؽ الدراس  . -

 ت مبـ كال باـ  األساسحتياسب ال ؼ الةامف التح  مفايبـ التر ب  الرباضب  االتبار ميمكم  مف -

 الضا ط ، لمميمكم  تدربسإلا  إلدؼ االمتبادب   الطرب   التدربس األكلا تشمؿ( معمـ دلبؿ) ممؿ الطتح

 .التيرب ب  لمميمكم  لتدربسإلا الدراما  طرب   مالطط  كالةايب 

مرض المادة التعمبمب  مما ميمكم  مف المدكمبف مف ذكم الال رة كاالالت اص كاضا   أك دذؼ أك  -

  كف ممب .تعدبؿ ما بتف

 مفايبـ االتبار مبي  استطدمب  مف ميتمع الدراس  كمف الارج مبي  الدراس  لمتأكد مف الة ات الالاص  -

 لدتيايات. كم باس التر ب  الرباضب  

 مدم .  كأممامدم   أديا  أالذدساب المدل لتددبد مستكل التد بؿ) ميالفض، مرتفع(  -

 لمميمكمتبف التيرب ب  كالضا ط .االتيايات  ممؿ االالت ار ال  مح كاست اي  -

 لكمتا الميمكمتبف التيرب ب  كالضا ط  مف ت ؿ ال ادث. أمدتتط بؽ الالط  التح  -

ال باس ال عدم  بما بتعمؽ  اكتساب المفايبـ الرباضب  كاتيايات الطم   يدك  التر ب   إيراء -

 الرباضب .

 .إد ائبايمع ال بايات كمعاليتإلا  -

 ا.استالراج اليتائج ، تفسبري -

 مياتش  اليتائج ككضع التك بات كالم تردات. -
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 متغيرات الدراسة : ..1

 : ةالمستقم اتالمتغير  ..1.1

 (.اثمتبادب الدراما، الطرب   طرب   طرب   التدربس كيح  مستكببف ) -

 مستكل التد بؿ كل  مستكببف ) ميالفض، مرتفع (. -

 :ةالتابع اتالمتغير  ..1.1

 ب .الرباض التر ب  مفايبـاكتساب  -

 التر ب  الرباضب .يايات الطم   يدك ات -

 

 :اإلحصائيةلمعالجة ا ..1

  استالداـ: اثد ائب تمت المعالي  

 الك فح  استالداـ المتكسطات الدسا ب  كااليدرا ات المعبارب . اثد اء .1

 ( ANCOVA)التوابر الم ادب الةيائح كاستالداـ االت ار تدمبؿ   .2

 المتكسطات الدسا ب  المعدل . .3

 ارت اط  برسكف.معامؿ  .4

مستالدمان  ريامج الرـز اثد ائب  لمعمكـ االيتمامب   ال ادث كذلؾ  تدمبؿ ال بايات التح د ؿ ممبإلا 

(SPSS). 
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 الفصؿ الرابع

 المقدمة 1.1

 نتائج الدراسة. 1.2

 أواًل: النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الوؿ

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثانيثانيًا: 

 دراسة.ممخص نتائج ال 1.2
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 الفصؿ الرابع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المقدمة: 1.1

بتياكؿ يذا الف ؿ مرضان لميتائج التح تك مت إلبإلا الدراس ، التح يد ت إلا است  اء أةر طرب   الدراما 
تياياتإلـ يدك المادة، ككذ لؾ معر    ح إكتساب طم   ال ؼ الةامف األساسح لمفايبـ التر ب  الرباضب ، كا 

 التد بؿ كطرب   التدربس المت ع .ل  التفامؿ  بف مستك  إذا كاف يذا األةر بالتمؼ

 نتائج الدراسة: 1.1

 -:اآلتببفمف السؤالبف   اثيا   المتعم   بما بأتح مرض لميتائج ك 

ما اةر الدراما  ح اكتساب مفايبـ التر ب  الرباضب  لدل طم   ال ؼ الةامف األساسح  ح السؤاؿ األكؿ: 
دربس )الدراما ، الطرب   االمتبادب (، الت طرب  ؼ يؿ بالتمؼ يذا األةر  االتدك مدارس ككال  الوكث؟ 

 ؟كالتفامؿ  بف الطرب   كمستكل التد بؿ
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السؤاؿ الةايح: ما اةر الدراما  ح اتيايات طم   ال ؼ الةامف األساسح  ح مدارس ككال  الوكث يدك 
المتبادب (، كالتفامؿ دربس )الدراما ، الطرب   االت طرب  يذا األةر  االتدؼ كيؿ بالتمؼ التر ب  الرباضب ؟ 

 ؟ بف الطرب   كمستكل التد بؿ

 :بالسؤاؿ الوؿالنتائج المتعمقة  1.1.2

 :اآلتحالسؤاؿ كبتعمؽ ذلؾ  اثيا   مف 

الدراما  ح اكتساب مفايبـ التر ب  الرباضب  لدل طم   ال ؼ الةػامف األساسػح  ػح مػدارس ما اةر استالداـ 
، الطرب ػػػ   دربس )الػػػدراماالتػػػ طرب ػػػ تمػػػؼ يػػػذا األةػػػر  ػػػاالتدؼ ؟ ك يػػػؿ بالككالػػػ  الوػػػكث كاتيايػػػاتإلـ يدكيػػػا

 التفامؿ  بف الطرب   ك مستكل التد بؿ؟ك االمتبادب ( 

تػػػـ دسػػػاب المتكسػػػطات الدسػػػا ب  كااليدرا ػػػات المعباربػػػ  لعدمػػػات الطم ػػػ   ػػػح السػػػؤاؿ لإليا ػػػ  مػػػف يػػػذ  
كذلػػؾ  دسػػب الميمكمػػ   الرباضػػب  اكتسػػاب مفػػايبـ التر بػػ الميمػػكمتبف التيرب بػػ  كالضػػا ط  ممػػا االت ػػار 

 ( يذ  المتكسطات كااليدرا ات المعبارب .114، كب بف اليدكؿ )مستكل التد بؿك 

 (: المتكسطات الدسا ب  كااليدرا ات المعبارب  لعدمات طم   الميمكمتبف  ح114دكؿ )ي

 كمستكل التد بؿ.، دسب الميمكم  اكتساب مفايبـ التر ب  الرباضب االت ار 

  الميمكم

 

 مستوى

 التحصيؿ

 ضابطة تجريبية

 بعدي قبمي بعدي قبمي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

 3.31 9.64 2.79 8.14 3.12 16.20 2.54 9.80 منخفض

 4.30 15.35 4.28 12.58 3.36 17.38 2.77 12.50 مرتفع

 4.79 12.77 4.277 10.58 3.26 16.84 2.96 11.27 المجموع
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أف يياؾ  ركتان ظايرب   ح المتكسطات الدسا ب  لعدمات الطم   مما االت ار ( 114بددظ مف اليدكؿ )
معر   ما إذا كايت  بف ميمكمتح الدراس  )التيرب ب  كالضا ط (، كل اكتساب مفايبـ التر ب  الرباضب 

( α≤0.05) كلػد مستػػ  ميػ  إد ائبػالفركؽ الظايرب   ح المتكسطات الدسا ب  لعدمات الطم   ذات دالل
 (.214)  ككايت اليتائج كما  ح اليدكؿ ،(ANCOVA)الةيائح تـ استالداـ االت ار تدمبؿ التوابر

اكتساب مفايبـ لطم    ح االت ار لعدمات ا (ANCOVA) الةيائح (: يتائج تدمبؿ التوابر214يدكؿ )
 كالتفامؿ  بيإلما. كمستكل التد بؿ دسب طرب   التدربس  التر ب  الرباضب 

  

ميمكع  م در الت ابف
 المر عات

دريات 
 الدرب  

متكسط 
 المر عات

تبم  ؼ 
 المدسك  

مستكل 
 الدالل 

 *001. 83.14 449.10 1 449.10 االالت ار ال  مح

 *001. 37.99 205.19 1 205.19 الميمكم 

 55.1 35. 1.91 1 1.91 مستكل التد بؿ

 *011. 6.61 35.70 1 35.70 مستكل التد بؿ×الميمكم 

   5.40 59 318.67 الالطأ

    63 1295.00 الكمح

 (α ≤ 0.05دال  ميد مستكل الدالل  ) *

 النتائج المتعمقة بالمجموعة:

ؽ  بف متكسطح أداء طم   الميمكمتبف التيرب ب  ( أف تبم  )ؼ( المدسك   لمفر 214بددظ مف اليدكؿ )
  0.00، كاف مستكل الدالل  بساكم (99.33)يح  اكتساب مفايبـ التر ب  الرباضب كالضا ط   ح االت ار 

، أم أف يياؾ  ركتان ذات دالل  إد ائب   بف طم   كؿ مف (α≤0105)كيذ  ال بم  اتؿ مف مستكل الدالل  
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ب بف المتكسطات الدسا ب   (314) ط ، كلمعر   م در الفركؽ  اف اليدكؿ الميمكمتبف التيرب ب  كالضا
 المعدل  لدالت ار ال عدم دسب الميمكم :

 ال عدب  (:المتكسطات الدسا ب  المعّدل  كاألالطاء المعبارب 314اليدكؿ )

 .دسب الميمكم  اكتساب مفايبـ التر ب  الرباضب لمتوبر 

 الالطأ المعبارم  دلالمع  الدسا ب اتالمتكسط الميمكم 

 401. 16.61 التيرب ب 

 421. 12.98 الضا ط 

كيػػك اك ػػر مػػف متكسػػط  (64.57)( أف المتكسػػط المعػػدؿ لمميمكمػػ  التيرب بػػ  يػػك 314كبددػػظ مػػف اليػػدكؿ )
 ك ذلؾ تككف الفركؽ  بف الميمكمتبف ل الح الميمكم  التيرب ب .( 61.45)الميمكم  الضا ط  

 :ومستوى التحصيؿفاعؿ بيف المجموعة التالنتائج المتعمقة ب

 (6...)يح  مستكل التد بؿ( لمتفامؿ ما  بف الميمكم  ك ييد أف تبم  )ؼ (2.4) العكدة لميدكؿ  
اةر لمتفامؿ  بف  بكيدأم اي   (α≤0105)مف مستكل الدالل   أتؿكيح تبم   (0.01)كمستكل الدالل  بساكم 

 المفايبـ. الكتساب بف الفركؽ ال عدب  ( ب4.4كمستكل التد بؿ، كاليدكؿ )الميمكم  

 المعبارب  لمتفامؿ  بف الميمكم  كمستكل التد بؿ. كاألالطاء(: المتكسطات الدسا ب  4.4اليدكؿ )

         الحسابية اتالمتوسط التحصيؿ 
 معدلةال

 المعياري الخطأ

 601. 17.17 ميالفض الميمكم  التيرب ب 

 561. 16.05 مرتفع

 671. 12.02 ميالفض ط الميمكم  الضا 

 581. 13.94 مرتفع



77 

 

 (: أف ييالؾ  ركؽ  بف التفامؿ  بف الميمكم  كالتد بؿ، ل الح التد بؿ4.4بددظ مف اليدكؿ )
 الميالفض  ح الميمكم  التيرب ب .

 :الثاني بالسؤاؿالنتائج المتعمقة  1.1.2

 :اآلتحالسؤاؿ كبتعمؽ ذلؾ  اثيا   مف 

لدل طم   ال ؼ الةامف األساسح  ح  اتيايات الطم   يدك التر ب  الرباضب  مماالدراما ما اةر استالداـ 
، الطرب   االمتبادب (  دربس )الدراماالت تمؼ يذا األةر  االتدؼ طرب  ؟ ك يؿ بالمدارس ككال  الوكث 

؟  كمستكل التد بؿ  بف الطرب   كالتفامؿ  

الطم    ح  لدري  استيا اتاليدرا ات المعبارب  تـ دساب المتكسطات الدسا ب  كاالسؤاؿ لإليا   مف يذ  
كذلػػػػؾ  دسػػػػب  اتيايػػػػات الطم ػػػػ  يدػػػػك التر بػػػػ  الرباضػػػػب اسػػػػت اي  الميمػػػػكمتبف التيرب بػػػػ  كالضػػػػا ط  ممػػػػا 

 ( يذ  المتكسطات كااليدرا ات المعبارب .5.4، كب بف اليدكؿ )كمستكل التد بؿالميمكم  

 المعبارب  لعدمات طم   الميمكمتبف  ح (: المتكسطات الدسا ب  كااليدرا ات5.4يدكؿ )

 كمستكل التد بؿ.، دسب الميمكم  أداة االتيايات العممب 

 الميمكم 

 

 مستوى

 التحصيؿ

 ضابطة تجريبية

 بعدي قبمي بعدي قبمي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

لمتوسط ا

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

 1.88. 41.... 8.14. 11.24. 2.22. .42.2. 1.41. 4.11.. منخفض

 82... 14..4. ...2. ...41. 2.12. ...4.. 1.41 41.12. مرتفع

 1.14. 1..1.. 1.12. .2.1.. 8.... 4..48. 2.18. 41.11. المجموع
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الطم   مما  الستيا ات ح المتكسطات الدسا ب   أف يياؾ  ركتان ظايرب ( 5.4بددظ مف اليدكؿ )
 بف ميمكمتح الدراس  )التيرب ب  كالضا ط (، كلمعر   ما إذا  يدك التر ب  الرباضب االتيايات  ست اي ا

تـ ( α≤0.05) كلػد مستػػ  ميػ  إد ائبػكايت الفركؽ الظايرب   ح المتكسطات الدسا ب  ذات دالل
 (.6.4) ككايت اليتائج كما  ح اليدكؿ ،(ANCOVA)الةيائح استالداـ االت ار تدمبؿ التوابر

 دسب  يدك التر ب  الرباضب  الطم   التيايات (ANCOVA) الةيائح (: يتائج تدمبؿ التوابر6.4يدكؿ )
 .كمستكل التد بؿ  بف الطرب   التفامؿ ك طرب   التدربس

ميمكع  م در الت ابف 
 المر عات

دريات 
 الدرب  

متكسط 
 المر عات

م  ؼ تب
 المدسك  

مستكل 
 الدالل 

 *001. 181.88 8975.36 1 8975.36 االالت ار ال  مح

 *001. 13.71 676.69 1 676.69 الميمكم 

 631. 23. 11.48 1 11.48 مستكل التد بؿ

 *021. 5.11 252.17 1 252.17 مستكل التد بؿ ×الميمكم 

   49.34 59 2911.47 الالطأ

    63 15367.75 الكمح

 

 (α ≤ 0.05دال  ميد مستكل الدالل  ) *

 النتائج المتعمقة بالمجموعة:

( أف تبم  )ؼ( المدسك   لمفرؽ  بف متكسطح أداء طم   الميمكمتبف التيرب ب  6.4بددظ مف اليدكؿ )
 ، كاف مستكل الدالل  بساكم (69.96)يح  يدك التر ب  الرباضب است اي  االتيايات كالضا ط   ح 
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، أم أف يياؾ  ركتان ذات دالل  إد ائب   بف طم   (α≤0105)بم  اتؿ مف مستكل الدالل  كيذ  ال  )0(00.
ب بف المتكسطات  (7.4)كؿ مف الميمكمتبف التيرب ب  كالضا ط ، كلمعر   م در الفركؽ  اف اليدكؿ

 دسب الميمكم : ال عدب  يدك التر ب  الرباضب لدتيايات الدسا ب  المعدل  

 ال عدب  سطات الدسا ب  المعّدل  كاألالطاء المعبارب (:المتك 7.4اليدكؿ )

 دسب الميمكم  االتيايات العممب لمتوبر 

 الالطأ المعبارم المتكسط الدسا ح المعدؿ الميمكم 

 1.23 127.08 التيرب ب 

 1.28 120.42 الضا ط 

 

اك ر مف متكسط  كيك (609.01)( أف المتكسط المعدؿ لمميمكم  التيرب ب  يك 7.4كبددظ مف اليدكؿ )
 ك ذلؾ تككف الفركؽ  بف الميمكمتبف ل الح الميمكم  التيرب ب .( 600.20)الميمكم  الضا ط  

 

 :ومستوى التحصيؿالتفاعؿ بيف المجموعة النتائج المتعمقة ب

كمستكل الدالل   (1.66)ييد أف تبم  )ؼ( لمتفامؿ ما  بف الميمكم  كالييس يح  (6.4) العكدة لميدكؿ 
اةر لمتفامؿ  بف الميمكم  أم اي  بكيد  (α≤0105)مف مستكل الدالل   أتؿكيح تبم   (0.00)بساكم 

كمستكل التد بؿ كل الح التد بؿ الميالفض لمميمكم  التيرب ب  كالتد بؿ المرتفع  ح الميمكم  
 :المفايبـ الكتسابلفركؽ ال عدب  ( ب بف ا8.4الضا ط .كاليدكؿ )
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 المعبارب  لمتفامؿ  بف الميمكم  كمستكل التد بؿ.  كاألالطاءلدسا ب  (: المتكسطات ا8.4اليدكؿ )

ة الحسابي اتالمتوسط مستوى التحصيؿ 
 المعدلة

 المعياري الخطأ

 1.83 129.54 ميالفض الميمكم  التيرب ب 

 1.74 124.61 مرتفع

 1.96 118.89 ميالفض الميمكم  الضا ط 

 1.70 121.95 مرتفع

مستكل التد بؿ، ل الح  ك (: أف ييالؾ  ركؽ  بف التفامؿ  بف الميمكم 8.4بددظ مف اليدكؿ )
 التد بؿ الميالفض  ح الميمكم  التيرب ب .
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 ممخص نتائج الدراسة: 2..

كيكد  ركؽ دال  إد ائبان  ح إكتساب المفايبـ الرباضب  ت عان لمتوبر طرب   التدربس، كل الح  .1

 الميمكم  التيرب ب .

 ائبان  ح إكتساب المفايبـ الرباضب  ت عان لمتفامؿ  بف طرب   التدربس كيكد  ركؽ دال  إد .2

 كمستكل التد بؿ، كل الح التد بؿ الميالفض  ح الميمكم  التيرب ب .

كيكد  ركؽ دال  إد ائبان  ح إتيايات الطم   يدك التر ب  الرباضب  ت عان لمتوبر طرب   التدربس،  .3

 كل الح الميمكم  التيرب ب .

دال  إد ائبان  ح إتيايات الطم   يدك التر ب  الرباضب  ت عان لمتفامؿ  بف طرب    كيكد  ركؽ .4

 التدربس كمستكل التد بؿ، كل الح التد بؿ الميالفض  ح الميمكم  التيرب ب .
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 الفصؿ الخامس:

 مناقشة النتائج والتوصيات

 المقدمة 1.1

 ائج الدراسةتمناقشة ن 1.1

 التوصيات 1.1
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 لفصؿ الخامس:ا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ة النتائج والتوصياتشمناق

 المقدمة 1.1

ةر الدراما  ح اكتساب مفايبـ التر ب  الرباضب  لدل طم   ال ؼ الةامف تددبد أ إلايد ت يذ  الدراس  

  ح مدارس ككال  الوكث كاتياياتإلـ يدكيا. األساسح

لرباضب  الميكم تدربسإلا لطم   ال ؼ الةامف اتر ب  كلتد بؽ يذا الإلدؼ تـ ت مبـ مادة تعمبمب  لمفايبـ ال

لمعر    أداة الطرب تبف االمتبادب  ك الدراما، كتـ تط بؽ االت ار اكتساب المفايبـ كاستالداـ  األساسح

اتياياتإلـ يدك المادة ت ؿ ال دء  المعالي  التيرب ب  ك عد االيتإلاء ميإلا، كتـ تدمبؿ اليتائج كمرضإلا، ك بما 

   لإلذ  اليتائج.مياتش بأتح
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 مناقشة النتائج. 1.1

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الوؿ. 1.1.1

 مدارس  ح األساسح الةامف ال ؼ طم   لدل الرباضب  التر ب  مفايبـ اكتساب  ح الدراما استالداـ ةرأ ما

التفامؿ  بف ك ( االمتبادب  الطرب   ، الدراما) التدربس طرب    االتدؼ األةر يذا بالتمؼ كيؿ ؟ الوكث ككال 

 التد بؿ؟ مستكلالطرب   ك 

 بف متكسطات  (:α≤0.05) ميد مستكل الدالل  إد ائبان  دال   ركؽ ييالؾ أفيتائج الدراس   أظإلرت

 الميمكم  كل الح التدربس، طرب   لمتوبر ت عان  الرباضب  المفايبـ إكتسابمدمات الطم   مما االت ار 

لمفايبـ التر ب   أ ضؿبددث اكتسا ا  كالطرؽ الددبة  المعتمد مما طرب   الدراماالتدربس  أف، أم التيرب ب 

 ،(2008)اال رايبـ ،(2007)الر بعافالرباضب .كتتفؽ يذ  اليتائج لمدراس  مع يتائج دراسات 

 ،(2008)شربؼ ،(2004)دا ظ ،(bunker and thorpe1986) كةكرب  يكر ،(butler,2006) تمر

 (.2010) (، الإلكامش 2008، م ؿ)(2007)ال مكم

المالتمف   ح المكاد الدراسب   كأمرا    استراتبيبات الدراما  أسمكبتتفؽ مع الدراسات التح ط  ت  أيإلاكما  

 أ ك ،(2006)العمكش ك( 2009)يداؼ كأ ك( 2004)  بكمحكالدراسات يح  األالرل

 يبك ،(7Falkanofa,20)، الكايك ا(O'Gara,2008)،اكيارا(Gungor,008)يكييكر،(2008)غزال 

 المسامبد، (Pardun,2004) اردكف، (2005) الرشداف ،(Hui& Lau,2006)كلك

 (.Hitchcock199)،يبتشككؾ(1997)،الوكؿ(Hughes2000)،يبكز(2000)مفضح،(2003)
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 االت ار مما الطم   مدمات متكسطات فب (: α≤0.05) إد ائبان  دال   ركؽ كيكداليتائج  أظإلرتكما 

  ح الميالفض التد بؿ كل الح التد بؿ، كمستكل التدربس طرب    بف لمتفامؿ ت عان  اضب الرب لمفايبـ

 .التيرب ب  الميمكم 

اكتساب الطم   لمفايبـ التر ب  الرباضب   أفكالتح دلت مما  األكؿفسبر اليتائج المتعم    السؤاؿ كبمكف ت

 أفف درسكا  الطرب   االمتبادب ،    الذب اممب  مف الطم كأكةر أ ضؿكالذبف درسكا  طرب   الدراما كايت 

كالفعالبات  األيشط تبام   عدد مف بيالرط  بإلا مف الدؿ  لممتعمـ  بئ  تفاممب  أتادتطرب   الدراما 

كالتكتر التح تتبد  الدراما لإلـ، كيذا ما ال  كالتشكبؽ كاثةارةالمالتمف  كالمتعددة  ح ضكء اليشاط المستمر 

الدراما  أف كما ،ايشبط أكمإلما كاف المعمـ متفامد تك ر  لإلـ  أفدب   ح التدربس تستطبع الطرب   االمتبا

مممكا كميمكم  ككفربؽ  وب  تد بؽ  كأيإلـلم باـ  ايياز المإلم ،  األ راد مسؤكلب  مما كؿ  رد مف  أل ت

 ذلؾ إلا إضا  ، الفربؽ  أ راد ادؿ المعمكمات  بف د التعاكف كالة   كتبتيسمما بعمؿ مما  ،الإلدؼ اليإلائح

بككيكا ممب  كبييزك ، يـ  أفمالـ متالبؿ بد كي  كب رركف  ب  ما بربدكف  إلا  األطفاؿالدراما تد ع  

 التح بتم ا كبم ف الطد ح  بإلاال رار كممبإلـ المسؤكلب ، كيذا ما ال تك ر  الطرب   االمتبادب   أ داب

  ح التع بر. إفم ف لإلـ المعمكمات ت أكتكامد العمؿ كيـ مف تفرض 

مف الفرح كالمشارك  كالتفامؿ  أيكاءطرب   الدراما زادت مف دا عب  الطم   يدك الد  ، دبث سادت إف 

 درت  مما اكتشاؼ المعمكم   يفس  ك التعاكف مع زمدئ ، كيذا ما لدل الطدب ل االبيا ح كالة    اليفس

  ا لميتائج  ر   لذكم التد بؿ الميالفض ك رت يذ  الطرب   ك ب عب تد ب    الطرب   االمتبادب ، ل د 

يذ  الفئ   أفكيذا دلبؿ كاضح  ، ح ر ع تد بمإلـ  شكؿ كاضح ك يس   اك ر مف ذكم التد بؿ المرتفع

تالريإلـ مف ككيإلـ طدب  ،طرؽ ددبة  كالدراما إلاالتح تشكؿ يس   ك برة  ح  فك يا كمدارسيا  داي  

ب   االمتبادب  مدي   شكؿ مممكس.  التالح  اف يذ  ع الطر طذكم تد بؿ ميالفض، كيذا ما لـ تست



86 

 

 الطرب   كايت مدئم  لمطر بف مف ذكم التد بؿ الميالفض كالمرتفع كيذا  التالح بشمؿ يمبع الفئات

ذكم التد بؿ الميالفض  ح  األطفاؿالمكيكدة  ح مدارسيا، ككاف لإلذ  الطرب   تدرة ك برة  ح د ع يؤالء 

مكالتع بر مف تدراتإلـ  ،  فد مممت الدراما مما تكضبح ما يك غبر كاضح، كمما  إلـ ما يك غبر اياتإلـكا 

يتايإلامفإلكـ مف الدؿ تعمبؽ المعايح  ، دبث شكمت يذ  الطرب   لمطم   المستكبات المالتمف   بدءـ ما  كا 

 دءـكت، يذا كم  تكا ؽ كاثدساسكتكا ؿ كاستالداـ تدرات اليسـ المالتمف  كالع ؿ كالعاطف   ات اؿ أداة

تادربف مما االيالراط  اليشاط التعمبمح الدرامح، كيذا ما  أيفسإلـمع ذكم التد بؿ الميالفض الذبف كيدكا 

 ال تستطبع الطرب   االمتبادب   ح التدربس تد ب    شكؿ ك بر.

 ائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني.مناقشة النت 1.1.1

  ح األساسح الةامف ال ؼ طم   لدل باضب الر  التر ب  يدك الطم   اتيايات مما الدراما استالداـ اةر ما

( االمتبادب  الطرب   ، الدراما) التدربس طرب    االتدؼ األةر يذا بالتمؼ كيؿ ؟ الوكث ككال  مدارس

   التد بؿ؟ كمستكل الطرب    بف كالتفامؿ

 ري د  ح ( α≤0.05) ميد مستكل الدالل  إد ائبا دال  ا ركت ييالؾ أفيتائج السؤاؿ الةايح  أظإلرت

ك بف دري  اتيايات  ،  ح الميمكم  التح درست  طرب   الدراما الرباضب  التر ب  يدك الطم   اتيايات

أم  ،التيرب ب  الميمكم  أ راد ل الحيدك التر ب  الرباضب  كالتح درست  الطرب   االمتبادب  كذلؾ  الطم  

 تيايات يدك التر ب  الرباضب .التدربس المعتمد مما طرب   الدراما اددث تدسيا ممدكظا  ح اال أف

 الطم   اتيايات دري   ح(  α≤0.05)ميد مستكل الدالل   إد ائبان  دال   ركؽ يكدكذلؾ  بيت اليتائج ك ك 

 الميالفض التد بؿ كل الح التد بؿ، كمستكل التدربس طرب    بف لمتفامؿ ت عان  الرباضب  التر ب  يدك
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   ر مف الطمك م   ذكم التد ؿ الميالفض زادت  يس   ااتيايات الط أف، أم التيرب ب  الميمكم   ح

 ذكم التد بؿ المرتفع يدك التر ب  الرباضب .

م   يدك التر ب  الرباضب  مع االتدؼ طكتتفؽ يتائج يذ  الدراس  مع الدراسات التح تددةت مف اتيايات ال

  كيامع ،(2003)ح ك ال ،(Mack,2004)ماؾالميإلج الذم ط ؽ  ح يذ  الدراس  كيذ  الدراسات يح 

كما اتف ت يتائج يذ  الدراس  مع يتائج دراس  ( Carlson1994)  كارسكف ،(2009)يا ر ،(2010)

 األةر أف كيددظ االتيايات توببر مما الرباضب  التر ب  م ادئ م رر ةرأ تاست كالتح( 2001)الطكبؿ

 .الرباضب  التر ب  د ؿ مف أبضا كاف ييا

عم    إلذا السؤاؿ  اف المادة التعمبمب  الم يب  ك ؽ طرب   الدراما ك رت الفر   كبمكف تفسبر اليتائج  المت

كالتح ر ما أسإلمت  ح تيمب  االتيايات يدك التر ب  الرباضب ،  ،لتك بر اك ر مدد مف اثةارة كالتشكبؽ

طالب دبث أف تيمب  االتيايات بتطمب تك بر كتكظبؼ استراتبيبات تدربس مياس   كمدئم  تيعؿ مف ال

 ح مممب  التعمـ، كما ك رت األيشط  التح ط  ت  ح طرب   الدراما اثمكايبات التح   امدن  كمشاركان  مدكران 

كالتح تؤدم إلا امتدؾ األ كار كالمإلارات المالتمف ،  ،سامدت  ح تيمب  االتيايات يدك التر ب  الرباضب 

شامم  ك دبد   الطرب   االمتبادب ، لكي    تيمب  االتيا  ال بترتب   ط  ما ب دـ لمطم   مف معمكمات

مماؿ الفكر كالتأمؿ كالمشارك  ف مكاتؼ كأيشط  تتطمب مف الطم   إبرت ط  استالداـ طرؽ تدربس تتضم

كالتكا ؿ كاالكتشاؼ كالتع بر مف األ كار كالتالبؿ، كيذا ما تك ر  طرب   الدراما  شكؿ  عاؿ ك ياء، أبضان 

ر السمككبات التح تتطم إلا االتيايات يدك الرباض ،   د ك لتعمبمح المدئـ لظإلك رت طرب   الدراما المياخ ا

ةارة دا عبتإلـ يدك التعمـ.  أسإلمت  ح تعزبز ة   الطدب  أيفسإلـ كا 

الفر   لذكم مستكل التد بؿ الميالفض  ح التع بر مف مكيكياتإلـ كاتياياتإلـ مف الدؿ  أمطتل د 

 الدراما.ة مما ذلؾ كيح طرب   ر تكظبؼ طرب   تاد
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 التوصيات. 1-1

  اثستاد الا يتائج الدراس  السا     إف ال ادث بك ح  ما بمح:

 المفايبـ التح بركيإلا  ثكساب الطم  التر ب  الرباضب  دركسإلـ ك ؽ طرب   الدراما  ب يح معممك أف

 الممارس. ضركرب  لإلـ دسب ال بئ  كالفئ  العمرب  كاليشاط

 طرب   الدراما لما تد    مف  ائدة لدل الطم  .المعممبف كتدرب إلـ مما  تأيبؿ 

 غبػر التػح كردت  ػح يػذ   أالػرلل دػث طرب ػ  الػدراما ممػا متوبػرات  أالػرلكدراسػات   دػكث إيراء

 الدراس  ك ح م اح أالرل.

  التر بػػ  الرباضػػب  لمػػا لػػ  مػػف   ػػح التر بػػ  الرباضػػب  مػػف ت ػػؿ معممػػحالتركبػػز ممػػا اليايػػب اليظػػرم

   مإلما تدت أم ظركؼ. األشكاؿشكؿ مف   أماي  ال ب ح ك  لميايب العممح أيمب 
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، رسال  مايستبر غبر دراسة تحميمية لمعالقة بيف الدراما والرياضة(.  2008) اال رايبـ، يماي . -

 .األردف، مماف، األرديب ميشكرة، اليامع  

 مدا ظ  الرباضب   ح التر ب  درس يدك الةايكب  المدارس طم   اتيايات(. 2010.) تدح يامع، أ ك -
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 .غزة ،اثسدمب  اليامع  ميشكرة، غبر مايستبر رسال  ،الساسي السابع الصؼ طمبة لدى

ميشكرات لتربية الرياضية وطرائؽ تدريسيا، ا (.2002).يابؼ كسعادة،يمرة، مدمد  أ ك -

  يامع  ال دس المفتكد .

التعميمي في تدريس بعض موضوعات النحو العربي (. اثر استخداـ المسرح 2009يداؼ، رائد.) أ ك -

 رسال  مايستبر غبر ميشكرة، اليامع  اثسدمب ، غزة. عمى تحصيؿ طمبة الصؼ الثامف الساسي،
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موسوعة التدريب الميداني لمتربية (. 2000أ ك يري ، مكاـر كزغمكؿ مدمد كرضكاف، رضكاف.) -

 مركز الكتاب لميشر، ال ايرة، م ر. الرياضية،

الرياضية الجماعية في  اللعاباثر برنامج متعدد الوسائط لتدريس ميارات (. 2007م، المبؿ.)ال مك  -

،رسال  دكتكرا  والتحصيؿ المعرفي واتجاىات طمبة الصؼ الثامف الساسي نحوه يالميار  الداءمستوى 

 غبر ميشكرة، اليامع  األرديب ، مماف، األردف.

 الممؾ يامع  لطال ات ال ديح اليشاط ممارس  أيمب  يدك المرأة اتيايات(. 2003) كاظـ  ك الح، -

 .120-103 ،(1) 4 .والنفسية التربوية العمـو مجمة. السعكدب  العر ب  المممك   ح  ب ؿ

(.  ياء االت ار معر ح لممدرب العر ح  ح رباض  اليم از ، 1985 بكمح، مدلح كالكتاد،مدمد. ) -

 (.1986)، ال ايرة، م ر.83-63، 3، طةالمؤتمر الدولي لمشباب والرياض

 مدارس  ح الرباضب  األيشط  ممارس  يدك الةايكب  المردم  طم   اتيايات(. 2009.)رمزم يا ر، -
 . مسطبف غزة، األت ا، يامع  ،417-358 ،(2)17 اإلسالمية، الجامعة مجمة غزة، تطاع مدا ظات

 تنمية في أثره ودراسة الحركية القصص تخداـباس مقترح برنامج اثر .(2004).دممح شع اف، دا ظ  -

 رسال  .االبتدائي الوؿ الصؼ تالميذ لدى الحركي واالبتكار الحركية الميارات وبعض المعرفي التحصيؿ

 .م ر سكياج، يامع  ، دكتكرا 

مكت   األييمك الددبة ،  كر سعبد،  أصوؿ المعب والتربية الرياضية،(. 1992الدمادمح، مدمد.) -

 م ر.

 .األردف, مماف، اليامعح الكتاب دار ,3ط، واستراتيجياتو التدريس طرائؽ (.2003)مدمد، الدبم  -
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، دار الفكر العر ح، أسس بناء برنامج التربية الرياضية(. 1990الالكلح، أمبف كالدمادمح،مدمد.) -

 ال ايرة م ر.

 كر العر ح، ال ايرة، م ر.، دار الف13ط  التربية الرياضية المدرسية،(. 1994.) أيكرالالكلح،  -

اإلطار المفاىيمي ، اختبارات المعرفة  -(. المعرفة الرياضية1999الالكلح، أيكر كمياف، مدمكد.) -

 دار الفكر العر ح، ال ايرة، م ر. الرياضية،

  ح الةايكب  المردم   ح الرباضب  الممارس  دكر(.  1983.) الدبف البر ، مكبص ، كماؿ دركبش، -

 وبحوث لمدراسات العممي المؤتمراليامع ، كطم   التركبدب  كال رامج الرباضح اليشاط رس مما استمرار

 (.1984) م ر دمكاف، يامع  .193 ص باإلسكندرية، الرياضية التربية

كالتيسبؽ التر كم،  اثمدـمركز  توظيؼ الدراما في عمميتي التعميـ والتعمـ،(. 2002الريعح، سكزاف.) -

 ال برة،  مسطبف.

 ، بابؿ جامعة ، الرباضح اليشاط يدك السمبمايب  يامع  طم    عض اتيايات ، 2006 ، أيكر ، ردبـ -

 ، العراؽ.60-50( ص 5) 2

 القدرات بعض عمى(  دراما مسابقات، ألعاب،)  متنوع برنامج أثر(. 2007.) مكاطؼ الر بعاف، -

في مدينة  الساسيالصؼ الثالث والرابع  في التعمـ صعوبات ذوي مف الطفاؿ لدى واالنفعالية  الحركية

 .مماف األرديب ، اليامع  ميشكرة، غبر دكتكرا  رسال  ،عماف 
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 الخامس الصؼ طمبة تحصيؿ في التعميمية الدراما طريقة اثر .(2005). مبسا رايب  شداف،الر  -

 آؿ يامع  كرة،ميش غبر مايستبر رسال  والوطنية، االجتماعية التربية مبحث في بالتعمـ واالحتفاظ

 ، األردف.ال بت

  عض تعمـ  ح الرباضب  التر ب  تدربس أسالبب  عض استالداـ تأةبر(. 2008.) إسمامبؿرضا،  -

 .34-1(، ص 1) 9،مجمة عمـو التربية الرياضية، البد كرة مإلارات

، اثسكيدرب ، دار الك اء، 2ط وتأىيؿ معمـ التربية الرياضية، إعداد تكنولوجيا(. 2004زغمكؿ، مدمد.) -

 م ر.

، تدريس أساليب(.2005).مابش، زبتكف -  .األردف، مماف، كالتكزبع لميشر الشركؽ دار العمـو

 ، دار الفارا ح،  بركت.1، ط(. التربية المسرحية2008زبف الدبف، يشاـ.) -

 ر.، مالـ الكتب، ال ايرة، م 1، )تريم : أمؿ  دتح(، طالدراما والطفؿ(. 2003سكس، ي ر الدبف.) -
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 .2057 -2487(، ص 9)25، ميمد مجمة جامعة النجاح لألبحاث
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 .األردفار د، 
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 .167-166 ص ،(24)الميمد ،لحـ مجمة جامعة بيت .لدـ  بت يامع   ح الم كرة الطفكل  مر ح  ريامج

 . مسطبف لدـ،  بت
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 (:.ممحؽ )

 في تدريس الطريقة االعتيادية دليؿ المعمـ

 الرحيـ الرحمف اهلل بسـ

 م دم :

كالتمربيػػات  الرباضػػبات أيػػكاعالكةبػػربف ميػػا ميػػد سػػماع تع بػػر )التر بػػ  الرباضػػب (:مالتمؼ  أذيػػاف إلػػابتػػراكد 
 لميايب اليظرم  ح ذلؾ التع بر. إيمالإلـع ال ديب  م

يح التر ب  الشامم  لمفرد مػف  إيما التر ب  الرباضب  لبست ميرد تمربيات كالعاب رباضب  كما بظف المعظـ 
يمبع اليكادح ال ديب  كالدركب  كااليتمامب ,كما تسامد  مما االرت اء  المستكل المعر ح كالة ا ح  االتدؼ 

 اضب  كتعدديا.الرب األيشط  ألكاف

 كاألساسػح األكدػدتككبف الفرد مف اليادب  اليسمب    ط كلبس يك غرضػإلا  إلا التر ب  الرباضب  ال تإلدؼ 
تكػػكبف الفػػرد تككبيػػا متزيػػا مػػف يمبػػع يكادبػػ  اليسػػمايب   إلػػاكاشػػمؿ , إلػػح تسػػعا  أسػػما أغراضػػإلا أف ػػؿ 

 المعر ب . كأبضاكالالم ب  كالع مب  كااليتمامب  كاليفسب  

 ميتمع . أ رادا  ضد مما بكتس   الفرد مف معمكمات تتعمؽ  ال د  كالتعامؿ مع كيذ

مػػادة التر بػػ  الرباضػػب  لبسػػت ميػػرد تمربيػػات كالعػػاب كمػػا بظػػف المعظػػـ  إلػػح  دػػر  أفممػػا سػػ ؽ بت ػػبف ليػػا 
رم كاسػػػع كمػػػزبج  ػػػبف المػػػادة اليظرب )المعر بػػػ ( كالعممبػػػ ، كالػػػر ط  ػػػبف اليػػػاي بف مإلػػػـ يػػػدا،  اليايػػػب اليظػػػ

التركبػػز ممػػا اليايػػب اليظػػرم  ػػح  أفبفترتػػا كمػػف كيإلػػ  يظػػر ال ادػػث  أالبيػػب  تسػػمافيمػػا  إيمػػاكالعممػػح 
التر ب  الرباضب  مإلـ كما يك داؿ اليايب العممح الذم يؿ ايتمػاـ معممػح التر بػ  الرباضػب  مي ػب ممبػ  

 مح مف مادة التر ب  الرباضب . اليايب العم إر ات  أيمب لميايب اليظرم كالذم بوفؿ المعظـ   إيمالإلـمع 

مػػػف ييػػػا يػػػاءت لم ادػػػث  كػػػرة ت ػػػمبـ كدػػػدة تر بػػػ  رباضػػػب  تػػػدرس  ػػػح ال ػػػؼ دالإلػػػا كدػػػاؿ  ػػػاتح المػػػكاد 
 الدراسب .

كتد تـ ت ػمبـ يػذ  الكدػدة  عيابػ   عػد  تػرة مػف ال دػث كالتمدػبص دبػث تضػميت يػذ  الكدػدة سػت  مفػايبـ 
كتػد تػـ ايت ػػاء يػذ  المفػػايبـ  األساسػػحم ػ  ال ػػؼ الةػامف رباضػب  ذات  ػم  كةب ػػ    عضػإلا لبػػتـ تعمبمإلػا لط
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 عياب   دبث تياسب المستكل العمرم لطدب تمؾ المردم  كايتماماتإلـ الرباضب ، يذا كتد  ػبف ال ادػث  ػح 
 كاألدكاتكػػػؿ درس مػػػف يػػػذ  الكدػػػدة كػػػؿ مػػػا بمػػػـز المعمػػػـ كمػػػا تػػػد بتسػػػاءؿ ميػػػ  مػػػف زمػػػف لمػػػدرس كالكسػػػائؿ 

 كالمدتكل كتد  بف طرب   التدربس  التف بؿ. ؼاأليداالمستالدم  ككذلؾ 

 إلايذا كتد تضميت الكددة المفايبـ التالب  كالتح تسمإلا ال ادث دسب رؤبت  كال رت  الطكبم   ح التدربس 
 اةيتح مشرة د   كيذ  المفايبـ يح:

يشػػطات المالرباضػػح،  الشػػوب الرباضػػح، العػػدكاف، ك التع ػػب الرباضػػح، ك العيػػؼ الرباضػػح، ك تمػػؽ الميا سػػ 
 الرباضب .

تػػد ك  ػػت  ػػح ايت ػػاء المفػػايبـ كت ػػمبـ الػػدركس كتكضػػبح كػػؿ مػػا بمػػـز المعمػػـ  أكػػكف أفرايبػا مػػف اهلل تعػػالا 
 لتدربس يذ  الكددة.

 كاهلل كلح التك بؽ.)ال ادث(                                                                        
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 (قمؽ المنافسة)  الولى الحصة :الدرس الوؿ

 الوسائؿ والدوات المستخدمة:السبورة والطباشير

 الزمف:حصة واحدة.

 :الىداؼ

 بكضح الطالب مفإلـك تمؽ الميا س . أف

 تمؽ الميا س . أتساـبذكر الطالب  أف

 بكضح الطالب الم  كد  أتساـ تمؽ الميا س . أف

 بعدد الطالب مظاير ال مؽ السم ح. أف

 المحتوى :

دػػػد ك بػػػر  إلػػػادسػػػب مسػػػتكا  كيػػػك بػػػرت ط   اسػػػم ب أك اابيا بػػػ إمػػػاإلػػػـك تمػػػؽ الميا سػػػ : كيػػػك دػػػا ز بكػػػكف مف
  الالكؼ.

 تمؽ الميا س : أتساـ

 : الذم بد عؾ لأل ضؿ كبدفزؾ.القمؽ االيجابي*

 .أدائؾ: الذم بر كؾ كبؤةر مما القمؽ السمبي*

 *مظاىر القمؽ السمبي وىي:

 التكتر كال ك ا لبم  الميا س . -1
 رم  ي ضات ال مب.س -2
 كةرة التفكبر. -3
 التشتت. -4
 الضبؽ. -5
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 :والنشطة الساليب

 دتائؽ(: 5كتككف مدت  ) : التمييداكالن 

ب كـ المعمـ   تإلبئ  الطدب لمكضكع الدرس اليدبد  عيكاف)تمؽ الميا س  ( كذلػؾ مػف طربػؽ مػرض م طػع 
  بدبك ت بر بكضح  ب  مفإلـك ال مؽ لطد   .

 دتب  (: 25ت )كتككف مد العرض ةايبا: 

ممػا شػايدك  الػدؿ  كبسػألإلـالطدب  أماـ.ب كـ المعمـ الدؿ العرض  مياتش  م طع الفبدبك الذم مرض  1
 استطامكا التك ؿ لمفإلكـ ال مؽ  شكؿ ماـ إذاالفبمـ كما 

دبػث بسػألإلـ مػف  شػعكريـ  اثيسػاف.ب كـ المعمـ  الددبث مف مكتؼ دبػاتح بسػ ب ال مػؽ التيا سػح لػدل 2
 عػػض الطػػدب لبتك ػػػمكا  إيا ػػاتممػػا السػػ كرة مػػػف الػػدؿ  األ كػػارا المكتػػؼ  بيمػػا بػػػدكف  عػػض تيػػا  يػػذ
دػد  إلػاابيػا ح دسػب مسػتكا  كيػك بػرت ط  أكسػم ح  إمػاتعربؼ تمؽ الميا س  كيك)دا ز بككف  إلا اليإلاب  

 ك بر  الالكؼ(.

  بػػ   أمػػاـلػػؾ التعربػػؼ مػػف طالػب تردبػػد ذ أكةػػر.ب ػـك المعمػػـ  تمالػػبص التعربػػؼ ممػػا السػ كرة كبطمػػب مػػف 3
 . إلبإلـالطم   لبتأكد مف ك كؿ المفإلـك 

 سا رة مما طد   مةؿ : أسئم  لميا س  دبث ب ـك المعمـ  طرح تمؽ ا أتساـ إلا.بتطرؽ  المعمـ  عديا 4

 يؿ مايبت بكما مف ال مؽ؟  -

 دادة  تعرضت  بإلا لم مؽ؟ أكاذكر مكتفا  -

 لؾ؟ يؿ كاف ذلؾ ال مؽ ذا  ائدة  اليس   -

 يؿ كايت يتائي  مدمكدة؟ -

التػح يػح م ػارة مػف تسػمبف:  كيكذا بستمر المعمـ  طرح األسػئم  دتػا بتك ػؿ مػع طد ػ  إلػا أتسػاـ ال مػؽ
مػف الدبػاة. كميإلػا ب. مػا يػك  أمةمػ كبعطػح  أدائػؾما يك سم ح: كال مؽ الػذم بر كػؾ كبػؤةر ممػا   ميإلا أ.

ال مؽ  أتساـمما ذلؾ  عديا ب ـك المعمـ  تمالبص  أمةم  إمطاءابيا ح كالذم بد عؾ لأل ضؿ كبدفزؾ .مع 
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لبتأكػػد مػػف تػػدرتإلـ ممػػا تعػػداديا كبطمػػب مػػيإلـ  األيػػكاعمػػف تمػػؾ  أالػػرلممػػا السػػ كرة كبسػػاؿ الطػػدب مػػرة 
 تمالبص ما تـ كتا ت  مما الس كرة مما د اتريـ.

   لبتمكيكا مػف الدلإلػا مػف مما طد أسئم  طرح مدة  كأتسام مفإلكـ ال مؽ  أيإلاب كـ المعمـ  عدما  اآلف.5
بطردإلا مما الطدب: يؿ س ؽ  أفالتح بمكف لممعمـ  األسئم مظاير ال مؽ السم ح كمف يذ   إلاالك كؿ 

 أمةم االبيا ح؟ دبث بكمؼ المعمـ طم ت   سرد  أكال مؽ سكاء السم ح  أيكاعيكع مف  إلا أددكـكاف تعرض 
االبيا ح. ةـ ب كـ  سؤاؿ الطم    أكال مؽ سكاء السم ح  أيكاعف مف كاتع الدباة كايكا تد تعرضكا  بإلا ليكع م

ةػػػـ ب ػػػـك المعمػػػـ  ذاؾآيػػػالسػػػم ح مػػػف مشػػػامريـ كدػػػالتإلـ الػػػذبف سػػػردكا مكاتػػػؼ كػػػايكا تػػػد تعرضػػػكا  بإلػػػا لم مػػػؽ 
  التعاكف مع الطدب ك يذ  المظاير يح: إلبإلاتمؾ المظاير التح تك ؿ  أيـ تمالبص 

 تر. ب   التك  اثيسافبشعر  أف -1

 كسرم  ي ضات ال مب.  -2

 كةرة التفكبر كالضبؽ. -3

 دبث بدكيإلا المعمـ مما الس كرة لبتمكف يمبع الطم   مف رؤبتإلا كمف ةـ تمالب إلا مما د اتريـ. 

 دتائؽ(:10: كمدتإلا )الخاتمةةالةا:  

كا المكضػكع، يمبػع الطػدب تػد  إلمػ أفب كـ المعمـ  بإلا  إيماؿ ما تـ الددبث مي  مػع الطػدب لمتأكػد مػف 
 الطدب. أذيافتراكد  أسئم مف أم  اثيا  ككذلؾ 

 دتائؽ(:5: كمدت )التقويـ را عا: 

 دكؿ ما تـ شرد  سا  ا لتة بت المعمكمات لدل الطدب مةؿ: أسئم ب ـك المعمـ  طرح 

 تمؽ الميا س ؟  أتساـما يح 

 تمؽ الميا س ؟ أتساـكضح الم  كد  كؿ تسـ مف 

 م ح؟ مدد مظاير ال مؽ الس
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      (قمؽ المنافسةالدرس الوؿ ، الحصة الثانية )

 المستخدمة :السبورة والطباشير. والدواتالوسائؿ 

 :الىداؼ

 تمؽ الميا س  ال ديب . آةاربعدد الطالب  أف -

 تمؽ الميا س  اليفسب . آةاربعدد الطالب  أف -

 المسامدة مما ظإلكر تمؽ الميا س .بذكر الطالب العكامؿ  أف -

 لمحتوى:ا

 تمؽ الميا س  ال ديب  كيح: آةار -

 .اضطراب ال مب 
 .ت مص المعدة 
 .الشعكر  اثرياؽ 

 تمؽ الميا س  اليفسب  كيح: آةار-

 .التكتر 
 .الالكؼ 
 .  الكآ 

 العكامؿ المسامدة مما ظإلكر تمؽ الميا س  كيح: -

 . الشعكر  عدـ االستعداد كاليايزب 
   األسرب التر ب. 
 الدكر السم ح لممر بف. 
   اثمدـسم ب . 
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 :والنشطة الساليب

 دتائؽ(: 5كمدت  ) التمييد :اكالن 

كمظػػاير  دبػػث بسػػاؿ  كأتسػػام ب ػػـك المعمػػـ  مرايعػػ  الطػػدب  الد ػػ  السػػا    دػػكؿ تعربػػؼ تمػػؽ الميا سػػ  
ت دبمب  لبتأكد مف تمكيإلـ مػف المكضػكع الػذم تػـ شػرد   ػح الد ػ  السػا    كمػف  أسئم المعمـ طد   مدة 

 التح بمكف طردإلا: األسئم  يذ 

 مف ميكـ بعرؼ لح تمؽ الميا س ؟ -1
 زمدئ ؟ أماـتمؽ الميا س  مف ب ـك  تعداديا  أتساـ إلال د تعر يا  ح الد   السا      -2
 تمؾ المظاير؟ أيـلم مؽ السم ح مدة مظاير كيا تد تعرضيا لإلا  ح الد   السا    ما  -3

 دتب  (:25كتككف مدت  ) لعرضةايبا: ا

 الميا س  تد تككف: أفالميا س  السم ح دبث بكضح لمطدب   أتساـبكضح المعمـ  ب   .دبث1

 )مظايريا(:  أمراضإلاأ.  ديب  :كمف  

 اضطراب كممؿ ضر ات ال مب. -

 ت م ات معكب . -

 الشعكر  اثرياؽ.-

 )مظايريا(: أمراضإلاب. يفسب : كمف 

 الشعكر  التكتر. -

 الالكؼ كالكآ   . -

 أمػػاـلمعمػػـ  تمالػػبص مػػا تػػـ الدػػدبث ميػػ  مػػف مظػػاير ل مػػؽ الميا سػػ  السػػم ح ممػػا السػػ كرة . عػػديا ب ػػـك ا2
 الطدب دتا بتمكف اليمبع مف رؤبت  ك التالح تمالب   مما د اتريـ.
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 كاأللعػػابممػػا يػػذا اليػػكع كالميا سػػ   ػػبف الم ػػح كػػاس العػػالـ لكػػرة ال ػػدـ  أمةمػػ .ةػػـ ب ػػـك المعمػػـ  إمطػػاء 3
 شعرب  مةد. أك ح مسا    ة ا ب  المشارك   أكاالكلم ب  

 عديا ب كـ المعمـ  تكضبح العكامؿ المسامدة مما ظإلػكر يػذا ال مػؽ، كميإلػا: مػدـ االسػتعداد دبػث ب ػـك .4
 تكضبح  الم  كد  عدـ االستعداد،) كيك مدـ يايزب  الدمب لممشػارك  ( دتػا بسػتكم   الطػدب ككػذلؾ 

زبادة ذلؾ اليكع مػف ال مػؽ كمػا لإلػا مػف دكر  ػارز  أك ح الدد مف  األسرب ب كـ المعمـ  تكضبح دكر التر ب  
المياسػػ   ، ككػػذلؾ دكر المػػدر بف  األيػػكاءكالتعزبػػز كتػػك بر  األيػػؿ ػػح ذلػػؾ الميػػاؿ ) مػػدـ تػػك بر الػػدمـ مػػف 

 ح زبادة مظاير ال مؽ السػم ح  زبػادة الضػوط ممػا الدم ػبف كر ػع  إغفال السم ح الذم بمعب دكرا ال بمكف 
السػػم ح كممػػا المعمػػـ تكضػػبح ذلػػؾ لمطػػدب  اثمػػدـ  أبضػػان تكتعػػات مػػيإلـ ، كمػػف العكامػػؿ الإلامػػ  سػػ ؼ ال

ممػا كػؿ مامػؿ مػف تمػؾ العكامػؿ  عػد االيتإلػاء مػف شػرح  أمةمػ ككبفب  ددكة  دبث بطمب مػف طد ػ  طػرح 
ب العكامػػؿ المسػػػامدة ممػػػا ظإلػػكر ال مػػػؽ السػػػم ح ب ػػـك  تمالػػػبص مػػػا تػػـ شػػػرد  ممػػػا السػػ كرة كبكمػػػؼ الطػػػد

   تمالب   مما د اتريـ كذلؾ.

 دتائؽ(:10: كمدتإلا)الخاتمة ةالةا: 

 أكدبث ب كـ المعمـ  مسامدة الطدب  إيماؿ ما تـ الدػدبث ميػ  الػدؿ الد ػ  كالكتػكؼ ممػا أم مفإلػـك 
 سؤاؿ ميد الطدب كتكضبد  لإلـ.

 دتائؽ(:5را عا: الت كبـ: كمدت ) 

 عاب الطدب لما تـ شرد  الدؿ الد   مةؿ:ل باس مدل استب أسئم ب ـك المعمـ  طرح مدة 

 تمؽ الميا س  ال ديب .؟ آةاراذكر  -

 تمؽ الميا س  اليفسب .؟ آةاراذكر  -

 العكامؿ المسامدة مما ظإلكر تمؽ الميا س ؟ أيـاذكر  -
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 (قمؽ المنافسةالدرس الوؿ ، الحصة الثالثة )

 الوسائؿ والدوات المستخدمة: السبورة والطباشير. 

 :ىداؼال

 بعدد الطالب داالت تمؽ الميا س  الرباضب . أف -

 بكضح الطالب الم  كد  كؿ دال  مف داالت تمؽ الميا س  الرباضب . أف -

 مدج تمؽ الميا س . أسالبببذكر الطالب  أف -

 لـ برد ذكريا  ح الدرس. أسالببب ترح الطالب  أف -

 المحتوى:

 داالت تمؽ الميا س  الرباضب :  -

 مؽ ما ت ؿ ال داب  كتددث ت ؿ اشتراؾ الدمب  ح الميا س  .دال  ت -1

 الميا س  كالدلإلا. أةياءالميا س  كتددث  أةياءدال  تمؽ  -2

 دال  تمؽ ما  عد الميا س  كتددث  عد االيتإلاء مف الميا س  كظإلكر يتبيتإلا. -3

 تسامد  ح الدد مف تمؽ الميا س  كيح: أسالبب -

 .التعزبز االبيا ح 
  كاتعب . اؼأيدكضع 
 اليمامح...مداضرات كيدكات. اثرشاد 
 االبيا ح. اثمدـ 
  كيماذج ابيا ب . أ دـمرض 
 . التذكبر  ال بـ الدبيب 

 



111 

 

 

 :والنشطة الساليب

 دتائؽ(: 5: التمإلبد: كتككف مدت )أكالن 

مػػا تػػـ دػػكؿ  أسػػئم ب ػػـك المعمػػـ  اسػػتدماء ال ػػرات الطػػدب السػػا    دػػكؿ الػػدركس السػػا    كذلػػؾ  طػػرح مػػدة 
 شرد .

 بكتب المعمـ ميكاف الدرس مما الس كرة)داالت تمؽ الميا س  الرباضب (

 كبكضح لمطدب الم  كد  العيكاف .

 دتب  (: 25كتككف مدت  ) : العرضان ةايب

كيػػح:  األكلػالمدػدبث مػف الدالػ   األكؿدبػث بكػكف ال سػـ  أتسػاـةػدث  إلػا.ب ػـك المعمػـ  ت سػبـ السػ كرة 1
ال دابػ  دبػث تدػدث ت ػؿ اشػتراؾ الدمػب  ػح الميا سػ  .كبكػكف ال سػـ الةػايح مػف السػ كرة دالػ  تمػؽ مػا ت ػؿ 

 أمػاالميا سػ   أةيػاءالميا س  كالتػح تدػدث  أةياءلمددبث مف الدال  الةايب  مف داالت ال مؽ كيح: دال  تمؽ 
 ت مف الس كرة  بككف لتمالبص ما تـ تعمم  مف اليكع الةالث مف داال كاألالبرال سـ الةالث 

 ال مؽ كيك: دال  تمؽ ما  عد الميا س  كالتح تددث  عد االيتإلاء مف الميا س  كمعر   اليتبي .

بيػػادالطم ػػ  دػػكؿ كبفبػػ  الدػػد  آراء إلػػا. عػد مػػرض يػػذ  الدػػاالت ب ػػـك المعمػػـ  االسػػتماع 2 لمدػػد  أسػػالبب كا 
 ؿ ي اط ميإلا:مما الس كرة مما شك أيمإلاالطم   كبدكف  إيا اتمف تمؽ الميا س  ةـ بستعرض 

 التعزبز االبيا ح. أسالبباستالداـ  -

 كاتعب . أيداؼكضع  -

 االيتمامح  اثرشاد -

 م د مؤتمرات كيدكات لمددبث مف المكضكع كتأةبرات  . -

 االبيا ح  ح الدد مف تمؾ الظايرة. اثمدـتفعبؿ دكر  -
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 كيماذج ابيا ب  . أ دـمرض  -

 ل  الدبف مف ي ذ لتمؾ السمككبات.التذكبر  ال بـ الدبيب  كما بدمك  -

 دتائؽ(:5: كمدتإلا): الخاتمةةالةا 

دبث ب ػكـ المعمػـ مػع طم تػ   إيمػاؿ مػا تػـ الدػدبث ميػ  الػدؿ الد ػ  كمداكلػ  الكتػكؼ ممػا استفسػارات 
 الطدب كتكضبدإلا لإلـ.

 دتائؽ(: 10: كمدت ): التقويـرا عا 

 متيكم  كميإلا: أسئم ب ـك المعمـ  طرح 

 تمؽ الميا س  مع تكضبح زمف ددكث كؿ ميإلا؟ اذكر داالت -
 لمدد مف تمؽ الميا س  غبر التح تـ ذكريا ؟ أالرل أسالبباتترح  -
  اممب  كتأةبرا؟ أكةرالمذككرة  ح الدد مف تمؽ الميا س   األسالببأم  رأبؾ ح  -
 مف العكامؿ المسامدة مما ظإلكر تمؽ الميا س  .السم ح  اثمدـممؿ: بعت ر  -

_________________________________________ 

    (العنؼ الرياضيالحصة الولى ) الدرس الثاني : 

 : السبورة والطباشير، صور يدور موضوعيا حوؿ العنؼ الرياضي بأنواعو.الدوات 

 الزمف: حصة واحدة.

 :الىداؼ

 بعرؼ الطالب العيؼ الرباضح . أف -

 العيؼ الرباضح. أطراؼبذكر الطالب  أف -

 بذكر الطالب مظاير العيؼ الرباضح. أف -

 مما العيؼ المفظح كالعيؼ االيتمامح كالعيؼ المادم. أمةم بعطح الطالب  أف -
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 المحتوى: 

 مفإلـك العيؼ الرباضح:  -
  طرب    م الغ  بإلا . أشكالإلااالستالداـ غبر المشركع كغبر ال ايكيح لم كة  كا   

 العيؼ الرباضح: أطراؼ -
 ف داالؿ الممعب.ك الدم  -1
 ف.ك المتفري  -2
  بف الدم بف كالمتفريبف داالؿ الممعب كالاري . -3
 

 مظاير العيؼ الرباضح : -
 ميؼ لفظح مةؿ الشتائـ كالتإلكـ. -1
 ميؼ مادم مةؿ الضرب كالتدمبر. -2
 ميؼ ايتمامح مةؿ الشوب. -3
 

 :والنشطة الساليب

 (دتائؽ:5كتككف مدت  ) : التمييدأكالن 

ةـ  إلبإلاتع ر مف العيؼ الرباضح كبطمب مف الطدب اليظر ب دأ المعمـ  عرض ميمكم  مف ال كر التح 
 .إلب ةدة  طدب لمتع بر مما تتضمي  يذ  ال كر كما ترمز  أكبعطح الفر   لطال بف 

 (دتب  :25كتككف مدت ) : العرضةايبان 

اف مكضكع الدرس كيك )العيػؼ الرباضػح(، كب ػـك  كتا ػ  العيػك  إلا.مف الدؿ يذ  الم دم  بدالؿ المعمـ 1 
 إيا ػ  أةيػاءمما الس كرة، كمػف ةػـ بطمػب مػف الطػدب التع بػر مػف مفإلػـك العيػؼ الرباضػح  بيمػا ب ػـك يػك 

الطػػدب  تػػدكبف الكممػػات المفتادبػػ  التػػح طردإلػػا الطػػدب ممػػا طػػرؼ مػػف السػػ كرة  عػػد ذلػػؾ ب ػػـك المعمػػـ 
طػدب كيك)االسػتالداـ ال أمػاـتعربؼ ككتا تػ  ممػا السػ كرة  شػكؿ كاضػح  أ ضؿكايت اء  اثيا ات ت دبح 

  طرب    م الغ  بإلا .( إشكالإلاغبر المشركع كغبر ال ايكيح لم كة  كا   
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 أكةػػػر أككػػؿ ميػػػؼ ب ػػػع  ػػػبف طػػػر بف  أف.ب ػػدـ المعمػػػـ لمعيػػػكاف الفرمح)أطػػػراؼ العيػػػؼ الرباضػػػح(كالتالح :2
العيػػػؼ  اؼإطػػػر مػػػف يػػػـ   ػػػرأبكـككػػػذلؾ الدػػػاؿ  اليسػػػ   لمعيػػػؼ الرباضػػػح، كبسػػػاؿ الطػػػدب السػػػؤاؿ التػػػالح: 
مػػف الطػػدب، تم ػػح  اثيا ػػاتالرباضػػح  ػػح أم لع ػػ  رباضػػب  كبعطػػبإلـ مػػدة دتب ػػ  لمتفكبػػر ةػػـ ب ػػدأ  تم ػػح 

 كتككف مما اليدك التالح: أطراؼلمعيؼ الرباضح مدة  أفمف الطدب ب ـك  تكضبح  اثيا ات

 ف داالؿ الممعب مف كد الفرب بف.ك أ. الدم 

 .اآلالرض لمفربؽ ف  بف مؤبد لفربؽ كمعار ك ب. المتفري

 ج. العيؼ  بف الدم بف كالمتفريبف داالؿ الممعب كالاري .

 د.  بف الدم بف كالدكاـ.

 ق.  بف اليمإلكر كالدكاـ.

 .فاثداربك ك. 

مػػرض ال ػػكر التػػح كػػاف تػػد مرضػػإلا  ػػح  دابػػ  الد ػػ  كبكتػػب ممػػا السػػ كرة  إلػػا.ب ػػـك المعمػػـ  ػػالريكع 3
 السؤاؿ التالح:

 ؟؟أمامؾباضح دسب ما تع ر مي  ال كر التح مايح مظاير العيؼ الر  -

 دبث بع ر الطم   مما بركي   ح ال كر مف مظاير لمعيؼ الرباضح كيح تتمةؿ  ح:

 كالتإلكـ. اثشارة أك*العيؼ المفظح: مةؿ الشتائـ  المفظ 

*العيػػػؼ المػػػادم: الػػػذم بتمةػػػؿ مػػػف الػػػدؿ ال ػػػكر  الضػػػرب كاالمتػػػداء اليسػػػدم كالتػػػدمبر كاالمتػػػداء ممػػػا 
 متمكات العام .الم

دداث*العيؼ االيتمامح: مةؿ الشوب   الفكضا. كا 

 أمةمػ كبكمؼ كؿ ميمكم   إمطاء  أتساـ.مف الدؿ طرح يذ  المظاير ب ـك المعمـ  ت سبـ ال ؼ لةدة  4
 مف مظإلر مف مظاير العيؼ مف الدؿ مشايدتإلـ لأللعاب كالم اربات الرباضب .
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 دتائؽ(:10ةالةا: الالاتم  كتككف مدتإلا) 

 األ كػارالتح طردت الدؿ الدرس كب كـ يك  كتا   تمؾ  األساسب  األ كاربطمب المعمـ مف الطم   تمالبص 
 مما الس كرة  شكؿ مرتب ككاضح كح ب ـك الطدب  تمالب إلا مما د اتريـ.

 دتائؽ(:5كتككف مدت ) التقويـرا عا:  

 :التالب  األسئم كبككف ت كبـ ما تـ تعمم   ح الدرس مف الدؿ طرح 

 يعيب   العيؼ الرباضح؟ لذماما.1

 العيؼ الرباضح؟ اطراؼ اذكر.2

 .مايح مظاير العيؼ الرباضح؟3

 العيؼ الرباضح؟ أيكاعمةاال مما كؿ يكع مف  أمط.4

 

 

     (العنؼ الرياضيالحصة الثانية ): الثاني الدرس

 : السبورة والطباشير.الدوات 

 الزمف: حصة واحدة.

 :الىداؼ

 ظايرة العيؼ الرباضح. أس ابالب مما بتعرؼ الط أف -

 الرباضب  . األيشط بذكر الطالب دريات العيؼ  ح  أف -

 الرباضب  . األيشط مما كؿ دري  مف دريات العيؼ  ح  أمةم بعطح الطالب  أف -

 كالالطكات لمدد مف ظايرة العيؼ الرباضح. األسالبببستيتج الطالب  عض  أف -
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 المحتوى: 

 الرباضح:ظايرة العيؼ  أس اب -
الم ػالغ  ػح  الميا سػات، التعػرض  اثمدمػح، دػدة الميا سػات، االيتمػاـ الرباضببفتم  الكمح ميد 

 .األيدب  مسئكلحلمظمـ، مدـ الكمح ميد 
 

 الرباضب  : األيشط دريات العيؼ  ح  -
 كاليكدك  ،كالم ارم  ،الدري  ال  كل لمعيؼ : مةؿ المدكم 

 ككرة البد  ،ككرة السم  ،ال دـ الدري  المتكسط  لمعيؼ : مةؿ كرة

  .. الس اد  . األرضحالدري  الميالفض  ) ش   المعدكم  ( لمعيؼ : تيس الطاكل  .. التيس 

 
 :والنشطة الساليب

 دتائؽ(:5: التمإلبد كتككف مدت )أكال 
دبػػث ب ػػـك المعمػػـ  كتا ػػ  العيػػكاف ممػػا السػػ كرة )العيػػؼ الرباضػػح(  عػػد ذلػػؾ ب ػػكـ  مرايعػػ  مػػا تػػـ 

 ػػح الد ػػ  السػػػا    دػػكؿ العيػػؼ الرباضػػػح كالتأكبػػد ممػػا مفإلػػػـك العيػػؼ الرباضػػح دبػػػث   مطػػاؤ إ
 التالب  لبرايع معمكمات الطدب السا   : األسئم بطرح 

 ما يك العيؼ الرباضح؟ -
 ؟أطرا  ما يح مظاير العيؼ الرباضح كما يح  -
 
 دتب  (:25: كتككف مدت  )العرض ةايبا: 
ظػػػايرة  أسػػػ ابرض  طػػػرح ال ضػػػب  التالبػػ  لبياتشػػػإلا الطػػػدب كيػػح دػػػكؿ .ب ػػـك المعمػػػـ الػػػدؿ العػػ1

التػػح بطردإلػػا  األساسػػب  األ كػػارالطم ػػ  دػػكؿ ذلػػؾ المكضػػكع كبكتػػب  آراءالعيػػؼ الرباضػػح كبأالػػذ 
الد ب بػػ  لظػػايرة  األسػػ ابكبػػتـ االتفػػاؽ ممػػا  األ كػػارالطػػدب ممػػا السػػ كرة كمػػف ةػػـ بيػػاتش يػػذ  

 -العيؼ الرباضح كالتح تتمةؿ  ح:
 أ. تم  الكمح ميد الرباضببف.
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 ب. ددة الميا سات الرباضب .
 السم ح. اثمدـج. 

 د. التعرض لمظمـ  أم شكؿ كاف.
 .األيدب  مسئكلحق. مدـ الكمح ميد 

 أفالرباضػب (، كذلػؾ  ػاف ب ػبف المعمػـ  األيشط . ب دـ المعمـ لمعيكاف الفرمح )دريات العيؼ  ح 2
دسب يكع المع   الرباضب  كمف ةـ بطرح السػؤاؿ التػالح: مػا يػح  العيؼ بتفاكت  ح دريت  كم دار 

 دري  مف دريات العيؼ؟ أمماتدتؿ  أفالرباضب  التح تتكتع  األلعاب
 التح تمبإلا مف دبث شدة العيؼ الذم بتمةؿ  بإلا؟ األلعابما يح 
 التح تككف  بإلا شدة العيؼ اتؿ ما بمكف؟ األلعابأم   رأبؾ

ك ػػػبف الطػػػدب  أيفسػػػإلـ  كالي ػػػاش كالدػػػكار الػػػذم بػػػدكر  ػػػبف الطػػػدب الطم ػػػ إيا ػػػات.مػػػف الػػػدؿ 3
 الرباضب  بتمةؿ  ح ةدث دريات كيح: األيشط لمعيؼ  ح  أف إلاكمعممإلـ بتك مكا  اليإلاب  

 * الدري  ال  كل لمعيؼ مةؿ المدكم  كالم ارم  كاليكدك.
 رة البد.* الدري  المتكسط  لمعيؼ كالذم بككف  ح كرة ال دـ ككرة السم  كك

 األرضػػػػحشػػػػ   المعدكمػػػػ  لمعيػػػػؼ كالتػػػػح تتمةػػػػؿ  ػػػػح العػػػػاب مةػػػػؿ التػػػػيس  أك* الدريػػػػ  الميالفضػػػػ  
 كالس اد .

. ب ـك المعمـ  طرح ال ضب  التالب  لبياتشإلا مع الطدب كيح كبؼ بمكييا الدد مف ظايرة العيؼ 4
سػػ كرة دتػػا بتك ػػمكا كب ػػـك  تػػدكبيإلا ممػػا ال إيا ػػاتإلـك  الطػػدب آراءالرباضػػب  كبأالػػذ  األلعػػاب ػػح 
 األسػالببتدػد مػف العيػؼ الرباضػح كمػف يػذ   أفالتح مػف شػايإلا  كاثيراءات األسالبب عض  إلا

 :كاثيراءات
 . العمؿ مما زبادة الكمح لدل الرباضببف كذلؾ  ع د دكرات كيدكات  إلذا الال كص.1
ايرة السم ب  كمػا لإلػا بككف كسبم  لمدد مف يذ  الظ أفاالبيا ح الذم مف شاي   اثمدـ. تشيبع 2

 غبر مدمكدة م  ايا. آةارمف 
كتة ػبفإلـ  إلػذا الشػأف أليػ  لإلػـ الػدكر ال ػارز  إلػذا  األيدبػ  مسػئكلح. العمؿ مما زبادة الكمح ميد 3

 الال كص.
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 دتائؽ(:10كتككف مدتإلا ) الخاتمة ةالةا: 

دؿ الد ػػ   بيمػػا التػػح يكتشػػت الػػ األساسػػب  األ كػػاركب ػػـك  بإلػػا المعمػػـ  مسػػامدة طد ػػ   تمالػػبص 
بكمؼ ادد الطدب ممف بمتمككف مكي   الالط اليمبؿ  اف بمالػص  أكبمال إلا المعمـ مما الس كرة 

 مما الس كرة كب ـك   ب  الطم    كتا تإلا  ح د اتريـ. األ كارتمؾ 
 
 دتائؽ(:  5كتككف مدت  ) :التقويـرا عا  

 -الالتامب  التالب  : األسئم درس  مف الدؿ طرح  أيداؼب كـ مدل تد ؽ  أفكبمكف لممعمـ 
 ظايرة العيؼ الرباضح؟ أس اب. بف 1
 الرباضب ؟ األيشط .ما يح دريات العيؼ الرباضح  ح 2
 الرباضب ؟ األيشط مةالبف مما كؿ دري  مف دريات العيؼ  ح  أمط.3
تدد مػف ظػايرة العيػؼ الرباضػح غبػر التػح كردت  أفمف شايإلا  إيراءات أك أسالببةدة   أمط.4
 الدرس؟  ح
 
 

          (التعصب الرياضيالحصة الولى ) :س الثالثالدر 
 : السبورة والطباشير.الدوات

 الزمف: حصة واحدة.

 : الىداؼ 

 بكضح الطالب مفإلـك التع ب الرباضح. أف -
 مما  كر التع ب الرباضح. أمةم بعطح الطالب  أف -
 بعدد الطالب طرؽ الدد مف ظايرة التع ب الرباضح. أف -
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 المحتوى: 

 مفإلـك التع ب الرباضح:  -
 ربػؽ مػا ممػا دسػاب الم ػادئ كال ػبـ  أكيمامػ   أكيك االتيا  كالدػب كالمبػؿ الم ػالغ  ػ  يدػك  ئػ  

 .كاألالدؽ
  كر التع ب الرباضح : -

ال ػراخ كالعكبػؿ كال كػاء  –الشػيار كالعػراؾ  –السب كال ذؼ  بف اليمػايبر  –الال ـ  أمدـدرؽ 
 المتاير كالممتمكات كا  سادالتالربب  –
 

 كبفب  الدد مف يذ  الظايرة: -
 

 . اثمدـالدكر االبيا ح لكسائؿ  -
 دمدت كيشرات تكمب   بف الش اب الا    ح المدارس كاليامعات. -
  طرب   تر كب   أ يائإلـ األمكر أكلباءبتا ع  أف -
 دكر معمـ التر ب  الرباضب   ح تكمب  الطدب. -
 .كت  مإلـ اآلالربف لدب كالتسامح كادتراـ يشر ادكر سباس  الدكل  العام   -

 

 :والنشطة الساليب
 دتائؽ(:5: التمإلبد كتككف مدت )أكال

، كذلػؾ  األالبػرةيددظ  دائما كتددبدا  ح اآلكي   كأييامكضكع البـك  أيمب دبث ب كـ المعمـ  الددبث مف 
 لد  .دتا بستةبر ايتماـ الطدب  المكضكع الميكم طرد  كالي اش دكل   ح يذ  ا

 دتب  (:25ةايبا: العرض كتككف مدت )
مفإلػـك التع ػب الرباضػح كذلػؾ  إلػالبتك ػؿ الطػدب مػف الدلػ   ؛بث ب كـ المعمـ  ب   ا تعاؿ مكتؼ.د1

التالب : مػف مػيكـ بشػيع  ربػؽ  رشػمكي ؟ مػف مػيكـ بشػيع  ربػؽ م مدربػد ةػـ  األسئم كالتالح: بساؿ طد   
ممػا الطػدب  األسػئم إلـ الػ عض كػؿ مػيإلـ  ػح يإلػ  .كبتػا ع طػرح ب كـ  ف ؿ مشيعح الفرب بف مف  عض
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بكػػكف  ػػح ال ػػدارة؟ ييػػا ممػػا  أفالفػػرب بف بسػػتدؽ  كأم ؟ رشػػمكي  آـمدربػػد  م األتػػكلمػػف الفربػػؽ   ػػرأبكـ
 أكطد ػػ  كبدتػػد الي ػػاش  ػػبف كػػد الفػػرب بف  ػػبف مشػػيع لمفربػػؽ  أ ػػكاتبتكتػػع ايػػ  سػػكؼ تعمػػك  أفالمعمػػـ 

 كمشيعب . اآلالر ع كؿ طرؼ مف  رب   كبداكؿ االستإلاي   الفربؽ معارض ل  .دبث بدا
يػك  إيمػامػا تػـ الػدؿ الد ػ   أف.ييا مما المعمـ التدالؿ لفض الالدؼ كال باـ  ض ط ال ؼ كتكضػبح 2

 يكع مف التع ب الرباضح كب ـك  كتا   العيكاف مما الس كرة  شكؿ كاضح )التع ب الرباضح(.
التع ػب الرباضػح، كب ػـك  سػؤالإلـ: مػف بعػرؼ  أيػكاعشكمكا  ما  عمك  يكع مػف  أيإلـ.ب بف المعمـ لمطدب 3

 لح التع ب الرباضح  ياء مما ما س ؽ؟
 األيسػػػب.بسػػػتمع المعمػػػـ لمتعربفػػػات التػػػح بطردإلػػػا الطػػػدب دتػػػا بتك ػػػمكا يمبعػػػا كبتف ػػػكا ممػػػا التعربػػػؼ 4

التع ػب الرباضػح يػك:) يػك االتيػا  ةـ ب ـك المعمـ  تدكبي  مما الس كرة  كضػكح ك الشػكؿ التػالح:  كاألدؽ
 (كاألالدؽ ربؽ ما مما دساب الم ادئ كال بـ  أكيمام   أككالدب كالمبؿ الم الغ    يدك  ئ  

تكػػػكف  أف.لتكضػػبح  ػػكر التع ػػػب الرباضػػح ب ػػـك المعمػػػـ  طػػرح سػػػؤاؿ ممػػا الطػػدب ، مػػػاذا تتكتعػػكف 5
 مظاير ك كر التع ب الرباضح؟؟

 بتك مكا ل كر كمظاير التع ب الرباضح كيح:  فأ إيا اتإلـبداكؿ الطدب  ح  
 الال ـ. أمدـدرؽ  -
 السب كال ذؼ  بف اليمايبر. -
 الشيار كالعراؾ. -
 ال راخ كالعكبؿ كال كاء. -
 المتاير كالممتمكات. كا  سادالتالربب  -
ر .بمالص المعمـ تمؾ ال كر كالمظػاير  شػكؿ مرتػب ممػا السػ كرة كبطمػب مػف طالػب تػراءة تمػؾ المظػاي6

 زمدئ    كت كاضح. أماـ
 إلػػػالتكضػػػبح طػػرؽ مػػػف شػػايإلا الدػػػد مػػف ظػػػايرة التع ػػب الرباضػػػح  ب ػػـك المعمػػػـ  تشػػكبؿ ال ػػػؼ  أمػػا.7

مػػف شػػايإلا الدػػد مػػف  أفميمكمػػات دبػػث بطمػػب مػػف كػػؿ ميمكمػػ  كتا ػػ   عػػض االتترادػػات التػػح بعت ػػدكف 
 بيمػػا  إلبإلػػا تردػػات التػػح تك ػػمكا كػػؿ ميمكمػػ    ػػراءة الم أ ػػرادظػػايرة التع ػػب الرباضػػح ك عػػديا ب ػػـك ادػػد 

 بدكيإلا المعمـ مما طرؼ مف الس كرة .
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 أمػاـتمػؾ ةػـ تػتـ كتا تإلػا  كاألسػالببالطػرؽ  أييػع.ب كـ المعمـ ك االشتراؾ مع   ب  الطدب  االتفػاؽ ممػا 8
 زمدئ  . أماـالطدب مما الس كرة كبطمب المعمـ مف ادد طد   تراءتإلا 

 يح:  األسالببكيذ  
 

 . اثمدـاالبيا ح لكسائؿ  الدكر -
 دمدت كيشرات تكمب   بف الش اب الا    ح المدارس كاليامعات. -
  . طرب   تر كب  يـأ ياء األمكر أكلباءبتا ع  أف -
 دكر معمـ التر ب  الرباضب   ح تكمب  الطدب. -
 .اآلالربفدكر سباس  الدكل  العام   يشر الدب كالتسامح كادتراـ كت  ؿ  -

 
 دتائؽ(: 10كتككف مدتإلا ) الخاتمةةالةا: 

كػػؿ مػػا تػػـ الدػػدبث ميػػ  الػػدؿ الد ػػ  كبػػتـ تمالػػبص الػػدرس كػػامد ك شػػكؿ مرتػػب  إيمػػاؿدبػػث بػػتـ  بإلػػا 
الطدب مما السػ كرة لب كمػكا  بمػا  عػد  تمالب ػ  ممػا د ػاتريـ كمرايعتػ  كالسػؤاؿ ممػا لػـ بػتـ  أماـككاضح 
 الفكرة التح لـ ت ؿ  عد. أـ إلم  

 
 دتائؽ(:5ف مدت )كتكك  التقويـرا عا : 

 -يح: األسئم الدرس كيذ   أيداؼكالتدرب ات التالب  لبتأكد مف تد بؽ  األسئم دبث بطرح  ب  المعمـ 
 .ماذا ي  د  التع ب الرباضح؟1
 مالبمتؾ ميد سمامؾ م طمح)التع ب الرباضح(؟ إلا.ما ال كر التح تتراكد 2
 دد مف ظايرة التع ب الرباضح؟االبيا ح لم األةربككف لإلا  أف.اتترح طرتا مف شايإلا 3
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   (العدواف) الحصة الولى الدرس الرابع :

 : السبورة والطباشير.الدوات

 :الىداؼ

 بكضح الطالب الم  كد  العدكاف   ف  مام . أف -

 بكضح الطالب الم  كد  العدكاف الرباضح. أف -

 العدكاف الرباضح. كأشكاؿبعدد الطالب  كر  أف -

 العدكاف الرباضح. أشكاؿمما  أمةم لب بعطح الطا أف -

 المحتوى :

 مفإلـك العدكاف  شكؿ ماـ. -
 .آالرلفظح مكي  ثبذاء شالص  أكيك سمكؾ  ديح 

 مفإلـك العدكاف الرباضح. -
بذاءضرر  إدداث أكالدمب  إ ا  مداكل   أك إ ا   إلايك سمكؾ بإلدؼ   الميا س. كا 

 العدكاف الرباضح. كأشكاؿ كر  -
 االدتكاؾ المفظح. –دتكاؾ ال ديح اال –االمتداء  –التإليـ 

 : والنشطة الساليب

 دتائؽ(: 5كتككف مدت  ) التمييد: أكال

ب ػػـك المعمػػـ  تإلبئػػ  الطػػدب لمػػدرس اليدبػػد كيػػك العػػدكاف الرباضػػح مػػف الػػدؿ كتا ػػ  العيػػكاف ممػػا  -
 الس كرة كطرح سؤاؿ مما الطدب : ما الم  كد  العدكاف  شكؿ ماـ؟

 كػرة تكػكف ترب ػ  مػف ال ػكاب ب ػـك المعمػـ  أككممػ   كأمالسػؤاؿ  فم اثيا  ل  الطدب  مداك  ب دأ -
  كتا تإلا مما الس كرة.
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الطدب كتمالب إلا  تعربؼ كادد لمفإلـك العدكاف كب ـك المعمـ  كتا    كآراء أ كارب كـ المعمـ  يمع  -
 (.الرآلفظح مكي  ثبذاء شالص  أكتعربؼ العدكاف مما الس كرة كيك :) يك سمكؾ  ديح 

 دتب  (: 25كتككف مدت  ) العرض ةايبا:
مما الطدب كيك : مف الدؿ تعربؼ العدكاف  شكؿ ماـ يؿ يستطبع  آالر.ب كـ المعمـ ييا  طرح سؤاؿ 1

معر ػػ  الم  ػػكد  العػػدكاف الرباضػػح , ب ػػدأ الطم ػػ   اثيا ػػ  ةػػـ ب ػػـك المعمػػـ  كتا ػػ  التعربػػؼ ممػػا السػػ كرة ، 
بػػذاءضػػرر  إدػػداث أكالدمػػب  إ ػػا  مداكلػػ   أك إ ػػا   إلػػابإلػػدؼ  العػػدكاف الرباضػػح يػػك )يػػك سػػمكؾ  كا 

 الميا س(.
 .بطمب المعمـ مف الطدب ي ؿ ما تـ كتا ت  مما الس كرة مما د اتريـ.2
العدكاف الرباضح كالتح بمارسإلا الرباضػبكف  ػح الرباضػ  كبكت إلػا  كأشكاؿ كر  إلا.بيت ؿ المعمـ  عديا 3

 مما الس كرة كيح :
 االمتداء ، االدتكاؾ ال ديح ، االدتكاؾ المفظح. التإليـ ،

مػػف  أككاتعبػػ  سػػكاء  ػػح د ػػص التر بػػ  الرباضػػب   ػػح المدرسػػ   أمةمػػ .بطمػػب المعمػػـ مػػف الطػػدب طػػرح 4
تمةػػؿ العػػدكاف  أيإلػػاالطػػدب اسػػتعراض  عػػض المكاتػػؼ التػػح بعت ػػدكف  كب ػػدأالػػدؿ متا عػػاتإلـ ممػػا التمفػػاز، 

.الرباضح  أشكال  المالتمف  مف الد  ؿ الشرح السا ؽ دتا بتعزز لدبإلـ يذا المفإلـك
 ال كاب. إلاالالاطئ   األمةم ال دبد  كتكيب   كاألمةم  اثيا ات.ب ـك المعمـ  تعزبز 5
 مف ميد  : األمةم الطدب مما الس كرة كبضبؼ لإلا  عض  أمةم .ب ـك المعمـ  كتا    عض 6
 رباض   إلك مدكاف.د   ال  ح  التإليـ مما زمبم أددكـميدما بداكؿ  -1
  إلك مدكاف. آالرميدما ب ـك المب  سب كشتـ المب  -2
    د العيؼ  إلك مدكاف. آالرأم تدالؿ ميبؼ مما المب  -3
 
 دتائؽ(:10: كمدتإلا)الخاتمةةالةا : 

 بطمب المعمـ مف الطدب ي ؿ ما تـ كتا ت  مما الس كرة مما د اتريـ,
 كب ؼ ميد استفساراتإلـ كبكضدإلا لإلـ.كبكضح المفايبـ التح لـ بفإلمإلا  عض الطدب 

 دتائؽ(:5: كمدت )التقويـرا عا : 
  ح يإلاب  الد   ل باس مدل استبعاب ما تـ شرد   ح يذ  الد  : أسئم ب ـك المعمـ  طرح مدة 
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 كضح الم  كد  العدكاف ك ف  مام . -1
 ما الم  كد  العدكاف الرباضح؟ -2
 لرباضح.التع بر مف العدكاف ا كأشكاؿمدد طرؽ  -3
 مما كؿ مف : أمةم  أمط -4

 التإليـ –المفظح  اثبذاء –ال ديح  اثبذاء
 

الد   ال ادم  ستككف استكماال لممكضكع دبػث سػيتددث  بإلػا  أفبومؽ المعمـ الد   مف الدؿ الددبث 
 مف : 

 السمكؾ العدكايح. أس اب –الفرؽ  بف السمكؾ الياـز كالعدكاف  –السمكؾ الياـز 
 
 

 (لعدوافا) بع : الحصة الثانيةالدرس الرا
 : السبورة والطباشير.الدوات

 
 :الىداؼ

. أف -  بكضح الطالب الم  كد  السمكؾ الياـز
. أف -  بفرؽ الطالب  بف العدكاف كالسمكؾ الياـز
 العدكاف الرباضح. أس اببذكر الطالب  أف -
 .أس ا  كطرؽ الدد مف العدكاف  ياء مما  آلباتبستيتج الطالب  أف -

 المحتوى:
 السمكؾ الياـز 

كالت ػػمبـ كالشػػدة  كاثرادةيػػك السػػمكؾ الػػذم ب ػػكـ  ػػ  الدمػػب الػػدؿ الميا سػػ  الرباضػػب  كالػػذم بتسػػـ  ػػال كة 
 ضمف ال كايبف كالمكائح كذلؾ رغ    ح تد بؽ الفكز.

 العدكاف الرباضح. أس اب -السمكؾ الياـز كالعدكاف  بفالفرؽ  –
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 العدواف السموؾ الجاـز

 استالداـ ال كة غبر المشركم  اـ ال كة المشركم   ح الميا س استالد

 الميا س إبذاءتك ر يب   الميا س إبذاءمدـ تك ر يب  

الإلػػػػػػػػػػػػػػػػػدؼ يػػػػػػػػػػػػػػػػػك مداكلػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الفػػػػػػػػػػػػػػػػػكز ممػػػػػػػػػػػػػػػػػا                
  الميا س

 التمتع  إبذاء الميا س

  الوضب األداءارت اط   الوضب األداءمدـ ارت اط 

 لدم بف :السمكؾ العدكايح ميد ا أس اب -
يتبي  الميا س   –المدر كف  –الدكاـ  -االدتكاؾ ال ديح  ح الرباضات العيبف  –الميا س  الرباضب   أيمب 

 .اثمدـكسائؿ  –دال  الدمب اليفسب   – ح الم اراة 

 :والنشطة الساليب

 دتائؽ(:5كتككف مدت ): التمييد أوال

لمتأكػػد مػػف  األسػػئم ا    كب ػػـك  طػػرح مػػدد مػػف المعمػػـ  ػػح الػػدرس  مرايعػػ  سػػربع  لمد ػػ  السػػ ب ػػدأ -
 يح : كاألسئم تمكف الطدب مف المعمكمات كلتد بؽ مممب  الر ط، 

 بكضح لح مفإلـك العدكاف  شكؿ ماـ؟ أفمف ميكـ بستطبع  -1
 ما يك العدكاف الرباضح؟ -2
 العدكاف؟  كأشكاؿبعدد لح  كر  أفمف ميؾ بستطبع  -3
 

 دتب  (:25كتككف مدت  ) العرضةايبا: 
 . ب ـك المعمـ  كت   مفإلـك السمكؾ الياـز مما الس كرة كبعر   السمكؾ الياـز 1

كالت ػػمبـ كالشػػدة  كاثرادة)يػك السػػمكؾ الػذم ب ػػـك  ػ  الدمػػب الػػدؿ الميا سػ  الرباضػػب  كالػذم بتسػػـ  ػال كة 
 ضمف ال كايبف كالمكائح كذلؾ رغ    ح تد بؽ الفكز(.

 استيتيتـ الفرؽ  بف العدكاف كالسمكؾ الياـز ؟ .ب ـك المعمـ ييا  سؤاؿ الطدب : يؿ2
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ال ػدبد  ك عػديا ب ػـك  تي بدإلػا  أكال رب ػ   اثيا ػاتبيبب الطم   مما يذا السؤاؿ كبداكؿ المعمـ الت ػاط 
 مف الدؿ يدكؿ.

ب ػـك المعمػػـ  كتا ػ  كرسػػـ يػدكؿ ممػػا السػ كرة بكضػػح  بػػ  الفػرؽ  ػػبف السػمكؾ اليػػاـز كالعػدكاف ممػػا الشػػكؿ 
 :التالح

 
 العدواف السموؾ الجاـز الرقـ

 استالداـ ال كة غبر المشركم  استالداـ ال كة المشركم   ح الميا س  1

 الميا س إبذاءتك ر يب   الميا س إبذاءمدـ تك ر يب   2

 التمتع  إبذاء الميا س الإلدؼ  مداكل  الفكز مما الميا س 3

  الوضب األداءارت اط   الوضب األداءمدـ ارت اط  4

 
 كتا   الفركؽ كي مإلا مما د اتريـ.  امدبطمب المعمـ مف الطم    عد شرح اليدكؿ  -
تكػكف كراء العػدكاف  أفالتػح بمكػف  األسػ اببطرح المعمـ سؤاؿ مما الطم   : مػف كيإلػ  يظػركـ مػا يػح  -

 الرباضح؟
 يذا السؤاؿ. فكالتدمبؿ لإليا   ممداكل  االيتإلاد  أكب دأ الطم    اثيا   

 ف الرباضح مما الس كرة كيح العدكا أس ابال دبد  ةـ ب ـك  كتا    اثيا اتالمعمـ  تعزبز  ب كـ -
 

 السمكؾ العدكايح ميد الدم بف : أس اب -
 الميا س  الرباضب .  أيمب  -1
 االدتكاؾ ال ديح  ح الرباضات العيبف .  -2
 الدكاـ.  -3
 المدر كف. -4
 يتبي  الميا س   ح الم اراة.   -5
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 ب .دال  الدمب اليفس -6
 .اثمدـكسائؿ   -7

 
 دتائؽ(:5:كمدتإلا )الخاتمة ةالةا : 

د ػاتريـ  بيمػا ب ػـك يػك  مػرات تإلـ كتكضػبح مػا  إلػابطمب المعمـ مف الطدب ي ؿ ما تـ كتا ت  مما الس كرة  -
 لـ بتـ  إلم  الدؿ الد   .

 
 دتائؽ(: 10: كمدت  ):التقويـرا عا 

الد ػػ  تػػد تد  ػػت كبضػػع  أيػػداؼلبتأكػػد مػػف أف  ب ػػـك المعمػػـ  ومػػؽ الد ػػ  مػػف الػػدؿ االت ػػار ت ػػبر -
 التالب  : األسئم 

1. .  كضح الم  كد  السمكؾ الياـز
 مف الدؿ اليدكؿ التالح  بف الفرؽ  بف السمكؾ الياـز كالعدكاف: .2

 

 

    

              

 

 

 

 دم بفلدل الالسمكؾ العدكايح  أس اباذكر  -3  

 

 

 العدكاف السمكؾ الياـز الرتـ

1   

2   

3   

4   
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   (العدوافالدرس الرابع : الحصة الثالثة )

 : السبورة والطباشيرالدوات

 :الىداؼ

 بكضح الطالب استراتبيبات لمدد مف السمكؾ العدكايح. أف.1

 مف شأيإلا الدد مف السمكؾ العدكايح الرباضح. أالرلب ترح الطالب استراتبيبات  أف.2

 المحتوى:

 كاف السمكؾ العدكايح:. استراتبيبات كطرؽ مكايإل  العد1

 أ. م اب الدمب الذم بسمؾ سمككا مدكايبا.

 ب. التعزبز االبيا ح لدم بف الممتزمبف  ال كايبف.

دارببفج. مداس   مف بشيع مما السمكؾ العدكايح مف مدر بف   كطكاتـ  يب . كا 

 د. االيتماـ  اليدكات كالم اءات التح تدد مف السمكؾ العدكايح.

 االبيا ح. ثمدـاق. التركبز مما 

 دتائؽ(:5كمدت ) : التمييدأكال

التالبػ   األسػئم ب كـ المعمـ  مرايع  ما تـ تعمم   ح الد تبف السا  تبف دكؿ السمكؾ العدكايح دبػث بسػأؿ 
 لبتأكد مف يايزبتإلـ لمدرس اليدبد:

 ما الذم يعيب   العدكاف الرباضح؟-

 مما ذلؾ؟ مةم أ إمطاءالعدكاف الرباضح مع  كأشكاؿمدد  عض  كر -

 كايح كما ذكريا  ح الدرس السا ؽ؟السمكؾ العد أس ابما يح -

 دتب  (:25)كمدت   العرضةايبا: 
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.بطمػػػب المعمػػػـ مػػػف الطػػػدب  عػػػد تمالػػػبص مػػػا تػػػـ الدػػػدبث ميػػػ   ػػػح الد ػػػتبف السػػػا  تبف دػػػكؿ السػػػمكؾ 1
 العدكايح اتتراح استراتبيبات مف شأيإلا الدد مف ذلؾ السمكؾ السم ح.

 الس كرة.  ح مكاف مياسب مفال ائ   ميإلا كب ـك  تدكبيإلا  لمعمـ ثيا ات الطدب كبعزز.بستمع ا2

مػدد مػف الطػدب، ب ػـك المعمػـ  تددبػد االسػتراتبيبات التػح تػـ االتفػاؽ ممبإلػا  إيا ػات إلػا. عد االسػتماع 3
 ت يح:كبياتش الطدب  ح ذلؾ، كيذ  االستراتبيبا إستراتبيب كبشرح  شحء مف االالت ار مف كؿ 

 .م اب الدمب الذم بسمؾ سمككا مدكايبا: كذلؾ ب:1

   عض الم اربات. أكدرماي  مف الم اراة التالب  
    زمدئ  كالتكضبح ل  الطكرة كالطا ما تاـ   . أماـتأيب 
  لفت يظر. أك إيذار إمطائ 

 .التعزبز االبيا ح لدم بف الممتزمبف  ال كايبف كبككف التعزبز مف الدؿ:2

  زمدئإلـ. اـأمتعزبزيـ 
 

دارببف.مداس   كؿ مف بشيع مما السمكؾ العدكايح مف مدر بف 3  كطكاتـ  يب : كا 

 تي ب . أكلفت يظر  إمطائإلـ 
 بمتزمكا  عدـ تكرار أم مظإلر مف مظاير العدكاف. أف 

 .االيتماـ  اليدكات كالم اءات التح تدد مف السمكؾ العدكايح .4

  ح الت مبؿ مف ذلؾ السمكؾ. األةرلإلادؼ لما ل  االبيا ح كا اثمدـ.التركبز مما دكر 5

 دتائؽ(: 10كمدتإلا): الخاتمة: ةالةا 

ب كـ المعمـ  تمالبص كػؿ مػا تػـ الدػدبث ميػ  دػكؿ االسػتراتبيبات لمدػد مػف السػمكؾ العػدكايح ممػا السػ كرة 
 إلمػػ    شػػكؿ كاضػػح كمرتػػب، كبعطػػح الفر ػػ  لمطػػدب لكتا تػػ  ممػػا د ػػاتريـ،  بيمػػا بسػػامديـ  بمػػا لػػـ بػػتـ

 كب ـك  تكضبد  لإلـ.
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 دتائؽ(: 5)كتككف مدت   التقويـرا عا: 

 الدرس: أيداؼالتالب  مما طد   لبرل مدل تد ؽ  األسئم ب ـك المعمـ  طرح 

.اذكر ةدةا مف االستراتبيبات التح مف شأيإلا الدد مف السمكؾ العدكايح الرباضح، كاشرح مف كاددة مف 1
 تمؾ االستراتبيبات؟

 ػػح الدػػد مػػف  األةػػربكػػكف لإلػػا  أفغبػػر التػػح كردت  ػػح الػػدرس بمكػػف  أالػػرلتراتبيبات كطػػرؽ .اتتػػرح اسػػ2
 السمكؾ العدكايح الرباضح؟ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

   (الشغبالحصة الولى )الدرس الخامس: 

 : السبورة والطباشير، فيمـ فيديو.الدوات

 :الىداؼ

 بعرؼ الطالب الشوب الرباضح. أف-

 الشوب الرباضح. أس اببعدد الطالب  أف-

 الب طرتا لمدد مف الشوب الرباضح.ب ترح الط أف-

 المحتوى:

 مفإلـك الشوب :
يػػ  الػػارج مػػف تػػبـ أيػػك ذلػػؾ السػػمكؾ الػػذم ب ػػدر مػػف اليمػػايبر كالمشػػيعبف  ػػح الرباضػػ  كالػػذم بت ػػؼ  

 كم ادئ الميتمع. كأالدتبات
 

 الشغب الرياضي: أسباب -
 مشكدت تتعمؽ  الدكاـ. -1
 مشامر اليمايبر. -2



131 

 

 سمكؾ الدم بف.  -3
 .اثمدـكسائؿ   -4
 المدر بف. -5
 . األمفرياؿ  -6

 
 طرؽ الحد مف الشغب: -
 بككف الدم بف تدكة داالؿ الممعب. أف -1
 ال سبط  التح تددث  بف اليمايبر. األدداث طرب   غبر ميبف  مع  األمفبتعامؿ رياؿ  أف  -2
 لميمايبر. اثمدمب التكمب   -3
 تفعبؿ ال كايبف كالع ك ات  دؽ المالالفبف.  -4
 ت  كدبادب .بمارس الدكاـ دكريـ  د أف  -5

 
 :والنشطة الساليب

 دتائؽ(:5كتككف مدت  ):التمييد  أوال
ب كـ المعمـ  عرض م طع  بدبك بككف مكضكم  مف الشوب الرباضح,دبث بساؿ الطدب مما شايدك   ح 

مػػف  إيا ػػاتمفإلػػـك الشػػوب الرباضػػح  عػػدما بأالػػذ المعمػػـ مػػدة  إلػػاب ػػمكا  أف إلػػاالم طػػع كبتػػدرج  األسػػئم  
ت إلػػػا ممػػػا طػػػرؼ السػػػ كرة ةػػػـ بتف ػػػكا يمبعػػػا ممػػػا تعربػػػؼ مياسػػػب لمشػػػوب كب ػػػـك  كتا تػػػ  ممػػػا الطػػػدب كبك

السػػ كرة  شػػكؿ كاضػػح كيك)يػػك ذلػػؾ السػػمكؾ الػػذم ب ػػدر مػػف اليمػػايبر كالمشػػيعبف  ػػح الرباضػػ  كالػػذم 
 )كم ادئ الميتمع. كأالدتباتبت ؼ  اي  الارج مف تبـ 

 دتب  (: 25كمدت  )ثانيا: العرض 
 أسػػ ابمػػف  كبسػػألإلــ  بػػ  الدػػدبث ممػػا دار  ػػح م طػػع الفبػػدبك الػػذم تػػـ مرضػػ  لمطػػدب .بسػػتكمؿ المعمػػ1

ال ػػائ   كتػػدكبيإلا ممػػا  اثيا ػػات بيمػػا ب ػػـك  تعزبػػز  اثيا ػػاتدػػدكث الشػػوب  ػػح رأبإلػػـ كبأالػػذ العدبػػد مػػف 
 يح: األس ابسكبا كيذ   إلبإلاالتح تك مكا  األس ابالس كرة ةـ ب ـك  تمالبص تمؾ 

 دكاـ لمم اربات  شكؿ يبد.ال إدارة* مدـ 
 *  مدـ كمح اليمايبر.
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 * سمكؾ الدم بف السم ح.
 كدكريا السم ح اثمدـ* كسائؿ 

 * المدر بف. 
 ال سبط  دتا تتكسع. األدداثمما السبطرة مما  األمف* مدـ تدرة رياؿ 

الطم ػ   آراءمػف  .ب كـ المعمـ  مياتش  الطدب مف كبفب  الدد مف مظاير الشوب الرباضح كبأالػذ العدبػد2
التدمبػذ كيػذ   أمػاـال ػائ   ميإلػا ةػـ ب ػـك  تػدكبيإلا ممػا السػ كرة  اثيا ػاتكبداكؿ مياتشػتإلا معإلػـ كتعزبػز 

 الطرؽ يح:
 تدكة داالؿ الممعب. كفبككف الدم  أف -
 ال سبط  التح تددث  بف اليمايبر. األدداث طرب   غبر ميبف  مع  األمفبتعامؿ رياؿ  أف  -
 لميمايبر. مب اثمدالتكمب    -
 تفعبؿ ال كايبف كالع ك ات  دؽ المالالفبف.  -
 بمارس الدكاـ دكريـ  دت  كدبادب . أف  -

 دتائؽ(: 10كتستورؽ ) الخاتمةةالةا: 
دبث ب كـ المعمػـ  بإلػا مػع طد ػ   إيمػاؿ مػا تػـ تعممػ  الػدؿ الد ػ  كتمالب ػ  ممػا السػ كرة كبطمػب مػف 

 يك بتا عإلـ كبسامديـ كبكضح لإلـ ما لـ بتمكيكا مف  إلم .الطدب ال باـ  كتا ت  مما د اتريـ  بيما 
 دتائؽ(:5كمدت ) : التقويـرا عا

 :األيداؼدتا بتأكد مف تد بؽ  اآلتب  األسئم كب ـك  ب  المعمـ  طرح 
 كضح الم  كد  الشوب الرباضح.؟ -
 الشوب الرباضح؟. أس اباذكر  -
 كضح طرؽ الدد مف الشوب الرباضح -
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 (المنشطات الرياضية الولى ) ةالحص السادس:الدرس 

 والوسائؿ: السبورة والطباشير . الدوات 

 : الىداؼ

 بكضح الطالب مفإلـك الميشطات الرباضب . أف -

 بكضح الطالب س ب تياكؿ الرباضببف لمميشطات الرباضب . أف -

 ب بف الطالب س ب ميع الميشطات  ح المياؿ الرباضح. أف -

 المحتوى :

ط بعبػ  تؤالػذ  كمبػات ك بػرة كغبػر  أكمكاد غرب ػ  ممػا اليسػـ  آك  : يك استعماؿ مادة الميشطات الرباضب
مسػػمكح  إلػػا  ػػح ال ػػكايبف الرباضػػب  مػػف ت ػػؿ الرباضػػببف كالتػػح تر ػػع مػػف مسػػتكل يشػػاط الدمػػب ممػػا بيعمػػ  

 بيا س  طرب   غبر مادل  كشربف ..

 سبب تناوؿ الرياضييف لممنشطات:

ر ػػع مسػػتكل الكفػػاءة ال ديبػػ  كتػػأالبر ظإلػػكر التعػػب كذلػػؾ مػػف ايػػؿ تد بػػؽ ل بتيػػاكؿ الرباضػػبكف الميشػػطات
 الفكز.

 سبب منعيا في النشاط الرياضي:

 .المدا ظ  مما الميا س  العادل  كالشربف  – ديب  كيفسب  ممب   آةارسدم  الرباضح لما لإلا مف 

 : والنشطة الساليب

 دتائؽ(:5كمدت ): التمييد أوال

الرباضب (كبسػأؿ الطػدب ممػا بفإلمكيػ   الس كرة)الميشػطات  كتا   ميكاف الدرس ممػا دبث ب كـ المعمـ  ب 
 دبيئذ. أذيايإلـ إلاميد سمامإلـ لم طمح الميشطات الرباضب  كما بتراكد 

 دتائؽ(: 10ةايبا: العرض كمدت )
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مػف الطػدب دػكؿ مفإلػكـ الميشػطات الرباضػب  كبكتػب  عضػإلا ممػا طػرؼ  إيا ػات.ب دأ المعمـ  است  اؿ 1
 الس كرة.

المفإلػػـك ال ػػدبح  إلػػاب ػػمكا  أف إلػػاالتػػح تػػـ تػػدكبيإلا ممػػا السػػ كرة  اثيا ػػات.بيػػاتش المعمػػـ طد ػػ   ػػح 2
 أكمػكاد غرب ػ  ممػا اليسػـ  أكاستعماؿ مػادة   ىي: :))الميشطات الرباضب اآلتحكبكت   المعمـ مما اليدك 

اضػػب  مػػف ت ػػؿ الرباضػػببف كالتػػح تر ػػع مػػف ط بعبػػ  تؤالػػذ  كمبػػات ك بػػرة كغبػػر مسػػمكح  إلػػا  ػػح ال ػػكايبف الرب
 مستكل يشاط الدمب مما بيعم  بيا س  طرب   غبر مادل  كشربف ((

تيػػاكؿ تمػػؾ الميشػػطات  إلػػا كفالتػػح تػػدمك  عػػض الرباضػػب األسػػ اب.بسػػأؿ المعمػػـ طد ػػ  مػػف رأبإلػػـ دػػكؿ 3
 إلػػا ممػػا السػػ كرة ممػػا اليدػػك ال رب ػػ  ميإلػػا كبكت أكال ػػائ    اثيا ػػاتالرباضػػب ،  بيمػػا ب ػػـك المعمػػـ  تعزبػػز 

 : بتياكلإلا الرباضببف لر ع مستكل الكفاءة ال ديب  كتأالبر ظإلكر التعب كذلؾ مف ايؿ تد بؽ الفكز.اآلتح

لمياتشػػػت  معإلػػػـ: لمػػػاذا  ػػػرأبكـ ييالػػػؾ تػػػكايبف رباضػػػب  تميػػػع  اآلتػػػح.بطػػػرح المعمػػػـ ممػػػا الطػػػدب السػػػؤاؿ 4
 اثيا ػاتا بسػتمع المعمػـ ثيا ػات الطػدب كب ػـك  تعزبػز الرباضببف مف تياكؿ الميشطات الرباضب ؟؟  بيمػ

 :اآلتحالطدب مما اليدك  أماـال دبد  كب ـك  تدكبيإلا مما الس كرة 

  ديب  كيفسب  ممب . آةارلسدم  الرباضح لما لإلا مف   -1

 المدا ظ  مما الميا س  العادل  كالشربف .-2

 دتائؽ(: 10كمدتإلا) الخاتمة ةالةا:

كبػدع  ، بإلا  إيماؿ كؿ ما تـ الددبث مي  الدؿ الد ػ  كتمالب ػ  ممػا السػ كرة  شػكؿ مرتػب ب كـ المعمـ
 أسػئمتإلـالفر   لمطدب لكتا ت  مما الد اتر  بيما ب ـك  تكضػبح مػا لػـ بػتمكف الطػدب مػف  إلمػ  كبسػت  ؿ 

 كاستفساراتإلـ كبيبب ممبإلا.

 دتائؽ(:5كمدت )التقويـ را عا: 

 -مما طد  : آالتب  األسئم كبـ  طرح ب ـك المعمـ  ح مردم  الت 

 كضح الم  كد  الميشطات الرباضب . -
  بف الس ب  ح تياكؿ الرباضببف لمميشطات الرباضب . -
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 كضح س ب ميع الميشطات  ح المياؿ الرباضح كال كايبف الرباضب . -

 

  (المنشطات الرياضيةالدرس السادس : الحصة الثانية )

 ستعانة بطبيب.: السبورة والطباشير، االالدوات

 : الىداؼ

 بذكر الطالب المياالت التح تؤةر  بإلا الميشطات الرباضب . أف -

 اليسدب  الياتي  مف الميشطات الرباضب . األضراربكضح الطالب  أف -

 اليفسب  الياتي  مف الميشطات الرباضب . األضراربكضح الطالب  أف -

 الميشطات الرباضب . الياتي  مف األالدتب  األضراربكضح الطالب  أف -

 االتت ادب  الياتي  مف الميشطات الرباضب . األضراربكضح الطالب  أف -

 المحتوى: 

 اليايم  مف تياكؿ الميشطات: األضرار

 الكما. أمراض –السكت  ال م ب   – أدبايان الييكف  –اليسدب : العيز الييسح  األضرار

 التكتر  –العدكايب   –   الشعكر  الكآ –اليفسب  : اضطراب المزاج  األضرار

: تشك  سمع  الرباضح  ح داؿ تـ الكشػؼ مػف تياكلػ  الميشػطات مػدـ ادتػراـ الدمػب  األالدتب  األضرار
 ليفس . 

 الميشطات مكمف  يدا مف اليادب  المالب . أيكاعاالتت ادب  :  عض  األضرار
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 والنشطة الساليب : 

 دتائؽ(:5كتككف مدت ) : التمييدأكال

الميػػكء  كأسػػ ابلمعمػػـ  مرايعػػ  مػػا تػػـ الدػػدبث ميػػ   ػػح الد ػػ  السػػا    دػػكؿ الميشػػطات كتعربفإلػػا ب ػػـك ا
 الت دبمب  التالب : األسئم ميعإلا كذلؾ مف طربؽ طرح  أس ابلتياكلإلا مف ت ؿ الدم بف ككذلؾ 

 ما الم  كد  الميشطات الرباضب ؟

 لماذا بميأ  عض الدم بف لتياكؿ تمؾ الميشطات؟

 مميا  ح الد   السا    لماذا بتـ ميع تياكؿ تمؾ الميشطات الرباضب ؟دسب ما تع

 دتب  (: 25كمدت ) العرضةايبا: 

.دبػػث تػػتـ  ػػح يػػذا الكتػػت استضػػا   ط بػػب متال ػػص  ػػح يػػذا الميػػاؿ لدسػػتعاي   ال رتػػ  كالدػػدبث معػػ  1
ا الط بػػػب دػػػكؿ ممػػػ األسػػػئم لطد ػػػ   طػػػرح  التدمبػػػذ دبػػػث بتػػػرؾ المعمػػػـ الميػػػاؿ اكالن  أمػػػاـمػػػف المكضػػػكع 

 مكضكع الميشطات.

 يح: األسئم مكضكع الدرس مما الط بب كيذ   األسئم .ب ـك المعمـ  طرح 2

 ؟أضراريؿ لمميشطات الرباضب  

 ؟األضرارتمؾ  أيكاعما 

 ؟األيكاعمما كؿ يكع مف تمؾ  األمةم ما يح 

ب ددبةػػ  ب ػػـك المعمػػـ  طػػرح ,ك عػػدما بيإلػػح الط بػػإلب . بيمػػا بسػػتمر الط بػػب  الدػػدبث كالطػػدب  االسػػتماع 3
مػػػف مػػػدل اسػػػتفادتإلـ كب ػػػـك  تػػػدكبف تمػػػؾ  لمتأكػػػدالتػػػح كػػػاف تػػػد طردإلػػػا ممػػػا الط بػػػب ممػػػا طد ػػػ   األسػػػئم 
 ال ائ   ميإلا. اثيا اتمما طرؼ مف الس كرة كتعزبز  اثيا ات

 ال ائ   مف كؿ سؤاؿ كالتالح: اثيا ات.ب ـك المعمـ  طرح 4

 كيح :  يكادح رئبس (3)  ح األضرارد  مما الرباضح كتتيما يذ  كاض أضراران لمميشطات الرباضب  
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 االتت ادب . األضرار –اليفسب   األضرار –اليسدب   األضرار

 تتمالص  بما بمح : األيكاعمما كؿ يكع مف يذ   كاألمةم 

 اليسدب : األضرار

  .العيز الييسح -1
 .أدباياالييكف   -2
  .السكت  ال م ب   -3
 الكما. أمراض  -4

 ليفسب  :ا األضرار

   .اضطراب المزاج -1
  .الشعكر  الكآ   -2
  .العدكايب  -3
  .التكتر -4

 :األالدتب  األضرار

  .تشك  سمع  الرباضح  ح داؿ تـ الكشؼ مف تياكل  الميشطات 1-

  .مدـ ادتراـ الدمب ليفس 2-

 الميشطات مكمف  يدا مف اليادب  المالب . أيكاعاالتت ادب  :  عض  األضرار

 دتائؽ(: 10تإلا)كمد الخاتمة ةالةا:

ك بإلػػا ب ػػـك المعمػػـ  إيمػػاؿ كػػؿ مػػا تػػـ الدػػدبث ميػػ  الػػدؿ الد ػػ  كتمالب ػػ  ممػػا السػػ كرة  شػػكؿ كاضػػح 
كاستفساراتإلـ كبيبب ممبإلػا  أسئمتإلـكمرتب، كبعطح الفر   لطد   لتمالب   مما د اتريـ  بيما ب ؼ ميد 

 كبكضدإلا لإلـ.

 دتائؽ(:5كمدت  ) التقويـ را عا:
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 :األيداؼالتالب  مما الطدب لبتأكد مف مدل تد ؽ  األسئم  طرح ك ب  ب ـك المعمـ 

 اذكر المياالت التح تؤةر  بإلا الميشطات الرباضب ؟ -

 اليسدب  الياتي  مف الميشطات الرباضب ؟ األضراركضح  -

 اليفسب  الياتي  مف الميشطات الرباضب .؟ األضرار بف  -

 ات الرباضب ؟الياتي  مف الميشط األالدتب  األضراركضح  -

 االتت ادب  الياتي  مف الميشطات الرباضب . األضرار بف  -
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 ( 4ممحؽ رقـ )

 دليؿ المعمـ لمتدريس بطريقة الدراما

  سـ اهلل الردمف الردبـ

 م دم  :

كالدػػاالت التػػح تمػػر  األدكارالػػدراما  ػػح التعمػػبـ يػػح  ػػبو  تر كبػػ  ،  مػػف الػػدؿ تددبػػد الشال ػػبات كتالبػػؿ 
كالعدتات م ر تكظبفإلـ لمعار إلـ كال راتإلـ  ح  كاألدداثالشال بات بمكف لألطفاؿ  اكتشاؼ ال ضابا   إلا

دبػػاتإلـ الكاتعبػػ  مػػف ايػػؿ المػػؽ مػػالـ متالبػػؿ تا ػػؿ لمت ػػدبؽ) درامبػػا ( دبػػث بسػػتدمكف م ػػر ال ػػراتإلـ مػػكالـ 
، األ ػػدـالتمفزبػػكف،  مدبػػدة ككضػػعبات مالتمفػػ  مسػػتمدة مػػف م ػػادريـ المعر بػػ  ) المدرسػػ ، الكتػػب، العائمػػ ،

المعمػـ ييػا  بمعػب  أفغبػر  األمػر أكؿالتيارب الم اشرة...(، كتد بككف يذا الستدماء  سػبطا كسػطدبا  ػح 
كمتا عتػ  كتكيبإلاتػ  لميشػاط الػدرامح  إرشػادات دكرا يكيربا  ح تعمبؽ الػدراما، ك التػالح تعمبػؽ المعيػا م ػر 

 إةػارةكالتػح تػاـ  تالطبطإلػا كتيظبمإلػا كيػذا مػا بشػكؿ  إلبإلػاطمػع الذم ب ػكد  لتد بػؽ الوابػات التعممبػ  التػح بت
 مما مستكل اليتائج مف الطرب   الت مبدب   ح التدربس. أ ضؿاك ر ك اممب  

م ػػاءة الال بػػر التػػح تيطػػكم  إسػػتراتبيب  األمػػراؼكاسػػتراتبيبات متعػػددة كمالتمفػػ  كمػػف يػػذ   أمػػراؼكلمػػدراما 
ميظكمػػ   أفالتعممبػػ  الميشػػكدة،  األيػػداؼمعمػػـ اسػػتةماريا لتد بػػؽ التػػح بمكػػف لم األمػػراؼتدتإلػػا العدبػػد مػػف 

م اءة الال بر تكي  درامح است  ائح تعمبمح بتـ الدل  تأطبر الطم    ح دكر شال بات درامب  تكػكف  ػح 
اتالػاذ مكاتػؼ  إلػامكتع الال بر بيفذ مإلاـ بطم إلا ز كف ما. كيك م مـ لتعمػبـ مكاضػبع الميإلػاج،  اثضػا   

مف العالـ الذم بعبش  ب  الطالب، كالتدالؿ  ب  مف أيؿ التوببر. كتتـ مكائم  يذ  الميظكم   ككيإلات يظر
 التعمبمب   ح المكاضبع التعمبمب  المالتمف  ك شكؿ تكاممح مع  عضإلا ال عض.

كييػػا مزبػػزم المعمػػـ/ة  عػػض التكيبإلػػات كالي ػػائح التػػح تشػػكؿ دلػػبد  سػػبطا لمتالطػػبط كالعمػػؿ ممػػا م ػػاءة 
 تككف مفبدة لكـ. أف كأريالال بر 
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 دلبؿ المعمـ لمتالطبط  ح م اءة الال بر:

 كمبإلما معا. أكد كؿ المشركع  أك د كؿ الميإلاج  أ دأ أكاكيد مادتؾ الم درب  -1

 مف مكتع متكسط  ح ممر المشركع. المشركع تائـ كالطم   لبسكا  ح طرب إلـ لب  دكا ال راء. ا دأ-2

لمعمـ بشتعؿ ضمف تيكمات مالتمف  ككةبرة تتيما  ح ط بع  دكر  ك ح سبتالذ المعمـ  ا األدكاتترر أم -3
الميزلػ  التػح تتمتػع  إلػا الشال ػب  التػح بمع إلػا، كمػف ييػا كمػف ييػا ال  ػد لممعمػـ مػف اتتػراح دكر بمكيػ  مػػف 

 ال    لمتفكبر كالعمؿ  ح الدراما. آ اؽمتيكم  تفتح  أسئم اتتراح مإلمات يدبدة كطرح 

ميػاطؽ متعػددة كمالتمفػ  كت ػكد يدػك الإلػدؼ  إلػاست  ػائب   إلػح الكسػبم  التػح ت ػكد اال األسػئم ركز مؿ -4
 الميشكد.

كالمرادػؿ،  األدػداثمف ال داب  لميإلاب  مدة مرات، ت كر تسمسػؿ  اترأياممـ الدراما كما لك ايؾ مؤلفإلا، -5
 الشال بات كالزماف كالمكاف. إلاركدا دبكب   أضؼ

 .األطفاؿالعمؿ لئف يذا االيدماج سبيعكس مما  امكس ايالراطا كايدمايا تامبف  ح-6

المشػػػاركبف  ػػػح الػػػدكر مةػػػؿ اسػػػـ المؤسسػػػ ، ت ػػػمبـ  ثدالػػػاؿالمالتمفػػػ   األيشػػػط الطػػػط لميمكمػػػ  مػػػف -7
مإلمػػػات تمكػػػيإلـ مػػػف ال ػػػدء مػػػف  األيشػػػط الشػػعار، االتبػػػار ميػػػاطؽ المسػػػؤكلب  كاالالت ػػػاص، كغبريػػػا. يػػػذ  

 إمػػادة يابػػ  يدبػػدة كػػح بتسػػيا لإلػػـ  إلػػاطػػكر االيت ػػاؿ  ػػح  بككيػػكاميط ػػ  متكسػػط   ػػح ممػػر المشػػركع كػػاف 
 مممإلـ. أمافتيظبـ 

( ) دتا يذ  المدظ  كيػا  ػح  أةاثاطمب ميإلـ  ياء مكاتع مممإلـ. الكرت   ح المكتع) كم بكتر، طاكل ، -8
 ظؿ الدكر(.

 .العام  كالسباسات األيداؼداالؿ الدكر( لت ربر  األكلاايتماع لممشركع ) المرة  أكؿام د -9

 اطمب مف الطم   ت دبـ  ت ربر مف ميط   مممإلـ، مةؿ تائم   المشاكؿ التح بيب دمإلا.-10

، رسػػال  مط كمػػ  كرسػػمب  تتضػػمف كأسػػعارياا تػػدع مإلمػػات لممشػػركع مةػػؿ: تائمػػ   المتطم ػػات اليدبػػدة  -11
 ممشركع.يشاطا لممشركع مرت ط   اليتاج الذم ترغب  الد كؿ ممب  كالذم بتكا ؽ مع الإلدؼ اليإلائح ل
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 التي يجب عمى المعمـ مراعاتيا في التخطيط لعباءة الخبير: الموربعض 

 ال ؼ الذم سبدرس . •

 مستكل ال راتإلـ  ح الدراما. •

 الدبز. •

 الكتت. •

 كـ سبستمر. •

 مياطؽ الميإلاج. •

 المشاربع المستالدم . أيكاع •

 الكضع االيتمامح لم ؼ. •
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 العمؿ:  استراتيجيات

 :الوؿاء المق

  .كضبدات دكؿ الميمكم  كدكؿ العمؿالددبث مع الميمكم  كممؿ ت دبـ لممكضكع  مف الدؿ ت -

 كدكر المعمـ مف الدؿ يذا العمؿ. األطفاؿدكر  -

 ػػح  أيمبتإلػػاب ػػـك المعمػػـ  عػػديا  الدػػدبث مػػف الرباضػػ   شػػكؿ مػػاـ  شػػ بإلا العممػػح كاليظػػرم مػػف دبػػث  -
دداثالميتمعات كتدرتإلا مما التوببر   التطكر ال ديح كالمعر ح كالسمككح. كا 

  ح يذا العمؿ مؿ اليايب اليظرم  ح التر ب  الرباضب . سأركز أييحلمطدب  أكضح -

 : ما يح مف كيإل  يظركـ ا رز المفايبـ كالظكاير السم ب  التح تددث  ح الرباض ؟بطرح المعمـ سؤاالن  -

 مما يذا السؤاؿ.   اثيا  الطدب ييا  ب دأ -

ميػ  لمعمػؿ كالتعػرؼ  ايطمػؽالػذم  األسػاسكاف يذا الددبث كالي ػاش م دمػ  لمػدالكؿ  ػح المكضػكع كالػط  -
دتػػ  كاتػػؿ  أكةػػرك التػػالح اسػػتطبع العمػػؿ معإلػػـ  شػػكؿ  ، أ كاريػػا ،تياماتإلػػا ،تكيإلاتإلػػا ،ممػػا الميمكمػػ  أكةػػر

 .أالطاء

ك ػبف الميمكمػ  ك ػبف الميمكمػ  ( ياـ لمد يسكر التكا ػؿ كااليسػياـ  بيػح  الم دم  بعت ر يذا اليشاط )-
 يفسإلا .

المالتمف  كالمتعددة كييا يتددث مػف طػدب ال ػؼ الةػامف الػذبف بػدرككف  اثيا اتالطدب ييا  ت دبـ  ب دأ
كالظػػكاير السػػم ب  التػػح تدػػدث  األمػػكرمعظػػـ  أكالرباضػػب   عػػض  لإلدػػداثمػػف الػػدؿ مشػػايداتإلـ المسػػتمرة 

  ح الرباض .

معإلػػـ  إلبػػ لطػدب يػػذ  المفػػايبـ كالتػػح تكػكف  ػػح المد ػػم  مػػا االطػط لمك ػػكؿ بالتػػار ا أفالإلػدؼ ييػػا يػػك 
 دكف ذكر ذلؾ  شكؿ م اشر كيذ  الالطكة لإلا العدبد مف الفكائد:

 االتاركا مادت . أك  أيفسإلـيـ مف االتارك   أليإلـايتماء الطدب لمعمؿ  -1
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 . أيفسإلـزبادة ة   الطدب  -2

 مؿ.م دم  يام  كضركرب  لم دء  ح الع -3

كالظػػػكاير   كالمفػػػايبـ اثشػػػكاالت أيػػػـ ػػػح االسػػػتماع لمطػػػدب دػػػكؿ  األكؿ: بتمدػػػكر اليشػػػاط األكؿاليشػػػاط 
كمإلا ممػا لكدػ   اثيا اتادد المشاركبف  تسيبؿ  أكالمكيكدة  ح الرباض  كممارستإلا ، دبث ب ـك المعمـ 

 كرت  مما الدائط. أك

كلػبس  األسػئم كايػت تمبمػ  كيػذا مػف الػدؿ طػرح  إذامبإلػا م اثضػا   أككايت كةبرة  إذاالمعمـ  د ريا  ب دأ
 بفرضإلا المعمـ  شكؿ م اشر مما الميمكم . أف

 تطرح مؿ الطدب: أفالتح مف الممكف  األسئم مما  عض  أمةم 

 السم ب  غبر التح تـ ذكريا ييا؟ األالرليياؾ  عض الظكاير كالمفايبـ  أفيؿ تعت دكف  •

الشػوب (   إلػاغبػر م اشػرة  إشػارةبدػدث مػف اليمػايبر ) ييػا  أفالػذم بمكػف  السػم ح األمرما يك   رأبكـ •
 ح داؿ لـ بذكر  الطدب مف ال داب  ك ح المدظ  التح بذكر  ادديـ بػتـ تسػيبم  ممػا المكدػ ، ييػا الطالػب 

 مف المعمـ. تاـ  ت دبـ المفإلكـ كلبس  رضان 

كذلػؾ لبكػكف  م ػدكريا  10اـ اتػؿ مػف  10مػف  أكةػريعمػؿ ممػا مفػايبـ كةبػرة  أفبيػب  أييػايؿ تعت ػدكف  •
 اييازيا  شكؿ يبد، ييا بسبر الددبث  اتيا  تددبد مدد مددد مف المفايبـ كلبس مدد ك بر.

يا ػاتكتيامػ    ػإرادةممبإلػا تسػامد العمػؿ  ػاف بسػبر يدػك الإلػدؼ  أمةمػ  أك األسئم يذ   عض  كم تردػات  كا 
 مف المعمـ. مف الطدب كلبس  رضان 

مػػف الػدؿ تكزبػػع  أكالمظػاير السػػم ب   ػح الرباضػ   أيػـف العمػػؿ مػف الػدؿ الي ػػاش ممػا تددبػػد ييػا بمكػ -
المظػػاير كالمفػػايبـ السػػم ب   أيػػـممػػا الطػػدب لب ػػكـ طالػػب  الكتا ػػ  ك عػػد ذلػػؾ ب ػػـك كػػؿ طالػػب  ػػذكر  أكراؽ

 .ظايرة تكرر ذكريا سا  ا أككتسيبمإلا مما المكد  كالتركبز ييا مما مدـ تسيبؿ أم مفإلـك 

الت مبػػؿ مػػف أم اتترادػػات ب ػػدمإلا الطػػدب  ػػؿ تعزبزيػػا كاف ال بسػػتالدـ  أكمددظػػ : بيػػب مػػدـ االسػػتإلتار 
 )يذا الاطئ(. أكالمعمـ  تدت أم ظرؼ مف الظركؼ كمم  )يذا  دبح( 
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يامػػ  مػػف كيإلػػ  يظػػريـ كيػػذ  الالطػػكة دتػػا بشػػعر  أيإلػػاسػػبتـ العمػػؿ ممػػا المظػػاير التػػح بعت ػػد الطػػدب  -
كلبس مفركضان ممبإلـ  مف ت ؿ المعمـ ك التالح   أيفسإلـبتـ العمؿ ممب  يك ما االتارك  يـ ما س أف األطفاؿ

 . أيفسإلـال رار دتا بشعركا   بم  العمؿ الذم تررك   أ دابيـ 

 ف تكرار .مما  لكد  ك برة مما الدائط  دك  كتا   كؿ االتترادات التح تدمإلا الطدب -

بيػػب ايػػ   أييػػاكةبػػر مػػف االتترادػػات لمعمػػؿ ممبإلػػا اـ  إلػػا دايػػ   اأييػػطػػرح المعمػػـ سػػؤاؿ : يػػؿ تعت ػػدكف  -
 . كأ ضؿك ر أات تمبم  دتا يعمؿ ممبإلا  تركبز بيب التركبز مما اتتراد

 لعب دكر المكي . إيمامشاكؿ  أمضوط مما الطدب لتددبد  أملـ بمارس المعمـ ييا  -

  اليمبع. ؾثشراكضع لكد  يدبدة كتسيبؿ االتترادات مف كؿ طالب كيذا 

 المشاكؿ. أيـ ح يإلاب  الم اء بشكر المعمـ الطدب مما يإلكديـ لتددبد  -

تػد  إلميػا الفكػػرة  كأييػاكيػك كضػػع الالطػكط العربضػ  لمػا سػبتـ العمػػؿ ممبػ ،  األكؿالم ػاء  أيمبػ  إلػا اثشػارة
 ، كيح العمؿ مما مفايبـ  ح التر ب  الرباضب .الرئبسب  لمعمؿ

 المقاء الثاني: 

كذلؾ لتد بؽ مممب  الر ط كال ياء  شػكؿ سػمبـ ممػا مػا تػـ  األكؿم اء الةايح  التذكبر  ما تـ  ح الم اء ال ب دأ
 ايياز   ح الم اء السا ؽ كالذم ركز مما تددبد المفايبـ التح سبتـ العمؿ ممبإلا مع الميمكم .

 لعبة الرياضة المفضمة  :تمييد ، لعبة صغيرة

بشكؿ الطدب ي ؼ دائرة كب ػـك المعمػـ  رمػح كػرة ممػا كػؿ  أفلع   كيح  المعمـ يذا الم اء مف الدؿ ب دأ
ممارسػػتإلا مػػع ضػػركرة ذكػػر  أكبػػذكر كػػؿ شػػالص يػػكع الرباضػػ  التػػح بدػػب مشػػايدتإلا  أفكادػػد مػػيإلـ ممػػا 

الرباضػات المالتمفػ  كالسػ ب  ػح الرغ ػ   أيػكاعالس ب  ح ذلؾ ، كالإلػدؼ مػف يػذا اليشػاط يػك التعػرؼ ممػا 
 معر ح. أكدركح  أكالس ب يايب  ديح  ممارستإلا سكاء كاف

 سؤاؿ :

 ؟مف كيإل  يظركـ المس   الم بف كرة تدـ  ح العالـ أ ضؿب ـك المعمـ  طرح السؤاؿ التالح : مف يـ 
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 بأالػذكيا أفالتػح ممػا الطػدب  األمػكر أيػـبيبب الطدب مما يذا السؤاؿ ب ػـك المعمػـ  تكضػبح  أفكت ؿ 
 : يح االمكرالمب كيذ   أ ضؿا مف كيإل  يظريـ يك  عبف االمت ار ميد االالتبار كلماذ

 اسمإلـ. •

  فاتإلـ. •

  عض الدركات التح تمبزيـ مف غبريـ، ت مبديا يسدبا. •

 .أكراؽمؿ  فاتإلـ تككف مما  اثيا   •

 تراءة االالتبارات. •

الدركػ  الم ػح العػالـ ك  أل ضػؿمف الطدب كيعمإلػـ بيفػذكف يايػب يسػدم  اثيا ات  أالذالطدب ييا  ب دأ
 ييا مإلم  لمطدب كح ال بشعركا  الممؿ.

 بشكمكا  كرا ةا ت  تيسد يؤالء الدم بف. أفبطمب المعمـ مف الطدب 

 أ ضػؿبالتػاركا  أفبرامح المعمـ مبػكؿ كرغ ػات كتكيإلػات الطػدب كلػذلؾ طمػب مػيإلـ  أفمددظ : ضركرة 
(يػك  5ما المب كادد لذلؾ االتبار)لعادة م( الم بف كلبس المب كادد   ط الف الطدب ال بيمعكف  ا5)

المػػػػ إلـ المفضػػػػؿ تػػػػد كػػػػاف ضػػػػمف تائمػػػػ   أفلمطػػػػدب دتػػػػا بشػػػػعر اليمبػػػػع  كأكسػػػػعكيػػػػامش اك ػػػػر  أ ضػػػػؿ
 المرشدبف.

 عػػض المفػػايبـ  ػػح التر بػػ  الرباضػػب  التػػح  إدالػػاؿمددظػػ  يامػػ  : مػػف الػػدؿ يػػذا العمػػؿ بسػػتطبع المعمػػـ 
 ت ؿ لمطدب. أفبفترض 

  فات الدمب المةالح ال ديب  كاألالدتب .اف بكتب الطمب  فات كمكا -

 اسـ لممركز: ختيارا

تمإلبػػدا ليعمإلػػـ   أيفسػػإلـكبعػػزز ة ػػتإلـ  اآلفالمعمػػـ بشػػكر طد ػػ  ممػػا اليإلػػد الػػذم تػػامكا  ػػ  دتػػا         
 بدالمكف  ح دكر الال راء  ح المياؿ الرباضح.
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الم ػبف  5ترشػدكا  أفاسػتطعتـ  أيكػـمػا الم ػر،   أكتمإلبػدا الالتبػار اسػـ لممركػز  األسػئم  طرح  ب دأالمعمـ: 
 كتددبد  فاتإلـ كممؿ  كر تيسديـ: 

 التح تشايدكف  بإلا مةؿ يذ  ال كر؟ األماكفما يح  -1

 مف كيإل  يظركـ ما يح اليإل  التح يمةمإلا ؟ -2

ح  الػدالكؿ  ػ كفكب ػدأالم ػر  كأالمالتمفػ  كالمتعػددة  االتبػار اسػـ لممركػز  اثيا ات  إمطاءالطدب  ب دأييا 
 الدكر تمإلبدا لككيإلـ ال راء  ح المياؿ الرباضح.

 مددظات يام  مما يذ  الالطكة :

  ح العمؿ. أكةرال تفرض اسما مما الطدب دتا بككف االالتبار مف تياماتإلـ لبيدميكا  •

، ييػا بمكيػؾ اسػتالداـ  األالػرلال ت ؿ م ارات تشيع كةبرا  عض االتترادػات كتتياسػا  عػض االتترادػات  •
 .اتاثبماء

المسػتالدم   ػح  األسػئم ممػا  أمةمػ دكلإلػا.  األسػئم الم تردػ  مػف الػدؿ طػرح  األسماءمزز  عض  •
 يذ  الدال  :

   كت مرتفع؟ أالرلتطرح االسـ مرة  أف  إمكايؾيؿ  -

 يؿ تعت دكف اي  اسـ مدئـ؟ -

 مف مع يذا االتتراح؟ مف ضد ؟ يبا ي كت. -

 ؿ ت كبت مما ادد يذبف االسمبف لممركز.مما اسمبف بتـ مم األغم ب  أيمعت ح داؿ 

ف العمػػؿ كمػػ  لممركػز كيػػح الطػػكة يامػ  كضػػركرب  أل االتبػػار اسػػـ إلػامػف الػػدؿ يػػذا ب ػؿ يمبػػع الطػػدب 
 سبتـ  ياء مما اسـ المركز.

اسـ المركز  شرك   بت لدـ لمدماب  كاالمدف الرباضح(يمةؿ  اذف  يدفب كؿ المعمـ  ح يإلاب  الم اء )  -
 المؤسس . أك
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 ذا االسـ الذم االتار  الطدب.ي -

 :المقاء الثالث

 (. Logo -) ت مبـ شعار لممركز 

المعمػػـ الم ػػاء الةالػػث مػػف الػػدؿ التػػذكبر  مػػا تػػـ اييػػاز   ػػح الم ػػاء السػػا ؽ كالالطػػكات التػػح تػػاـ  إلػػا  ب ػػدأ -
 الطدب كذلؾ لم ياء كالر ط السمبمبف.

 اج شبئا ياما دتا بدؿ ممب  ، ما يك؟ المركز بدت أفبطرح المعمـ السؤاؿ التالح : امت د  -

المركػػز بدتػػاج لمشػػعار  أفبطػػرح الطػػدب كيػػـ لمتػػذكبر مػػف طػػدب ال ػػؼ الةػػامف  أفالكضػػع الط بعػػح ييػػا 
تػاـ الطػدب ييػا  ػذكر الشػعار يكا ػؿ الالطػكة كيػح  إذاايػ  بدتػاج لممكاتػب كالتأةبػث ،  أكالػذم بػدؿ ممبػ  

 كيك : آالركالتأةبث بطرح المعمـ سؤاال  ذكركا الشعار إذا أمارسـ الشعار لممركز 

بيبػػب يمبػػع الطػػدب ايػػ   أفتأةبػػث المكػػاف كالكضػػع ال ػػدبإلح  أكبكػػكف  ػػح ال دابػػ  الشػػعار  أفمػػف بيػػب 
 الشعار.

بدمػػؿ معػػايح متعػػددة ك ػػفات معبيػػ   أفالشػػعار بيػػب  أفكب ػػكؿ  األرضبضػػع المعمػػـ كرتػػ  ك بػػرة ممػػا  -
 يح يذ  ال فات ؟؟ يددديا ت ؿ ال دء  رسم ، ما أفممبيا 

ب ػـك كػؿ طالػب  تسػػيبؿ  أك تسػيبمإلا ممػا الكرتػػ ،  كب ػدأالمالتمفػ  مػػف الطػدب  لإليا ػاتبسػتمع المعمػـ  -
 اتتراد .

 المكف ... الخ. أكال فات سكاء كاف الشكؿ  أيـاالتفاؽ مما  -

 المالتمف . األ كارسماع اتترادات مالتمف  لمدمج  بف  -

 كؿ ميمكم   رسـ الشعار ضمف المعاببر التح اتفؽ ممبإلا. ت دأك ميمكمات  إلاب سـ الطدب  -

 الي اش دكؿ الرسكمات المالتمف . -

يماعاالتبار الشعار  اتفاؽ  -  مف اليمبع . كا 
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 .األالبرةالشعار   كرت   إالراج -

 كضع   ح مكاف  ارز مف ال ام  . -

 المكاف: تأةبث:  المقاء الرابع

دػاؿ ل ػاءات كذلػؾ لتد بػؽ مممبػ  الػر ط  أكالتح تمػت  ػح الم ػاء السػا ؽ ب كـ المعمـ  التذكبر  الالطكات  -
كال يػػػاء  شػػػكؿ ممبػػػؽ دبػػػث يسػػػتةمر الالطػػػكات السػػػا    ل يػػػاء الالطػػػكات اليدبػػػدة لب  ػػػا العمػػػؿ  شػػػكؿ متػػػبف 

 ةورات. أككسمس دكف  يكات 

 األدكات، المكػػػػاف  دبػػػػث بشػػػػمؿ : المكاتػػػػب ، االسػػػػت  اؿ ، الممػػػػرات تأةبػػػػثبطمػػػػب المعمػػػػـ مػػػػف الطػػػػدب  -
 المستالدم  ..... الخ.

بكضح المعمـ اف يذا المكاف يك مركز  بت لدـ لمدمابػ  كاالمػدف الرباضػح دتػا ب ػدا الطػدب  العمػؿ  -
  ب  كال راء كيـ بعممكف ما بفعمكف كابف بتيإلكف. كبككف التكضبح مف داالؿ الدكر.

 كأشػػارلمال ػػراء العػػاممبف  المكتػػب  اـكاألتسػػمسػػمبات المكيػػكدبف  بػػ  كالمػػكظفبف ت ػػمبـ كتأةبػػث مكتػػب     -
م ػاءة الال بػر مػف  إسػتراتبيب مركز لممدبر كيذا لما ت تضػب   أكاي  ال بضع الطدب مكتب  إلاالمعمـ ييا 

يعؿ المدبر  الكضػع الالفػح كالوبػر ظػاير كيػذا لمػتدكـ  كضػع الع  ػات كال ػعك ات  ػح اتالػاذ ال ػرار كييػا 
 بككف يائب المدبر يك دم   الك ؿ.

 المكاف. لتأةبثالتح تد بدتايإلا الطدب  األدكاتتـ تك بر كا    -

  عد االيتإلاء مي . أكاليشاط  أةياءسكاء  لألسئم المعمـ ييا بمارس دكر المبسر كالمشرؼ كالطارح  -

 أفبستشػػػعر المعمػػػـ مػػػدل ايومػػػاس الميمكمػػػ   ػػػح العمػػػؿ الف يػػػذا مؤشػػػر يػػػاـ كرئبسػػػح  ػػػح  أفضػػػركرة  -
 بإلا  عال  ك ياءة .الالطكات التح بسبر  

التػػح  األمػػكردػػكؿ  األسػػئم  كيػػك داالػػؿ الػػدكر  المكػػاف ) المركػػز ( بطػػرح المعمػػـ تأةبػػث عػػد االيتإلػػاء مػػف  -
 .أالرل أمكر أك إغراض كأمكضعإلا الطدب  ح المكاتب كلماذا تستالدـ 

 .التأةبثلممركز مف دبث  شحءأم  إضا   إمكايب  -
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ممؿ  كرة  امت  كؿ  ػح  اثشارةكميد  كأممالإلـمكات إلـ  إلا بطمب المعمـ مف يمبع الطدب الذياب -
 مكتع .

استيطاؽ ال كرة : بتفؽ المعمػـ ايػ  ميػدما بضػع بػد  ممػا كتػؼ ادػديـ بتدػدث مػف يػك كمػاذا بعمػؿ. )  -
 طدب ( 5 أك 4االتبار 

كػؿ  الدركػ  ب ػـك ال إشػارت الدالكؿ  ح الدكر :المعمـ بطمب مف الطػدب  عػد ال ػكرة ال ػامت  ايػ  كميػد  -
الطدب  ح االيوماس  ح المكاف كااليتماء  ب دأ شكؿ ط بعح، درك  المركز البكمب  كالعمؿ البكمح. ) ييا 

 دد ما. إلا إلب 

بػػكزع المعمػػـ المػػادة التعمبمػػ  ممػػا كػػؿ المكاتػػب  دبػػث بكػػكف لكػػؿ طالػػب مػػادة تتضػػمف كػػؿ المفػػايبـ كاف  -
 ككف لمعمؿ ممبإلا.بكاف الم اء ال ادـ س  معإلـ لم بت بأالذكيإلا

 بشكر المعمـ الطدب مما ما تامكا    كبذكريـ  مكمد الم اء ال ادـ. -

 المقاء الخامس : 

 التردبب كالتذكبر  ما تـ  ح الم اء السا ؽ. -

د  10 إمطػػائإلـتعمػػؿ  ػػكرة  ػػامت  ممػػا مفإلػػـك مػػف المفػػايبـ،  دبػػث بػػتـ  أفبطمػػب مػػف كػػؿ ميمكمػػ   -
 لمتمرف ممبإلا.

تتدرؾ ال كرة لبتددث كؿ طالػب مػف الػدكر  إشارت ر المالتمف  كبكضح المعمـ اي  ميد استعراض ال ك  -
 الذم بمةم  كبستعرض  عض المعمكمات مف المفإلـك مف داالؿ الدكر.

 استعراض  اتح الميمكمات. -

 يذا اليشاط ياـ لبككف الطدب تادربف مما ايياز الالطكات ال ادم   وب  تد بؽ الإلدؼ اليإلائح. -

عمكمػػػات لػػػـ بػػػتـ ذكريػػػا كالدػػػدبث ميإلػػػا مػػػف داالػػػؿ الػػػدكر ب ػػػـك المعمػػػـ  طردإلػػػا مػػػف الػػػدؿ اسػػػئم  أم م -
 است  ائب  مما الطم   كيـ داالؿ الدكر.

 ـ ب ـك المعمـ  طرح اسئم  دكلإلا.أم معمكمات لـ بتـ ذكريا دكؿ المفايب -



150 

 

 المقاء السادس:

 دالكؿ المعمـ  ح دكر: 

بطمب الال راء اليتماع كاطمئف مما العمػؿ مػف الػدؿ ي ػاش  عػض بدالؿ المعمـ  ح دكر يائب المدبر ك  -
  ح الدكر. أكةر ثدالالإلـمف الدؿ  عض الال راء  مماؿاأل

التػػػح تيػػػرم  ػػػح المكتػػػب ك عػػػض السػػػم بات  كاألمػػػكر األممػػػاؿتدػػػدث المعمػػػـ "يائػػػب المػػػدبر" مػػػف  عػػػض  -
 المكيكدة كاستعرض العدبد مف المرايعات مف ت ؿ ال عض. 

كػؿ شػالص  إمطػاءكال ػراء، ككػاف الإلػدؼ مػف يػذا يػك  كأدكاريـبتددث مع اليمبع  أفمما  ركز المعمـ -
 المركز.لدكر  ككيكد   ح  أيمب 

 .  راءتإلارسال  ت ؿ لممركز كب ـك يائب المدبر) المعمـ  ح دكر (  -

 يص الرسال : 

 مركز  بت لدـ لمدماب  كاالمدف الرباضح:السادة  ح 

  عد التدب ،، 

كاـ مما دري  مالبػ  مػف الكفػاءة المإليبػ ،   ػد تػـ االتبػاركـ مػف ت ميػا لمعمػؿ ممػا معتكـ الطب    ياءن مما س
 دبػػػث تشػػػمؿ   مسػػػطبف الػػػدكلح  ػػػح ال ػػػدس  ػػػح دفػػػؿ اال تتػػػاح لترسػػػـ كتعمػػػؽ ممػػػا ممعػػػبيداربػػػ  ت ػػػمبـ  

 .مالتمؼ ايكاع الرباضات تدبمان كددبةان 

 

 مددظ : بريا الرد سربعان مما يذ  الرسال .

 الميي  االكلم ب  الفمسطبيب بخ:                                                        الالتـ: التار 

 كز ك الال راء دكؿ مكضكع الرسال . دأ المعمـ  تكضبح الرسال  التح كردت لممر  -

 ت د الرسال   مكتك   كميإلزة  التـ ككأي  د ب ح كتـ ت دبم  لبرا  الطدب.  -
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 أف إلا كاثشارةالمركز  أتساـكيذا االيتماع يك مع  أالرلم اشر كتـ تراءة الرسال  مرة  تـ الي اش  شكؿ •
 كال راء  ح يذا المياؿ. إلبكـال رار سبعكد 

 الطدب مسؤكلب  ييا  ح اتالاذ ال رار. إمطاء -

 اء" الطدب كالي اش دكؿ المكضكع.ال دء  االستماع آلراء "الال ر  -

" يؿ تتذكركف العاـ الماضػح ميػدما  كأمماؿالطدب لمددبث مف تاربخ المركز دالؿ المعمـ ييا  استةارة  •
 يعمؿ مما....الخ". آفطم ت مؤسس   ح راـ اهلل ميا 

 تدرات :  –اييازات   –تاربخ المركز 

 ػػع   دتػػا ال بشػػعركا  ػػأف المعمػػـ "يائػػب المػػدبر"  األمػػكركضػػع مدفػػزات كم  ػػات لمطػػدب كمػػدـ يعػػؿ  -
يمػػاعػػبف بفػػرض ممػػبإلـ تػػرار م معػػبف تػػاـ  ػػ   إالفػػاؽ إلػػا إضػػا  اضػػاءات ممػػا اييػػازات كتػػاربخ المركػػز  كا 

 المركز  عدـ االلتزاـ  تاربخ معبف ميدما طمب مي   ح الماضح تسمبـ مشركع مشا   لإلذا المشركع. 

المعمػػـ مإلمػػ  لمطػػدب "الال ػػراء" لمتفكبػػر  بمػػا  بػػيإلـ ككػػاف التفكبػػر ممػػا شػػكؿ ي ػػاش دتػػا بأالػػذ رد  أمطػا -
 رار يإلائح لمرد مما مركز التطكبر  ح ككال  الوكث.كت

 الدالكؿ  ح دكر : المعمـ  ح دكر  عد مكا    المركز مما العمؿ مما مشركع اليدارب .

 :رسال  ك مت المركز ب رايا المعمـ: يص الرسال  -

  بت لدـ لمدماب  كاالمدف الرباضح: السادة  ح مركز

  عد التدب ؛؛

 اف المكمد اليإلائح لتسمبـ المشركع بككف  عد  إمدمكـؿ مما مشركع اليدارب ، يكد  عد مكا  تكـ مما العم
 ػػح تسػػمبـ المشػػركع سػػتتدممكف  تػػأالبر أكترايػػع مػػف العمػػؿ  كأم) مػػدة يإلابػػ  التط بػػؽ ( مػػف يػػذا الكتػػاب 

   الورام  المالب  المكيكدة  ح الع د.

 الالتـ : الميي  االكلم ب  الفمسطبيب   كلكـ يزبؿ الشكر                                     
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 . تراءتإلاالرسال  ليمبع الطدب،  شكؿ كاضح، كشردإلا  عد  إظإلار -

 تكتر الكتت، تكتر الورام  المالب  ، سمع  المركز ... الخ  -

 الميمكم  دكؿ الرسال . آراءاستمزاج  -

 ز  ح الكتت المددد كمدـ التراالح.الطدب  ضركرة االييا إشعار -

 لمقاء السابع:ا

 ميمكم  مف ال كر التح تـ تدضبريا مس  ا:

كالتح لإلا مدت   الرباض  م ػر الع ػكر المالتمفػ  التػح سػبتـ العمػؿ ممبإلػا مػع الميمكمػ ، كتػـ كضػع كػؿ  
شػػاراتال ػػكر كاف لإلػػا دالالت  أيمبػػ الطػػدب كالدػػدبث مػػف  أمػػاـال ػػكر  كةبػػرة ) ال ػػكرة تتدػػدث مػػف  كا 
 يفسإلا (.

 سب كمكف  الكتا   مف يذ  ال كر.  أيإلـب تفدص ال كر  شكؿ دتبؽ كالتكضبح بطمب مف الطد -

المسػتالدم ؟ مػا يػح  األدكاتما يك الموزل مف يذ  ال كر؟ كما يح الرسائؿ التح ترسػمإلا ليػا؟ مػا يػح  -
 ال بـ المكيكدة  بإلا؟

 ر .يمبع الطدب كتت كا ح كمربح لمتفدص كالتمعف  شكؿ يبد  ح يذ  ال ك  إمطاءتـ  -

شاراتكمما الريت  يتائج  أ ضؿكمما تمعيت  ح ال كرة  ي أكضح المعمـ ييا  -  يدبدة. كا 

 كايت الفكرة ييا يح تراءة ال كرة  مستكباتإلا المالتمف ، دتا ب ـك الطدب  الكتا   دكلإلا . -

 ػح اليػاتج  مما رسػكمات كالكتا ػ  ميإلػا فسب  مك  أليإلـالتمإلبد ييا كاضح كيح دال  مف التدربب كالتعمـ  -
 اليإلائح .

دػػػكؿ  أ كػػػار بفكػػػر  شػػػكؿ يبػػػد كاف بكتػػػب  أفكػػػؿ  ػػػكرة لإلػػػا ت ػػػ  كمعػػػايح كدكابػػػ ، ممػػػا كػػػؿ طالػػػب  -
 ال كرة.

 يح مد الطدب  مزبد مف المعمكمات دكؿ المكضكع الم  مبف ممب . أبضاالفائدة  -
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يمػػػػاال ػػػػكر  دكر المعمػػػػـ كاضػػػػح  ػػػػح يػػػػذ  الالطػػػػكة مػػػػدـ التػػػػدالؿ الم اشػػػػر  بمػػػػا بكت ػػػػ  الطػػػػدب مػػػػف -  كا 
 مف الطدب. االستفساراتتكضبدات ب دمإلا كبيبب مما 

 المعمـ ب ـك  م ؽ تعمبؽ كؿ طالب كما كت   مع ال كرة التح االتاريا. -

 كضع ال كر مما الدائط  يايب  عضإلا ال عض. -

كاف رؤبتػػؾ كتفسػػبرؾ لم ػػكرة ال بعيػػح  الضػػركرة  لألمػػكرلكػػؿ شػػالص رؤبػػ  مالتمفػػ   أفبكضػػح المعمػػـ  -
 لإلا . اآلالربففسبر ت

 ما كاف يياؾ أم استفسارات مف الطدب. إذاالمعمـ ت ؿ ال دء  الالطكة التالب   بتأكد -

 عضػإلا  ػ عض  األمػكرتذكبر  الالطكات السا    التػح تػاـ الطػدب  العمػؿ ممبإلا.كذلػؾ ممػا تامػدة ر ػط  -
 ال ادم . كةطلماللييت ؿ  سدس  

ب بضػع المعمػـ مػادة تعمبمبػ  كمعر بػ  دػكؿ الرباضػ  تػدبما كدػدبةا  ح يإلاب  الم ػاء ك عػد اي ػراؼ الطػد -
 الال راء (.)ست مر الع كر مما مكاتب الطدبالمستالدم  كالرباضات المتعددة التح مكر  األدكات كأيكاع

 المقاء الثامف: 

 اليشاط  مع  : طات  العمؿ. ب دأ -

 التفامؿ لدستمرار  العمؿ  الشكؿ المطمكب.اليشاط: الكتكؼ مما الطات  المكيكدة ميد الطدب ك  أيمب  -

 ط بع  اليشاط: -

ممػا شػكؿ دكائػر  ػوبرة كاك ػر   أتسػاـمدة  إلادكؿ كرت  ك برة، كيح م سم   األرضبيمس الطدب مما 
دػػكؿ مسػػتكل الطاتػػ  التػػح  إشػػارة، ةػػـ ب ػػـك الطػػدب  كضػػع  100 إلػػا 10كطاتػػ  العمػػؿ  بإلػػا م سػػم  مػػف 

 بكضح كب رر كؿ طالب لماذا ددد يذا المستكل . أفا، كييا  الضركرة مكيكدكف  بإل أيإلـتشعركف 

 يشاط الطات  مؤشر مما يايزب   الميمكم  لمالطكات ال ادم .
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يػك تد بػؽ الػر ط  ػبف   التأكبػدبطرح المعمـ السؤاؿ التػالح: مػا الػذم تميػا  ػ   ػح الم ػاء السػا ؽ ؟ الإلػدؼ  -
 الح .الم اء الد كأيشط الم اءات السا     أيشط 

يشػػاط رمػػح الكػػرة : اسػػترياع المعمكمػػات مػػف الػػدؿ رمػػح الكػػرة ككػػؿ طالػػب بتدػػدث مػػف يشػػاط سػػا ؽ،  -
مػػف  أك دبػػث ب ػػـك المعمػػـ  رمػػح الكػػرة ممػػا طالػػب كبػػذكر معمكمػػ  دػػكؿ مػػا تػػـ اييػػاز  سػػكاء مػػف الطػػكات 

 معمكمات مف المفايبـ  شكمإلا العاـ.

كب ػػػكؿ لإلػػـ : ييػػاؾ مػػادة يامػػ  يػػدا مكيػػكدة ممػػػا  مكػػات إلـ كبػػدالؿ المعمػػـ  ػػح دكر إلػػابعػػكد الطػػدب  -
 أليإلػامعكـ كاالضطدع ممبإلا  عياب  كايتمػاـ  أالذياميكـ  أريكمكات كـ ) بككف المعمـ تد يإلزيا مس  ا (، 
 ستككف يام  يدا لكـ كمفبدة الدؿ العمؿ.

دة التعمبمبػ  لمفػايبـ المادة المكيكدة كالتح طمب المعمـ مف الطدب )الال راء( االضطدع ممبإلا يح المػا -
 التر ب  الرباضب  التح بتـ العمؿ ممبإلا.

التػح اسػتالدمت كتسػتالدـ  ػح الرباضػ  سػكاء  األدكاتمما الطدب كبطمػب مػيإلـ كتا ػ   أكراؽبكزع المعمـ  
 إضػػػا  ) الػػػرمح ، كػػػرة السػػػم ، ال ػػػكس كاليشػػػاب، مضػػػرب تػػػيس الطاكلػػػ  ....... الػػػخ (.  ،تػػػدبما أكدػػػدبةا 

 ) مسا  ات اليرم، الم ارم ، الس اد  ...... الخ(. أدكاتلـ تستالدـ  بإلا أم لمرباضات التح 

بيمػػع لمعمػػـ الطػػدب كبسػػيؿ ممػػا كرتػػ  ك بػػرة معم ػػ  ممػػا  األدكاتب ػػـك الطػػدب  تسػػيبؿ يػػذ   أف عػػد  -
 . األدكاتالمستالدم   ح الرباضات كالرباضات التح لـ تستالدـ  بإلا  األدكاتالدائط كؿ 

ب ـك  تط بؽ كبؼ تمعب مف الػدؿ كضػع اليمبػع  أف األدكاتمف  أداةف كؿ طالب كتب بطمب المعمـ م -
المالتمفػػ  التػػح دػػدد  لأللعػػابالدركػػ   ت ػػدأ اثشػػارةتدػػت الدركػػ  ،  معيػػا بتػػكزع الطػػدب  ػػح ال امػػ  كميػػد 

 .أدكاتكتط بؽ الرباضات التح لـ تستالدـ  بإلا  أدكاتإلاالطدب 

 5لم دء  الدركػ ، كبالتػار  إلب مف بشبر  إلابيظركا يمبعا  أفطدب بكتؼ المعمـ الدرك  كبطمب مف ال -
دػكؿ يػذ  الرباضػات لإلػا مدتػ   المفػايبـ المتضػمي ،  األسػئم يماذج مف الطدب ، كبطرح مددا مف  6 أك

 مما س بؿ المةاؿ :

 أم مستكل مف العيؼ تمةؿ يذ  الرباض ؟.1
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 ؟؟ كبؼ ؟  الشوب أيكاعيؿ بددث  ح يذ  الرباض  أم يكع مف .2

 يؿ بتياكؿ مف بمارس يذ  الرباض  الميشطات؟ .3

 يسامد ؟ أفيؿ بشعر مف بمارس يذ  الرباض    مؽ الميا س ؟ كبؼ بمكييا .4

 التح لإلا مدت   المادة التعمبمب . األسئم كغبريا مف 

الكةبػر  عط ياسػبالفمسػطبيببف الػذم  الرباضػببفالم اء ال ادـ سيستضػبؼ  بػ  شػبخ  أفبكضح المعمـ لمطدب 
 مف المعمكمات الإلام  دكؿ الرباض  الفمسطبيب  تدبما كددبةا.

 اثدسػػاسمعبيػػ  يػػاـ يػػدا لتعزبػػز  أداةبسػػتالدمكف  ككػػأيإلـالدركػػ  الرباضػػب    ػػأداءب ػػـك الطػػدب  نشػػاط :
  ػػأيإلـالطػػدب ال ػػكم  بإلػػا  إدسػػاسيداربػػ  ك الضػػركرة  إيتػػاج، الف الإلػػدؼ اليإلػػائح يػػك  األدكاتلػػدبإلـ  ػػح 

 كذلؾ لتالرج   كرة يبدة. أدكاتتالدمكف بس

بركػز ممػا الرباضػ  التػح االتاريػا سػكاء  أفمما كػؿ طالػب  أف إلابشبر المعمـ  أفمددظ  يام  : بيب 
  ح ال بت. أدائإلابتدرب مما  أفسب ـك  تيفبذيا  ح اليدارب  كاي  بمكف  ألي  أداة دكف  أك  أداةكايت 

 المقاء التاسع :

 السا ؽ كايـ الالطكات التح تـ العمؿ ممبإلا.التذكبر  الم اء  -

ممػا الطػدب  األسئم مف الدؿ طرح  أكبتـ ذلؾ مف الدؿ تذكبر المعمـ  ما ددث  ح الم اءات السا     -
 كالتسمسؿ  ح العمؿ  شكؿ ت امدم. مما تـ ايياز   ح الم اء السا ؽ كذلؾ لتد بؽ مممب  الر ط

الي ػػػػذؿ اليإلػػػػد الكػػػػا ح لتسػػػػمبم   أفالمشػػػػركع كاف ممبيػػػػا التػػػػذكبر  ػػػػاف الكتػػػػت تػػػػد اتتػػػػرب لتسػػػػمبـ  -   إييػػػػا كا 
يػذا لػبس يبػدا  بمػا بتعمػؽ  ككييػا مركػزا متمبػزا،  أف إلػا إضػا  المالبػ  ،  التػأالبرد ع غرام   إلاسيضطر 

 كاف المكضكع الذم يعمؿ ممب  سبشايد  كؿ العالـ .

 المعمـ بعطح يذ  المددظات مف داالؿ الدكر. -

 تشكؿ تدفبزا لمطدب لديالراط  ح العمؿ  شكؿ اك ر. مكراألكؿ يذ   -
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 : )المعمـ بدالؿ  ح دكر شبخ الرباضببف الفمسطبيببف (. الدخوؿ في دور

المالتمفػ  ممبػ  كالعمػؿ  األسػئم الطػدب  طػرح  كب ػدأبدالؿ المعمـ ييا  ح دكر شبخ الرباضببف الفمسػطبيببف 
 إلـ الطدب  تطػكر الرباضػ  كتبمإلػا تػدبما كدػدبةا كت ػاطع مما تعزبز  كاأليك   كاألسئم مف الدؿ الي اش 

 مفايبـ التر ب  الرباضب  كتبمإلا معإلا.

 كيكد  داالؿ الدكر: أةياءدكر المعمـ ييا 

الطػدب  شػكؿ  أسػئم ممػا  اثيا  امتدؾ كـ مف المعمكمات مف تطكر الرباض  تدبما كددبةا لبستطبع  -
 كاضح.

 .األسئم د مف استةارة الطدب لبطردكا المزب -

 مما الدالكؿ  ب . ان ضبأبت ف الدالكؿ  ح الدكر دتا بسامد الطدب  أف -

 .كاثشاراتالتركبز مما اثبماءات  -

 ممبإلا. كالتأكبدتمربر المعمكمات التح لإلا مدت   مفايبـ التر ب  الرباضب  التح مممكا ممبإلا سا  ا  -

 إلػا ػح ممعػب  مسػطبف الػدكلح  ػح ال ػدس كاف بشػبر بعزز  كرة الال راء  ح تشػكبؿ يداربػ  ستكضػع  أف -
 المكاف ) ال دس (. أيمب 

لمػدكر،  عمبػ   إدالػالإلـشعر المعمـ ييا  اف الطدب تد شعركا  الممػؿ  إلػذا بػدؿ ممػا مػدـ ييادػ   ػح  إذا -
 التوببر  ح كتبرة ال كت ... الخ. أكبتدارؾ ذلؾ مف الدؿ التوببر  ح دركات يسد   أف

 ر:الالركج مف الدك 

 بالرج المعمـ مف الدكر، كبكضح ما ددث ككبؼ بمكييا االستفادة مي .

 بككف شكؿ اليدارب  ؟؟ أفبطرح المعمـ سؤاال : ماذا تفضمكف 

 : أيك تإلـالطدب  طرح  ب دأييا 

 مست بم  . .1
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 ي ؼ دائرة. .2

 .  ألمما أسفؿت امدب  مف  .3

 الددبة  ؟ اـ الددبة  ةـ ال دبم  ؟ اـ يعمؿ تيكبع ؟  الرباضات ال دبم  ةـ ي دأمف المعمـ : يؿ  آالرسؤاؿ 

 مما يذا السؤاؿ كالت ربر ل .  اثيا  الطدب  ب دأ

يػػػك الت ربػػػر  أيمبػػػ  األكةػػػرال، لكػػػف  أك ػػػيعـ  األسػػئم بيبػػػب الطػػػدب ممػػػا  أفمددظػػ  : لػػػبس مإلمػػػا   ػػػط 
  ك م  ل   ح العمؿ. دتا يتعرؼ مما مبكلإلـ كتياماتإلـ كيذا كم  بسامد المعمـ كبشكؿ أليك تإلـ

 المقاء العاشر:

 التذكبر  الم اء السا ؽ. -

 ددبة . أكتدبم   إلاالكرت  المكيكدة مما الدائط كت يبؼ الرباضات  إلاالعكدة  -

ممبػ  مػف الطػدب  اثيمػاعمما الدائط تشكؿ دلبػؿ ممػا مػا تػـ  لالر أالت يبؼ ييا ياـ كتسيبؿ كرت   -
 ال دبـ، التيكبع(. إلاالددبث، مف الددبث  إلادارب  مف ال دبـ الي ت دأ أف ح الم اء السا ؽ ) 

تكزبع الرباضات مما الطدب لبتـ التدرب ممبإلا  ح اليدارب  كلكف بتـ التػدربب ممبإلػا  شػكؿ  ػردم  ػح  -
 يمارسإلا  الفعؿ. ككأيياد ب ب  كلمرباض   ككأيإلا لألدكاتال داب  ممؿ تيسبد 

 مةؿ: أالرلمإلاـ  إمطائإلـح العمؿ كاف لـ بشترؾ  عضإلـ ضركرة بشترؾ يمبع الطدب   أفضركرة  -

 التي ؿ  بف الطدب لتدفبزيـ . -1

 االذ مددظات مف المعمـ كي مإلا ل عض الطدب.-2

 برايا المعمـ مياس   دسب المكتؼ. أالرلمإلاـ -3

ذاالتعزبز  ح العمؿ، مةد بيت ؿ  بف الطدب كبعػززيـ  أسمكببستالدـ المعمـ ييا  - دػظ يمكذيػا يبػدا ال كا 
 بركز ممب  مع الطدب.

 : الدخوؿ في دور
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 بطمب المعمـ مف الطدب االيتماع السربع يتبي  ظرؼ طارئ.

المعمـ: ل د ايتمعت  كـ الطمعكـ مما امر ياـ ددث ، ل د ك ؿ الا المركز يذا الشػربط الػذم اريػك  -
 اف تسمعك  ليياتش مكضكم  معان .. ب دأ المعمـ  تشوبؿ الشربط.

 الشربط   كت الشف يإلكر بككف المعمـ تد يإلز  مس  ان( )

تعممكف مما يدارب  ستكضع  ح ممعب  مسطبف الدكلح  ح ال دس،  ح ا تتاح اكلم بػاد ال ػدس  أيكـممميا )
يدػذركـ مػف االسػتمرار  ػح يػذ   إييػامػا بكػكف  ػح دفػؿ اال تتػاح،  أمبػز، كاف يذ  اليداربػ  سػتككف  2040

الالعمؿ الذم ت كمكف      (....... كا 

 التالب : لألس اب ح يذا التكتبت يذا الشربط بد ع  الدراما الا االماـ ك 

ال مبػػؿ كبييػػز العمػػؿ  التػػالح بػػدالؿ الطػػدب  ػػح  إالتػػكتر : كالتػػكتر ييػػا بػػتمالص  ػػح ايػػ  لػػـ بعػػد ييػػاؾ  •
  راع ، يؿ يكتؼ العمؿ اـ يستمر.

 ستمرار.مما اال إ راريـيتعرؼ  ب  مما تيامات الطدب كمدل  •

 الدمكؿ كاالتترادات التح بطردإلا الطدب. •

مػف ت ػؿ تإلدبػدات ؟ لمػاذا لػـ ت ػميا يكػذا  اآلف: مػف يػك م ػدر التإلدبػد ؟ لمػاذا  األسػئم طرح كةبر مػف  •
 مشركع ب اـ  ح مدبي  ال دس... الخ ذاي إب اؼ ح مشاربعيا السا   ؟ مف ل  يدؼ مف 

لمتفكبػر  أممػؽااليتمػاع تفػتح ليػا ميػاطؽ  أةيػاءبطردإلػا الطػدب  أكالتح بطردإلا المعمػـ  األسئم كؿ يذ   •
 كالتالاذ ال رار.

 أليكػػـبكضػػح المعمػػـ )  ػػح دكر يػػاب المػػدبر (  ضػػركرة اتالػػاذ يػػذا ال ػػرار سػػربعا الف المػػدبر بيتظػػر ردكػػـ  •
 ال رار ) كضع الطدب  ح مكتع المسؤكلب  التالاذ ال رار(. أ داب

دارة األسئم تبؽ  ح طرح بككف د أفالمعمـ ييا بيب  • كتيامات ، بمػارس دكر  رأب ال بفرض  أفالي اش،  كا 
 المبسر لمي اش كممؿ اضاءات مما  عض اليكايب.

 كؿ يذا بعتمد مما ال ياء ال دبح لمالطكات السا   . •
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 الالركج مف الدكر:

اريـ  ػح الم ػاء ال ػادـ، بيتظػر تػر   أيػ كبذكريـ  اآلفالارج الدكر  إييابيإلح المعمـ االيتماع كبكضح لمطدب 
 ريـ مما ما تدمك   ح يذا الم اء.كبشك

 المقاء الحادي عشر :

 التذكبر  بما ددث  ح الم اء السػا ؽ مػف الطػكات ك الرسػال  التػح تػـ الي ػاش دكلإلػا  ػح  إل اءالمعمـ  ب دأ -
 يإلاب  الم اء كاي  تد طمب ميإلـ اتالاذ ترار دكلإلا.

 نشاط :

مالتمفػػػ   ػػػح سػػػم ، ب ػػػؼ الطػػػدب ممػػػا شػػػكؿ دائػػػرة كتكضػػػع السػػػم   ػػػح  اف ػػػألك تكضػػػع سػػػت كػػػرات ممكيػػػ   
الميت ؼ، بكتب مما كؿ كرة مفإلـك مػف المفػايبـ السػا    كالتػح تػـ العمػؿ ممبإلػا ) العيػؼ الرباضػح، تمػؽ 

 الميا س ، العدكاف الرباضح، الميشطات الرباضب ، الشوب الرباضح، التع ب الرباضح(.

 ػادب الػرتـ راكضػا  بػأتح... دسػب مػدديـ، كميػدما بػذكر رتػـ معػبف  1 مػف أرتػاـبعطح المعمـ الطدب 
لإلػا  ات التػحمعمكمػالالمفإلػـك الػذم ممبإلػا، كييػا بػذكر  كرة  شػكؿ مشػكائح كبػذكر اسػـ كبأالذالميت ؼ  إلا

 ػيفس  آالػربضعإلا مكايإلا كبعػكد مسػرما كبالػرج طالػب  كبسيمإلا مما لكد  مما الدائط، ،إلكـمدت   المف
مطػاءكبستمر يذا اليشاط دتا بتـ المركر مما كا ػ  الكػرات  أالرلرج كرة الطرب  ، كبال المعمكمػات  كػؿ كا 

 دكؿ المفايبـ، كيذا اليشاط ياـ لتذكبر الطدب  المفايبـ المالتمف  كالمعمكمات المتعم    إلا.

. بأالذاليشاط بتـ  شكؿ سربع دتا ال  -  كتتان اكةر مف الدـز

 أكتػػرار دػػػكؿ االسػػتمرار  ػػح المشػػػركع  إلػػاع كبطمػػب مػػػيإلـ التك ػػؿ ايتمػػا إلػػػابطمػػب المعمػػـ الطػػدب  -
 مدم .

 .األغم ب  رأم يأالذ رأبإلـ ح  األطفاؿ ح داؿ اي سـ  -

ب ـك كؿ طالب ميإلـ  عمؿ يمكذج لرباض  االتاريػا ) ر ػط  الم ػاء  أفبتكزع الطدب  ح ال ام  كطمب ميإلـ 
الددبةػػ (  أكتسػػتالدـ  ػػح الرباضػػات سػػكاء ال دبمػػ  كايػػت  أداةبكتػػب كػػؿ مػػيإلـ  أفالةػػامف ميػػدما طمػػب مػػيإلـ 

 كاليرم مةد  مإلـ ذلؾ. أدكاتكالطدب الذبف بربدكف ال باـ  تشكبؿ يمكذج لرباض  لـ بكف  بإلا 
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 كؿ طالب االتار رباض  مالتمف  كيذا بككف كاضدا ل   ح الم اء الةامف  أفالمعمـ  بتأكد

تكػػكف معظػػـ الرباضػػات تػػد شػػممإلا  أفلسػػم ح  شػػرط ا  الشػػحء ػػح دػػاؿ تكػػرار يفػػس الرباضػػ   إلػػذا لػػبس  -
 العمؿ.

 بتدر كا مما تيسبد الرباض  التح االتاريا كؿ ميإلـ دسب رغ ت . أفبعطح المعمـ كتتا كا با لمطدب  -

التػػػح  كاألدكاتالمػػػكاد الم ػػػكرة كالمالتمفػػػ  دػػػكؿ الرباضػػػات  إلػػػابكضػػػح لإلػػػـ ايػػػ   اسػػػتطامتإلـ الريػػػكع  -
 كالمكيكدة مما مكات إلـ. ال زالت تستالدـ أكاستالدمت 

 ال ام  تضج  الدرك  كالعمؿ كاف الكؿ ميالرط  شكؿ يبد  ح العمؿ. أفالمعمـ  بتأكد -

 الفيح لمدرك . ؿكالش أك األداءيمامب  دكؿ  أكبعطح المعمـ أم مددظات سكاء  ردب   -

 آالػرالم ػاء ال ػادـ سػبككف  أفيإلاب  الم اء: بشكر المعمـ الطدب مما ما تدمك   ح يذا الم اء، كبكضح لإلػـ 
 اليدارب . ثييازل اء 

 

 المقاء الثاني عشر:

 دالكؿ  ح الدكر:

يييز العمؿ  ب   أفكبيب  األالبرالم اء  ايتماع المعمـ  الطدب ك تذكبريـ  اف يذا يك ل ائيا  ب دأ -
 الميي  االكلم ب  الفمسطبيب . إلاسيرسم  البـك  ألييا شكؿ كامؿ 

ت اف  ضركرة العمؿ  يدب -  ايياز لممركز. أيـلـ بكف  إف ياـ االردتا بككف يذا العمؿ ايياز  كا 

 مف الدؿ يذا االيتماع بر ع المعمـ مف دري  اليايزب  كالتدفبز كاالستةارة لمطدب. -

ي ػؼ دائربػ ،  ) مسػت بم ، بكػكف شػكؿ اليداربػ   أفتد تررتـ  ح الم اء التاسػع  أيكـبذكر المعمـ طد    -
 أك) الددبةػ       الرباضػات ي ػدأ أف( دسب ما تػرر  الطػدب ، كايػؾ تػد تػررتـ  ألمما أسفؿ ت امدب  مف

 الددبة  ( دسب ما ترر  الطدب  ح الم اء التاسع. أكالرباضات ) ال دبم   إلاال دبم  ( ةـ ي ؿ 
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 .األداءمما  أالبرةد( لعمؿ  رك    10 عد يإلاب  االيتماع بعطح المعمـ طد   ) 

دب  الػػط مسػػت بـ كبيػػادم المعمػػـ ممػػا كػػؿ رباضػػ ،  بالػػرج الطالػػب الػػذم بيسػػد يػػذ  الرباضػػ  ب ػػؼ الطػػ -
 ػكرة  األكؿكبعمػؿ  يايػب الطالػب  آالػر بالرج طالب  أالرلكب كـ  عمؿ  كرة ةا ت ، بيادم مما رباض  

 .أالرل

 بستمر المعمـ  ذلؾ دتا بككف يمبع الطدب  ح كضع اليدارب  كدسب الشكؿ المتفؽ ممب . -

التكتػؼ  إشػارة إمطػاء الدرك   ح كضع اليدارب  كميػد  ب كمكا أف اثشارةبطمب المعمـ مف الطدب ميد  -
 بككيكف ممب   ب ـك المعمـ  ت كبريـ مف كامبرا تالرج ال كر م اشرة. إلحبتكتؼ الطدب  الكضع 

  كر (. 10 – 5مف كضعب  )  أكةرب كر المعمـ الطدب  ح  -

 .ءاألدابيتإلح الطدب مف  -

 تكضع ال كر مما لكد  مما الدائط. -

مػػػف كيإلػػػ  يظػػػريـ لتكػػػكف يداربػػػ   األ ضػػػؿب ػػػرركا أم يػػػذ  ال ػػػكر يػػػح  أفبطمػػػب المعمػػػـ مػػػف الطػػػدب  -
 تكضع  ح الممعب.

 اك ر. إيماعيالتار ال كرة التح كاف ممبإلا  الرأمب رر الطدب كاف ددث الدؼ  ح  -

 يإلاب  الم اء :

   الدؿ الم اءات السا   ، كبأالذ ايط اماتإلـ كمددظاتإلـ دكؿ العمؿ.بشكر المعمـ طد   لما تدمك  -
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 (:1ملحق )

 المحكمين

المادة  مكاف العمؿ المحكميف أسماء الرقـ
 التعميمية

مادة 
 الدراما

اختبار اكتساب 
المفاىيـ 
 الرياضة

االتجاىات  أداة
نحو التربية 
 الرياضية

 √ √  √ يامع  ال دس د.مدسف مدس -1

 √ √   يامع  ال دس .مفبؼ زبدافد -2

 √ √  √ يامع  ال دس د. غساف سرداف -3

 √ √   يامع  ال دس د.إ رايبـ مرماف -4

 √ √  √ يامع  ال دس د. كامؿ ياشـ -5

 √ √  √ يامع  ال دس د.م د السدـ دمارش  -6

 √ √  √ يامع  ال دس الالكايا أدمد د. -7

 √ √  √ يامع  ال دس د. كلبد درا بع -8

 √ √  √ يامع   بت لدـ د.معبف ي ر -9

يامع  ال دس  د.يائؿ م د الردمف -10
 بت  -المفتكد 
 لدـ

  
√ √ 

 √ √  √ مدبرب   بت لدـ . رائد الإلربمحأ -11
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 √ √  √ يامع   بت لدـ . بكسؼ مدكمأ -12

   √  يامع   بت لدـ .  ضؿ ي رافأ -13

   √  مركز ال طاف مالؾ الربماكم -14

مدبرب  شماؿ  .مةماف أ ك زرت أ -15
 الالمبؿ

√  √ √ 

ميسؽ األيشط   م د الدكبـ مإلدم -16
 ح مدارس 
 ككال  الوكث

√  √ √ 

إ رايبـ تك بؽ  . أ -17
 مطر

 √ √  √ يامع   بت لدـ
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 (: 2 ممحؽ )

 مفاىيـ التربية الرياضية. اكتساباختبار 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 لرياضية()اختبار مفاىيـ التربية ا

 :عزيزي الطالب 

 واحدة فقط مف بيف  إجابة( فقرة اختيار مف متعدد,وعميؾ اختيار 11يتكوف االختبار مف )

، ثـ الصحيحة في كؿ مرة اإلجابةىي)أ,ب,ج,د( وذلؾ بوضع دائرة حوؿ رمز  إجابات أربع
  في الجدوؿ المرفؽ. اإلجابةانقؿ 

  األسئلةعن جميع  اإلجابةالرجاء. 

 

 

 ............................... :االسم

 الصؼ:الثامف.

 (   الشعبة:)

 مدة االمتحاف: حصة واحدة.

 العالمة )         ( 
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 مف التالية ليس مف مظاىر قمؽ المنافسة السمبي: .واحداً 1

       .                         ب.سرم  ي ضات ال مب                                            .أ.التكتر

 د.التشتت.                                        ج.الراد  اليفسب 

      

 نافسة:ممف آثار قمؽ ال تقمص المعدة واحداً .1

   .                 ب.اليفسب                                          ال ديب .أ.  

 تمؽ الميا س .       آةارلبس مف د.                                       ج.)أ + ب(.

 

 التي تساعد في الحد مف قمؽ المنافسة: الساليب.مف 1

 ب.دكر المر بف السم ح  أ.مدـ االستعداد.                                 

 السم ح اثمدـد.    .                        ج.التذكبر  ال بـ الدبيب 

   

 :أفة قمؽ ما بعد المنافسة,فيؿ تعتقد .العب كرة قدـ حصمت لديو حال1

    .ب. الدال  ظإلرت مع  الدؿ الميا س     .                            أ.يتبي  الم اراة ظإلرت

 ة لـ تظإلر  عد.اد.يتبي  الم ار  .           ج.الدال  ظإلرت ت ؿ االشتراؾ  ح الميا س 

 

 تقترح : أف ة السمبي فيمكنؾالمنافسيساعد في الحد مف قمؽ  أسموب.لو طمب منؾ اقتراح 5

  وض اليظر مف يكم .   اثمدـيبع ب.تش                 . عبدة مف الكاتع أيداؼأ.كضع 
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 .د.ترؾ الدرب  المطم   لدم بف  ح ت ر اتإلـ                       .ج.م د مداضرات كيدكات

 

 مف العبارات التالية صحيحة: أي.1

 كبشعريح  الراد . أ ضؿ أدائحب.ال مؽ السم ح بيعؿ      .أدائحبد عيح لأل ضؿ كبدسف أ.ييالؾ يكع مف ال مؽ 

  الضبؽ ميد تعرض  لم مؽ السم ح. د.ال بشعر الدمب       ج.ال مؽ شحء غبر مدمكد  وض اليظر مف يكم .

 

 عريؼ ؿ:ىو تبطريقة مبالغ فييا،  إشكاليابكافة االستخداـ غير المشروع وغير القانوني لمقوة .1

 ب.العدكاف الرباضح.                                        أ.العيؼ الرباضح.

 د.التع ب الرباضح.                                       ج.الشوب الرباضح.

 

 مف الرياضات التالية برأيؾ يمارس احمد: فأي.يقوؿ احمد انو يمارس رياضة يكاد العنؼ فييا يكوف معدوما,1

 ب.الم ارم .                                                .كرة ال دـ.أ

 د.اليكدك.                                                ج.الس اد .

 

 .الشتائـ والتيكـ ىما مثاالف عمى العنؼ:2

 ب.المادم.                                                         أ.المفظح.

 د.)أ+ب(                                                   ج.االيتمامح.

 

 



167 

 

 ي الطرؽ تختار:.طمب منؾ اقتراح طريقة مف شأنيا التقميؿ مف العنؼ الرياضي، فأ12

 .تأةبرلبس لإلا  أليإلاب.مدـ االيتماـ  دري  كمح الدم بف                   الرباضح الإلادؼ. اثمدـأ.تشيبع 

 د.ال بكيد طرب   مما ذكر مف شأيإلا الدد مف العيؼ الرباضح.      .األيدب  مسئكلحلمرات   دري  كمح  دامح ج.ال

 

 .مف صور التعصب الرياضي:11

 ب.الشيار كالعراؾ.                                             .اآلالرأ.تشيبع  ربؽ دكف 

 .د.)ب+ج(                                                            ج.التالربب.

 

 مف العبارات التالية تصمح لوصؼ شخص متعصب رياضيا: أي.11

 .كاألالدؽأ.المبؿ تيا   ربؽ مما دساب الم ادئ كال بـ 

 .اآلالركلكف لبس مما دساب ادتراـ الفربؽ  اآلالرتيا   ربؽ دكف  أمبؿج.

 العكبؿ. أك راخ  ال أتكـكايت كال  أبان د.ادتراـ يتبي  الم اراة 

 

 مف العبارات التالية تصؼ العدواف الرياضي: أي.11

 .ب.الإلدؼ مي  مداكل  الفكز مما الميا س                            الميا س. إبذاءأ.مدـ تك ر يب  

 .الميا س  إبذاء  د.التمتع                             الوضب. األداءج.مدـ ارت اط 

 

 موؾ العدواني عند الالعبيف:الس أسباب.مف 11

 ب.الدكاـ.                                               أ.أيمب  الميا س  الرباضب .
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 د. يمبع ما ذكر.                                                             ج.المدر كف.

 

 إننا نصؼ:فداـ القوة المشروعة في المنافسة(، .عندما نقوؿ:)انو استخ11

.                                                              أ.العدكاف.  ب.السمكؾ الياـز

 د.الشوب.                                                  ج.التع ب الرباضح.

 

 التالية تعمؿ عمى الحد مف العدواف الرياضي: الساليب.برأيؾ أي مف 11

 كاف. أبان  ح سمككإلـ  أدرار سمكؾ الدم بف  إلـ  أ.مدـ االكتراث

  ح الدد مف السمكؾ العدكايح. األةرب.مدـ االيتماـ  اليدكات  إلح لبس لإلا 

 ج.التعزبز االبيا ح لدم بف الممتزمبف  ال كايبف.

 كايت. أبان  ح ت ر اتإلـ  كاثدارببفد.ترؾ الدرب  لممدر بف 

 

 الرياضي: ف يزيد العنؼ.أي مما يمي مف شأنو أ11

 .كاثدارببفف ب.المدر ك                                                .أيفسإلـف أ.الدم ك 

 (. بد.) أ،                                      االبيا ح الإلادؼ. اثمدـج.

 

 ف الرياضي:تصؼ العدوا أنيامف العبارات تعتقد  أيطالب, أربعةعبارات قاليا  لربع.استمع المعمـ 11

 االدتكاؾ ال ديح  ح الرباضات العيبف . أس ا  ب.مف                          الوضب. األداءأ.ال برت ط 

 د.ال تتك ر يب  ثبذاء الميا س.        ج.تستالدـ  ب  ال كة المشركم  ميد الميا س .
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 نو تشجيع الشغب الرياضي:.أي مف التالية مف شأ12

 .األمفب.رياؿ                                            االبيا ح. اثمدـأ.

 ج(.)ب،د.                                                  ج.المدر كف.

 

 بذلؾ يكونوا قد: فإنيـمارس الحكاـ دورىـ بدقة وحيادية  إذا.12

 ي  الشوب الرباضح.ب.زادكا مف در                            أ.تممكا مف دري  الشوب الرباضح.

 .د.بزبدكا مف العدكاف الرباضح  بف الدم بف            زبادة الشوب الرباضح. أكج.لبس ل  اةر  ح ت مبؿ 

 

 الجسدية الناجمة عف تناوؿ المنشطات الرياضية: الضرار.مف 11

  .ب.السكت  ال م ب                                             أ.تشك  سمع  الرباضح.

 د.التكمف  المادب .                                                 ج.الشعكر  الكآ  .

 

 مف التالية تصؼ المنشطات الرياضية: أي.11

 يسدب  كيفسب    ط. أضرارب.لإلا                                     يسدب    ط. أضرارأ. لإلا 

 .أ دن  أضرارد.لبس لإلا              .دتب كأاليفسب  كيسدب  كاتت ادب   أضرارج.لإلا 

 

واحدة صحيحة،  إجابةفي منع تناوؿ المنشطات الرياضية، فأجابوا جميعا، ولكف ىنالؾ  طالب عف رأييـ أربعة.سئؿ 11
 فما ىي برأيؾ:

 أ.ال بيب ميع الميشطات الرباضب   كؿ المب در  ح ت ر ات .
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   كالشربف .ب.بيب ميعإلا لممدا ظ  مما الميا س  العادل

 تأةبرات ياي ب . أمج.ال بيب ميعإلا ألي  لبس لإلا 

 د.ال بيب ميعإلا  إلح تر ع مستكل الكفاءة ال ديب  كتؤالر ظإلكر التعب ك التالح تد ؽ الفكز.

 

 :أفعضاء الفريؽ يتعاطى بعض المنشطات الرياضية فمف واجبؾ .تخيؿ أنؾ مدرب فريؽ كرة قدـ، الحظت أحد أ11

 ت ر   كال ترايع   ح ذلؾ.أ.تترؾ ل  درب  

 ب.تشيع  مما ذلؾ  ت ر   ر ما بد ؽ لفرب ؾ الفكز مما الميا سبف.

 لبت ر كا مع  كبميعك  مف ذلؾ. المسئكلبف  إال ارج.ت كـ 

 الفربؽ. أمضاءالفربؽ  سمكؾ يفس الت رؼ  الميشطات تؤالر ظإلكر التعب لدل  أمضاءد.تشيع   ب  

        

 (األسئم )ايتإلت 

 :اثيا اتربغ يدكؿ تف

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رتـ السؤاؿ

             ال دبد  اثيا  

 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 رتـ السؤاؿ

             ال دبد  اثيا  
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 (:1ملحق )

 انةباالست

 مقياس اتجاىات نحو مادة التربية الرياضية

 

 الشع   ) ( األساسحال ؼ:  الةامف                       االسـ: .................         

 

 مزبزم/تح الطالب/ ػ  

 

 بما بمح ميمكم  مف الع ارات ل باس االتيا  يدك الرباض  لذا بريا ميؾ تراءة كؿ   رة مف يذ  الف رات 
 ؽ مع مكتفؾ أماـ الع ارة أك الالاي  التح تيديا تتكا)×(  تمعف كتددبد مكتفؾ ميإلا كذلؾ  كضع إشارة 

 يدك الرباض . اتيايؾكتع ر مف 

 

 مةاؿ: 

 كا ؽأ الف رة الرتـ
  شدة

ال  كا ؽأ
 ادرم

 مارضأ مارضأ
  شدة

    ×  أدب تراءة ال  ص أةياء كتت الفراغ  1

 أةياء كتت الفراغ   ح إيا   الطالب مما يذ  الف رة تدؿ  أي  بدب تراءة ال  ص
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 مددظ :

 دبح يك ما بع ر  ما يكإيا ات  دبد  أك إيا ات الاطئ  كلكف  ال بكيد ح يذا الم باس  .1
 مف مكتفؾ مف كؿ   رة.

  ح مدمتؾ  ح االمتداف. ال بؤةرراض ال دث العممح   ط ك ب ت ر استالداـ يذا الم باس ألغ .2

 

 

 كشكران لدسف تعاكيكـ

 

 دال ادث: يشاـ مكا                                                          
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 :الف رات التالب  كددد مكتفؾ مف كؿ   رة أترأ

 أوافؽ الفقرة الرقـ
 بشدة

 أعارض أعارض ال ادري أوافؽ
 بشدة

      معمـ التر ب  الرباضب  أدب 1

      يتظر د   التر ب  الرباضب   فارغ ال  رأ 2

مت ر التر ب  الرباضب   مف المكضكمات أ 3
 الدراسب  الممتع 

     

مف  أكاي ال تفبديح الرباض   ح دؿ ما  4
 مشكدت

     

      يفسح إلاالتر ب  الرباضب  مف المكاد المد     5

 أ عبالتر ب  الرباضب  مف  أفمت ر أ 6
 المكضكمات الدراسب 

     

      األالرلالتر ب  الرباضب   ح المكاد  أ ادتيح 7

ايبـ مف طرب   لت دبـ مف أكةرمت د اي  تكيد أ 8
 التر ب  الرباضب 

     

      د   التر ب  الرباضب  ممم  أف أرل 9

 ح د    أتم اياالمعمكمات التح  أفشعر أ 10
 التر ب  الرباضب   ع   الفإلـ

     

      معمـ تر ب  رباضب  أ  ح أف أتميا 11

      يبدا مع معمـ التر ب  الرباضب  أتفايـ 12
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ضب  دتا لك الربا األيشط يمبع  أدب 13
 تطم ت ميإلكدا

     

      التر ب  الرباضب  تزبد الذكاء أفشعر أ 14

العدم  اليبدة  ح مادة التر ب   أف أرل 15
 الرباضب  تإلميح كةبرا

     

الكتت بمر  سرم   ح د   التر ب   أفشعر أ 16
 الرباضب 

     

      مف معمـ التر ب  الرباضب  أالاؼ 17

امج الرباضب  تفبديح  ح تكسبع مت د أف ال ر أ 18
 مدركاتح كمعمكماتح الرباضب 

     

 ح د   التر ب   أشارؾمسركرا ميدما  أككف 19
 الرباضب 

     

تدذؼ مادة التر ب  الرباضب  مف  أف أتميا 20
 ال ريامج

                         

      التر ب  الرباضب   عبدة مف الكاتع 21

ر ب  الرباضب  بستدؽ معمـ الت أف أرل 22
 االدتراـ

     

تككف د   التر ب  الرباضب  بكمبا  أف أتميا 23
  ح ال ريامج الدراسح

     

     مف د   التر ب   أتوبب أف أدبال  24
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 الرباضب 

      ال رامج الرباضب   استمرار أتا ع 25

مادة التر ب  الرباضب  تسامديح  أفشعر أ 26
  تكايإليحدت التح مما دؿ كةبر مف المشك

  ح الدباة

     

      تعمـ التر ب  الرباضب  مضبع  لمكتت أفمت د أ 27

معمـ التر ب  الرباضب  شالص ذكح  أفشعر أ 28
 كممبز

     

شعر  السعادة ميدما ايإلح تمربيا  ح مادة أ 29
 التر ب  الرباضب 

     

 ح دضكر د   التر ب  الرباضب   أتردد 30
   مادة  ع أليإلا

     

 

 كشكران لتعاكيكـ
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 (:1ممحؽ )

 ممحؽ تحكيـ

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 

                                                   
 
 

 القدسجامعة 

 

 العلوم التربويةكلية 
 

 لمحترم /ةا------------------------------حضرة  المحكم/ ة 

 

اثر الدراما في اكتساب مفاىيـ التربية الرياضية لدى طمبة ) ال ادث  إيراء دراس   عيكاف : ب كـ
 (.مدارس وكالة الغوث واتجاىاتيـ نحوىافي  الساسيالصؼ الثامف 

، كيظرا لما تتمتعكف    مف  أسالبب التدربسكذلؾ استكماال ليبؿ دري  المايستبر   ح تال ص 
، كا  داء الرأم  ح مدل المادة التعمبمب  ح المبداف التر كم ، أريك مف دضرتكـ االطدع مما  ال رة كدراب 

 مدءمتإلا ألغراض الدراس   التعدبؿ أك الدذؼ أك اثضا  .
 

 مع يزبؿ الشكر لكـ لدسف تعاكيكـ
 

 ال ادث: يشاـ مكاد

 

 (:1ممحؽ )
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 نموذج اإلجابة الصحيحة.

 رتـ 

 السؤاؿ

 رتـ اثيا  

 السؤاؿ

 اثيا  

 د ج ب أ د ج ب أ

1   √  13    √ 

2 √    14    √ 

3   √  15  √   

4 √    16   √  

5   √  17    √ 

6 √    18  √   

7  √   19    √ 

8   √  20 √    

9 √    21  √   

10 √    22   √  

11    √ 23  √   

12 √    24   √  

 

 

 فيرس الجداوؿ                                           
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رقـ   
 الجدوؿ

 رقـ الصفحة محتوى الجدوؿ

 67 يدكؿ المكا فات الالت ار اكتساب مفايبـ التر ب  الرباضب  1.3

1.4 
كااليدرا ات المعبارب  لعدمات طم   المعدل  المتكسطات الدسا ب  

الميمكمتبف  ح االت ار اكتساب مفايبـ التر ب  الرباضب  دسب 
 كمستكل التد بؿ. الميمكم 

 

74 

2.4 
( لعدمات الطم    ح االت ار ANCOVAيتائج تدمبؿ التوابر الةيائح )

اكتساب مفايبـ التر ب  الرباضب  دسب طرب   التدربس كمستكل 
 التد بؿ كالتفامؿ  بيإلما.

 

75 

3.4 
المعبارب  ال عدب  لمتوبر  كاألالطاءالمتكسطات الدسا ب  المعدل  

 ر ب  الرباضب  دسب الميمكم .اكتساب مفايبـ الت
 

76 

4.4 
المعبارب  لمتفامؿ  بف الميمكم   كاألالطاءالمتكسطات الدسا ب  
 كمستكل التد بؿ.

 

76 

5.4 
المتكسطات الدسا ب  كااليدرا ات المعبارب  لعدمات طم   الميمكمتبف 

اتياياتإلـ يدك التر ب  الرباضب  دسب الميمكم  كمستكل  أداة ح 
 التد بؿ.

 

77 

6.4 
( التيايات الطم   يدك ANCOVAيتائج تدمبؿ التوابر الةيائح )

التر ب  الرباضب   دسب طرب   التدربس كالتفامؿ  بف الطرب   كمستكل 
 التد بؿ.

 

78 

7.4 
المعبارب  ال عدب  لمتوبر  كاألالطاءالمتكسطات الدسا ب  المعدل  

 اتيايات الطم   دسب الميمكم .
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8.4 
المعبارب  لمتفامؿ  بف الميمكم   كاألالطاءلدسا ب  المتكسطات ا

 كمستكل التد بؿ.
 

80 
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 فيرس المالحؽ                                       

 رقـ الصفحة  محتوى الممحؽ                        رقـ الممحؽ

 الطرب   ) تدربس مفايبـ التر ب  الرباضب   حدلبؿ المعمـ   1     
 (االمتبادب 

103 

 140 ( طرب   الدراما)التر ب  الرباضب  تدربس مفايبـ  ح دلبؿ المعمـ  2     

 163 المدكمبف أسماء   3     

 165 اكتساب مفايبـ التر ب  الرباضب  الت ارا 4     

 172 اتيايات يدك التر ب  الرباضب  ست اي ا 5     

 177 كتاب تسإلبؿ المإلم  مف اليامع  6     

 178 ممدؽ تدكبـ 7     

 179 يا   ال دبد  يمكذج اث 8
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 فيرس المحتويات

 ال فد      المدتكل                                

  إيداء

 أ اثترار

 ب شكر كت دبر

 د -ج الممالص  المو  العر ب 

 ك -ق الممالص  المو  االييمبزب 

 14-1 وأىميتيا: خمفية الدراسة الوؿالفصؿ 

 2  الم دم

 8 مشكم  الدراس 

 9 الدراس  أسئم 

 10 الدراس   رضبات

 10 الدراس  أيداؼ

 11 الدراس  أيمب 

 12 مدددات الدراس 

 12 م طمدات الدراس 

 62-15 النظري والدراسات السابقة اإلطارالفصؿ الثاني: 

 17 الدراما
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 30 اليايب المعر ح  ح التر ب  الرباضب  

 34 تياياتاال

 44 اسات السا   الدر 

الددبة   ح اليايب المعر ح  ح  كاالستراتبيباتالدراسات التح تياكلت اةر الدراما 
 التر ب  الرباض 

44 

 50 ةر الدراما  ح التد بؿ  ح الم ادث المالتمف أالدراسات التح تياكلت 

 57 تيايات الطم   يدك التر ب  الرباضب إالدراسات التح تياكلت 

 60 لدراسات السا   التع بب مما ا

جراءاتياالفصؿ الثالث: طريقة الدراسة   71-63 وا 

 63 ميإلج الدراس 

 63 ميتمع الدراس  

 64 مبي  الدراس 

 64 المادة التعمبمب 

 66 الدراس  أدكات

 66 االت ار اكتساب مفايبـ التر ب  الرباضب 

 68 االتيايات يدك التر ب  الرباضب  أداة

 69 دراس تط بؽ ال إيراءات

 71 متوبرات الدراس 
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 71 اثد ائب المعالي  

 81-72 الفصؿ الرابع: عرض نتائج الدراسة

طرب   الدراما  ح اكتساب مفايبـ التر ب   أةر السؤاؿ األكؿ:  اليتائج المتعم   
 الرباضب 

74 

 يدك التر ب  تياياتاالطرب   الدراما  ح  أةر السؤاؿ الةايح: اليتائج المتعم   
 الرباضب 

77 

 81 ممالص يتائج الدراس 

 89-82 الفصؿ الخامس: مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

 84 طرب   الدراما  ح اكتساب مفايبـ التر ب  الرباضب   أةرمياتش  اليتائج المتعم   

 86 يدك التر ب  الرباضب  تياياتاالطرب   الدراما  ح   أةرمياتش  اليتائج المتعم   

 89 باتالتك 

 88 المراجع

 89 المرايع العر ب 

 97 األيي ب المرايع 

 101 المالحؽ

 179 فيرس الجداوؿ

 181 فيرس المالحؽ

 182 فيرس المحتويات

 




