ﻋﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻌﻠﻴﺎ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﻘﺩﺱ

ﻀﻴﺔ ﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺜﺜﺎﻤﻥ
ﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀ
" ﺃﺜﺭ ﺍﺍﻟﺩﺭﺍﻤﺎ ﻓﻲ
ﺤﻭﻫﺎ "
ﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﻨﺤ
ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﺍﻟﻐﻭﺙ ﻭﺍﺘﺠ
ﺱ
ﻲ ﻓﻲ
ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ

ﺴﻠﻴﻡ
ﻋﻭﺍﺩ ﻡ
ﺸﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﻋ
ﻫﺸ

ﺠﺴﺘﻴﺭ
ﺭﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠ
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" ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺱ
ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻭﺙ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﻨﺤﻭﻫﺎ "

ﺇﻋﺩﺍﺩ:

ﻫﺸﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻭﺍﺩ ﺴﻠﻴﻡ

ﺇﺸﺭﺍﻑ:
ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺯﻴﺎﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻗﺒﺎﺠﺔ

ﻻ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ
ﻗﺩﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎ ﹰ
ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ /ﻋﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ /ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ.

ﺍﻟﻘﺩﺱ  -ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 1434ﻫـ ـ  2013ﻡ

ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ
ﻋﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ
ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺭﺴﺎﻟﺔ

ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ
ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻭﺙ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﻨﺤﻭﻫﺎ
ﺇﺴﻡ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ :ﻫﺸﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻭﺍﺩ ﺴﻠﻴﻡ
ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ21011563:
ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ :ﺯﻴﺎﺩ ﻗﺒﺎﺠﺔ
ﻨﻭﻗﺸﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﺃﺠﻴﺯﺕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  2013/6/16ﻤﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﺃﺴﻤﺎﺅﻫﻡ
ﻭﺘﻭﺍﻗﻴﻌﻬﻡ.
 -1ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ :ﺯﻴﺎﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻗﺒﺎﺠﺔ

ﺭﺌﻴﺱ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ

ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ

 -2ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ  :ﺇﻴﻨﺎﺱ ﻋﺎﺭﻑ ﻨﺎﺼﺭ

ﻤﻤﺘﺤﻨﹰﺎ ﺩﺍﺨﻠﻴﹰﺎ

ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ

 -3ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ :ﻜﻤﺎل ﻴﻭﻨﺱ ﻤﺨﺎﻤﺭﺓ

ﻤﻤﺘﺤﻨﹰﺎ ﺨﺎﺭﺠﻴ ﹰﺎ

ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ

ﺍﻟﻘﺩﺱ – ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 1434ﻫـ ـ  2013ﻡ

ﺍﻹﻫﺩﺍﺀ:
ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺩﺘﻲ ﻭﻭﺍﻟﺩﻱ ،ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﺎ ﻟﻲ ﺤﺼﻨﹰﺎ ﻭﺃﻤﺎﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺫﺨﺭﹰﺍ ﺃﻓﺘﺨﺭ ﺒﻬﻤﺎ ﻤﺎ ﺤﻴﻴﺕ،،
ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺠﺘﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺒﻨﺎﺌﻲ ﺍﻷﻋﺯﺍﺀ ﺸﻤﺴﻲ ﻭﻗﻤﺭﻱ ﺒﻴﺴﺎﻥ ﻭ ﻜﺭﻤل ،،ﻭﺼﺩﻴﻘﻲ ﻭﺭﻓﻴﻘﻲ
ﺇﻴﻬﺎﺏ،،
ﺇﻟﻰ ﺇﺨﻭﺍﻨﻲ ﻭﺃﺨﻭﺍﺘﻲ ﺠﻤﻴﻌ ﹰﺎ،،
ﺇﻟﻰ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻲ ﺍﻷﻋﺯﺍﺀ،،
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻜﺭﻡ ﻤﻨﺎ ﺠﻤﻴﻌﹰﺎ ﺸﻬﺩﺍﺌﻨﺎ ﺍﻷﺒﺭﺍﺭ،،
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺒﻌﻴﻥ ﺨﻠﻑ ﺴﺠﻭﻥ ﺍﻹﺤﺘﻼل ،،ﺃﺴﺭﺍﻨﺎ ﺍﻷﺒﻁﺎل،،
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺍﺒﻀﻴﻥ ﻓﻲ ﺨﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺴﻜﻴﻥ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺯﺓ ﻭﺍﻟﺸﺭﻑ ،ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻘﺎﻉ
ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺤﺜﹰﺎ ﻋﻥ ﻭﻁﻥ،،
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻅﺭﺘﻨﺎ ﻭﺴﻨﻌﻭﺩ ﻟﻬﺎ ﺤﺘﻤﹰﺎ ،ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ،،
ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ،،
ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺒﻭﺼﻠ ﹰﺔ ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﹰﺎ ﻟﻺﺴﺘﻤﺭﺍﺭ،،
ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﹰﺎ ﺃﻫﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻊ.
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ﺇﻗﺭﺍﺭ:
ﺃﻗﺭ ﺃﻨﺎ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩﻤﺕ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻟﻨﻴل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﺒﺤﺎﺜﻲ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﺃﺸﻴﺭ ﻟﻪ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ،ﻭﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻨﻴل ﺃﻱ
ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻷﻱ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﻬﺩ.
ﺍﻹﺴﻡ :ﻫﺸﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻭﺍﺩ ﺴﻠﻴﻡ
ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ:
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ2013/6/16 :

أ

ﺸﻜﺭ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ:
ﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﺠﺯﻴل ﺍﻟﺸﻜﺭ ﻭﺍﻹﻤﺘﻨﺎﻥ ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﻔﺎﻀل ﺯﻴﺎﺩ ﻗﺒﺎﺠﺔ  ،ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻨﺫ
ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻹﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺩﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻸﻓﻀل ،ﻭﺍﻟﺸﻜﺭ ﻤﻭﺼﻭل
ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﺍﻜﺒﺘﻬﻡ ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻔﻀل ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺭﺝ.
ﻜﻤﺎ ﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﺍﻟﺠﺯﻴل ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺨﻴﺭ ﻨﺎﺼﺢ ﻭﻤﻭﺠﻪ.
ﻭﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻥ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺸﻜﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﻴل ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﻟﻤﺎ ﻗﺩﻤﻭﻩ ﻭﻴﻘﺩﻤﻭﻩ ﻓﻲ
ﻤﻌﺘﺭﻙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﻡ ﻭﺇﺸﺭﺍﻓﻬﻡ ﻭﻨﺼﺎﺌﺤﻬﻡ ﻟﻲ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل.
ﻭﺃﺘﻭﺠﻪ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﺍﻟﺠﺯﻴل ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﺩﻫﻴﺸﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭ ﹰﺓ ﻭﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻬﻡ
ﻤﻌﻲ ﺒﺸﻜل ﺭﺍﺌﻊ ﻤﺠﺴﺩﻴﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻹﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻭﺘﺫﻟﻴل ﺃﻱ ﻋﻘﺒﺎﺕ.
ﻭﺍﻟﺸﻜﺭ ﺍﻟﺠﺯﻴل ﻷﺼﺩﻗﺎﺌﻲ ﺍﻷﻋﺯﺍﺀ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻤﻁﺭ ﻭﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﺍﻟﻔﺎﻀل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ
ﻴﻭﺴﻑ ﻋﺩﻭﻱ ﻟﻤﺎ ﻗﺩﻤﻭﻩ ﻤﻥ ﺠﻬﺩ ﺭﺍﺌﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل.
ﻭﻻ ﺃﻨﺴﻰ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﻤﺎ ﺃﺒﺩﻭﻩ ﻤﻥ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺴﺎﻋﺩﺘﻨﻲ ﻭﺼﻭﺒﺕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻲ.
ﻭﺍﻟﺸﻜﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﺒﺩﺍﻉ  -ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻟﺩﻫﻴﺸﺔ ،ﻭﻜل ﻤﻥ ﻗﺩﻡ ﻟﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﻥ ،ﻭﻜل ﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ،ﺭﺍﺠﻴﹰﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻭﻤﻨﻔﻌﺔ.

ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ :ﻫﺸﺎﻡ ﺴﻠﻴﻡ

ب

ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ:
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ
ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻭﺙ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﻨﺤﻭﻫﺎ.
ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻭﺙ ﻓـﻲ
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ﺤﻴﺙ ﺸﻤﻠﺕ )  ( 64ﻁﺎﻟﺒﹰﺎ ﺇﻨﺘﻅﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺸﻌﺒﺘﻴﻥ ﺒﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﻤـﺩﺍﺭﺱ ﻭﻜﺎﻟـﺔ
ﺍﻟﻐﻭﺙ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺤﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﺎ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟـﻀﺎﺒﻁﺔ ﻓـﺘﻡ
ﺘﺩﺭﻴﺴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ ،ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ
ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﺎ.
ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻋﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴل ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻼﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ،ﻭﺘـﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘـﻕ ﻤـﻥ
ﺼﺩﻗﻬﻤﺎ ﻭﺜﺒﺎﺘﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻁﺒﻕ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀـﻴﺔ،
ﻭﻁﺒﻘﺕ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﻪ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻨﻬـﺎ  ،ﻭﺘـﻡ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ،ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻐﺎﻴﺭ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ) .(ANCOVA
ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻁﻼﺏ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﻡ ﻟﺨﺒـﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻤﻌـﺎﺭﻓﻬﻡ ﻓـﻲ ﺤﻴـﺎﺘﻬﻡ
ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﹶﺘﻴﺔ:
ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ،
ﻭﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ،ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ
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ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ،ﻭﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺤـﺼﻴل ﺍﻟﻤـﻨﺨﻔﺽ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ،ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﹰﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ
ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ،ﻭﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ،ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻓـﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟـﺔ
ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﹰﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋـل ﺒـﻴﻥ ﻁﺭﻴﻘـﺔ
ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ،ﻭﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ.
ﻭﺒﻨﺎ ﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻭﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﺒﻨﻲ ﻤﻌﻠﻤﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺩﺭﻭﺴﻬﻡ ﻭﻓـﻕ ﻁﺭﻴﻘـﺔ
ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﺎ ﻹﻜﺴﺎﺏ ﻁﻼﺒﻬﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻭﻨﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ،ﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻭﻋﻠـﻰ
ﻤﺒﺎﺤﺙ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻴﻀﹰﺎ.
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The effect of using drama in acquiring the concepts of physical
education for eighth grade students in UNRWA schools and their
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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.
ﻩ

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:
 1.1المقدمة :
تعددت الكسائؿ كاألسػالبب كاالسػتراتبيبات التعمبمبػ الددبةػ ػح مداكلتإلػا ثدػداث توبػر يػكمح ػح مممبػ
التعمػػبـ كالػػتعمـ يظ ػ ار ل

ػػكر األسػػالبب الت مبدب ػ ػػح تطػػكبر كفابػػات المتعممػػبف الذييب ػ كالكيدايب ػ كالػػيفس

دركب ػ  ،مػػع مػػدـ إيكػػار دكريػػا ػػح دبي ػ  ،لػػذا ػػاف ال دػػث ممػػا يػػك يدبػػد بعت ػر كاي ػػا تر كبػػا كد ػػا لفئػػات
المتعممػػبف ممػػا االػػتدؼ تػػدراتإلـ كة ا ػػاتإلـ ،كبعت ػػر الفػػرد ط بعتػ اثيسػػايب ذك مبػػكؿ يدػػك الدركػ كالػػتعمـ
مػػف طربػػؽ المعػػب ،التمةبػػؿ ،لعػػب األدكار أك المسػػرح إلػػا آالػػر مػػف األسػػالبب التػػح تيػػذب ايتمػػاـ الطػػدب
مما االتدؼ مرادمإلـ الدراسب  ،كتعت ر الدراما اثطار األكسع الذم بضـ تمؾ األسالبب يمبعإلا.
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مف األمكر التح تؤالذ عبف االمت ار ح االتبار اليشاط التعمبمح لمطدب يك ميمؿ ادتباياتإلـ اليسدب
كالع مب كالعاطفب كااليتمامب  ،الطدب األ ور سيان بدتايكف ل بئ تعمبمب أكةر يظامان مف الطدب
األك ر سيان ،كذلؾ مع معمـ بكي معظـ اليشاطات كبدبريا ،كمايدن أـ آيدن مما المعمـ أف بشيع الطدب
أف بأالذكا زماـ الم ادرة لتعممإلـ الالاص إلـ ،أم ما أف الطالب يك مف ب كـ التعمـ إف االيتماـ بيب
أف بي ب ح تك بر الكسائؿ المالتمف التح تد ؽ التعمـ األ ضؿ ،كيياؾ مدة مكامؿ تيتمع لتيعؿ مف
كؿ طالب متعمـ ربدان ح الطرب

التح بتياكب بإلا مع أسمكب تدربس مف أسمكب آالر ،كمف يذ

العكامؿ شال ب الطم  ،تدرات التعمـ الالا

إلـ ،تيار إلـ كايتماماتإلـ ،كأشار )(Francke, 1983

أي مما المعمـ أف بإلبئ ال بئ التعمبمب المرغك كذلؾ ياء مما تفإلم لالمفبات الطم كايتماماتإلـ ،كما
كيد ) (Rink, 1985أف الطم

ذكك ال درات الميالفض

كغبر المتياك بف بتعممكا ح ال بئات غبر الميظم

اثضا

لوبر المدفزبف كغبر االيتمامببف

شكؿ أ ضؿ كذلؾ مكس ما كيد مف تياكب لمطم

ذكك ال درات العالب  ،االيتمامببف ،المدفزبف ،كالمتياك بف الذبف بتعممكا ح ال بئات الميظم .
تعت ر التر ب الرباضب مبدايان مإلمان مف مبادبف التر ب كالتعمبـ ككيإلا تعد الفرد إمداد ديبا كمإلاربان كايفعالبان
ك ا لمبكل كايفعاالت  ،لذا اتيإلت العدبد مف دكؿ العالـ إلا تطكبر يظمإلا التر كب كامادة اليظر بف
الدبف كاآلالر مياييإلا الدراسب كس ؿ تط ب إلا مف الدؿ طرائؽ كأسالبب التدربس ح ضكء اليظـ التر كب
المت ع لتد بؽ التدربس الفعاؿ ،كما بتك ر مف كسائؿ مسامدة تعمبمب ك ؽ ميظكر تكيكلكيبا التعمبـ ،مما
أدل العاممبف ح مياؿ التر ب الرباضب كتدربسإلا مما العمؿ اليدم لكضع مديات ك ؽ المسار
التر كم ك دائؿ يدبدة تتدءـ مع تعمـ تمؾ األلعاب كيذ المإلارات كالفعالبات ك ؽ مستكل كتا مب كامكايبات
المتعممبف ،لذا ظإلرت العدبد مف األسالبب التعمبم المالتمف كالتح ك رت ر
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االتبار األسمكب المدئـ

لط بع كظركؼ ك بئ المتعممبف لبتمكيكا مف تد بؽ أيدا إلـ التر كب كالعمؿ مما تيمب تدراتإلـ
كتطكبريا(.رضا.)2008،
كبشبر (دا ظ )2004 ،إلا أف ال ريامج اليبد ح التر ب الرباضب يك ال ريامج الذم بعمؿ مما تكازف
الال رات الم دم لممتعمـ ،مدف انز لميمك ح المياالت الدركب  ،كالمعر ب  ،كالكيدايب كاليفس دركب كبيب
أف بشتمؿ أم ميإلاج لمتر ب الرباضب مما يمبع األكي التح مف شايإلا أف تد ؽ التيمب المتكامم لمفرد ،
استالداـ أ ضؿ األسالبب التعمبمب لتد بؽ األغراض التح برمح إلبإلا.
كما أكد (الالكلح كمياف )1999 ،إلا أف التر ب الرباضب سكاء ح راميإلا أك طرؽ تدربسإلا تفت د إلا
االيتماـ اليادب المعر ب  ،كبأتح ذلؾ مف ميطمؽ اليظرة الضب التح تومب بإلا األيداؼ ال ديب كالدركب
مما ب األيداؼ ،مما ب مؿ الدا ع مف ت ؿ المعمـ مما االيتماـ اليكادح المعر ب .
إف اليشاط ال ديح ل كائد كةبرة لما ل مف ارت اط ابيا ح عدبد مف المياالت الدبكب كالذكاء كالتد بؿ
كاليضج االيتمامح كاليمك ال ديح كال د ال ديب كالع مب  ،كبسامد مما ت مبؿ ادتماالت اث ا
ال مب ،كمرض السكرم ،كآالـ أسفؿ الظإلر ،كالسمي  ،اثضا

أمراض

إلا تيمب اليكايب المعر ب المتعم

ال د كالتوذب  ،كتيمب االتيايات اثبيا ب يدك اليشاط ال ديح ( & Corbin, Lindsey, Welk,
.)Corbin, 2002
كبمكف مف طربؽ ال
كاأل كار طرب

إكساب التدمبذ الكةبر مف المعارؼ كالمفايبـ ،إلح كسبط يبد لي ؿ المعمكمات

مشكت كمد

لإلـ،

اء تمؾ المعمكمات كاأل كار كالمعارؼ بككف أطكؿ مف تم بإلا

الطرب الت مبدب ( ،مدمكد.)1996 ،
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إف العممب التعمبمب كايت كما تزاؿ تبد ال دث ،كالتطكبر؛ لمك كؿ إلا أييع الكسائؿ كأكةريا دبكب
كا دامان؛ لتيعؿ مف أسمكب التعمـ داالؿ غر ال ؼ كالاريإلا أسمك ا أكةر دبيامبكب  ،كسإلكل ؛ لتسامد
الطالب المتم ح مما استبعاب المادة التعمبمب كتطكبر شال بت  ،كذلؾ سامدت األ داث كالتيارب ح
مياؿ دراس سبككلكيب الطفؿ ،كمرادؿ يمك مما أف مكضكع المعب ،كالتمةبؿ ،كلعب األدكار ميد
األطفاؿ تضب

الو األيمب  ،كبمكف استةماريا ككسبط تعمبمح مؤةر كيذاب ،كايت يياؾ ميمكم مف

األ داث المبدايب كالدراسات دكؿ مفإلكـ المعب ،كدب األطفاؿ لمت مبد ،كالتمةبؿ ضمف كت
كيح الدراما مفإلكمإلا العاـ ،تـ

شامم أال

باغ مفإلكـ يدبد كمتطكر بيمع بف اليكير الفيح كالمضمكف

التعمبمح كسمح (:الدراما ح التعمبـ ) (  ( ،) Drama in Educationالرشداف.)2005،
ل د يالت الدراما ح اآلكي األالبرة ايتمامان ممدكظان ،كظإلرت داي ممد إلا ضركرة ر ط المسرح
التر ب  ،د أكضح العدبد مف التر كببف أيمب

ف الدراما ح التر ب كالتعمبـ ،رزت ت عا لذلؾ اتيايات

تدمك إلا اثستفادة مف المسرح ككسبم تر كب تعمبمب تسايـ ح تطكبر الفرد كذلؾ ل درتإلا مما تم ب
دايات المتعممبف ،كتيمب تعممإلـ س ب تدرتإلا العالب التح تفكؽ غبريا مف الكسائؿ ح تدكبؿ
المكضكمات الدراسب ال امت اليا إلا مادة تستدمح ايت ا المتعمـ ،كذلؾ مف الدؿ ما تتمتع

الدراما

مف تدرات الو التأةبر ،دبث تعمؿ مما دمج المتعمـ ح مممب التعمـ ،د ة ت أف التعمبـ استالداـ
ا لكسائؿ التعمبمب التح تعتمد مما التعمـ الدسح الم يح مما المشايدة كالعمؿ يك أساس التعمـ ح الور
ال فب  ،كذلؾ لما ب مف ال ك ب

إشراؾ أكةر مف داس

ح مممب اثدراؾ مما بؤدم إلا تعمبؽ

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

تدربس ،كيكيكا إلا كائد كمزابا  ،بشبر عضإلـ إلا إيإلا طرب
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تسامد

الطم مما تطكبر المإلارات كتعمؿ مما زبادة ة تإلـ أيفسإلـ ،كتعزز ادترامإلـ لمعممبإلـ كت مؿ الت ر ات
التح تؤدم إلا ددكث المشاكؿ ( .أ ك مومح كيبدت.) 2008 ،
المتعمـ بدتاج إلا المكاتؼ المةبرة التح تتبح ر
ح يذ العممب

االشتراؾ بإلا ،ك ذلؾ ب

ح مف المفبد إشراؾ الطم

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

ك ذلؾ بمكف ال كؿ أف مةؿ يذ الفرص تستإلدؼ اكتساب المتعمـ اتيايات كمإلارات اثضا إلا الد ائؽ
كالمعارؼ كالمفايبـ التح بشتمؿ ممبإلا التمةبؿ الدرامح ( مكدة.) 2006 ،
كأكدت الدراسات ذات ال م إلا أف الدراما الطرب سإلم ك عال  ،كما أيإلا تعمؿ مما تكضبح ما يك غبر
كاضح ،كمما إلـ ما يك غبر مفإلكـ كما أيإلا تعت ر أكةر ييام ن ك ائدةن مف الطرب الت مبدب التح تستالدـ
ح الدركس ،إذ أيإلا تعمؿ مما تيذبر المكاضبع المالتمف داالؿ المتعمـ أكةر مما ت دم ليا الطرب
الت مبدب كالشائع ح التعمبـ( البميح.)2005 ،
ل د تطكرت الدراما ح التر ب كالتعمبـ ،كاستفبد ميإلا ك فإلا شكد يبا ح العممب التعمبمب التعمبمب ،
كلإلذا ممد المسردبكف إلا تطكبريا ،كتكظبفإلا ،لتد بؽ أيداؼ تعمبمب  ،د استالدـ المسردح ال ارزبمح
(اكيكستك كاؿ) ح الستبيبات ت يبات الدراما ،كطرائ إلا؛ ثدداث عؿ التعمـ المعركؼ لدل أكساط
امتان مما شكؿ

امبا
الفددبف ،كالف راء ح ال ارزبؿ ،ككاف مشإلدا در ن

كرة مسردب ةا ت  ،تدتكم مما

مضامبف تعمبمب  ،ةـ بع ب المشإلد كساط الممةمبف ميمكم مف األسئم

أسمكب الدكار ،كالع ؼ

الذييح؛ ثدداث التفامؿ بف المتم ح كما ب دـ ح المشإلد مف أ كار ك كال ثبياد الدؿ ،أك الإلدؼ
التعمبمح ،كتد استفاد مف يذ الت يب المسردب

التعمبمب المسردبكف التر كبكف ح ربطايبا ح الس عبيبات

مةؿ( دكركةح يبةككت) ك(كبفف كلتكف) الذبف استطامكا أف بسالركا الدراما كسبطا تعمبمبا امد ككضعا
األسس كالمعاببر لكبفب تكظبفإلا ح التعمبـ ،كأ

ح م طمح الدراما ح التر ب كالتعمبـ معرك ا كأسمكب
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ح التدربس ،كاي طرب

ممبزة ،ك دبكب

ح تطكبر تدرات األ راد كمإلاراتإلـ ،كذلؾ أكدت ار ط تطكبر

اثشراؼ كالميايج ( )Association for Supervision and Curriculum Developmentح
أمربكا ماـ  1989مما أيمب استالداـ التمةبؿ المسردح كعامؿ معزز لم درة الطم مما الالمؽ كاث داع
كالتدمبؿ ،ك التالح تشيبع اثستيا ات الددسب كالعاطفب ( أ ك مومح كيبدت.) 2008 ،
كتتيما أيمب الدراما ح التعمبـ ككيإلا تميح المتعممبف ر ا الستكشاؼ العالـ مف طربؽ األسئم
الك رل ،أسئم الدباة يح يفسإلا أسئم الدراما ،كلكف ميد م ار الدراما ح السباؽ التعمبمح اي ال بتـ
الددبث مف كسبم لمتعمبـ دسب ؿ مف دباة كمالـ ب يب المعمـ كالمتعمـ ثمادة تمةبؿ األشباء
كاألدداث ،كاستكشا إلا مف داالمإلا ،المتعمـ ح الدراما بعبش دباتبف ح يفس الكتت ذات  ،دبات يك
كذات الارج الدراما كدباة أالرل بت م إلا داالؿ الدراما .أف يذ الدباة المتعمم تضع المتعمـ ح اشت اؾ
م اشر مع الكاتع كاليو ار با كالتاربخ كالعمكـ ،كمما يذا اليدك بودك يدؼ الدراما ال فب لبس التمةبؿ دد
ذات  ،ؿ استكشاؼ المعيا الذم بيطكم ممب المكتؼ الدرامح ،كلكف مف الضركرم أف بككف المعمـ كامبان
تماما إلا أيمب أال تتدكؿ الدراما إلا كسبم تعمبمب ميردة ،شايإلا ح ذلؾ شاف الكسائؿ التعمبمب
األالرل ( الكردم.)2007 ،
كأكدت ال دكث التر كب أف األطفاؿ كةب ار ما بال ركييا ما بفكركف ب  ،كما بشعركف

مف الدؿ لع إلـ

التمةبمح الدر ،كاستعمالإلـ لمدما كاأللكاف كال م اؿ كغبريا ،كبعت ر المعب كسبطان تر كبان بعمؿ دري
ك برة مما تشكبؿ شال ب الطفؿ إ عاديا المالتمف  ،كتد أة تت الدراسات ال بم التر كب الك برة لمعب ح
اكتساب المعر  ،كمإلارات التك ؿ إلبإلا إذا استومت الشكؿ ال دبح ( ال بفح.) 2009 ،
استرتبيب التمةبؿ الدرامح لمي كص األد ب
ا
كبيظر إلا استالداـ
مف استراتبيبات التدربس اثمتبادب  ،كرغ

ح الور ال فب كرد عؿ لعدـ الرضا

لتعمـ كتعمبـ تمؾ الي كص تمكف المعمـ مف تد بؽ أيدا
7

بإلا لممتعمـ كح بمارس

مف الدؿ اليشاطات التح تعمؿ مما ر ط التعمـ كاتع الدباة ،دبث تتاح الفر
دكر المشارؾ كالمددظ كالمستمع ح مممب التعمـ ).)Roush, 2005

كمف ييا ياءت الداي إلا استالداـ كسائط يدبدة ح التدربس مف شايإلا أف تدمـ مممبتح التعمـ كالتعمبـ
مةؿ استالداـ أسمكب الدراما التعمبمب  ،كالذم بعمؿ مما تياكز تمؾ ال كالب اليامدة ح ت دبـ المادة
التعمبمب  ،كالتح تعتمد مما التم بف ،كتإلمش دكر الطالب ح ياء المكتؼ التعمبمح داالؿ ال ؼ .ل د
دالمت الدراما كأسمكب مف أسالبب التر ب ددبةا ،امت اريا أسمك ا يدبدا بعتمد مما دب الطم

الفطرم

لمعب الدرامح ،كتكظف لتد بؽ أغراض تعمبمب كتر كب الدؿ يشاطإلـ التمةبمح التم ائح ،كلعب األدكار ح
المكاتؼ الدباتب  ،كالالبالب الميكم التح تةبر تدراتإلـ اث دامب الالدت  ،كمف الدؿ ما بع ب المشإلد
الدرامح مف توذب رايع دكؿ ما تـ ت دبم

اي بمكف ال كؿ أف ال ؼ ب

ح ميتمعان

وب انر ،كمعمدن

دبان لمتفكبر كالكشؼ كاث داع ( أ ك مومح كيبدت.) 2008 ،
 1.1مشكمة الدراسة :
الرغـ مف أيمب اليايب المعر ح ح تدربس التر ب الرباضب  ،إال أف المعممبف بكيإلكف ايتمامإلـ اليايب
الدركح مما دساب اليايب المعر ح اثضا

إلا كيكد ميز ح اليايب المعر ح ميايج التر ب

الرباضب المدرسب لمدم اث تدائب  ،كذلؾ مف ميطمؽ اليظرة الضب التح تومب األيداؼ ال ديب كالدركب
بإلا مما ب األيداؼ  ،مما ب مؿ الدا ع مف ت ؿ المعمـ كالمدرس إلا االيتماـ اليكادح المعر ب  ( ،أ ك
يري  ،زغمكؿ ،رضكاف.)2000 ،
كما أف يياؾ مددظ كاضد لكيكد

عك ات ح تدربس مادة التر ب الرباضب

س ب ظإلكر سمككبات غبر مرغكب بإلا ح أةياء الد
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 ،كلما كايت د

ح المدارس المالتمف

التر ب الرباضب كسبم يام

ح تطكبر الطالب مف اليكادح ال ديب كالع مب كاليفسب كااليتمامب كالمعر ب كاف ال د مف العمؿ مما
الدد مف يذ ال عك ات(.الضمكر كت دف ك مكيكح ك طراكي .)2011
كتد الدظ ال ادث مف الدؿ تير ت التر كب كمعمـ لمادة التر ب الرباضب ح المدرس أف اكتساب الطدب
لممفايبـ الرباضب لـ بكف المستكل المطمكب مف الدؿ تط بؽ ال ادث لألسالبب الت مبدب
المفايبـ الالا

ح تدربس

مادة التر ب الرباضب  ،كتد تأكد ال ادث مف كيكد يذ المشكم مف الدؿ االيتمامات

الدكرب التح تع د مع معممح التر ب الرباضب ح مدارس ككال الوكث ،كطرح يذ اثشكالب كالي اش دكؿ
المكضكع ،كألف الرباض يح تر ب
لممفايبـ الالا

ح األساس ت ؿ اليشاط الدركح ،كألف استبعاب األطفاؿ كاكتسا إلـ

التر ب الرباضب بسامديـ شكؿ ك بر ح اليايب العممح التط ب ح كاف ال د مف إبياد

أك ال دث مف آلبات أك استراتبيبات لتسإلبؿ اكتساب الطدب لممفايبـ  .كايت استراتبيب كطرب الدراما
المدكر الرئبسح الذم ارتكزت ممب يذ الدراس

ح مداكل مف ال ادث لمعر أثرىا في مدى اكتساب

الطالب لممفاىيـ الرياضية واتجاىاتيـ نحو المادة النظرية في التربية الرياضية.
 1..أسئمة الدراسة:
داكؿ ال ادث ح يذ الدراس اثيا مما السؤالبف اآلتببف :
 .1ما أةر الدراما ح اكتساب مفايبـ التر ب الرباضب لدل طم

ال ؼ الةامف األساسح ح مدارس ككال

الوكث؟ كيؿ بالتمؼ يذا األةر االتدؼ طرب التدربس كالتفامؿ بف الطرب كمستكل التد بؿ؟
 .2ما أةر الدراما ح اتيايات طم

ال ؼ الةامف األساسح ح مدارس ككال الوكث يدك مادة التر ب

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

مف يذ األسئم

د تـ تدكبمإلا إلا أر ع رضبات

فرب الالت اريا ميد مستكل الدالل

(:) 0.05≥α
الفرضية الولى  :ال تكيد ركؽ ذات دالل إد ائب ميد مستكل الدالل (  ) 0.05≥αح متكسطات
اكتساب مفايبـ التر ب الرباضب لدل طم

ال ؼ الةامف األساسح ح مدارس ككال الوكث تعزل إلا

طرب التدربس.
الفرضية الثانية :ال تكيد ركؽ ذات دالل إد ائب

ميد مستكل الدالل (  ) 0.05≥αح متكسطات

اكتساب مفايبـ التر ب الرباضب لدل طم ال ؼ الةامف األساسح ح مدارس ككال الوكث تعزل لمتفامؿ
بف طرب التدربس كمستكل التد بؿ.
الفرضية الثالثة :ال تكيد ركؽ ذات دالل إد ائب ميد مستكل الدالل ( ) 0.05≥αح متكسطات
اتيايات طم

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

طرب التدربس.
الفرضية الرابعة :ال تكيد ركؽ ذات دالل إد ائب ميد مستكل الدالل ( )0.05≥αح متكسطات
اتيايات طم ال ؼ الةامف األساسح ح مدارس ككال الوكث يدك مادة التر ب الرباضب تعزل لمتفامؿ
بف طرب التدربس كمستكل التد بؿ.
 1..اىداؼ الدراسة:
يد ت يذ إلا الدراس إلا:
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 .1التعرؼ إلا أةر تكظبؼ الدراما ح اكتساب مفايبـ التر ب الرباضب لدل طم

ال ؼ الةامف

األساسح ح مدارس ككال الوكث.
 .2التعرؼ إلا اتيايات طم

ال ؼ الةامف األساسح ح مدارس ككال الوكث يدك مادة التر ب

الرباضب .
 .3التعرؼ إلا أةر التفامؿ بف مستكل التد بؿ كالطرب

ح مدل اكتساب مفايبـ التر ب الرباضب

كأةر ح اتياياتإلـ يدك المادة .
 .4داكلت يذ الدراس ت دبـ إطار يظرم بتضمف أيمب الدراما ح التدربس مما تد بسإلـ ح

ؿ

شال ب المتعمـ.

 1.1أىمية الدراسة:
تكمف أيمب يذ الدراس مف أيمب المكضكع الذم تعالي  ،كلعؿ أيمبتإلا تكمف ح الي اط اآلتب :
 .1مف الدراسات اليادرة التح ست دث ح يذا المكضكع ،كذلؾ دسب ممـ ال ادث ح يذا المياؿ.
 .2تم ح الضكء مما استراتبيب ددبة مف استراتبيبات التدربس كيح تكظبؼ الدراما ح التعمبـ.
 .3تإلتـ اليكايب المعر ب المالتمف المفايبـ الرباضب التح لإلا مدت التر ب الرباضب .
 .4مف الد ارسات التح ستركز مما اليايب اليظرم ح التر ب الرباضب ؛ الف الرباض أكال يح تر ب
ت ؿ الممارس  ،الممارس الدركب يك يتاج كايعكاس المفب معر ب يظرب .
 .5بتكتع أف يذ الدراس تد تضبؼ إلا المبداف التر كم يظربان كمممبان ك دةبان ،عما المستكل اليظرم
بمكف أف تككف مادة تسامد المعممبف ح االطدع مما اةر طرب
اكتساب الطم

لممفايبـ الالا

التدربس استالداـ الدراما

التر ب الرباضب  ،كمما ال عبد العممح تد تضبؼ معر
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مممب يدبدة ح د ؿ الدراما ح تدربس المفايبـ كاليكايب اليظرب ح التر ب الرباضب غبر تمؾ
األسالبب الت مبدب  ،كمما ال عبد ال دةح تد تفتح يذ الدراس المياؿ أماـ ادةبف آالربف لتياكؿ
يذا المكضكع ضمف متوبرات مالتمف .

 1.1محددات الدراسة:
دددت يذ الدراس المدددات اآلتب :
 المددد الزمايح :تـ إيراء يذ الدراس ح الف ؿ الةايح مف العاـ الدراسح .2013-2012
 المددد المكايح :ت ت ر إيراء يذ الدراس مما مدرس مف مدارس ككال الوكث ح ميط

بت

لدـ كيح مدرس ذككر الديبش األساسب .
 المددد ال شرم :ت ت ر يذ الدراس مما طدب ال ؼ الةامف األساسح.
 المددد المفايبمح :ت ت ر يذ الدراس مما الم طمدات كالمفايبـ الكاردة بإلا.
 المددد اثيرائح :دددت يذ الدراس اثيراءات ،كاألدكات ،كالمعاليات اثد ائب المستالدم .
 1.1مصطمحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية:
الدراما :أسمكب تدربس بستالدـ لمسامدة الطالب كالمعمـ ح التك ؿ إلا المعارؼ ،كال بـ ،كالمإلارات ،مف
الدؿ تكظبؼ ال

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

مشكت كمةبرة لمتفكبر ،كتشمؿ الدراما ال

 ،كالمسرح ،كالمعب التمةبمح ،كلعب األدكار ( .مركز اثمدـ

كالتيسبؽ التر كم.)2002 ،
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اكتساب مفاىيـ التربية الرياضية  :يك ياتج اداء الطم

ح االت ار مفايبـ التر ب الرباضب كأمد ال ادث

لإلذا الورض ،كب اس الدري التح بتد ؿ ممبإلا الطدب ح التط بؽ ال عدم لإلالت ار.
مفاىيـ التربية الرياضية  :يح المفايبـ ،كالم طمدات الالا

التر ب الرباضب  ،كالمتضمي ح الكددة

الدراسب الم رر ت مبمإلا مف ال ادث.
طالب الصؼ الثامف الساسي :طدب ال ؼ الةامف مف المردم األساسب  ،كتتراكح أمماريـ ما بف 13
ك 14سي .
وكالة الغوث( : )UNRWAككال مف ككاالت األمـ المتددة المتال

إغاة كتشوبؿ الديئبف

الفمسطبيببف (  ،)UNITED NATION RELIEF WORKS AGENCYأيشئت ماـ  1949لت دـ الدماتإلا
التعمبمب كال دب كالوذائب لديئبف الفمسطبيببف ح مياطؽ األردف كسكربا كل ياف كالضف الور ب كغزة(
ككال الوكث الدكلب .)2004،
االتجاه نحو التربية الرياضية  :االتيا يك مكتؼ الطالب مف مادة التر ب الرباضب  ،كيذا المكتؼ تد
بككف ابيا بان أك سم بان أك مدابدان كب اس الدري التح بد ؿ ممبإلا المستيبب مما اداة الدراس
( االست اي ) التح أمديا كطكريا ال ادث.
المجموعة الضابطة :يح الميمكم التح درست الطرب اثمتبادب مف الدؿ كددة دراسب ادتكت مما
مفايبـ ح التر ب الرباضب  ،كتد تـ تدربسإلا الطرب اثمتبادب .
الطريقة االعتيادية  :يح الطرب

التح بت عإلا معظـ المدرسبف ح أةياء تدربسإلـ  ،دبث بتدمؿ بإلا

المعمـ مسؤكلب ك برة ثب اؿ المعر إلا الطم  ,اذ تركز مما التمإلبد ،كالشرح ،كمرض األيشط ؛ لبككف
تط ب ان م اش انر لما تعمم مف مفايبـ كمإلارات

كتتضمف ت كبـ أداء الطم  ،كت دبـ توذب رايع لإلـ
13

اثستعاي

العرض الشفكم ،كالتمالبص مما المكح ،كبيد ر دكر الطم

المسايم ح الدكار كالمياتش (الفتدكم.)2003 ،
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اثستماع ،كالمشايدة كأدبايان

الفصؿ الثاني
 1.1المقدمة
 1.1اإلطار النظري
 1.1الدراسات السابقة
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الفصؿ الثاني
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1.1المقدمة
بتياكؿ يذا الف ؿ ميمكم مف األد بات كالدراسات السا

إلدؼ اث ادة ميإلا ح الكتكؼ مما ما تدمت

يذ األد بات كالدراسات مف يتائج .

 1.2االطار النظري:
تـ تياكؿ ةدة يكايب رئبسب ح اثطار اليظرم لإلذ الدراس كيح :
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 1.1.1الدراما:
تعريؼ الدراما:
الدراما كمم بكيايب ايت مت إلا المو العر ب لفظا ال معيا ،كيح يكع مف ايكاع الفف االد ح ارت طت مف
دبث المو الركاب كال

 ،كاالتمفت ميإلا ح ت كبر ال راع ،كتيسبد الددث كتكةبؼ الع دة( .العيايح،

 )2000كمم دراما ح المو البكيايب تعيح ساط الفعؿ ،كيح تعيح عؿ المداكاة ،مداكاة السمكؾ
ال شرم كمرض (ا ك مومح كيبدت.)2008 ،
بيمػػا بػػرل أ ػػك غ ازل ػ كاالػػركف ال ػكارد ػػح (أ ػػك مومػػح ك يػػبدت )2008 ،أيإلػػا مكضػػكع ،ككسػػبط لمتر ب ػ
كالتعمػػبـ ،ب ػػكـ ممػػا ممارس ػ المعر ػ ػػح سػػباؽ بتكدػػد ب ػ الطالػػب مػػع دكر مػػا ػػح مكت ػؼ بتضػػمف تػػكت انر
مستالدمان يمبع أداسبس الفكرب  ،كالعاطفب  ،كاليسػدب  ،كالموكبػ  ،دبػث بكتشػؼ المعمكمػ التعمبمبػ ذاتػ ،
أك مسامدة زمدئ دكف تعممإلا أسػمكب تم بيػح م اشػر ،كتعتمػد ممػا دػب الطم ػ لمعػب الػدرامح ،كتكظبفػ
مف أيؿ التعمبـ.
كبرل (زبف الدبف )2008 ،أيإلا اداة ات اؿ كتكا ؿ مإلم يدا لمتممبذ ،إلح تشمؿ استعماؿ اليسـ،
كاثدساس ،كالعاطف  ،كالع ؿ ،كمف الدلإلا بستطبع العمؿ شكؿ ردم ،كيمامح كب كم ادساس كتعر
الا الذات كاالالر .الد

ال كؿ :أف الدراما التعمبمب يح أسمكب تدربس بستالدـ لمسامدة المشارؾ ح

التك ؿ إلا المعارؼ ،كالال رات ،كال بـ ،كالمإلارات ،مف الدؿ تكظبؼ ال

يمبع ميا ريا ،كمف

الدؿ الدراما بتـ ر ط الم ادث الدراسب مع عضإلا ال عض طرب مشكت كمةبرة لمتفكبر.
كالدراما مف ( )Draoأك ( )Dromenonكمعيايا أيا أ عؿ ،أك الشحء المفعكؿ ،كتد تطكر مفإلكـ الدراما
ح الع ر الداضر لبالريإلا مف يطاتإلا الت مبدم ،كيك المسرح ،إلا مياالت مالتمف لعؿ مف أيمإلا
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التر ب كالتعمبـ ،د أدرؾ ممماء اليفس كرياؿ التر ب أف األطفاؿ بؤدكف شكؿ تم ائح ،ممدن درامبان سمك
(المعب التمةبمح) األمر الذم د عإلـ إلا استالداـ يذ الظايرة ح تعمبـ االطفاؿ كتر بتإلـ (.مكسا
كالسعدم كتزؽ كمإلبدات.)2008 ،
لماذا نستخدـ الدراما :
يستالدـ الدراما أليإلا تبسر تك بؿ الميإلاج مف دبث ككيإلا اسمكب كطرب

ممؿ ،الكةبر مف كظائفإلا

بدتـ تعربفإلا ضمف مإلارات االستماع ،كالتكمـ ح الميإلاج ،كبمكف تكظبفإلا مف ت ؿ المعمـ مف ايؿ
تك بؿ الميإلاج لمطم  ،الدراما ت دـ مةاالن لمتيكبعات التعمبمب التح بمكف أف تدفظإلا ح المو كالتاربخ
كالرباضبات كالعمكـ ( مي كر،)2005 ،كيح يزء مف ال ياء المعر ح ،دبث بتضا ر لعب األدكار مع
أسالبب المعر األالرل  :اليظرب  ،ك،اليكيرب  ،كاثيرائب  ،كاالدكاتب  ،مع أف كدن مف لعب االدكار
كاليشاطات الميإليب بتدركاف الا داالؿ األسمكب اليظرم ،الي ةاؽ أسالبب معر متضمي

ح اليشاطات

العممب التح بتطم إلا الدكر( الكردم.)2003 ،
كذلؾ الدراما تك ر إطا انر دكاربان مف ايؿ التعمـ ككيإلا تسامد األطفاؿ مما إيتاج معيا لمعالـ الذم
بعبشكف ب  ،ألف أدكاريا كمعممبف ب كـ مف أيؿ تعزبز العيا ر التح تؤسس لزكابا اليظر المالتمف

ح

العممب التر كب  ،إليا بتـ ايتذاب التدمبذ الا الدكار دكؿ ال رتإلـ ح المدرس  ،الدراما ت دـ ال رة ربدة
ح يذا االطار م ر استعماؿ ادكار متالبم كادكار متيكم  ،ك الا
أف بيتج دكا انر ممب انز ما بف التدمبذ كالمعمـ ( الكردم.)2002 ،
أثر الدراما في تعمـ شخصية المشارؾ وبنائيا :
لمدراما أةر ابيا ح ح ياء شال ب المشارؾ ك

مإلا مف الدلإلا.
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استعماؿ لعب االدكار الذم بمكف ل

 .1تسامد مما تيمب عض االتيايات االبيا ب  ،كالتعاكف ،كض ط اليفس ،كالمشارك الكيدايب  ،كذلؾ
مف الدؿ ت دبم الدكار مالتمف  ،كمعابشت لممكاتؼ التح بمةمإلا ،أك بشايديا (ي ار ك كالد .)2000 ،
 .2بيرب مكاتؼ الدباة المالتمف  ،كبضع دمكالن لإلا ،كبداكؿ التكبؼ معإلا ،كبت مص شال بات اآلالربف
كبتعرؼ ممبإلا ،ب

ح أكةر تدرة مما التعامؿ معإلا ،بع ر مما داالم

بيعؿ االالربف اكةر تدرة مما

تم ب ادتبايات  ،كتدؿ مشاكم  ،كبع ر مف ايفعاالت الضارة ،كبتالمص مف الك ت ،بتعرؼ إلا يفس  ،كذلؾ
مف الدؿ العمؿ اليمامح ،كبكتشؼ مكاي  ،كبتعمـ تبمان ابيا ب  :كالتعاكف كالة

اليفس...الخ ،كتزبد مف

معمكمات  ،كتش ع دب االستطدع لدب  ،تيمح الالباؿ كتؤدم الا اث داع ،كتيمح اليسـ ،كالدكاس مف
الدؿ الرتص االب امح كغبر  ،كتيمح الذكؽ الفيح ،كاليمالح ،كالدس الي دم ،كتةرم المو ميد  ،كت ضح
مما مبكب اليطؽ كتعدبؿ السمكؾ ،كتشعر المتع كال إلي  ،كتيعم أكةر تا مب لمتعمـ (الريعح.)2002 ،
 .3اكتساب ركح ال بادة ،كالمإلارة ح تيظبـ كتشكبؿ ميمكمات مف الياس كتكيبإلإلا يدك الإلدؼ ،كتيمب
دس اال تكار لدل التممبذ مف الدؿ استالدما لألشباء كتكظبفإلا ح المكاف المياسب (زبف الدبف،
.)2008
 .4تعدبؿ سمكؾ الطفؿ مما تتضمي مف تكيبإلات رشبدة ،إش اع غربزة دب االستطدع كالفضكؿ لدل
الطفؿ(سمبماف.)2005 ،
 .5تطكر الدراما مإلارة دؿ المشكدت مف الدؿ التشيبع مما كضع الفرضبات ،كالتالمبف ،كاالكتشاؼ،
كما تيمح لدل الطفؿ ال درة مما التمببز كاثيتماء أل كار ة ا ب برضكيإلا يـ ،كبرضايا الميتمع ،ح
التمةبؿ الالدؽ تعمـ لممداكل كالالطأ ،كيذا بضع االطفاؿ ح بئتإلـ يرأة أك ر كبعطبإلـ شعك انر اليياح
( مكسا كآالركف.)2008 ،
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 .6تيمح لدل التممبذ دس كتا المسردبات ،كدب األدب اليبد ،كتر ح اثدساس الفف كدب المسرح.
 .7تيمح تدر الطفؿ مما االت اؿ اآلالربف ،كالتكا ؿ معإلـ ح تد بؽ يدؼ مشترؾ ،كذلؾ مف الدؿ
تم

ار يزئب التح تسرد مما مسامع ( العيايح.)2000 ،
أدك ان

 .8تك بر الفرص لتفإلـ أممؽ لممفايبـ الميردة مف الدؿ تيسبديا شكؿ مممكس ح مممب التع بر
كالتعمـ ،كال باـ دكر المي  ،أك المةبر الذم بمارس األطفاؿ عد ال رات الكتا  ،كالرسـ كال راءة ،كةمرة مف
ةمرات التير الدرامب (سمبماف.)2005 ،
 .9كلمدراما تبم تر كب  :ال بم اليكيرب الستالداـ الدراما ح التعمبـ تتمةؿ ح تكة تدفبز مشامر
اثيساف مف الدؿ االرت اء ال بـ اليمالب  .كالبر دلبؿ مما يذ ال بم يح أف كؿ طفؿ بيرب يذ ال كة
كممةؿ ،ككاتب ،كمشايد ،مف الدؿ الال رات التعمبمب  ،اف الطفؿ بيمح المإلارات اليمالب  ،كالالبالب ،
كب

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

ل مف الدؿ معمـ مما كمح كدراب

ط بع يمك الطفؿ ،كالعممبات الدرامب  ،كلكف إذا تـ درماف يؤالء

األطفاؿ مف اثرشاد كالال رات التعمبمب  ،مستكايـ ح التع بر سبظؿ كستظؿ ت كراتإلـ كمعر تإلـ الموكب
ةا ت كغبر يامب لسيكات كسيكات .ك ما أييا يستالدـ الدراما كأداة تعمبمب

إلياؾ ال بـ العممب

ح تيمب

مإلارات االت اؿ ،كألف يذا المدالؿ بؤكد كبركز مما أف الدراما كسبم تعمبمب ك ف لوكم ،إف يذا بدمكيا
لم كؿ :أف يمك كتطكر المو لدل األطفاؿ كمإلارات التكا ؿ ت كل كتعزز مف الدؿ الال رات التعمبمب
الم مم درامبان ،كالتح تيعؿ األطفاؿ مإلبئبف لإلستماع ،كالتددث ،كالمشارك
(سكس.)2003 ،
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ح أيشط يمامب

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

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

األدكار ،كت مص الشال بات ،األمر الذم ب كم يذا اليايب مف الدماغ كبعزز ميد المتعمـ الذم بمتمؾ
يايب أبمف غبر مسبطر ،إضا إلا أيإلا تعزز اليايب المفظح ميد المتعممبف كت كم اليايب األبسر مف
الدماغ مف الدؿ االستيا لمعايح الكممات إال أف لميايب ال

رم دكر مإلـ ح تيشبط اليايب األبمف

مف الدماغ غبر مسبطر ميد المتعممبف ،كذلؾ مف الدؿ مشايدة األدكار ،كالشال بات ،كاألداء الدرامح،
كااليفعالح.
مصادر الدراما:
 .1الميإلاج المدرسح :لمدراما دكر تر كم مف الدؿ الميإلاج المدرسح كالمإلارات الدزم لمفكرة ،يح التع بر
اليسمايح :كالرتص ،كدركات البدبف ،كالتع بر مدمح الكي .
 .2ومف مصادر الدراما الخالقة أيضا ما يمي:
أ .الدبف :السبرة الي كب  ،كسبر ال دا  ،كأ طاؿ المسممبف ال الدبف.
ب .الظكاير الط بعب  :العكا ؼ ،كالمطر ،كةكراف ال راكبف.
ج .التاربخ :األدداث التاربالب  ،كالمعارؾ ال طكلب  ،كالمؤتمرات العالمب كغبريا.
د .ت ص الدبكايات ك

تدكا لألطفاؿ مما ألسي الدبكايات.

كمبم كدمي  ،أك أم ت

ق .تيارب الدباة المتيكم  :كمكتؼ ال بع كالشراء ،ك عكد كسائؿ الي ؿ ،كادتراـ ك ار السف ،كاالمتةاؿ
ثشارات المركر.
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ك .الفف الشع ح ،كال بـ االيتمامب كاثيسايب  ،إذا أدسف االتبار يذ ال بـ ،كمرضإلا أسمكب بياسب لو
األطفاؿ كمردم يمك (مكسا كآالركف.)2008 ،
العراؼ الدرامية و توظيفيا في العممية التعميمية :
أشار يبديدز ( )Neelands, 1995إلا أف األمراؼ الدرامب تعت ر استراتبيبات ،كأسالبب ،ك طرائؽ،
بمكف تط ب إلا لمفت ايت ا الطم
كتشكبؿ

إلا األسئم كاألدداث كال ضابا كالمفايبـ التح تظإلر الدؿ ياء الدراما

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

التركبز ممبإلا .التركبز مما مسأل ما بتـ م ر مزؿ لدظات مف الفعؿ أك تيمبديا أك ت ئبريا  .كيدف
يدتاج إلا األمراؼ الدرامب مف أيؿ تد بؽ يذ الوابات.
إف األمراؼ الدرامب تمديا الكسائؿ كالسباتات التح تمكييا مف ممؿ ذلؾ،

كساط العرؼ الدرامح

يستطبع استكشاؼ المعايح اليدبدة ,كالتع بر ميإلا ،كما يتبح أليفسيا كلطم تيا ر

تعمـ إضا ب  ،كتد

تككيت األمراؼ الدرامب مع تراكـ الال رات ،كالمعارؼ لدل العاممبف ح الد مبف المسردح ،كالدراسح،
كالتر كم ،كتد استكدبت أساسان مف طرائؽ العمؿ المسردح ك أسالب

 .كيح تتزابد بكمان عد بكـ .إلياؾ

أمراؼ يدبدة م تكرة ،كيياؾ تيكبعات مما أمراؼ درامب معرك أبضان .إف العرؼ الدرامح يك األساس
الدزـ لمفعؿ الدرامح ،إلك األسمكب الذم بميأ إلب المعمـ مف أيؿ ياء الدراما مع طم ت  .كاف كاف ياء
الدراما ممكيان م ر تكظبؼ مرؼ كادد  .إف ياء الدراما ح معظـ األدباف بدتاج الا تكظبؼ أكةر مف
مرؼ ط ان لمكضعبات الدرامب كالوابات التح تتطمع الدراما الا تد ب إلا (.)Neelands, 1995
كبتيكع استالداـ األمراؼ الدرامب مع الطم

وب ياء سباتات درامب ت عان لوابات تكظبفإلا ،كت عان لمم

د

الذم يتطمع إلب  .كييا بي وح اثشارة إلا ضركرة أف برامح المعمـ ح دركس التأسبسب األكلا إلا
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التأسبس ألمراؼ درامب أساسب  ،ك الا

تمؾ التح سبكظفإلا ح الدراما ،كميإلا ال كر الساكي  ،كالمعمـ

ح دكر ،كالطالب ح دكر ،كالمشإلد المسردح ال

بر ،كالشال ب مما الدائط ،كممر الكمح ،كمسرب

الي ائح ،ككرسح االمتراؼ أك م عد االستيطاؽ ،كالكةائؽ كالم ا م  ،كااليتماع ،كالدكر اليمامح كغبريا
مف األمراؼ الدرامب  ،كالتمكف مف يذ األمراؼ ضركرم .ألي تد بتـ بما عد ياؤيا أك تطكبريا أك إمادة
استالدامإلا ح أيشط أالرل ،إف كاف الطم
كتكظبف

مما معر يبدة إلا إيإلا ال تسامد ح كسب الكتت

شكؿ إبيا ح دسب  ,ؿ تتبح إمكايب لتكظبفإلا

كرة معم

لمك كؿ إلا استكشا ات،

ككضعبات ،كمكاتؼ ممب مرك الدالل  ،كمتعددة المستكبات ،كال تكتفح ما بمكف أف بيتي سطدإلا ط
(.)Neelands, 1995
ك بما بمح األمراؼ الدرامب المستالدم ح يذ الدراس كالتعربؼ إلا ،كبتكتع ميد استالدامإلا ح التدربس
أف تد ؽ التعمـ مف أيؿ الفإلـ :
-1إستراتبيب لعب األدكار:
يشاط تر كم يادؼ ،ب كـ مما تمةبؿ الطالب دكر غبر دكر الد ب ح ،كال بكمؼ ت مص الدكر الذم ب كـ
شكؿ دتبؽ .كب كـ أسمكب تمةبؿ الدكر ح أساس مما إشراؾ المشاركبف كالمرات بف ح مكتؼ بيطكم
مما مشكم د ب ب  ،كالرغ

ح التك ؿ إلا الدؿ ،كالفإلـ المذبف بكلديما يذا اثشراؾ .كبستةبر يذا اليكع

مف األيشط تدرات الطم  ،كبد عإلـ إلا عؿ التفكبر كالتأمؿ ك ال دث كاالست
كمددظ السمكؾ كال درة مما ال باس كالت كبـ .ك إلذا ب

ح المكتؼ التعمبمح داالؿ ال ؼ مكتفا نًتعمبمبا

كتعمبما مركز األساسح الطالب).) wanger, 1999, heathcote ,1991
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اء كدؿ المشكدت

كاليدبر الذكر أف أسمكب لعب األدكار دأ ح كةبر مف الدراسات اثم رب ب ككأي ميرد أسمكب سبط
مسطح ،ألي أتالذ شكد كاددان ميد تط ب

مع أي

ح يكير ذك أ عاد كةبرة كتيمبات متيكم (.الكردم،

.)2006
-2المعمـ ح دكر "المعمـ بمعب دك انر كاضدان ك متيكمان ح الفعؿ الدراسح ":
مف أسالبب لعب األدكار الذم بطكع ف الدراما إبياد رص ذات معيا لمتعمـ .كيك العرؼ األيـ كاألكةر
شبكمبان ،بمعب المعمـ ب دك انر كاضدان كمتيكمان ح الفعؿ الدرامح ك ح تكيب مسارات  ،ك ح تددبد الوابات
األكلكبات ،ك ح ت دبـ المعمكمات كر ع كتبرة الفعؿ الدرامح ،أك الفضإلا ،ك ح يذا العرؼ بتالذ المعمـ دك انر
ب

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

بشتوؿ المعمـ ضمف تيكمات كةبرة تتيما ح ط بع دكر كمعمـ ،ك ح الميزل التح تتمتع إلا الشال ب
الدرامب التح بمع إلا .ك ح يذ المساد الإلائم ب دـ مدتات تكب متيكم  ،كب كغ تددبات مستكبات
مالتمف  .كبتمبز يذا العرؼ أف المعمـ بعمؿ مف داالؿ الدراما ،كيك بداكؿ طم ت مف الدؿ كيكد ح
دكر كبستطبع اف بيسد ادكا انر ذات كضعبات كميازؿ متعددة ،مما بميد ر

أك ر ح التداكر الدر،

ك بكد أتؿ morgan&saxton, 1988( .كالكردم ك الربماكم.)2007 ،
-3م اءة الال بر "م مب الال بر ":
يذا األسمكب أبضان مف أسالبب لعب األدكار ،ك ب بعمؿ الطم

مف ميطمؽ الال راء

الذبف لدبإلـ

المعمكمات كالال رة كاالطدع الكاسع ح مياالت معبي  ،كأف بككيكا ال راء ح ممـ الكبمباء أك اليبكلكيبا
أك االتت اد .....الخ ،كيذا بتطمب ميإلـ التعامؿ مع يذ المياالت أدكات كمإلارات الشالص المالتص،
الطم

لبسكا ح طرب إلـ لب

دكا ال راء كايما يـ ال راء عد اثضا
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إلا أف المعمـ بمعب دك انر أبضان

كبشترط ح يذا الدكر أف بتمكف المعمـ كالطم مف إدارة المشركمات شكؿ يمامح ح مكتع متكسط مف
ممر المشركع (،المشركع تائـ) .كتكيب مسارات ك ح تددبد الوابات كاألكلكبات ،ك ح ت دبـ المعمكمات
كر ع كتبرة العمؿ ح المشركع أك الفضإلا ،كتطكبريا يي ان إلا ييب مع المشتركبف االالربف ،دبث بشتوؿ
المعمـ ضمف تيكمات كةبرة ال تتيما ط ح ط بع دكر كمعمـ كايما بعتمد مما مإلارات المعمـ ح
التالطبط ،كال باـ ميمكمات مف االيشط ح أدالاؿ المشاركبف ح الدكر ،كا تداع مإلمات لممشركع بؤدبإلا
الطم

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

كت دبـ ممال ات لما تـ أيياز كما بسامد أسمكب م اءة الال بر الطم
الطم

المدسكس ،كبيعؿ مممب التعمـ يإلدان ذاتبان ب كـ

مما التعمـ مف طربؽ العمؿ

أيفسإلـ لفإلـ المادة الدراسب  ،كبميدإلـ ر

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

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

 -4اثرتياؿ :
بتبح يذا األسمكب لمطالب ر
الدسب كالفكرب مف طربؽ كضع

لمتع بر مف ذات كأ كار مستالدمان مالزكي المعر ح كالموكم ،كمإلارات
ح مكتؼ درامح متياـ ،كالطمب إلب إبياد الدؿ أك اتالاذ ال رار

المياسب مف طربؽ التيسبد كالتمةبؿ ،كبعرؼ يذا االسمكب أي ميمكم مف األمماؿ كاأل عاؿ التح
تعتمد مما الدكار ،كال كت ،أك اثدراؾ الدركح دكف تالطبط مس ؽ مف الطم  ،كبعتمد االرتياؿ ح
يكير كتط ب

مما المعمـ الذم بةبر المكتؼ ،كتالطبط مس ؽ مي  ،لكي بظإلر لمطم

مرتيؿ ،كبسإلـ يذا األسمكب ح تيمب تدرات الطم

الذييب كالدسب  ،كالباالتإلـ ،كبكس إلـ مإلارات دؿ

المشكدت التح بتعرضكف لإلا ح ال ؼ ،أك ح ال بئ االيتمامب ).)wanger,1999( .
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ككأي مكتؼ

 -5التأطبر كال كر الةا ت :
يك كسبم مف كسائؿ ياء مدتكل المكتؼ التعمبمح ،تسامد مما االيدماج ح الدكر المطمكب ككضع
الفكرة ضمف أطار معبف أك

كر ،كب كـ الطم

راءة الرمكز ،كتدمبمإلا ،كالي اط كاثشارات التح بدتكم

ممبإلا يذا االطار اك ال كرة ،كغال ان ما تككف يذ األطر ك ال كر ذات يدؼ تر كم كاضح ،كالتفامؿ مع
إةارة الي اش دكل  .كبعرض المعمـ ح يذا األسمكب ال كر اك االطر اماـ الطم  ،كتد تككف يذ ال كر
كتكغ ار ب أك بيسديا الطم

تكيب مف المعمـ أك الطم أيفسإلـ ،كبتـ مياتش يذ ال كر كاألطر التح

تمةمإلا مف طربؽ الدكار ،كالمياتش  ،كطرح أسئم مستمد مف ال كر المعركض  ،ك عد ذلؾ بمكف تيسبد
لأل كار التح تضميإلا ال كر مف الدؿ ياء الفعؿ الدرامح الذم ب كـ الطم

أدكار المالتمف أذا كاف ذلؾ

يد ان أراد المعمـ مف مرض ال كر كاألطر ،كبسامد يذا االسمكب الطم مما است
اذا ما شعر الطالب المست

اء المعر  ،الا

ح أيمب المعر التح ب دث ميإلا لمك كؿ إلا دؿ أك تفسبر ،مما بد ع

إلا ال دث الذاتح لفإلـ معطبات المعر  ،ك باغ

رضباتإلا ،ك التالح تفسبريا م ر الطكات التفكبر

العممح الم يا مما التدمبؿ ،كالي د ،كاتالاذ ال رار المياسب ،كيذا األسمكب بعمؿ أبضان مما إةارة دا عب
لمطم كبرغ إلـ ح التعمـ ،مما بيعؿ مممب التعمـ كالتعمبـ ممتع ).)wanger,1999 ,Davis, 2000
-6أ كات ح الرأس "استكشاؼ ما الذم بدكر ح رأس الشال ب ":
ح كضع متأزـ ،كتضطرب رؤبتإلا ،كتتعةر ح اتالاذ الطكاتإلا التالب بتكزع

ميدما تككف الشال ب

المشاركبف ح ميمكمات ،كتفكر كؿ ميإلا األ كات التح تت ارع داالؿ يذ الشال ب  ،كتعمؿ مما
تددبد يذ األ كات الداالمب  ،كدبف ت
الشال ب يضع الشال ب
م ار

يذا الفعؿ اث

ح الميمكمات يايزة ثمدف يذ اال كار المضطر لدل

ح الدال الدرامب المدددة ،ت كـ تمةبؿ

امت لدكريا ،كت كـ الميمكمات

اح مما بيكؿ ح داالؿ يذ الشال ب  .كبعمؿ يذا العرؼ مف ايؿ التع بر مف
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"المشامر كااليفعاالت " أك "الكدـ الداالمح" ،كيك م مـ لتعمبؽ الفإلـ اليمامح لط بع الشعكر الذم
بيتاب الشال ب

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

مضمرة ،دبيما بظإلر كدمإلا معيا كبالفا اطيإلا معيا أالر ،فح يذا العرؼ يعمؿ مما اظإلار يذ
األ كات الداالمب التح تتيازع داالؿ الشال ب  ،ك الا
اتالاذ ترار داسـ كيذا العرؼ بك ر ر

ثيتاج تياغـ بف األ كات كالفعؿ ،كت

كمبان المشكم التح تكايإلإلا ،كتدمج التع برات الميطم
كبفبد تكظبؼ يذا العرؼ ح إضا

دبف تكاي ظر ان

ع ان ،أك بتطمب كضعإلا

تكتر يدبد ،كب

مف االالربف

ح الشال ب اكةر

ح عؿ تد ب دك كشبكا تؤةر ب .

ح ميدبا إذا ظإلرت يياؾ ضركرة ث طاء الدراما

واب المؽ تفامؿ أممؽ مع الدال لبعكس مكتؼ المشاركبف كرؤبتإلـ.)Davis, 2007(.
-7الشال ب اليمامب "يمبع امضاء الميمكم بمةمكف شال ب كادد ح الكتت يفس ":
إف اتتراح تط بؽ العرؼ الدرامح بسما الشال ب اليمامب ال بع ر دت مف يذ العرؼ ،إلذا العرؼ
ب تضح اف بككف الميتمع ح دكر شال ب كاددة  .ح يذ الدراس –مما س بؿ المةاؿ – كميد تياكؿ
مفإلكـ الكبمباء الكإلر ائح اتالذت الطال ات أدكار شال بات مف مام الياس ألداء المشايد الدرامب تكضح
أيمب الكإلر اء ,كيح شال بات متيكم .أما لماذا يذا العرؼ تددبدا إلك ألف الطال ات سبمع ف أدكار
الياس مف العام  ،كلبس مطمكب ميإلـ الدالكؿ ح تفا بؿ كمدمح كؿ شال ب كايما المطمكب أف بكف
شال بات تؤدم مشإلدان درامبا مف أيمب الكإلر اء  ،ك التالح إف دكر طال ات أترب إلا "الشال ب
اليمامب " ،كبي يح مرؼ الشال ب اليمامب مما أف بمعب المشترككف يمبعا ,أك مدد ميإلـ دكر
شال ب كادد ح الكتت يفس  ،كتد بككف المعمـ كاددان مف المشتركبف ،أك تد بككف الارج الدراـ ،كما
بعتمد ذلؾ مما ط بع المإلم  .كالم

د كالم توا مف كراء استالداـ يذا العرؼ.)heathcote, 1991( .
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كبيفذ يذا العرؼ م ر أسمكب االرتياؿ ،كؿ كادد مف المشاركبف بمكي المشارك ح الفعؿ الدرامح درك
اك كدمان .ك ح يذا العرؼ بيالرط المشترككف ح مممب دكارب ذات مستكببف  :الدكار بما بيإلـ مف
مكاتعإلـ كمت يبف لإلذ الشال ب  ،كالدكار الكامف كراء الكدـ أك الفعؿ الظايرم لمشال ب  ،كبفبد يذا
العرؼ ح تالفبؼ الضوط مف الشالص الذم بدمؿ الشال ب ميفردان ،تكزع الشال ب مما ميمكم
كمإلا اك مما مدد ميإلا ،ال بضع شال ان كاددان تدت ضوط ضركرة التياكب مع كؿ ما بيرم ح الدراما،
كبفتح مياال لمتعامؿ مع المشكدت يرأة اك ر مف ت ؿ المشتركبف ،كيك كسبم تطكر ايتمامات كؿ مف
الفرد كالميمكم ح ساؽ درامح مشترؾ.)heathcote, 1991( .
 -8اثيتماع "اتالاذ ت اررات ح إطار المياتش ":
يك مرؼ مستكدا مف االيتمامات التح بع ديا الياس لوابات مالتمف  ،كتد تككف يذ االيتمامات دكرب
ميتظم  ،,مةؿ  :ايتمامات الميمس المدمح األس كمب أك الشإلرب  ،كااليتماع السيكم ليمعب ممكمب ،
اك ايتمامب لمرة كاددة اك مرات مدة لمت ادث ح مكضكع مددد ،اك ايتمامات طارئ لدراس دال
استةيائب ....الخ.
ك ح الدراما بيتمع المشترككف كشال بات ح دكر إلدؼ إترار أمر ،أك االستماع لت ربر كايراء مياتش ،
كغبريا .ك ح يذا العرؼ بمكف لممعمـ أف بككف داالؿ دراما كرئبس لميمس أك كعي ر مف االمضاء أك أف
ب ا الاريإلا ،كبعتمد ذلؾ مما الواب مف استالداـ يذا العرؼ كمما مستكل التأةبر المراد ح مسار الم اء
أك اتيا مياتشات  .كيذا مفبد يدان لممعمـ لممسايم

ح ت دبـ معمكمات ،أك لالمؽ يك تكتر ضمف اليشاط

الدرامح ،كمف ممبزات يذا العرؼ أي ميظـ يدان ،كبمكف مف ض ط مممب التعمـ أكممإلا ،إلك بكازف بف
دايات الفرد كم الد كدايات األالربف كم الدإلـ ،كبسامد كةب انر مما تيظبـ دكار عاؿ كت دـ م ر
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أ داؿ مدة .كبمكف تكظبؼ يذ العرؼ أبضا ح أيتاج الد ات لما ك مت إلب الدراما ،كثمدـ
المشتركبف مف كبفب الك كؿ إلا ي ط تكا ؽ ح ال ضابا الالد ب .)Neelands, 1995( .
-9كرسح اثمتراؼ ،أك ما عرؼ م عد اثستيطاؽ:
بستالدـ يذا العرؼ –مادة -مف ت ؿ المسردببف لتطكبر الشال ب المسردب  ،كتعمبؽ إلـ الممةؿ
لمشال ب التح بمةمإلا ،كبمكي ذلؾ تشكبؿ مدمدإلا شكؿ أ ضؿ ،كبستالدـ يذا العرؼ

كر مدة إذ

لممستيط بف أف بككيكا ح أدكار مد بف،أك مؤرالبف ،أك شإلكد كغبريا ،كبمكف لممعمـ ،أك أم مشارؾ
بمكف ُ
أالر دبف بككف ح دكر االستيطاؽ أف بككف كبيسد ذلؾ كاف بيمس مما كرسح مددد بتعارؼ ممب أف
كرسح االستيطاؽ ،كبضع شبئان ما ،ت ع شاؿ كغبريا ,ك أف بدمؿ غرضان ،كأف بيمس مما كرسح
كضعبتبف مالتمفتبف ،كضعب ترمز الا كيكد ح الدكر ،كاالرل ترمز إلا كيكد الارج الدكر ،كر ما
غبريا( .الكردم.)2007 ،
كيذا بسامد المعمـ مما الدالكؿ كالالركج مف الدكر متا اتتضت الداي ذلؾ ،كبفبد يذا العرؼ المعمـ ح
ت دبـ معمكمات يدبدة ،أك دبف برل ضركرة ثمادة الدراما الا مساريا ،كبفبد أبضان ح كضع تكتر يدبد
تدتاي الدراما ح لدظات معبي  ،ك الا

دبف بككف الشال ب المستيط

ح لدظ

ع تمر إلا،

أك ح أةياء دةإلا مف مالرج ألزم تع ؼ إلا ،كبتمبز يذا العرؼ إةارة الدكا ع التح تدرؾ ت ر ات
الشال ب كمبكلإلا كأ عالإلا ،كبشيع مما االست

ار بما بالص العدت ما بف الددث ك الت رؼ،

كتأةبر كؿ ميإلما مما األالر كبميح المشتركبف ر ا لتككبف ت كر لما تككف ممب الت ر ات ،ك
السمككبات ،كاثيسايب ح عمإلا الكاتعح (الكردم.)2007 ،
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 1.1.1الجانب المعرفي في التربية الرياضية :
ب

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

ممك الفكر – دبث تمتد مف االستدماء ال سبط ليزئب مف المعمكمات إلا العممبات اث دامب التح تدتاج
إلا تربب األ كار كالر ط بيإلا،دبث أف الفإلـ بمعب دك ار ح غاب األيمب
كما أف الدرس ب

ح إةراء درس التر ب ال ديب

ح أكةر تشكب ا كاةارة ميدما بفإلم التدمبذ كبدرككف أيمبت لإلـ  ،كلعؿ الفإلـ مف دكا ع

ممارس اليشاط ال ديح الارج المدرس أك عد التالرج ،)Dawghtrey&Lewis, 1979( .كتد دددا
األيداؼ المعر ب ح التر ب الرباضب إلا:
 معر تاربخ الرباض كاأل طاؿ.
 معر المفايبـ كالم طمدات الرباضب السائدة ح اليشاط الممارس.
 معر

ف األداء الدركح ال دبح لكؿ يشاط رباضح.

 معر تكايبف كتكامد المعب.
 معر الالط الإليكمب كالد امب الالا

اليشاط الممارس.

 معر تكامد األمف كالسدم لتفادم اث ا ات.
 معر المعمكمات ال دب العام .
 معر المبات ال ديب الالا

اليشاط الممارس.

 معر ال بـ االيتمامب المكتس مف الممارس ككذلؾ السمكؾ المتمبز.
 معر المإلارات التركبدب التح بمكف أف يمارسإلا ح كتت الفراغ.
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كبذكر (الدمادمح )1992 ،أف تعمـ ال رة تعمبمب ال بددث توب ار ح يكع كادد مف السمكؾ لممتعمـ ؿ
بددث توبرات مدبدة كمتيكم  ،إذ برل أف يياؾ أيكاع مف اليكاتج التعمبم ترت ط ب:
 التعمبـ الفيح :كيك التعمـ المرت ط األغراض التعمبمب ح تعمـ المإلارات الدركب . التعمـ الم ادب :كيك التعمـ المرت ط األغراض غبر الم اشرة كبرت ط األغراض التعمبمب كبتمةؿ حاكتساب أيكاع مف المعر المرت ط المإلارات الدركب .
 التعمـ المدزـ :كيك ما بددث يتبي لمتوبر غبر الم اشر ح سمكؾ المتعمـ ،كبرت ط األغراض غبرالم اشرة كبتمةؿ ح اكتساب ال بـ كاالتيايات التر كب .
إف المياؿ المعر ح كةبؽ ال م المياؿ الدركح لمتدمبذ ،كلعؿ ما بؤبد ذلؾ يك تسمب أكؿ مردم تعمـ
لممإلارة الدركب اسـ المردم المعر ب .
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
المعارؼ المرت ط العمكـ اثيسايب األالرل ،كالتح تإلدؼ إلا الك كؿ األداء الرباضح إلا أمما مستكل
تسمح

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

الرباض دبث اي بعمؿ مما تكازف ال رات التدمبذ ال ديب كالدركب  ،ك تعد المعر الرباضب ادد ايـ
يكايب الة ا الرباضب التح تراكمت ال راتإلا ،كأدكاتإلا ،كيظمإلا كتكامديا م ر آالؼ السيبف ،مف الدؿ
ال رات ال شر الذبف مارسكا الرباض  ،كممدكا إلا تطكبريا كتأ بمإلا ،دتا
يظرباتإلا كم ادئإلا كمفايبمإلا كم طمداتإلا الالا

ارت ذات يب معر ب لإلا

 .كلـ تعد المعر الرباضب ميرد ياتج رمح ،أك ما

31

كاف بطمؽ ممب تعمبـ م ادب أك مرت ط ميإلج التر ب الرباضب  ،إيما أ

دت مممان أساسبان (الالكلح

كالدمادمح.)1990 ،
إف تعمـ المإلارة الدركب بعتمد ح مرادم األكلا مما اليكايب المعر ب اثدراكب  ،كيذ اث عاد المعر
لممإلارات الرباضب تشكؿ لدل الطالب د بم ةرب لما بمكف أف بطمؽ ممبإلا الة ا

الرباضب  ،كما لدب

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

ح

التأكبد مما اليايب المعر ح ح التر ب الرباضب أم انر مإلمان( الالكلح.)1994 ،
كالف يظرة العالـ المت دـ تكيكلكيبا تكشؼ األ عاد العمب

الشامم لمتوبر الذم ددث ح مياالت التر ب

ميذ مطمع يذا ال رف ،اذ ظإلرت ايماط يدبدة ح المدارس كظإلرت معإلا ادكار يدبدة لممتعمـ ،كما ظإلرت
ت يبات يدبدة لمتدربس  ،كتد رض يذا التوبر مإلاـ يدبدة مما المعمـ كالمتعمـ ،أ

دت المإلاـ التح

ب كماف إلا داالؿ ال ؼ كالاري متيكم كمتعددة  ،لذا تدمك االتيايات الددبة ح تك بر ميايج التر ب
الرباضب الا تمكبف الطم مف التفكبر ،ك يع ال رار ،مف الدؿ استبعاب المفايبـ الرباضب دبث بتمكف
الطم

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

( أ ك يمرة ،سعادة.)2002( ،
كلبس يياؾ طرب

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

كبتطمب االتبار الطرب

المياس

لتدربس المإلارة تد ار كا با مف المعارؼ كالال رات ح يذا المياؿ

(مكياف كآالركف ،)2008 ،ك الرغـ مف الدمكة إلا ضركرة استالداـ األسالبب الددبة

ح تدربس التر ب

الرباضب  ،اف التدربس ال بزاؿ م ت ار مما عض الطرائؽ الت مبدب التح تركز مما تعمبـ مإلارات
األلعاب مما يدك متتاؿ لميمكم مف المتعممبف كساط الشرح الشفكم كاالستعاي
كالتماربف ،كالممارسات التح ر ما عبدة مف سباؽ المع
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اليماذج ،كالتيارب،

(  .)Turner and Martinek, 1995كيكذا

اف يذ األسالبب الت مبدب تمبؿ إلا التركبز مما تكيبؾ معبف كاداءات الستيا ات دركب مدددة دبث
ب كـ المعممكف تدربس ( كبؼ ) كال ب كمكف تدربس ( لماذا ) ،كذلؾ مف الدؿ ت دبمإلـ مإلم تدمك الطم
لدستيا المياس ةـ تعزبزيا ،كميديا بككف يؿ ايتماـ الطدب مي

ا مما المدتكل كلبس مما إلـ ما

بي وح ممبإلـ االيوماس ب وب الالركج الوابات التح بيشديا ذلؾ المدتكل ،أم أف الفإلـ ال بككف مدكر
تعمـ الطدب ك ؽ يذ الطرائؽ الت مبدب ( .) Butler and McCahan, 2005
كبرل (مدكم ،)1994 ،أف ت دـ التر ب الرباضب مما اساس اليمع بف المعر

كممارس االداء

المإلارم ،ككمما ازداد إت اف المعمـ لممعارؼ اليظرب  ،كالمعمكمات األساسب  ،كطرؽ تط ب إلا ،كاف اتدر مما
تطكبر كتيمب المستكل الرباضح لطم ت  ،لذلؾ مما المعمـ أف بمـ األسس اليظرب كالعممب لعمـ التدربب،
كاف بمتمؾ المعمكمات التح ترت ط أسس تطكبر األداء المإلارم.
كما برل ربد ك برتمسف ( ) Reed and Bertelsen 2003أف المعر الرباضب تمةؿ اددل الدمائـ
المإلم لتيمب رامج التر ب الرباضب  ،كمما الطالب اف بعرؼ ت ؿ اف بمارس ،المعر الرباضب ال بمكف
امت ار دكريا يامشبا الا

بف اكساط الطم  ،إلح تشكؿ مطم ان مإلمان كأساسبان لإلـ ،إذ أف اكتساب

المإلارة بتكتؼ أساسا مما طرب

التدربس ،كمما الفرص المتاد لمتدربب ممبإلا ،كمما يكمب ما ب دـ

لممتعمـ مف معمكمات كمعارؼ كم ادئ مت م إلا.
كالمياؿ المعر ح يك أكؿ ميمكم مف ال فات كالسمات التح تؤ ؿ لممعر كتعم إلا كالتح تأالذ شكؿ
كأ عاد المإلارات المتعددة ،معتمدة مما التفكبر مف أيؿ تسيبؿ كاسترياع كمعالي الفرد لممعمكمات،
كالمياؿ المعر ح ح التر ب الرباضب بتضمف المكاد كالطرؽ كاثيراءات كال كامد ،كغبريا مف المياالت
( ردات.)2001 ،
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كأكضدت الدراسات أف االالت ارات المعر ب التد بمب ح التر ب الرباضب تد ظإلرت ماـ  ،1929إذ امد
مبس (  )Bless, 1929أكؿ االت ار معر ح ح رباض كرة السم  ،ةـ تكالت عد ذلؾ الدراسات كال دكث
المتعددة مما يطاؽ التد بؿ المعر ح ح التر ب الرباضب ( بكمح كالكتاد.)1985 ،
إف استالداـ االالت ارات المعر ب

ح مياؿ التر ب الرباضب بشكؿ يزءان رئبسان ح ت دـ ال رامج التعمبمب ،

إلح تعمؿ مما تددبد مستكل المعر لمطالب ،كتد ع لديتماـ المادة التعمبمب  ،كتكشؼ لم ائمبف مما
التدربس ي اط ال كة كالضعؼ ح ميايج التر ب الرباضب كالعمؿ مما تداركإلا ( زغمكؿ.)2004 ،
 1.1.1االتجاىات:
تعػػددت التعربفػػات لمكضػػكع االتيايػػات دبػػث أشػػار (ممدػػـ ،)2002 ،إلػػا أف االتيػػا يػػك مكتػػؼ الشػػالص
مف مكضكع معبف اك شحء معبف ،كيذا المكتؼ تد بككف إبيا بان أك سم بان.
مفيوـ االتجاه (: )Attitude
إف مفإلكـ االتيايات كاف كسبظؿ مػف أيػـ المفػايبـ ػح ممػـ الػيفس االيتمػامح كأكةريػا ةػراء ،ػؿ أيإلػا تعػد
المدػػكر األساسػػح لعمػػـ الػػيفس االيتمػػامح ،ػػاأل راد بدممػػكف ػػداالمإلـ مػػددان ك بػ انر يػػدان مػػف االتيايػػات يدػػك
العدبػػد مػػف األشػػباء كيدػػك غبػػريـ مػػف األ ػ ارد ككػػذلؾ يدػػك أيفسػػإلـ أبض ػان ،كيدػػف ػػح يمبػػع يكايػػب دباتيػػا
االيتمامب دائما ما يسعا لمكشؼ مف اتيايػات اآلالػربف كاال ػاريـ مػف أ كاريػا كمداكلػ توببػر ارائإلػـ مػا
بتفؽ مع االتيا الذم يسمك .
وىناؾ عدة تعريفات لالتجاه منيا:االتيػا  :مبػؿ مػاـ مكتسػب ،يسػ ح ػح ة كتػ  ،مػاطفح ػح أمماتػ بػؤةر
ح الدكا ع اليكمب  ،كبكي سمكؾ الفرد(.غزاكم.)1993 ،
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كبعر معيـ الم طمدات التر كب أي دال مف االستعداد الع مح تكلد تأةب انر دبيامبكبان مما استيا الفػرد
تسػػامد ممػػا اتالػػاذ ال ػ اررات المياس ػ  ،س ػكاء أكايػػت ػػالر ض أـ اثبيػػاب بمػػا بتعػػرض ل ػ مػػف مكاتػػؼ
كمشكدت(.الم ايح.)1999 ،
كتد كردت تعربفػات أالػرل لدتيػا ميإلػا تعربػؼ ال ػكرت :كيػك دالػ اسػتعداد م مػح كم ػ ح تيظمإلػا الال ػرة
السا

كيذ الدال تكي استيا ات الفرد يدك كؿ المكضكمات كالمكاتؼ التح ترت ط (.غزاكم.)1993 ،
أيمػػاط سػػمككب مدػػددة يدػػك أشػػالاص أك أ كػػار أك

االتيايػػات م ػػارة مػػف يزمػػات تؤيػػؿ الفػػرد لدسػػتيا

دػكادث أك أكضػػاع أك أشػػباء معبيػ  ،ك بؤلػػؼ بمػػا بيإلػػا يظامػػا مع ػػدا تتفامػػؿ بػ ميمكمػ مػػف المتوبػرات
المتيكم ( .الدبم .)2003 ،
االتيايات يح استيا ات ال كؿ اك الر ض ازاء مكاتؼ تتضمف االتد ات ح الرأم(.الفتدكم.)2003،
كبمالص زبتكف االتيا كظايرة يفسب  -تر كب  ،أي م ارة مف ميمكمػ مػف المككيػات المعر بػ كاثيفعالبػ
كالسمككب التح تت ؿ استيا الفرد(الطالب) يدك تضب أك مكضكع أك مكتؼ....ككبفب تمؾ االستيا ات
مػػف دبػػث ال ػػكؿ(مػػع) أك الػػر ض(ضػػد) ،أمػػا االتيػػا العممػح( :)Scientific Attitudeإلػػك مفإلػػكـ بػرت ط
معيػػا العمػػـ كركػػائز كأسس ػ  ،كيػػك بع ػػر مػػف مد ػػم اسػػتيا ات الفػػرد(أك الطالػػب) يدػػك مكضػػكع مػػا مػػف
مكض ػ ػػكمات العم ػ ػػـ,كذل ػ ػػؾ م ػ ػػف دب ػ ػػث تأبب ػ ػػد الف ػ ػػرد(الطال ػ ػػب) لإل ػ ػػذا المكض ػ ػػكع (م ػ ػػع) أك معارض ػ ػػت (ض ػ ػػد)
(زبتكف.)2005،
كاالتيايات ك ان لميظربات المعر ب مةا ش كات مت ار ط  .associative networksكتعمؿ االتيايات
كتمةبدت م مب  mental representationsداالؿ الع ؿ ،كتتكػكف يػذ التمةػبدت مػف كدػدات معر بػ
كالتػػح ت ػرت ط أك تت ػػؿ كدػػدات كيدايب ػ  .affective unitsكييػػد يػػذ الػػركا ط أك الك ػػدت )(links
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داال ػػؿ االتي ػػا  ،كك ػػذلؾ ػػبف االتياي ػػات المالتمفػ ػ  .كم ػػف ال ػػدؿ مممبػ ػ ايتش ػػار التيش ػػبط

)spreading

 (activationت ػرت ط الكدػػدات ال دبم ػ (المعر ب ػ كااليفعالب ػ ) عيا ػػر يدبػػدة ،ممػػا بس ػ ب ظإلػػكر اتيػػا
يدبد يدك مكضكع ما ،يتبي ارت اط اتيا تدبـ.)Tesser & Shaffer, 1990( .
أم أف االتيا يػك المبػؿ لدسػتيا يدػك مكضػكع معػبف

ػكرة ابيا بػ أك سػم ب زادت ددتػ دكف المبػكؿ

األالرل(.الفتدكم.)2003 ،
مكونات االتجاه:
بشبر (الدبم  )2003 ،أف لدتيا مككيات ةدة تتفامؿ بما بيإلا :
أكالن :المككف العاطفح أك الكيدايح:
كيك الشعكر العاـ لدل الفرد يدك الشحء أك الشالص ،كبؤةر ح ت ؿ الشحء أك الشالص اك ر ض كلبس
مف الضركرم أف بككف يذا المككف العاطفح ميط بان ،إذ تد بشعر ادد الطم

دب مادة الرباضبات كب ؿ

مما دراستإلا دكف أف بعرؼ االس اب الم يع لذلؾ.
ةايبان :المككف المعر ح:
كيك المعمكمات كالمعارؼ التح تيطكم ممبإلا كيإل يظر الشالص
أك الفكرة ذات العدت

ادب االتيا يدك الشحء أك الدادة

مكتف  ,ككمما زادت المعمكمات كالد ائؽ دكؿ مكضكع االتيا ككايت دتب

ك دبد كاف االتيا م يبان مما أسس سمبم  ،الطالب الذم بممؾ اتيايا ابيا بان تكبان يدك مكضكع
دراسح مةؿ الإليدس مةد ال د أف بعرؼ تبم الإليدس أيكامإلا لم شرب كدكريا ح الدم الميتمع كضركرة
دراستإلا كتطكبريا دتا تتدسف الدباة االيسايب شكؿ ماـ.

36

ةالةان :المككف السمككح أك االدائح:
كيك الفعؿ الذم ب كـ

الفرد كالذم بشبر إلا اتياي يدك شحء معبف أك شالص أك كر معبف ،أم أي

تريم مممب التيايات الفرد يدك األشباء كاألشالاص كاأل كار ,كبعد المككف السمككح مؤش انر يبدان مما
اتيا الطالب يدك المدرس كالمكاد الدراسب أك المعممبف مةدن ،إذ أف ما ب كـ

الطالب مف أ عاؿ سمككب

بدؿ مما مكتف مف يذ ال ضابا التر كب .
كمع ذلؾ اف يذ المككيات تت ابف مف دبث تكتإلا كاست دلإلا ،د بتكا ر الدد الطم تدر ك بر يدان مف
المعمكمات كالمعارؼ دكؿ مكضكع معبف(المككف المعر ح ك بر يدان) كلكي ال بممؾ الرغ

ال كب

ح

الممارس الفعمب لإلذا المكضكع ك التالح بعزؼ مف ال باـ فعؿ مف شأي أف برت ط المكضكع (أم اف
المككيبف االيفعالح كالسمككح بككياف ضعبفبف).
خصائص االتجاه:
بشبر (الدبم  )2003،أف مف أ رز المبزات التح ترسـ االتيايات كتمبزيا مف غبريا مف العكامؿ غبر
المعر ب كالمبكؿ كال بـ كغبريا ما بأتح:
 .1االتيايات تككبيات ا تراضب  :كبستدؿ ممبإلا مادة مف السمكؾ الظايرم لمفرد ،كب فإلا ال عض أيإلا
متوبرات كسبط تر ط بف الشالص أك الفكرة أك الرأم ،كمكضكع االتيا كسمكؾ الفرد دبال  ،أم أييا
يفترض كيكد االتيا دتا يستطبع تفسبر عض أيكاع السمكؾ التح ب كـ إلا األ راد دباؿ عض
المكضكمات ،إذا رأبيا طال ان ب رؼ ي كدا إضا ب مما شراء كتب مادة العمكـ الط بعب غبر الكتاب
الم رر ،كبستعبر كت ان مف المكت  ،كبشترم ميدت كت
العمكـ الط بعب اتيا ابيا ح دتا يفسر أممال تمؾ.
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ا مممب

إييا يفترض أف اتيا الطالب يدك

 .2االتيايات متعمم (مكتس ) :اذ أف اال راد بكتس كف اتياياتإلـ مف الدؿ مممب التيشئ اثيتمامب
كالتعمـ .كبتـ تعمـ عض أيكاع االتيايات شكؿ غبر م

كد مةدن :اتياياتيا يدك الياس الذبف بشترككف

معيا ح الدبف اك المو اك الييس ،ك ح الم ا ؿ بتعمـ المرء كةب انر مف االتيايات كبعدؿ بإلا يتبي زبادة
معر ت كمعمكمات دكؿ األشباء كاألشالاص أك األ كار مكضكع االتيا .
 .3بزداد ة ات االتيايات كمما كاف تعممإلا تدبمان ح المرادؿ الم كرة مف العمر ت

ح أتؿ مرض

لمتوببر مف عض االتيايات األالرل التح بتعممإلا اثيساف ح مرادؿ مت دم مف ممر كمع ذلؾ إف
االتيايات ممكمان مرض لمتوببر كالت دبؿ مف دبث تكتإلا كة اتإلا ت عان لمظركؼ العام كالالا

التح بمر

إلا اثيساف.
 .4لدتيايات أيمب شال ب ايتمامب  :إذ أف يياؾ مممب ت ادلب

بف الشالص

ادب االتيا

كاألشالاص اآلالربف مكضكع االتيا  ،إذا كاف اتيا أدد الياس يدك ميمكم مف األشالاص اآلالربف
ؼ يدك معممإلـ) ابيا با كت مإلا اف يؤالء سكؼ بت ر كف ت عا لذلؾ

(المعمـ مةد يدك طم ت أك طم

كبعدلكف مف سمككإلـ كمف مشامريـ لتيسيـ مع يذ االتيايات االبيا ب .
 .5لدتيايات تط اف ابيا ح كسم ح :اذا كاف اتيا االشالاص يدك مكضكع معبف ابيا با اي ب دـ
ممب  ،كبسعا الا ممؿ ا عاؿ مما طرب ت  ،كاذا كاف اتياي يدك ذلؾ المكضكع سم با إي ال بسعا الا
أم ممؿ برت ط

أك بدؿ ممب .

 .6بشبر االتيا الا الطرب

اك األسمكب الذم بع ر ب شالص ما مما بشعر

يدك مكضكع معبف

(شالص ،كرة ،أرم.......الخ) كبمةؿ مدل استعداد لمسبر يدك المكضكع أك عبدان مي كمدل مبم
لإلتتراب مي أك اث تعاد مي .
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 .7تد بككف االتيا الذم بممك الياس يدك مكضكع ما تكبان يدان يتبي الال رة الك برة ك الطكبم  ،كبككف
ذلؾ أش

االمت اد الراسخ كاالبماف ال كم ،أك بككف اتيايان سبطان كضعبفان ،ياتيان مف معمكمات أكلب أك

متأة انر اتيايات اآلالربف كأ كاريـ ك ح يذ الدال ال بككف االتيا راسالان ةا تان ،كايما بت مب كبت دؿ دسب
اداء االالربف كايكائإلـ.
 .8بعكس اتيا الياس يدك مكضكع ما ت دبريـ ل بم المكضكع كأيمبت  ،ك در ما تككف أيمبت ك برة
كتبمت مالب تككف االتيايات ابيا ب يدك .
 .9بالتمؼ الياس ح اتياياتإلـ يدك المكضكمات المالتمف  ،كلكؿ ميإلـ اتيايات الالا

 ،يذ

االتيايات تؤةر تأةب انر م اش ار ح سمكك ح المكاتؼ الدباتب دبيب كايت أـ ايتمامب أـ كرب كغبر ذلؾ.
 .10بمكف تباس االتيايات ميد الياس أك بستطبع العمماء تددبد ما اذا كايت االتيايات يدك مكضكع
معبف سم ب أـ ابيا ب  ،كما اذا كايت تكب أـ متكسط أـ ضعبف  ,كذلؾ مف الدؿ ما بسما م اببس
اء أكايت المكا
االتيايات التح بطمب الفرد بإلا تددبد مكتف مف تضب معبي سك ن

أك الر ض.

 .11االتيايات ذاتب  :إف مكضكمبتإلا ميالفض شكؿ مممكس ،كيذا بؤدم إلا أف تككف االتيايات إما
سمبم ك دبد  ،أك غبر
كا كاريما كمتع

دبد  ،كما أيإلا تد تككف متسامد تأالذ الدس اف اتيايات االالربف

ال ترل إال يفسإلا ك اد إلا.

 .12االتيايات تي ئ السمكؾ :تعمؿ االتيايات كمكيإلات السمكؾ ،كبستدؿ ممبإلا مف السمكؾ الظايرم
لمفرد(الطالب) الطالب ذك االتيايات العممب بمكف أف تككف اتيايات لدد ك بر (مي ئات) لسمكك العممح.
 .13االتيايات استعدادات لدستيا

ماطفبا :إف ما بمبز االتيايات مف المفايبـ اليفسب االالرل

(كالمعت دات كالدكا ع كاآلراء كال بـ )....يك مككيإلا الت كبمح الذم بتمةؿ ح المكتؼ التفضبمح أك (المبؿ)
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أك (اليزم ) ألف بككف الفرد (الطالب) مع أك ضد شحء أك ددث أك شالص أك مكتؼ ما كمف ييا امت ر
المككف الكيدايح (االيفعالح) أيـ مككيات االتيا أك المككف الرئبس لدتيا .
وظائؼ االتجاىات :بمكف ايمالإلا كما اشار البإلا (كامؿ )2010 ،ما بمح:
*االتيايات تددد استيا الفرد يدك األشباء أك المكضكمات كاالشالاص.
*االتيايات تع ر مف امتةاؿ الفرد كتبـ كة ا ميتمع .
*االتيايات تؤدم الا تفامؿ الفرد مع ميتمع كمع اليمامات التح بيتمح البإلا.
*االتيايات تزكد الفرد

كرة مف مدتت الميتمع المدبط .

*االتيايات تؤدم الا تيظبـ دكا ع الفرد دكؿ عض اليكادح المكيكدة ح ميال .
*االتيايات تبسر لمفرد اتالاذ ال اررات ح المكاتؼ المالتمف التح بكايإلإلا طرب ةا ت دكف تردد.
*االتيا بيظـ العممبات الدا عب  ،كااليفعالب  ،كاثدراكب  ،كالمعر ب دكؿ عض اليكادح المكيكدة ح
المياؿ الذم بعبش ب الفرد.
*االتيايات تع ر مف تبـ الفرد كتكي سمكك  ،كتسامد مما ادداث التكا ؽ االيتمامح مع المدبطبف .
*بدرب االتيا اال راد مما كبفب التمببز بف الال رات السارة لبكرركيا ،كبدممكيا ،كالال رات الضارة
لبداكلكا الت دم لإلا كي ذيا.
طرؽ تباس االتيايات:
ييالؾ طرب تاف مف طرؽ تباس االتيايات دسب (كامؿ.)2010 ،
40

 .1الطرب ػ الم اشػرة ػػح ال بػػاس :كيػػح م ػػارة مػػف ميمكمػ مػػف األسػػئم التػػح بػػتـ تكيبإلإلػػا لمشػػالص المػراد
تباس اتياي .
 .2الطرب ػ غبػػر الم اشػرة :دبػث بػػتـ اسػػتيتاج االتيايػػات مػف أدلػ أالػػرل غبػر األسػػئم الم اشػرة الم ػػاببس
غبػػر الم اشػرة

ػػممت لتكشػػؼ عػػض االتيايػػات التػػح ال بكػػكف الشػػالص ممػػا كمػػح إلػػا ،كيػػح مػػا تسػػما

االتيايات الضميب .
كييالؾ العدبد مف ال دكث كالدراسات اليفسب تشبر إلا كيكد أيكاع كطرؽ مدبدة ل باسات االتيايات مةؿ:
 .1ط ػػرؽ تعتم ػػد مم ػػا التع ب ػػر المفظ ػػح لمف ػػرد :كتعت ػػر م ػػف أكة ػػر الط ػػرؽ ت ػػدما يظػ ػ ار لدمتم ػػاد بإل ػػا مم ػػا
االستفتاءات كالد كؿ مما االيا ات لعدد ك بر مف اال راد ح كتت كيبز.
 .2طرؽ تعتمد مما المددظ أك المرات لمسمكؾ الدركح لمفرد.
 .3طرؽ تعتمد مما تباسات التع برات االيفعالب ( .كامؿ.)2010 ،
كبمةؿ اليشاط الرباضح أدد الكسائؿ التر كب التح تإلتـ إلا المدرس ح ال ياء كالتعزبز كالتشكبؿ
التيايات الطم يدك ما ترضا كتدمم  ،ما بتماشا مع ة ا اليظاـ المدرسػح ك مسػفت  ،كذلػؾ ػح ضػكء
مسف كتبـ التر ب كالتعمبـ داالؿ الدكلػ كتػد أشػار كػؿ مػف( :دركبػش ،مػكبس : )1983 ،إلػا أف اتيايػات
الفرد تالتمؼ ت عا لزبادة ال رت المعر ب أيمب اليشاط الرباضح ح اليكايػب :التر كبػ  ،ال ػدب  ،اليفسػب ،
كااليتمامب  ،كبتطمب األمر اكتشاؼ االتيايػات اليفسػب السػائدة كتبػاس دريتإلػا ؛ كػح بمكػف رسػـ الالطػط
ككضع الميايج ،ةـ اتالاذ الس ؿ التح تؤدم إلح توببػر أك تعػدبؿ االتيايػات ؛ ت عػان لأليػداؼ المكضػكم ،
كمف المددظ :أف االتيايات اثبيا ب يدك اليشاط الرباضػح تمعػب دك انر يامػان ػح االرت ػاء مسػتكل األداء
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 ،إذ تمةػػؿ ال ػػكة التػػح تدػػرؾ الفػػرد كتةبػػر ؛ لممارس ػ ذلػػؾ اليشػػاط  ،كاالسػػتمرار ػػح تمػػؾ الممارس ػ
ميتظم  ،ك أسمكب برضح مي الميتمع  ،مما بؤةر ح تكامؿ شال بت كيمكيا

ػػكرة

كرة متزي .

كأضاؼ مدكم (  : ) 1998أف اليشاط الرباضح ذك ائدة مت ابي تالتمؼ مف رد آلالر ،كتػد بكػكف ذلػؾ
مما أساس الفائدة العممب أك ال بم األدائب التح بمةمإلا اليشاط ال ديح اليس لمفرد.
كم ػػا أش ػػار ك ػػكر بف ( )corbin,1995إلػ ػػا أف اتياي ػػات األ ػ ػراد تالتم ػػؼ بمػ ػػا ب ػػيإلـ ك ػػاالتدؼ شػ ػػعكريـ
كاستيا اتإلـ يدك عض المكاتؼ كالظكاير ح ال بئ المدبط إلـ.
كذكرت مكيبكػا ( :)monica, 1980إلػا أف االتيايػات غال ػان مػا تدػدد يػكع السػمكؾ المتكتػع لمفػرد كمػا أف
تبػػاس االتيايػػات بعت ػػر مػػف األسػػالبب الإلامػ ؛ لتددبػػد دكا ػػع ال ػػكؿ كالػػر ض لميكايػػب المالتمفػ المرت ط ػ
اليشػػاط الػػذم ب ػػكـ الفػػرد أدائ ػ  ،كأف االتيايػػات تتطػػكر ػػح الم اردػػؿ العمرب ػ األكلػػا مػػف الػػدؿ الػػتعمـ
المددظػ ػ ك كاس ػػط الت مب ػػد ك م ػػف ال ػػدؿ مممب ػػات اثشػ ػراط الكدس ػػبكح ك مممب ػػات اثشػ ػراط اثي ارئ ػػح
اثضا إلا اليكادح المعر ب ك الميط ب .
كتد أكد ردبـ (  ) 2006إلا أف أم ت دـ أم بتأةر إلا دد ك بر مػدل التطػكر العممػح كالتكيكلػكيح الػذم
ت ػػؿ إلب ػ ذلػػؾ األم ػ  ،كأف ذلػػؾ التطػػكر بعكػػس مػػدل كفػػاءة ك اممب ػ األيظم ػ التدرب ب ػ كالتر كب ػ  ،ك ػػح
المياؿ الةايكم بعت ر الطالب مي انر مف العيا ر التح بؤكؿ ممبإلػا ػح العممبػ التر كبػ كالتدرب بػ ؛ لػذلؾ
ػػإف اتيايػػات الطػػدب أكلئػػؾ الطػػدب يدػػك اليشػػاط الرباضػػح بعػػد مػػف األمػػكر الإلام ػ كاألساسػػب ػػح يػػاء
شال باتإلـ.
كتد أشار مياكر كالدبب (  :) 1981إلا أف االتيايات تعت ر اليس

لمفرد ياي ان يامان مف يكايب

شال بت ؛ ألي مف طربؽ معر تمؾ االتيايات بمكف التي ؤ السمكؾ الذم سكؼ بسمك تيا تضب
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معبي أك مكاتؼ لإلا دالالتإلا االيتمامب  ،ك ذلؾ اي ال بيظر إلا ذلؾ االتيا مما أي مكتؼ شال ح
كيك ما بفرت مف (المبؿ) كلكف ارت اط االتيا المكاتؼ االيتمامب السائدة بيعؿ ل دالل الا
اليادب التر كب مةؿ  :االتيا العممح كاالتيا يدك التعاكف كاالتيا العائمح كما بت ؿ ذلؾ كب
ال

مف
غ

و االيتمامب العام .

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

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

كالعام  ،ككايت األيشط الرباضب  ،كما تزاؿ ظايرة دضارب يام  ،تتالطا الددكد اليو ار ب

 ،ضار مرض الدائط المكايع الط بعب

بف ال مداف إلح ما زالت ي ض الشعكب كركد  ،إلح المي ع

األساسح لمدضارة كالت دـ  ،كتعت ر م باسان لت دـ األمـ
لمفرد شكؿ ماـ كالاص ( مياكر كالدبب .) 1981
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د شع إلا  ،كالمدا ظ ممب  ،كتعكد الميفع

 1.1الدراسات السابقة:
تاـ ال ادث ت يبؼ الدراسات السا

إلا ةدة مداكر رئبسب كيح:

 .1الدراسات التي تناولت اثر الدراما واالستراتيجيات الحديثة في زيادة التحصيؿ المعرفي والفيـ
واكتساب مفاىيـ وقيـ التربية الرياضية وتطوير الجانب الحركي :
قامت اليوامشة ( )1212دراس يد ت إلا التعرؼ مما اةر ريامج تعمبمح تائـ مما ال

ص الدركب

كاأللعاب ال وبرة مما سرم أداء عض مإلارات كرة السم لم وار(المبيح اسكت) لتدمبذ المردم
األساسب العمبا مف ( ،)8،6كتد استالدمت ال ادة الميإلج التيرب ح لمياس ت لط بعب أيداؼ الدراس
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

االمتبادم مما الميمكم الضا ط  ،كتككيت مبي الدراس مف ( )30طال

مف طال ات مدرس الرمبؿ

الةايكب لم يات ح األردف كتد استالدمت ال ادة الكسط الدسا ح كمعامؿ ارت اط برسكف كااليدراؼ
المعبارم كاالت ار(ت) كمعامدت إد ائب الالت ار رضبات الدراس  ،كتد تك مت ال ادة إلا أف تط بؽ
ال ريامج التعمبمح أدل إلا تعمـ مإلارات كرة السم
التيرب ب  ،كتد أك ت ال ادة

كرة

دبد كسربع كمشكت ميد أ راد الميمكم

امتماد ال ريامج التعمبمح الم ترح المتضمف ت

ا دركب كألعا ان

وبرة

تسامد مما تعمبـ عض مإلارات كرة السم  ،دبث أف استالداـ يذا األسمكب أدل إلا تعمـ المإلارات شكؿ
يبد كمياسب لدل الطال ات.
وأجرت عقؿ ( )1221دراس يد ت إلا است

اء أةر إستراتبيب تعمبـ األلعاب الرباضب مف أيؿ الفإلـ

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

ال ؼ الةامف األساسح ح مدارس ككال الوكث

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

كطال إلا ميمكمتبف :تيرب ب كال الغ مدديا ( )160كضا ط الغ مدديا ( ،)170كاستالدمت يمم مف
األدكات كيح االت ار أمدت ال ادة ل باس مدل إلـ الطم
الرباضب (كرة الطائرة ،كرة السم ) ك دبف مددظ ل باس
أدكات الدراس

لممفايبـ ح مدكربف مف مداكر التر ب
يع ال رار الرباضح ،كتـ التد ؽ مف

دؽ

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

استطدمب مف الارج مبي الدراس

استالداـ معامؿ كركي اخ ألفا ،موت تبمت الالت ار إلـ المفايبـ

(  ) %83كل دبف المددظ ل يع ال رار الرباضح ( ،)%85كتد ط ؽ االت ار إلـ المفايبـ ك دبف
المددظ ل يع ال رار الرباضح ت ؿ التير ك عديا مما مبي الدراس

ح الميمكمتبف التيرب ب

كالضا ط  ،كاستالدـ تدمبؿ التوابر الةيائح المشترؾ( )Ancovaلإليا مف أسئم الدراس كأظإلرت اليتائج
كيكد رؽ داؿ إد ائبا بف المتكسطبف ال عدببف المعدلبف لمميمكمتبف التيرب ب كالضا ط كل الح
الميمكم التيرب ب مما االت ار إلـ المفايبـ بعزل إلا أف التعمبـ ك ؽ إستراتبيب تعمبـ األلعاب مف أيؿ
الفإلـ أكةر عالب مف الطرب االمتبادب .
وفي دراسة أجرتيا االبراىيـ ( )1221عيكاف " دراس تدمبمب

بف الدراما كالرباض " يد ت إلا إة ات

العدت بف الرباض كالدراما ف دبث المفإلكـ .الرباض تع ر ح العمؽ مف مفإلكـ الدراما ،يح ميمكم
مف األ عاؿ بتـ تشالب إلا ثيتاج مشامر لدل المشاركبف كما تإلدؼ إلا دراس العيا ر المشترك

بف

العرضبف الرباضح كالمسردح مف دبث األيماط كالمرادؿ كالعيا ر  ،كتد تـ تدمبؿ م اراة كرة سم كتد
استالدمت ال ادة الميإلج التاربالح لمدئمت كط بع يذ الدراس كتد تـ إيراء يذ الدراس ح األردف.
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دلت اليتائج أف العرض الرباضح بشتمؿ مما يمبع ميا ر العرض المسردح دتا أف الم طمدات
تتشا

دت أدبايا كاف المع

الرباضب يح الشكؿ األكلح لمدراما مف دبث يح األداة التع برب ال دائب

لمفإلكـ الدراما.
وفي دراسة أجرتيا شريؼ ( )1221يد ت إلا معر اةر استالداـ طرب

الع ؼ الذييح ح اكتساب

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

العمدب مف طال ات المردؿ ال ار ع مف كمب التر ب الرباضب

يامع

دح الدبف ح أر بؿ ح العراؽ كال الغ مدديف ( )47طال كتـ االتبار مبي ال دث الطرب العشكائب
ال سبط إذ كتع االالتبار مما شع ) )Cلتمةؿ الميمكم التيرب ب كشع ( )Aلتمةؿ الميمكم الضا ط
ك كاتع  12طال لكؿ ميمكم  ،ك عد االيتإلاء مف تط بؽ الكددات التدرب ب كايراء االالت ارات ال عدب تـ
معالي اليتائج إد ائبا كالم ت اليتائج إلا اممب استالداـ طرب تح الع ؼ الذييح كالت مبدب

ح

إكساب عض اليكايب المعر ب كالمإلارب كتيمب االتيايات يدك درس التيس ،كيمك االتيايات لدل
الطال ات الدتح درسف طرب
الطرب

الع ؼ الذييح يمت دري اك ر م اري

زمبدتإلف الدتح درسف ك ؽ

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

الذييح مما الطال ات الدتح درسف الطرب

الت مبدب

الع ؼ

ح االت ار التد بؿ المعر ح كمإلارتح اثرساؿ

كالضر األمامب .
كما أجرت الربيعاف )1221(،دراس دةػت ػح أةػر ريػامج متيػكع ( العػاب ،مسػا ات ،د ارمػا ) ممػا عػض
ال ػػدرات الدركبػ كااليفعالبػ

لػػدل األطفػػاؿ ذكم

ػػعك ات الػػتعمـ ػػح ال ػػؼ الةالػػث كال ار ػػع األساسػػح ػػح

مدبي مماف  ،كتامت ال ادة استالداـ الميإلج التيرب ح يظػ ار لمدءمتػ لط بعػ يػذ الد ارسػ  ،كتػد تككيػت
مبي الدراس مف ( )32طفد تـ االتباريـ الطرب العمدب مػف أطفػاؿ ال ػؼ الةالػث كال ار ػع األساسػح مػف
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مدارس المعارؼ كاليظـ الددبة كمدارس بددلفبا كمركز ريا ل عك ات التعمـ ،األردف ،دبث تـ ت سبمإلـ
إلػػا ميمػػكمتبف متسػػاكبتبف تيرب ب ػ كضػػا ط  ،ك ط ػػؽ ال ريػػامج الم تػػرح ممػػا الميمكم ػ التيرب ب ػ  ،كتػػد
أظإلػػرت يتػػائج الد ارسػ كيػػكد تػػأةبر ابيػػا ح لم ريػػامج الرباضػػح ممػػا تدسػػبف ال ػػدرات الدركبػ ػػح الد ارس ػ ،
ك ح ضكء يذ اليتائج أك ت ال ادة

استالداـ ال ريامج المتيكع الم ترح ح يذ الدراس .

وأجػػرى البمػػوي (  )1221د ارس ػ يػػد ت إلػػا ت

ػػح اةػػر ريػػامج متعػػدد الكسػػائط لتػػدربس مإلػػارات األلعػػاب

الرباضب اليمامب ح مستكل األداء المإلارم كالتد بؿ المعر ح كاتيايات طم ال ؼ الةامف األساسح
يدػػك  ،كتػػد تككيػػت مبي ػ الد ارس ػ مػػف شػػع كادػػدة مػػف طػػدب ال ػػؼ الةػػامف األساسػػح ػػح مدرس ػ مػػف
مدارس األردف ،كاالتبرت العبي الطرب مشكائب مف أ ؿ (  ) 3شعب تسمت إلا ميمػكمتبف متكػا ئتبف
ش ػػكؿ مشػ ػكائح ميمكمػ ػ تيرب بػ ػ تككي ػػت م ػػف  20طال ػػب تعمم ػػت اس ػػتالداـ ال ري ػػامج المتع ػػدد الكس ػػائط
كميمكم ضا ط تككيت مف ( )20طال ان تعممت استالداـ الطرب االمتبادب .
كتد أظإلرت يتائج الدراس المتعم

مستكل األداء المإلػارم كيػكد ػركؽ ذات داللػ اد ػائب ػبف المتكسػط

الدس ػػا ح لعدم ػػات ط ػػدب الميمكمػ ػ التيرب بػ ػ الت ػػح تعمم ػػت اس ػػتالداـ ال ري ػػامج المتع ػػدد الكس ػػائط ك ػػبف
المتكسػط الدسػا ح لعدمػات طػدب الميمكمػ الضػا ط التػح تعممػت اسػتالداـ الطرب ػ االمتبادبػ ل ػػالح
الميمكمػ ػ التيرب بػ ػ  ،كم ػػا أظإل ػػرت يت ػػائج الد ارسػ ػ المتعم ػ ػ التد ػػبؿ المعر ػػح كي ػػكد ػػركؽ ذات داللػ ػ
إد ائب بف المتكسط الدسا ح لعدمات طدب الميمكم التيرب ب التح تعممت استالداـ ال ريامج متعدد
الكسائط كالمتكسط الدسا ح لعدمات طػدب الميكمػ الضػا ط التػح تعممػت اسػتالداـ الطرب ػ االمتبادبػ
ل الح طدب الميمكم التيرب ب .
كأظإلػػرت يتػػائج الد ارس ػ المتعم ػ اتيايػػات طػػدب الميمكم ػ الميمكم ػ التيرب ب ػ يدػػك ال ريػػامج المتعػػدد
الكسػػائط كيػػكد اتيايػػات ابيا بػ لطػػدب الميمكمػ التيرب بػ يدػػك اسػػتالداـ ال ريػػامج المتعػػدد الكسػػائط ػػح
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تػػدربس مإلػػارات األلعػػاب الرباضػػب  ،ك ػػح ضػػكء يػػذ اليتػػائج أك ػػت الد ارس ػ اسػػتالداـ ال ػرامج التعمبمب ػ
المتعػػددة الكسػػائط ككسػػبم ػػح تػػدربس مإلػػارات األلعػػاب الرباضػػب لمػػا لإلػػا مػػف اةػػر ابيػػا ح ممػػا تد ػػبؿ
الطم كاتياياتإلـ.
وقارف بتمر(  )butler,2006ح دراست بف التدربس الم اشر لأللعاب الرباضب ك بف تعمبمإلا
مف أيؿ الفإلـ ؛ فح التدربس الم اشر بككف يدؼ المعمـ أف بتعمـ الطالب المعمكمات التح بعطبإلا لػ مػف
طربؽ السرد الم اشر  ,أما يدؼ تعمبـ األلعاب مف أيؿ الفإلـ  ,بمكف ح ميح الطم

ر

تير المع ػ

 ,إلػػدؼ استكشػػاؼ مػػا يػػك غبػػر معمػػكـ كتط بػػؽ المعمػػكـ  ,كالتشػػيبع ممػػا المياتش ػ كالمشػػارك مػػف أيػػؿ
االتبػػار ال ػػدبؿ المياسػػب التالػػاذ ت ػ اررات تفاكضػػب لمك ػػكؿ إلػػا يتػػائج م كل ػ كبػػتـ ت بػػبـ اليتػػائج مػػف يادب ػ
ال درة مما التفكبر اث دامح ك يع ال اررات .
كلتكضبح يذ الم اري ط ؽ ال ادث دراست مما  24طال ا مف طم ال ؼ ال ار ع تـ ت سبمإلـ الا()4
ميمكمات تمعب ألعا ا تر بإلب  ،أم دكف الت بد التسمسؿ الميط ح لمع  .شعرت ميمكم الفتبات مف
الدؿ المعب اف الطدب الفتباف تد االذكا أدكا ار أ ضؿ ميإلف ح المع  ،ككبؼ أف المعمم وب دؿ
المشكم – شيعت الطم يمبعا مما التفاكض كاتالاذ ت اررات تائم مما إلـ المع كتد تاد يذا األمر إلا
تيمب تدرات الطم مما يعؿ يذا المع ذات معيا لدبإلـ ،كتشيبعإلـ مما المياتش كالمشارك مف ايؿ
اتالاذ ت اررات تفاكضب .
كما أجرى حافظ (  )1221د ارسػ يػد إلا إمػداد ريػامج م ػتػػرح استالػػداـ ال

ػص الدركبػ كأةػر ػح تيمبػ

التد ػػبؿ المعر ػػح ك عػػض المإلػػارات الدركب ػ كاال تكػػار الدركػػح لػػدل تدمبػػذ ال ػػؼ األكؿ اال تػػدائح ،تػػـ
االتبار مبي ال دث مف تدمبذ ال ػؼ األكؿ اال تػدائح مدرسػ ادةػ ال ادبػ اال تدائبػ مدبيػ سػكياج ػح
يمإلكرب م ر العر ب االتبا انر مشكائبان ح الف ؿ الدراسح األكؿ لمعاـ الدراسح  ، 2004 / 2003كما تػـ
تددبػػد ميمػػكمتح ال دػػث التيرب ب ػ كالضػػا ط تددبػػدان مش ػكائبان ،كط ػػؽ ممػػا الميمكم ػ التيرب ب ػ
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ريػػامج

ال

ص الدركب ) ،كمما الميمكم الضا ط ( الطرب المعتادة) كتك ؿ ال دػث ػح يتائيػ إلػا كيػكد

ػػرؽ داؿ إد ػػائبان ميػػد مسػػتكل ( ،)0.05ػػبف متكسػػطح دريػػات تدمبػػذ الميمكم ػ التيرب ب ػ ( التػػح ط ػػؽ
ممبإلػا ريػامج ال

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

ػػح التط بػػؽ ال عػػدم الالت ػػار التد ػػبؿ المعر ػػح لممعػػارؼ كالمفػػايبـ المتضػػمي ال ريػػامج الم تػػرح ل ػػالح
تدمبػػذ الميمكمػ التيرب بػ  ،ككػػاف تػأةبر ريػػامج ال

ػػص الدركبػ أ ضػػؿ مػػف تػػأةبر الطرب ػ المعتػػادة ػػح

تيمبػ التد ػبؿ المعر ػح فػارؽ تػكم  ،دبػث موػت تبمػ ديػـ تػأةبر ريػامج ال

ػص الدركبػ ممػا تيمبػ

التد ػػبؿ المعر ػػح ( ،)1115كيػػح أك ػػر مػػف  ، 018م اس ػ معادل ػ كػػبس "  "Kiessل بػػاس ديػػـ التػػأةبر،
كدلت أبضا مما كيكد رؽ داؿ إد ائبا ميد مسػتكل ( ، )0105ػبف متكسػطح دريػات تدمبػذ الميمكمػ
التيرب ب (التح ط ؽ ممبإلا ريامج ال

ػص الدركبػ ) ،كدريػات تدمبػذ الميمكمػ الضػا ط (التػح درسػت

الطرب المعتادة) ،ح التط بؽ ال عدم الالت ار المإلارات الدركب كمإلارات اثدراؾ الدركح ل ػالح تدمبػذ
الميمكم ػ التيرب ب ػ  ،ككػػاف تػػأةبر ريػػامج ال

ػػص الدركب ػ أ ضػػؿ مػػف تػػأةبر الطرب ػ المعتػػادة ػػح تيمب ػ

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

ػص

الدركب مما تيمبػ المإلػارات الدركبػ كمإلػارات اثدراؾ الدركػح ( ، )11137كيػح أك ػر مػف  ، 018م اسػ
معادل كبس "  "Kiessل باس ديـ التأةبر بكيد ػرؽ داؿ إد ػائبا ميػد مسػتكم ( ، )0105ػبف متكسػطح
دري ػػات تدمب ػػذ الميمكمػ ػ التيرب بػ ػ ( الت ػػح ط ػػؽ ممبإل ػػا ري ػػامج ال

ػػص الدركبػ ػ )  ،كدري ػػات تدمب ػػذ

الميمكمػ ػ الض ػػا ط ( الت ػػح درس ػػت الطرب ػ ػ المعت ػػادة) ،ػػح التط ب ػػؽ ال ع ػػدم الالت ػػار اال تك ػػار الدرك ػػح
ل الح تدمبذ الميمكم التيرب ب  ،ككاف تأةبر ريامج ال

ص الدركب أ ضؿ مف تأةبر الطرب المعتػادة

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

ػص الدركبػ

مما تيمبػ مإلػارات اال تكار الدركػح ( ، )14كيح أك ر مػف  ، 018م اس ػ معادلػ كػبس "  "Kiessل بػاس
ديـ التأةبر.
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قاـ بنكر وثورب ) (bunker and thorpe , 1986دراس يد ت إلا الكشؼ مف تأةبر ميإلاج تعمبـ
األلعاب مف أيؿ الفإلـ الم يح مما الطرؽ التكتبكب ح إلـ الطم لممفايبـ  .كتشكؿ ميتمع الدراس مف
طم المدارس األساسب كالدككمب ح لك كرك ح اييمت ار  ،ك مغ مدد أ راد مبي الدراس  420طال ا دكاـ
كمح ك  100طالب دكاـ يزئح متيكمح ال درات  .كاست داؿ الميإلج الت مبدم (التكيبكح) كط ؽ الميإلاج
التكتبكح مما  22طال ا مف ال ؼ الةامف  ،تامكا ةدة أيشط مما يإلر ياريكف مارسكا بإلا ةدة
أيشط (المائب  ،كالشاطئب  ،كأيشط

ح الممعب )  ,كتدمكا يماذج مف العركض كتط ب ات المإلارات,

ت بف أف الالطكط العربض ثيراءات تعمبـ طالب تادر مما المشارك
اثدراؾ التكتبكح ايطدتا مف ايتمامإلـ كمشاركتإلـ ح المع

ح

يع ال رار المرتكز مما

 ,كأكضح أف الالطكط المتضمي

معر

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

متطم ات لع يبدة  ،كالا تيمب تدرات الطم مما

 .2الدراسات التي تناولت اثر الدراما في اكتساب المفاىيـ وزيادة التحصيؿ في المواد والمباحث الخرى:
أجرى فيومي ( )1211دراس يد ت إلا است

اء اةر استالداـ إستراتبيب التمةبؿ الدرامح التعمبمب

لمي كص الشعرب مما االستبعاب ال رائح لطم

المردم األساسب العمبا ح مدارس ككال الوكث ح

( األردف ) م اري الطرب

االمتبادب  ،كتد تككيت مبي الدراس مف ( )1021طال ا كطال مف

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

فكؼ

دراسب تـ

االتباريا مشكائبا مف مدارس ككال الوكث .دبث كزمت مما ميمكمات( :تيرب ب ) تككيت مف ()506
ائد الشعرب ك ؽ إستراتبيب التمةبؿ الدرامح( ،كضا ط ) تككيت مف ()515

طال ا كطال

درسكا ال

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
الدرامح ،كمدـ كيكد ركؽ ذات دالل إد ائب تعزل لمتوبر الييس أك لمتفامؿ بف متوبرم الييس
كطرب التدربس.
وأجرى أبو ىداؼ ( )1222دراس يد ت إلا معر اةر استالداـ المسرح التعمبمح ح تدربس عض
مكضكمات اليدك العر ح مما تد بؿ طم ال ؼ الةامف األساسح ح المدارس التا ع لمدبرب التر ب
كالتعمبـ ح مدا ظات غزة ،امد ال ادث رياميا م تردا لذلؾ ،كط
كطال

مما مبي مؤلف مف ( )100طال ا

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

اليتائج كيكد ركؽ ذات دالل إد ائب

ح تد بؿ طدب ال ؼ الةامف األساسح ح مادة ال كامد

ل الح الميمكم التيرب ب التح درست استالداـ المسرح التعمبمح ،كتفكتت مما الميمكم الضا ط التح
درست الطرب الت مبدب .
كما أجرت ابو غزالة( )1221دراس يد ت الا است

اء أةر طرب تح الدراما الدكارب كاال دامب

ح

استبعاب طال ات المردم االساسب لممفايبـ ال بئب كاتياياتإلف يدك ال بئ ح االردف .تككيت مبي الدراس
مف ( )92طال ان كطال مف طال ات ال ؼ السادس االساسح ح مدارس الدر الميةكر الالا

ح العاـ

الدراسح  2007/2006تكزمف مما ةدث شعب ،كتـ تعببف يذ الشعب مشكائبا مما ميمكمتح المعالي
التيرب ب كالضا ط  .كاستالدمت ال ادة االت ا ار ل باس استبعاب المفايبـ ال بئب  ،كم باس لدتيايات يدك
ال بئ  .تـ تدربس المادة الدراسب المتعم

مكضكع إلـ ال بئ كمشكدتإلا طرب تح الدراما الدكارب كالدراما

اال دامب لمميمكمتبف التيرب بتبف ،كالميمكم الضا ط درست الطرب الت مبدب  ،استورؽ تط بؽ الدراس
شإل ار كامد ك كاتع  4د ص أس كمبا ،كاستالدـ االت ار تدمبؿ التوابر األدادم ( )ANCOVAكالم ت
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الدراس الا كيكد ركؽ دال اد ائبا ح استبعاب المفايبـ ال بئب كاالتيايات لم بئ لدل طال ات ال ؼ
السادس االساسح تعزل الا طرب التدربس ل الح الميمكمتبف التيرب بتبف.
وأجرى اوجا ار ( ) O` Gara,2008,P.9دراس يد ت إلا معر اةر التمةبؿ الدرامح مما تعمـ الطمب
لداالت الفعؿ ح المو االييمبزب م اري طرائؽ التدربس االمتبادب  .كتد تككيت مبي الدراس مف()80
طال ا كطال كزمت مما ميمكمتبف تيرب ب كضا ط ،كتمةمت اداة الدراس ح تيفبذ ريامج تضمف إمادة
تدكبر أر ع كددات لوكب  ،يةرب  ،كشعرب إلا أر ع تمةبمبات دكارب  ،كتد أظإلرت اليتائج كيكد ركؽ دال
إد ائبا ل الح الميمكم التيرب ب التح كايت تدرس ك ؽ إستراتبيب التمةبؿ الدرامح كلكد الييسبف.
كما أجرى فالكانوفا ( )Falkanova,2007دراس عيكاف " استالداـ ال
الذاتح ،كتد يد ت يذ الدراس لمكشؼ مف الدكر الذم تمع

ال

ح تعمبـ العمكـ بعزز التعمبـ
ح تعزبز التأمؿ الذاتح ،كتككيت

مبي الدراس مف ( )30تممبذا كتممبذة ممف تراكدت أمماريـ ما بف  8-7سيكات ح إددل مدارس ليدف،
كسعت مف معر الطدب ك إلمإلـ لمم طمدات ،مما زاد مف

كتد تك مت الدراس إلا أف ال

تد بمإلـ الدراسح ح مادة العمكـ ،كأدت ال
المفردات ال ع

كالميردة ،كزادت ال

إلا تعزبز تدرات التدمبذ التع برب كالموكب كاستبعاب

مف تدرات التدمبذ مما ر ط المفايبـ الميردة معا ح مدت

ت ار طب  ،كر ط يذ المفايبـ ح دباتإلـ البكمب .
سعت دراسة ىيو ولو ( )Hui&Lau,2006ح يكيج ككيج إلا است

اء أةر التمةبؿ الدرامح ح تيمب

ال درات اث دامب كطدت التع بر الشفإلح لطمب ال فبف :األكؿ كال ار ع .تككيت مبي الدراس مف ()126
طال ا كطال  ،كزمكا مشكائبا ح ميمكمتبف :تيرب ب  :تم ت أيشط
كضا ط  :تم ت أيشط

فب

الطرب

فب مما شكؿ مسردبات درامب ،

الت مبدب  ،كأشارت يتائج الدراس إلا كيكد ركؽ ذات دالل

إد ائب مما م باس ال درات اث دامب كطدت التفكبر ل الح الميمكم التيرب ب كلكد الييسبف.
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وفي دراسة أجراىا العموش( )1221يد ت إلا الكشؼ مف أةر الدراما التعمبمب ح تيمب مإلارتح التددث
" دت الض ط ،ككظبف األداء" لدل تدمبذ ال ؼ السادس األساسح ح ضكء ييسإلـ ،كأيربت الدراس
مما مبي مف تدمبذ ال ؼ السادس األساسح ح األردف تألفت مف ( )93تممبذا كتممبذة ح شع تبف،
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

ل باس مإلارتح التددث لدل تدمبذ مكضكع الدراس  ،أسفرت الدراس مف كيكد ركؽ دال إد ائبا بف
متكسطح مدمات الميمكمتبف التيرب ب كالضا ط التح مممت أسمكب الدراما التعمبمب كذلؾ مما كؿ
مف مإلارتح التددث " دت الض ط ،ككظبف األداء كتك مت أبضا إلا مدـ كيكد ركؽ دال إد ائبا بف
متكسطح مدمات الميمكمتبف التيرب ب كالضا ط تعزل إلا الييس ،كالا كيكد ركؽ دال إد ائبا بف
متكسطات مدمات ميمكم التفامؿ بف الطرب كالييس كذلؾ مما مإلارة "دت الض ط ".
كما أجرت الرشداف( )1221دراس يد ت إلا الكشؼ مف اةر الدراما التعمبمب ح تد بؿ طدب ال ؼ
الالامس كاالدتفاظ التعمـ ح م دث التر ب االيتمامب كالكطيب  ،ح المدارس التا ع لمدبرب التر ب
كالتعمبـ لميط ار د ( األردف ) لمعاـ الدراسح 2005/2004ـ ،كتككف ميتمع الدراس مف ( )8023طال ا
كطال  ،كتـ االتبار مبي تكامإلا ( )180طال ا كطال  ،كتـ ت سبمإلـ إلا ميمكمتبف األكلا تيرب ب  :تم ت
تدربسإلا أسمكب الدراما ،كالةايب ضا ط  :تم ت تدربسإلا الطرب
ركؽ دال إد ائب
طرب

االمتبادب  ،كتد أظإلرت اليتائج كيكد

ح تد بؿ طدب ال ؼ الالامس األساسح تعزل إلا طرب

التدربس كل الح

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

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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تدربس لكؿ مف الذككر كاثياث ،كمدـ كيكد ركؽ ذات دالل

ح تدرة ال ؼ الالامس األساسح مما

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

التدربس

كالييس.
وفي دراسة أجراىا باردوف ( )Pardun,1221يد ت إلا است

اء دكر الدراما ح تطكبر إدراؾ طم

ال ؼ الالامس ل عض المفايبـ االيتمامب كال مع كاالضطإلاد كالعيؼ كالعدكايب  ،كتككيت مبي الدراس
مف ( )30طال ا ،كزمكا مما ميمكمتبف ،إددايما تيرب ب تعممت طرب الدراما ،كاألالرل ضا ط تعممت
الطرب

الت مبدب  ،كالم ت يتائج الدراس إلا أف الدراما تزبد مف كمح الطم  ،كادراكإلـ لممفايبـ

االيتمامب  ،كأك ت الدراس استالداـ الدراما ح تعمـ طم المردم األساسب .
وأجرى الشيؿ ( )Lashelle,2003دراس

ح يامع كاركلبيا الييك ب  ،ككاف الإلدؼ ميإلا أف بتم ا كؿ

طالب ح تمؾ الكالب تعمبما شامد ح الفيكف بتضمف الرتص كالمسرح كالمكسب ا ،دث د ت الدراس
مدمات اليياح لطدب ال ؼ الةالث األساسح ح ( )16مدرس أساسب اشتركت ح يذا ال ريامج ضمف
ةدث مكاد دراسب كيح :ال راءة كالرباضبات كالعمكـ ،كتكتعت الفرضب الزبادة الممدكظ
 )Basic Skills Assessكيك ريامج ت ببـ المإلارات األساسب

ح امتداف (

عد سيتبف مف ايضمامإلـ ل ريامج دمج

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

يدك دركس الع ادات لم ؼ الالامس األساسح ،ح المدارس التا ع لمدبرم

التر ب كالتعمبـ لمكاء ال ادب الشمالب الور ب ( األردف ) لمعاـ الدراسح  ،2003/2002كتككف ميتمع
الدراس مف ( )1968طال ا كطال  ،كتـ تكزبع مبي الدراس ال الغ مدديا ( )219طال ان كطال مما أر ع
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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

تط بؽ االت ار تد بمح تككف مف ( )50رة مف يكع االالتبار مف متعدد ،كما تاـ ال ادث استالداـ
م باس االتيايات لمعر اتيايات الطم يدك دركس الع ادات ،كتد تك ؿ ال ادث إلا مدـ كيكد ركؽ
دال إد ائبا ،تعزل إلا الطرب

كالييس ح االالت ار التد بمح الم اشر ،كما تك ؿ إلا كيكد ركؽ

دال إد ائبا تعزل إلا التفامؿ بف الييس كطرب التدربس كل الح اثياث ح الميمكم التيرب ب .
وأجرى مفضي ( )1222ح األردف دراس يد ت إلا الكشؼ مف اةر استالداـ أسمكب التمةبؿ الدرامح
ح زبادة تد بؿ طم ال ؼ التاسع األساسح ل عض مفايبـ التر ب اثسدمب  ،كتألفت مبي الدراس مف
(  )136طال ا كطال  ،كزمكا ح ميمكمتبف تيرب ب كضا ط  ،كتد أظإلرت يتائج الدراس تفكؽ طم
الميمكم التيرب ب الذبف درسكا ك ؽ استالداـ إستراتبيب التمةبؿ الدرامح ،لكد الييسبف.
وقد قاـ ىيوز ( )Hughes2000دراس يد ت إلا معر اةر استالداـ المسرح كطرب تعمبمب لمسامدة
تدمبذ المردم اال تدائب األكلا ح استبعاب اليص الشعرم ال عب ،كتد استالدـ ال ادث الميإلج
التيرب ح ،كتاـ ال ادث االتبار مبي الدراس مف تدمبذ المردم اال تدائب  ،ككاف مدديـ ( )27تممبذا،
تسمكا إلا ةدث ميمكمات ،كؿ ميمكم مككي مف تسع تدمبذ ،ةـ االتار ال ادث ي ا لمتدمبذ بككف
ع ا يدا مما األطفاؿ ،كيك يص اسكتميدم بعكد تاربال لمع كر الكسطا ،كتاـ ال ادث تريم
اليص ،كتيفبذ الطرب
ال

مف ت ؿ مدرس الف ؿ كال ادث ،دبث تـ إمطاء الميمكم األكلا يسال مف

بدة كاستمعكا إلا تراءتإلا كطمب ميإلـ أف بكت كا ما بعت دكي

الميمكم الةايب

بما بدكر دكؿ يذا اليص ،أما

عرض تي ؤاتإلـ لكؿ الف ؿ ،ت ؿ االيتماع كتراءة اليص ،ةـ طمب ميإلـ الشركع يفس

المإلم الكتا ب لمميمكم األكلا ،أما الميمكم الةالة
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د طمب ميإلـ تمةبؿ ادكار أساتذة ال راء ح المو

االييمبزب  ،ككايت مإلمتإلـ رسـ الارط ليامعتإلـ كتددبد مكتع تسـ المو االييمبزب  ،كا دغ المدرس الذم
بمةؿ دكر المذبع أك ال دفح لماذا كايت يامعتإلـ يح األ ضؿ ح العالـ ،ةـ ب كـ تدمبذ الميمكم
الةالة

المإلم الكتا ب يفسإلا لمميمكمتبف األكلا كالةايب  ،ةـ تدمبؿ كتا

كؿ تممبذ لمتد ؽ مف مدل

استبعاب التدمبذ .كتك مت الدراس إلا أف تمةبؿ الدكر بسامد المتعممبف ال وار ح استبعاب العيا ر
الركائب  ،ميد م اريتإلـ أكلئؾ الذبف لـ بعطكا مإلم ت ؿ ال راءة ،كتمةبؿ الدكر بعمؿ مما تعزبز كت كب
المإلارات الشفكب ميد التدمبذ.
أما الغوؿ ( )1221د تاـ دراس يد ت إلا است

اء أةر استالداـ الدراما ح اكتساب طم

ال ؼ

العاشر األساسح ل عض مفايبـ التر ب الفيب كاالدتفاظ إلا ،تككف ميتمع الدراس مف طم ال ؼ العاشر
األساسح مف مدارس ككال الوكث ح مدبي ار د ( األردف ) لمعاـ الدراسح  1997/1996كتككيت مبي
الدراس مف (  ) 131طال ا كطال تـ ت سبمإلـ إلا ميمكمتبف :تيرب ب درست استالداـ الدراما كأسمكب
تدربس ،ككاف مدد أ راديا ( )65طال ان كطال  ،كاألالرل ضا ط درست استالداـ األسمكب العادم ،ككاف
مدد أ راديا ( ) 66طال ا كطال  ،امد ال ادث االت ا ار تد بمبا ،تـ تط بؽ االالت ار ذات ت ؿ ال دء الدراس
لمتد ؽ مف تكا ؤ الميمكمات ،ك عد االيتإلاء مف الدراس أس كمبف لمتعرؼ مما مدل ادتفاظ ميمكمات
الدراس المفايبـ ،كتد أظإلرت اليتائج إلا كيكد ركؽ دال إد ائبا ،تعزل إلا أسمكب التدربس كل الح
الدراما كأسمكب تدربس ،بيما لـ بكف يياؾ ركؽ دال إد ائبا تعزل إلا الييس أك التفامؿ بف طرب
التدربس كالييس ،مما بدؿ مما عالب الدراما كأسمكب تدربس لكد الييسبف ،كما أظإلرت يتائج االدتفاظ
إلا كيكد ركؽ دال إد ائبان تعزل إلا الييس ك التفامؿ بف أسمكب التدربس كالييس.
وأجرى فاليف ( )Flynn,1995ح الكالبات المتددة االمربكب دراس يد ت إلا الكشؼ مف اةر استالداـ
الدراما ح تدسبف تد بؿ الطم

ح مإلارات ال راءة كالكتا  ،كتككيت مبي الدراس مف ( )27طال ا مف
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طم

ال ؼ الالامس كزمكا مما ميمكمتبف :تيرب ب كضا ط  ،كتمةمت اداة الدراس

ح ت مبـ ريامج

تدرب ح كتيفبذ  ،ضـ مادة دراسب مستمدة مف الكتاب المدرسح ،كتد أشارت الدراس إلا كيكد ركؽ ذات
دالل إد ائب ل الح الميمكم التيرب ب كلكد الييسبف ،كاف الدراما أسمكب امؿ ح تدربس مإلارات
االت اؿ الموكب كتد بؽ يتائيإلا.
أما ىيتشكوؾ ( )Hitchcock,1992د است

ا اةر استالداـ الدراما ح تطكبر مفايبـ الرباضبات لدل

طدب ال ؼ األكؿ اال تدائح ح مدارس  Weklyح أمسترداـ ح يكليدا ،كتككيت مبي الدراس مف
شع تبف ( )Aكب مغ مدديـ ( )17طال ا كطال  ،كامت رت يذ الشع يح الميمكم الضا ط كتـ تدربسإلا
الطرب

الت مبدب  ،كالشع

( )Bكب مغ مدديـ ( )15طال ا كطال

كيح الميمكم التيرب ب كتـ تدربس

الرباضبات استالداـ المعب التمةبمح ،ايرم االت ار ت مح ك عدم لمميمكمتبف ،كتـ معالي ال بايات
استالداـ  T-testلميتمعح الدراس  ،كالم ت يتائج الدراس إلا أف يتائج الميمكم التيرب ب التح تـ
تدربسإلا استالداـ المعب التمةبمح كايت ممفت لميظر أكةر مف يتائج الميمكم الضا ط .
 .3الدراسات التي تناولت اتجاىات الطمبة نحو مادة التربية الرياضية:
أجرى أبو جامع ( )1212دراس يد ت الدراس إلا التعرؼ مما اتيايات طم المردم الةايكب  ،يدك
درس التر ب الرباضب

ح مدا ظ الاف بكيس وزة ،كتد شممت مبي الدراس (  ) 426طال ان ك طال ،

مف أر ع مدارس ةايكب  ،ميإلا :مدرستاف لمطم

كمدرستاف لمطال ات كذلؾ مف

فكؼ (األكؿ ،الةايح،

كالةالث الةايكم)  ،ميإلـ (  ) 210طم ك(  ) 216طال  ،كتد استالدـ ال ادث م باس مي كر()1998
ل باس اتيايات طم

المردم الةايكب يدك درس التر ب الرباضب

ح يمإلكرب م ر العر ب  ،كالذم

ادتكل مما (  )3ةدة مداكر يح :مفإلكـ ،أيداؼ ،ك أيمب درس التر ب الرباضب .كتد تك مت الدراس
إلا كيكد اتيايات إبيا ب

كي ماـ لدل يمبع طم
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المردم الةايكب يدك مداكر الدرس( :المفإلكـ ،

األيداؼ  ،ك األيمب ) ،كما أظإلرت الدراس كيكد ركؽ ذات دالل إد ائب
كاأليمب بف

ح مدكرم :األيداؼ ،

فكؼ :األكؿ  ،الةايح  ،كالةالث الةايكم ل الح ال ؼ األكؿ الةايكم ،ح دبف ال تكيد

ركؽ ذات دالل إد ائب
ذات دالل إد ائب

ح يفس المدكربف بف ال فبف الةايح كالةالث الةايكم  ،ككذلؾ كيكد ركؽ

ح مدكرم :المفإلكـ كاأليمب  ،ت عان لمتوبر الييس ل الح الطال ات  ،ح دبف ال

تكيد ركؽ ذات دالل إد ائب بف الييسبف ح مدكر األيداؼ ،كما بيت الدراس  :ت دـ مدكر األيداؼ
مما المدكربف اآلالربف ،دبث د ؿ مما يس (  )% 92مف تأببد الطم  ،بيما د ؿ مدكر األيمب
مما يس تأببد (  ،)% 83ح دبف د ؿ مدكر المفإلكـ مما يس تأببد (.)%76
وفي دراسة أجراىػا جػابر ( )1222يػد ت إلػا التعػرؼ ممػا اتيايػات طم ػ المردمػ الةايكبػ يدػك ممارسػ
األيشػػط الرباضػػب ػػح مػػدارس مدا ظػػات تطػػاع غ ػزة  ،ككػػذلؾ معر ػ الفػػركؽ ػػح تمػػؾ االتيايػػات ت ع ػان
لمتوبػػر اليػػيس .كلتد بػػؽ ذلػػؾ أيربػػت الد ارس ػ ممػػا مبي ػ تكامإلػػا (  ) 208طػػدب  ،كطال ػػات مػػكزمبف
كالتالح-:
( )104طػػدب ك(  ) 104طال ػػات التسػػاكم ،كتػػد تػػـ اسػػتالداـ المػػيإلج الك ػػفح  ،كليمػػع بايػػات الد ارسػ
كتد بػػؽ أيػػدا إلا تػػـ اسػػتالداـ م بػػاس (كيبػػكف) ،كتػػد أسػػفرت يتػػائج الد ارس ػ إل ػا أف اتيايػػات طم ػ المردم ػ
الةايكب يدك ممارس األيشط الرباضب ح مدارس مدا ظات تطػاع غػزة كايػت ابيا بػ دريػ ك بػرة يػدان،
كتد د ؿ مدكر اليشاط ال ديح كال رة يمالب المرت ػ األكلػا ،تػد ذلػؾ ك ػح المرت ػ الةايبػ مدػكر اليشػاط
ال ديح لالفض التكتر  ،ةـ ياء مدكر اليشاط ال ديح كال رة تكتر كمالاطرة ح المرت الةالةػ  ،ةػـ تػد ذلػؾ
مدكر اليشاط ال ديح كال رة ايتمامب المرت ال ار ع  ،ةـ مدكر اليشاط ال ديح كال رة لمتفكؽ الرباضػح كتػد
ادتػػؿ المرت ػ الالامسػ  ،ةػػـ يػػاء مدػػكر اليشػػاط ال ػػديح لم ػػد كالمباتػ ػػح المرت ػ السادسػ كاألالبػرة ،كمػػا
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أظإلػرت اليتػػائج ايػ ال تكيػػد ػػركؽ ذات داللػ إد ػػائب ميػػد مسػػتكل (  ) 0105ػػح يمبػػع اث عػػاد لمتوبػػر
الييس(:طدب ،طال ات).
وقاـ ( )Mack, 2004ح ألمايبا دراس يد ت التعرؼ إلا التوببر ح اتيايات طم اليامع المسػيمبف
ػ ػػح مسػ ػػاؽ "العا ب ػ ػ الشال ػ ػػب " يدػ ػػك ممارس ػ ػ اليشػ ػػاط كالتػ ػػدربب ال ػ ػػديح .كتػ ػػد اسػ ػػتالدـ ال ادػ ػػث م بػ ػػاس
االتيايات يدك اليشاط كالتدربب ال ػديح( )ATEPAكػأداة ليمػع ال بايػات ،دبػث ط ػؽ الم بػاس ممػا مبيػ
مػػف الطم ػ موػػت ( )1625طال ػ ن كطال ػان ػػح البػػكـ األكؿ كالبػػكـ األالبػػر مػػف أبػػاـ المسػػاؽ .كأشػػارت اليتػػائج
إلػػا كيػػكد ػػركؽ ذات داللػ إد ػػائب ػػح توبػػر اتيايػػات يمبػػع أ ػراد مبيػ الد ارسػ يدػػك اليشػػاط كالتػػدربب
ال ػػديح .كمػػا أظإلػػرت اليتػػائج كيػػكد ػػركؽ دالػ إد ػػائبا ػػح توببػػر اتيايػػات الطم ػ يدػػك اليشػػاط كالتػػدربب
ال ديح تعزل لمتوبر الييس كالال رة ح اليشاط ال ديح ل الح الطال ات.
أما بوصالح ( )1221اـ دراس يد ت إلا التعرؼ مما اتيايات طال ات يامع الممؾ ب ؿ ح
المممك العر ب السعكدب يدك أيمب ممارس اليشاط ال ديح مف الدؿ أ عاد أر ع يح :اليايب ال ديح،
كااليتمامح ،كالتركبدح ،كاليفسح .كتـ ت مبـ م باس لإلذا الورض كتـ تكزبع مما مبي الدراس ال الو
( )150طال ن ح يامع الممؾ ب ؿ ح مدبي اثدساء .كأشارت اليتائج إلا كيكد اتيايات إبيا ب
لدم الطال ات يدك أيمب ممارس اليشاط ال ديح ،كما أظإلرت اليتائج كيكد ركؽ ح اتيايات الطال ات
يدك ممارس اليشاط ال ديح تعزل إلا المستكل الدراسح كالتال ص األكادبمح.
وتناولت دراسة الطويؿ ( )1221التعرؼ إلا أةر تدربس م رر م ادئ التر ب الرباضب مما توببر
اتيايات طم

يامع مؤت يدك التر ب الرباضب  .تككيت مبي الدراس مف ( )126طال ان كطال ن (ميإلـ

 64مف اثياث ،ك  62مف الذككر) .كليمع ال بايات تاـ ال ادث استالداـ أداة تباس تـ ياؤيا ال ب ا
لتد بؽ أيداؼ الدراس  .كأشارت اليتائج إلا كيكد ركؽ ذات دالل إد ائب
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ح توبر اتيايات يمبع

أ راد مبي الدراس يدك التر ب الرباضب مما الميالبف اليفسح كااليتمامح .كما أظإلرت اليتائج كيكد
ركؽ دال إد ائبا ح توببر اتيايات الطم الذبف لـ بشترككا ح أيشط رباضب سا ان ،كطم الكمبات
اثيسايب يدك التر ب الرباضب مما الميالبف اليفسح ،كااليتمامح ط.
وفي دراسة أجراىا كارلسوف ( ) Carlson1221كالتح يد ت إلػا التعػرؼ ممػا اتيايػات طػدب المردمػ
الةايكب ػ يدػػك التر ب ػ الرباضػػب كالعكامػػؿ المػػؤةرة ػػح تددبػػد تمػػؾ االتيايػػات"  ،تككيػػت مبي ػ الد ارس ػ مػػف
(  ) 150طال ان ك طال مف طم المردم الةايكبػ  ،كتػاـ ال ادػث اسػتالداـ (اسػت باف ك طاتػ المددظػ ) ،
ككايت أيـ يتائج الد ارسػ أف العكامػؿ الة ا بػ كااليتمامبػ مػف أكةػر العكامػؿ تػأةب انر ممػا تكػكبف االتيايػات
لدل الطم إضا إلا ذلؾ أظإلرت يتائج الدراس أف األسرة كاثمدـ كمسػتكل األداء المإلػارم لػدل الطم ػ
كاأل ػػدتاء كالال ػرة السػػا

ػػح الممارسػ الرباضػػب يمبعإلػػا يامػ ػػح تددبػػد اتيايػػات الطم ػ يدػػك التر بػ

الرباضب .
 1.1التعقيب عمى الدراسات السابقة :
بمكف تمالبص الدراسات السا

ك ؽ المداكر اآلتب :

االسترتيجيات الحديثة في زيادة التحصيؿ المعرفي ،والفيـ،
ا
الدرسات التي تناولت اثر الدراما و
 اواكتساب مفاىيـ وقيـ التربية الرياضية ،وتطوير الجانب الحركي :
لمدراما كاالستراتبيبات الددبة اةر ابيا ح كاضح ح مادة التر ب الرباضب
كالدركب

كيذا ما بظإلر يمبا

يكاي إلا المعر ب كااليفعالب

ح يتائج دراسات الر بعاف( ،)2007اال رايبـ (،)2008

تمر( ،)butler,2006يكر كةكرب ( ،)bunker and Thorpe,1986دا ظ ( ،)2004شربؼ
( ،)2008ال مكم (،)2007م ؿ ( ،)2008الإلكامش (.)2010
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 الدراسات التي تناولت اثر الدراما في اكتساب المفاىيـ وزيادة التحصيؿ في المواد والمباحث الخرى:بظإلػػر اةػػر الػػدراما اليمػػح كالكاضػػح ػػح تػػدرتإلا ممػػا زبػػادة التد ػػبؿ كاكتسػػاب المفػػايبـ ػػح م ػكاد د ارسػػب
مالتمفػ ػ كالموػ ػ العر ب ػ ػ كي ػػذا مػ ػػا تظإل ػػر ش ػػكؿ كاضػػػح د ارس ػػات ب ػػكمح ( )2004كأ ػػك ي ػػداؼ()2009
كالعمكش( ،)2006ك ح اكتساب المفايبـ ال بئب ح دراس أ ك غزال ( )2008ك ػح اكتسػاب مفػايبـ ال ػراءة
ػػح د ارس ػ يكييػػكر( ،)Gungor,2008المو ػ االييمبزب ػ ػػح د ارس ػ اكيػػا ار ( ،)O'Gara,2008ك ػػح إلػػـ
م طمدات العمكـ ح دراس الكايك ا( ،)Falkanofa,2007ك ح ال درات اث دامبػ كتيمبتإلػا لػدل الطم ػ
ػػح د ارسػ ػ يب ػػك كل ػػك( ،)Hui&Lau,2006ك ػ ػح زب ػػادة تد ػػبؿ الط ػػدب كاكتس ػػا إلـ لمف ػػايبـ م ػػادة التر بػ ػ
االيتمامبػ ػ ػ كالكطيبػ ػ ػ ػ ػػح د ارسػ ػ ػ الرش ػ ػػداف ( )2005كد ارسػ ػ ػ ػ ػػاردكف( ، )Pardun,2004ك ػ ػػح زب ػ ػػادة
التد ػ ػ ػػبؿ كاكتسػ ػ ػػاب المفػ ػ ػػايبـ ػ ػ ػػح مػ ػ ػػادة التر ب ػ ػ ػ اثسػ ػ ػػدمب ػ ػ ػػح د ارس ػ ػ ػ المسػ ػ ػػامبد ( )2003كد ارس ػ ػ ػ
مفضح( ،)2000ك ح استبعاب اليص الشعرم ال عب ح د ارسػ يبػكز( ،)Hughes2000ك ػح اكتسػاب
مفػػايبـ التر ب ػ الفيب ػ ػػح د ارس ػ الوػػكؿ ( ،)1997ك ػػح تطػػكبر مفػػايبـ الرباضػػبات ػػح د ارس ػ يبتشػػككؾ
( .)Hitchcock1992كتطكبر ال راءة كالكتا

ح دراس دبف (.)Flynn,1995

 الدراسات التي تناولت اتجاىات الطمبة نحو مادة التربية الرياضية:بددظ مف الدراسات السا

ح يذا المياؿ أف معظـ الدراسات السا

تد امتمدت مما معر دري

االتيايات يدك التر ب الرباضب  ،كذلؾ امتماد الميإلج الك فح كالمسدح كبتضح ذلؾ مف دراسات
ماؾ( ،)Mack,2004ك الح( ،)2003كيامع ( ،)2010يا ر( ،)2009كارسكف ( )Carlson1994
كالدراس التح تياكلت الميإلج التيرب ح ح معر اةر مست ؿ ح تيمب أك زبادة االتيايات يح دراس
الطكبؿ( )2001كالتح تاست اةر م رر م ادئ التر ب الرباضب مما توببر االتيايات كيددظ أف األةر
ييا كاف أبضا مف د ؿ التر ب الرباضب .
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اليظر إلا الدراسات السا

ييد أف يذ الدراسات كالتح تياكلت الدراما كطرب

ددبة

أيمعت ت رب ا

ك يسب متفاكت مما أف اكتساب الطم لممفايبـ كاليايب المعر ح تد ارتفع كالمددظ أف المادة كط بعتإلا
لـ تؤةر كةب ار مما تدرة الطرب

ح التأةبر مما زبادة التد بؿ.

االستفادة مف الدراسات السابقة :
سايمت ح

باغ األيداؼ ككضع التساؤالت كتـ التعرؼ مما أيكاع مالتمف مف الدراسات التح تياكلت

مكاضبع مشا إل لممكضكع الدالح ،اثضا

إلا االستفادة مف تفإلـ مشكم الدراس يدك االتبار العيكاف

المياسب لمدراس الدالب كما سامدت ال ادث ح ت مبـ است باف الدراس ك ح تددبد الميإلج المياسب
لط بع الدراس كيك الميإلج التيرب ح اثضا إلا االتبار األسمكب اثد ائح المياسب.
تميزت ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة فيما يأتي :
أيإلا تياكلت متوب ار ياما كيك متوبر مستكل تد بؿ الطم  ،كما أيإلا تياكلت شكؿ كاضح اةر الدراما ح
اكتساب مفايبـ التر ب الرباضب كتطرتت إلا اةر الدراما لبس ط ح اليايب األكادبمح كيك التد بؿ
كاكتساب المفايبـ كايما أبضا التيايات لمطم
ح الدراما كيح م اءة الال بر ،كاضا

يدك التر ب الرباضب  ،كما أيإلا تياكلت إستراتبيب ددبة

إلا ما س ؽ تعد يذ الدراس مف الدراسات ال اكرة ح الميتمع

الفمسطبيح المتوبرات التح تياكلتإلا دسب ممـ ال ادث.
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الفصؿ الثالث
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
طريقة الدراسة واجراءاتيا:
 1.1المقدمة:
بتياكؿ يذا الف ؿ ك فا لميإلج ال دث المت ع ح يذ الدراس كك فا لميتمع الدراس  ،كمبيتإلا كاألدكات
التح امتمديا ال ادث ،كطرؽ التأكد مف

دتإلا كة اتإلا كالمعاليات اثد ائب التح استالدمت ح تدمبؿ

ال بايات.
 1..منيج الدراسة:
استالدـ ال ادث الميإلج التيرب ح كالت مبـ ش التيرب ح كذلؾ يظ انر لمدءمت لإلذا اليكع مف الدراسات.
 1..مجتمع الدراسة:
تككف ميتمع الدراس مف يمبع طم ال ؼ الةامف األساسح ح المدارس التا ع لككال الوكث ح ميط
بت لدـ كال الغ مدديـ ( )221كالميتظمبف لمدراس ح الف ؿ الةايح لمعاـ .2013-2012
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 1..عينة الدراسة:
تـ االتبار العبي

طرب

ت دب مف مدارس ككال الوكث ح ميط

بت لدـ ،كتـ االتبار الطم

مف

الشعب الطرب العشكائب ال سبط  ،كاف مدديـ ( )64طال ان ،دبث تـ ت سبمإلـ إلا ميمكمتبف متطا تبف
تيرب ب كضا ط الا

ح مستكبات التد بؿ بيإلـ.

تـ العمؿ مع الميمكم التيرب ب

استالداـ الدراما كتـ تدربس الميمكم الضا ط

استالداـ الطرب

الت مبدب االمتبادب .
مبررات اختيار العينة بطريقة قصدية :
تـ االتبار العبي

طرب

ت دب لسإلكل التط بؽ كدتت  ،ككف الدراس تمت ح المدرس التح بعمؿ بإلا

ال ادث ،كتعاكف إدارة المدرس الذم سامد مما تط ب إلا ،كما أف ط بع ممؿ ال ادث كطكؿ مدة الدراس
كاليإلد الم ار ؽ لإلا ال تسمح ل التي ؿ كةب ار ثيراء دراست ح مدارس أالرل ،إضا إلا ما س ؽ االتبار
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
استالداـ كتكظبؼ الدراما دبث أي دا ؿ مما د مكـ متال ص ح تكظبؼ الدراما ح التعمبـ ،كما أي
بدتاج إلا كتت طكبؿ لتدربب معممبف آالربف.
قاـ الباحث بإعداد المادة التعميمية وفؽ طريقة التدريس االعتيادية باتباع اإلجراءات اآلتية:
 زبارة مركز الميايج كاألالذ التك بات كاالضطدع مما ما تك ر كما يك مفبد لمدراس .
 االتبار المفايبـ التح سب كـ ال ادث تدربسإلا.
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 أمد ال ادث دلبدن بكضح كبفب تدربس مفايبـ التر ب الرباضب ك ان لمطرب االمتبادب ممدؽ رقـ
(  :) 1كات ع ال ادث الالطكات اآلتب :
 ال رة ال ادث ح مياؿ تدربس التر ب الرباضب .
 الريكع إلا األدب التر كم كالدراسات السا .
 تباـ ال ادث عرض الدلبؿ مما ميمكم مف المدكمبف مف ذكم الال رة كاالالت اص ح مياؿ
التر ب الرباضب كأسالبب التدربس ،ممحؽ رقـ ( ،)1ث داء الرأم ح مدل مياس ت لمورض الذم أمد
مف أيم  ،كمدؿ ح ضكء مددظات المدكمبف دتا أالرج

كرت اليإلائب .

 تط بؽ المادة مما طدب الميمكم الضا ط ك ؽ الطرب االمتبادب .
إعداد المادة التعميمية وفؽ طريقة الدراما:
أمد ال ادث دلبدن بكضح كبفب تدربس مفايبـ التر ب الرباضب ك ان لطرب

الدراما ممدؽ رتـ (:)2

كات ع ال ادث الالطكات التالب :


تـ ياء الدلبؿ مف الدركس التح

ممإلا ال ادث لتدربس مفايبـ التر ب الرباضب  ،دبث تـ ياء

الدلبؿ استيادا مما ما بأتح :
 -ال رة ال ادث ح مياؿ الدراما كتط ب

مدد مف التيارب كالدركس السا

متال ص ح مياؿ تكظبؼ الدراما ح التعمبـ.
 -الريكع إلا األدب التر كم كالدراسات السا .
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ياء مما شإلادة د مكـ

 تباـ ال ادث عرض الدلبؿ مما ميمكم مف المدكمبف مف ذكم الال رة كاالالت اص ح مياؿ التر بكالدراما ،ممدؽ رتـ (  ،) 3ث داء الرأم ح مدل مياس تإلا لمورض الذم أمدت مف ايم  ،كمدلت ح
ضكء مددظات المدكمبف دتا أالريت

كرتإلا اليإلائب .

 تط بؽ المادة مما طدب الميمكم التيرب ب ك ؽ طرب الدراما. 1..أدوات الدراسة:
كلتد بؽ أيداؼ الدراس تاـ ال ادث ياء األدكات التالب :
 11413االت ار إكتساب مفايبـ التر ب الرباضب :
 االت ار ح مفايبـ التر ب الرباضب  ،بالضع ل طدب الميمكمتبف ل باس اةر المتوبرات المست م ،
ت ؿ ك عد االيتإلاء مف تط بؽ الدراس  ،ممدؽ رتـ (.)4
 يدؼ يذا االالت ار إلا تددبد دري اكتساب طم

ال ؼ الةامف األساسح ح الميمكمتبف

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 ).
 االالت ار مكضكمح مف يكع االتبار مف متعدد تككف مف  24سؤاؿ ،مما كؿ سؤاؿ  4البارات
مما الطالب أف بالتار اثيا ال دبد كالمدئم .
 1.1.1..تصحيح اختبار إكتساب مفاىيـ التربية الرياضية.
تـ تكزبع مدمات إيا ات الطم مما االت ار مفايبـ التر ب الرباضب ك ؽ اآلتح
 24 -1سؤاؿ لكؿ سؤاؿ مدم كاددة ط.
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 -2العدم الديبا

كل .24

فر كالعدم ال

وقد اتبع الباحث في إعداد االختبار الخطوات التالية:
 .1الريكع إلا المادة التعمبمب التح

ممإلا ال ادث.

 .2إمداد ال كرة األكلب لدالت ار ،كتـ تـ ياء يدكؿ المكا فات لدالت ار ت عان لتدمبؿ المادة
التعمبمب التح أمديا ال ادث.
 .3بكضح يدكؿ( )113يدكؿ المكا فات:
عدد السئمة في مستويات الفيـ لالختبار

المحتوى

وزف المفاىيـ

المعرفة والفيـ

بناء عمى عدد
ً

واالستيعاب

التطبيؽ

مستويات عميا
(تحميؿ ،تركيب،

الحصص

تقويـ)

المجموع

قلق المنافسة

%25

3

2

1

6

العنف الرياضي

%17

2

1

1

4

التعصب الرياضي

%8

1

1

0

2

العدوان الرياضي

%25

3

2

1

6

الشغب

%8

2

1

0

3

المنشطات

%17

1

1

1

3

الميمكع

%.11

12

8

4

42

مالحظة :النسبة المئوية مقربة ألقرب عدد صحيح.
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 1...1..صدؽ االختبار:
تاـ ال ادث التأكد مف

دؽ االالت ار مف الدؿ مرض

كرت األكلب مما ميمكم مف المدكمبف

مف ذكم االالت اص كالال رة ،ممدؽ رتـ ( ،)3مف أساتذة يامعات كمشر بف تر كببف كمعممح التر ب
الرباضب لمرايع

رات االالت ار كالدكـ ممبإلا مف دبث المدءم العممب كالموكب لمتعدبؿ ال باغ

الموكب كمدل تباس كؿ رة لمإلدؼ الالاص إلا ،كتـ تعدبؿ الف رات مكيب آراء المدكمبف مف دبث
الدذؼ كاثضا كالتعدبؿ دتا االرج

كرت اليإلائب .

 1...1..ثبات االختبار:
تاـ ال ادث التد ؽ مف ة ات االالت ار مف الدؿ تط ب مما مبي استطدمب مف ميتمع الدراس مف
الارج مبي الدراس ( )Test - Retestكامادة التط بؽ مما يفس الميمكم

عد ترة زميب مدتإلا

أس كمبف كم اري اليتائج مف طربؽ االت ار برسكف  Personبف اليتائج ح التط بؽ األكؿ كالةايح
دبث مغ تبم معامؿ الة ات ( )0184كبعد يذا المعامؿ يبدان ألغراض إيراء الدراس .
 1.1.1استبانة االتجاىات نحو التربية الرياضية:
تاـ ال ادث ت مبـ األداة التح ت بس اتيايات طدب ال ؼ الةامف األساسح يدك مادة التر ب
الرباضب ،ممدؽ رتـ ( ،)5كتد تككيت األداة مف ( )30يدا ،كتـ امتماد م باس لبكرت الالماسح،
كتيكمت الف رات بف الف رات االبيا ب كالف رات السم ب ،دبث ت دـ الع ارة كأمامإلا مدد مف االستيا ات
ت دأ ب :أكا ؽ شدة ،أكا ؽ ،ال ادرم ،أمارض ،أمارض شدة ،اثيا
تدربيا الماسبا لتددبد دري المكا

لكؿ م ارة ،ةـ تدكبؿ استيا

تيدرج مما م ارات االست اي
الطالب لكؿ م ارة مف م ارات

الم باس إلا أكزاف ت دبرب تتراكح مف ( .)5-1كتد أمطبت اثيا ات مما الف ارت االبيا ب
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التح

تضميت (أكا ؽ شدة ) المس دريات( ،أكا ؽ) أر ع دريات( ،ال ادرم) ةدث دريات( ،أمارض)
دريتاف(،أمارض شدة) دري كاددة ،أما الف رات السم ب كاف التكزبع بإلا مما مكس الف رات االبيا ب
أم أف الف رات السم ب كايت االستيا ات ممبإلا ب ( :أكا ؽ شدة ) دري كاددة ( ،أكا ؽ) دريتاف ( ،ال
ادرم) ةدث دريات( ،أمارض) أر ع دريات(،أمارض شدة) المس دريات ،دبث بتككف العدم
ال

كل لمطالب ( )150مدم  ،كالديبا ( )30مدم .

 1.1.1..صدؽ الداة:
لمتد ؽ مف

دؽ األداة تـ مرضإلا

كرتإلا األكلب مما ميمكم مف المدكمبف ،ممدؽ رتـ ( ) 3مف

ذكم الال رة كاالالت اص ،مف أساتذة يامعات كمشر بف تر كببف كمعممبف لمادة التر ب الرباضب لفدص
باغ المضمكف لكؿ م ارة مف م ارات الم باس ،كا داء الرأم ح مدل مدءمتإلا لمإلدؼ العاـ مف
ال باس كيك الدكـ مما اتيايات الطم

يدك المادة ،كتد أ دل عض المدكمبف عض المددظات

كالتح أالذت عبف االمت ار ميد إمداد ال كرة اليإلائب لألداة.
 1.1.1.1ثبات الداة.
تاـ ال ادث التد ؽ مف ة ات األداة مف الدؿ تط ب

مما مبي استطدمب مف ميتمع الدراس مف

الارج مبي الدراس ( )Test - Retestكامادة التط بؽ مما يفس الميمكم
أس كمبف كم اري اليتائج مف طربؽ االت ار برسكف Person

عد ترة زميب مدتإلا

بف اليتائج ح التط بؽ األكؿ كالةايح

دبث مغ تبم معامؿ الة ات ( )0.86كبعد يذا المعامؿ يبدان ألغراض إيراء الدراس .
 1.1الطريقة واإلجراءات:
تـ إت اع اثيراءات التالب مف أيؿ تيفبذ الدراس :
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 الد كؿ مما كتاب تسإلبؿ مإلم مف تسـ الدراسات العمبا ح يامع ال دس مكي إلا مدبر التعمبـح مدارس ككال الوكث.ممدؽ رتـ()6
 -الد كؿ مما مكا

ككال الوكث مما تط بؽ الدراس .

 االتبار ميمكم مف مفايبـ التر ب الرباضب التح تياسب ال ؼ الةامف األساسح كال باـ ت مبـالطتح ممؿ (دلبؿ معمـ) تشمؿ األكلا التدربس الطرب االمتبادب إلدؼ تدربسإلا لمميمكم الضا ط ،
كالةايب مالطط طرب الدراما لتدربسإلا لمميمكم التيرب ب .
 مرض المادة التعمبمب مما ميمكم مف المدكمبف مف ذكم الال رة كاالالت اص كاضا أك دذؼ أكتعدبؿ ما بتف كف ممب .
 االتبار مبي استطدمب مف ميتمع الدراس كمف الارج مبي الدراس لمتأكد مف الة ات الالاص مفايبـالتر ب الرباضب

كم باس لدتيايات.

 دساب المدل لتددبد مستكل التد بؿ( ميالفض ،مرتفع) أالذ أديا مدم كأمما مدم . ممؿ االالت ار ال مح كاست اي االتيايات لمميمكمتبف التيرب ب كالضا ط . تط بؽ الالط التح أمدت لكمتا الميمكمتبف التيرب ب كالضا ط مف ت ؿ ال ادث. إيراء ال باس ال عدم بما بتعمؽ اكتساب المفايبـ الرباضب كاتيايات الطمالرباضب .
 يمع ال بايات كمعاليتإلا إد ائبا. استالراج اليتائج  ،تفسبريا. -مياتش اليتائج ككضع التك بات كالم تردات.
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يدك

التر ب

 1..متغيرات الدراسة :
 1.1..المتغيرات المستقمة :
 طرب التدربس كيح مستكببف (طرب الدراما ،الطرب اثمتبادب ). مستكل التد بؿ كل مستكببف ( ميالفض ،مرتفع ). 1.1..المتغيرات التابعة:
 اكتساب مفايبـ التر ب الرباضب . -اتيايات الطم يدك التر ب الرباضب .

 1..المعالجة اإلحصائية:
تمت المعالي اثد ائب استالداـ:
 .1اثد اء الك فح استالداـ المتكسطات الدسا ب كااليد ار ات المعبارب .
 .2كاستالداـ االت ار تدمبؿ التوابر الم ادب الةيائح () ANCOVA
 .3المتكسطات الدسا ب المعدل .
 .4معامؿ ارت اط برسكف.
كذلؾ تدمبؿ ال بايات التح د ؿ ممبإلا ال ادث مستالدمان ريامج الرزـ اثد ائب لمعمكـ االيتمامب
(.)SPSS
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الفصؿ الرابع
 1.1المقدمة
 1.2نتائج الدراسة.
أوالً :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الوؿ
ثانياً :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني
 1.2ممخص نتائج الدراسة.
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الفصؿ الرابع
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1.1المقدمة:
بتياكؿ يذا الف ؿ مرضان لميتائج التح تك مت إلبإلا الدراس  ،التح يد ت إلا است

اء أةر طرب الدراما

ح إكتساب طم ال ؼ الةامف األساسح لمفايبـ التر ب الرباضب  ،كاتياياتإلـ يدك المادة ،ككذلؾ معر
إذا كاف يذا األةر بالتمؼ التفامؿ بف مستكل التد بؿ كطرب التدربس المت ع .
 1.1نتائج الدراسة:
ك بما بأتح مرض لميتائج المتعم

اثيا مف السؤالبف اآلتببف-:

السؤاؿ األكؿ :ما اةر الدراما ح اكتساب مفايبـ التر ب الرباضب لدل طم ال ؼ الةامف األساسح ح
مدارس ككال الوكث؟ كيؿ بالتمؼ يذا األةر االتدؼ طرب
كالتفامؿ بف الطرب كمستكل التد بؿ؟
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التدربس (الدراما  ،الطرب

االمتبادب )،

السؤاؿ الةايح :ما اةر الدراما ح اتيايات طم

ال ؼ الةامف األساسح ح مدارس ككال الوكث يدك

التر ب الرباضب ؟ كيؿ بالتمؼ يذا األةر االتدؼ طرب التدربس (الدراما  ،الطرب االمتبادب ) ،كالتفامؿ
بف الطرب كمستكل التد بؿ؟
 1.1.2النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الوؿ:
كبتعمؽ ذلؾ اثيا مف السؤاؿ اآلتح:
ما اةر استالداـ الدراما ح اكتساب مفايبـ التر ب الرباضب لدل طم ال ؼ الةػامف األساسػح ػح مػدارس
ككال ػ الوػػكث كاتيايػػاتإلـ يدكيػػا؟ ك يػػؿ بالتمػػؼ يػػذا األةػػر ػػاالتدؼ طرب ػ الت ػدربس (الػػدراما  ،الطرب ػ
االمتبادب ) كالتفامؿ بف الطرب ك مستكل التد بؿ؟
لإليا ػ ػ م ػػف ي ػػذ السػ ػؤاؿ ت ػػـ دس ػػاب المتكس ػػطات الدس ػػا ب كااليد ار ػػات المعباربػ ػ لعدم ػػات الطم ػ ػ ػػح
الميمػػكمتبف التيرب ب ػ كالضػػا ط ممػػا االت ػػار اكتسػػاب مفػػايبـ التر ب ػ الرباضػػب كذلػػؾ دسػػب الميمكم ػ
كمستكل التد بؿ ،كب بف اليدكؿ ( )114يذ المتكسطات كااليد ار ات المعبارب .
يدكؿ ( :)114المتكسطات الدسا ب كااليد ار ات المعبارب لعدمات طم الميمكمتبف ح
االت ار اكتساب مفايبـ التر ب الرباضب  ،دسب الميمكم كمستكل التد بؿ.
تجريبية

الميمكم

ضابطة
بعدي

قبمي

بعدي

قبمي

مستوى

المتوسط

االنحراؼ

المتوسط

االنحراؼ

المتوسط

االنحراؼ

المتوسط

االنحراؼ

التحصيؿ

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

منخفض

9.80

2.54

16.20

3.12

8.14

2.79

9.64

3.31

مرتفع

12.50

2.77

17.38

3.36

12.58

4.28

15.35

4.30

المجموع

11.27

2.96

16.84

3.26

10.58

4.277

12.77

4.79
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بددظ مف اليدكؿ ( )114أف يياؾ ركتان ظايرب
اكتساب مفايبـ التر ب الرباضب

ح المتكسطات الدسا ب لعدمات الطم مما االت ار

بف ميمكمتح الدراس (التيرب ب كالضا ط ) ،كلمعر ما إذا كايت

الفركؽ الظايرب ح المتكسطات الدسا ب لعدمات الطم ذات داللػ إد ائبػ مي ػد مستػكل ()0.05≥α
تـ استالداـ االت ار تدمبؿ التوابر الةيائح) ،(ANCOVAككايت اليتائج كما ح اليدكؿ (.)214
يدكؿ ( :)214يتائج تدمبؿ التوابر الةيائح) (ANCOVAلعدمات الطم

ح االت ار اكتساب مفايبـ

التر ب الرباضب دسب طرب التدربس كمستكل التد بؿ كالتفامؿ بيإلما.

ميمكع

دريات

متكسط

تبم ؼ

مستكل

م در الت ابف

المر عات

الدرب

المر عات

المدسك

الدالل

االالت ار ال مح

449.10

1

449.10

83.14

*1.00

الميمكم

205.19

1

205.19

37.99

*1.00

مستكل التد بؿ

1.91

1

1.91

.35

1.55

الميمكم ×مستكل التد بؿ

35.70

1

35.70

6.61

*1.01

الالطأ

318.67

59

5.40

الكمح

1295.00

63

*دال ميد مستكل الدالل ()0.05 ≥ α

النتائج المتعمقة بالمجموعة:
بددظ مف اليدكؿ ( )214أف تبم (ؼ) المدسك لمفرؽ بف متكسطح أداء طم الميمكمتبف التيرب ب
كالضا ط

ح االت ار اكتساب مفايبـ التر ب الرباضب يح ( ،)99.33كاف مستكل الدالل بساكم

0.00

كيذ ال بم اتؿ مف مستكل الدالل ) ،(0105≥αأم أف يياؾ ركتان ذات دالل إد ائب بف طم كؿ مف
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الميمكمتبف التيرب ب كالضا ط  ،كلمعر م در الفركؽ اف اليدكؿ ( )314ب بف المتكسطات الدسا ب
المعدل لدالت ار ال عدم دسب الميمكم :
المعدل كاألالطاء المعبارب ال عدب
اليدكؿ (:)314المتكسطات الدسا ب
ّ
لمتوبر اكتساب مفايبـ التر ب الرباضب دسب الميمكم .
الميمكم

المتكسطات الدسا ب المعدل

الالطأ المعبارم

التيرب ب

16.61

1.40

الضا ط

12.98

1.42

كبددػػظ مػػف اليػػدكؿ ( )314أف المتكسػػط المعػػدؿ لمميمكم ػ التيرب بػ يػػك ( )64.57كيػػك اك ػػر مػػف متكسػػط
الميمكم الضا ط ( )61.45ك ذلؾ تككف الفركؽ بف الميمكمتبف ل الح الميمكم التيرب ب .
النتائج المتعمقة بالتفاعؿ بيف المجموعة ومستوى التحصيؿ:
العكدة لميدكؿ ) (2.4ييد أف تبم (ؼ) لمتفامؿ ما بف الميمكم كمستكل التد بؿ يح ()...6
كمستكل الدالل بساكم ( )0.01كيح تبم أتؿ مف مستكل الدالل ) (0105≥αأم اي بكيد اةر لمتفامؿ بف
الميمكم كمستكل التد بؿ ،كاليدكؿ ( )4.4ب بف الفركؽ ال عدب الكتساب المفايبـ.
اليدكؿ ( :)4.4المتكسطات الدسا ب كاألالطاء المعبارب لمتفامؿ بف الميمكم كمستكل التد بؿ.
المتوسطات الحسابية

التحصيؿ

الخطأ المعياري

المعدلة
الميمكم التيرب ب

الميمكم الضا ط

ميالفض

17.17

1.60

مرتفع

16.05

1.56

ميالفض

12.02

1.67

مرتفع

13.94

1.58
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بددظ مف اليدكؿ ( :)4.4أف ييالؾ ركؽ بف التفامؿ بف الميمكم كالتد بؿ ،ل الح التد بؿ
الميالفض ح الميمكم التيرب ب .
 1.1.2النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني:
كبتعمؽ ذلؾ اثيا مف السؤاؿ اآلتح:
ما اةر استالداـ الدراما مما اتيايات الطم يدك التر ب الرباضب لدل طم ال ؼ الةامف األساسح ح
مدارس ككال الوكث ؟ ك يؿ بالتمؼ يذا األةر االتدؼ طرب التدربس (الدراما  ،الطرب االمتبادب )
كالتفامؿ بف الطرب كمستكل التد بؿ؟
لإليا مف يذ السؤاؿ تـ دساب المتكسطات الدسا ب كااليد ار ات المعبارب لدري استيا ات الطم

ح

الميم ػػكمتبف التيرب بػ ػ كالض ػػا ط مم ػػا اس ػػت اي اتياي ػػات الطم ػ ػ يد ػػك التر بػ ػ الرباض ػػب كذل ػػؾ دس ػػب
الميمكم كمستكل التد بؿ ،كب بف اليدكؿ ( )5.4يذ المتكسطات كااليد ار ات المعبارب .
يدكؿ ( :)5.4المتكسطات الدسا ب كااليد ار ات المعبارب لعدمات طم الميمكمتبف ح
أداة االتيايات العممب  ،دسب الميمكم كمستكل التد بؿ.
الميمكم

تجريبية
قبمي

مستوى
التحصيؿ

ضابطة
بعدي

بعدي

قبمي

المتوسط

االنحراؼ

المتوسط

االنحراؼ

المتوسط

االنحراؼ

المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

منخفض ..4.11

.1.41

.42.2.

.2.22

.11.24

.8.14

....41

.1.88

.41.12

1.41

..4...

.2.12

.41...

.2...

.4..14

...82

المجموع .41.11

.2.18

.48..4

....8

..2.1.

.1.12

..1..1

.1.14

مرتفع
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بددظ مف اليدكؿ ( )5.4أف يياؾ ركتان ظايرب
است اي االتيايات يدك التر ب الرباضب
كايت الفركؽ الظايرب

ح المتكسطات الدسا ب الستيا ات الطم

مما

بف ميمكمتح الدراس (التيرب ب كالضا ط ) ،كلمعر ما إذا

ح المتكسطات الدسا ب ذات داللػ إد ائبػ مي ػد مستػكل ( )0.05≥αتـ

استالداـ االت ار تدمبؿ التوابر الةيائح) ،(ANCOVAككايت اليتائج كما ح اليدكؿ (.)6.4
يدكؿ ( :)6.4يتائج تدمبؿ التوابر الةيائح) (ANCOVAالتيايات الطم يدك التر ب الرباضب دسب
طرب التدربس ك التفامؿ بف الطرب كمستكل التد بؿ.
ميمكع

دريات

متكسط

تبم ؼ

مستكل

م در الت ابف

المر عات

الدرب

المر عات

المدسك

الدالل

االالت ار ال مح

8975.36

1

8975.36

181.88

*1.00

الميمكم

676.69

1

676.69

13.71

*1.00

مستكل التد بؿ

11.48

1

11.48

.23

1.63

الميمكم × مستكل التد بؿ

252.17

1

252.17

5.11

*1.02

الالطأ

2911.47

59

49.34

الكمح

15367.75

63

*دال ميد مستكل الدالل ()0.05 ≥ α

النتائج المتعمقة بالمجموعة:
بددظ مف اليدكؿ ( )6.4أف تبم (ؼ) المدسك لمفرؽ بف متكسطح أداء طم الميمكمتبف التيرب ب
كالضا ط ح است اي االتيايات يدك التر ب الرباضب يح ( ،)69.96كاف مستكل الدالل بساكم
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) (0.00كيذ ال بم اتؿ مف مستكل الدالل ) ،(0105≥αأم أف يياؾ ركتان ذات دالل إد ائب بف طم
كؿ مف الميمكمتبف التيرب ب كالضا ط  ،كلمعر م در الفركؽ اف اليدكؿ( )7.4ب بف المتكسطات
الدسا ب المعدل لدتيايات يدك التر ب الرباضب ال عدب دسب الميمكم :
المعدل كاألالطاء المعبارب ال عدب
اليدكؿ (:)7.4المتكسطات الدسا ب
ّ
لمتوبر االتيايات العممب دسب الميمكم
الميمكم

المتكسط الدسا ح المعدؿ

الالطأ المعبارم

التيرب ب

127.08

1.23

الضا ط

120.42

1.28

كبددظ مف اليدكؿ ( )7.4أف المتكسط المعدؿ لمميمكم التيرب ب يك ( )609.01كيك اك ر مف متكسط
الميمكم الضا ط ( )600.20ك ذلؾ تككف الفركؽ بف الميمكمتبف ل الح الميمكم التيرب ب .

النتائج المتعمقة بالتفاعؿ بيف المجموعة ومستوى التحصيؿ:
العكدة لميدكؿ ( )6.4ييد أف تبم (ؼ) لمتفامؿ ما بف الميمكم كالييس يح ( )1.66كمستكل الدالل
بساكم ( )0.00كيح تبم أتؿ مف مستكل الدالل ) (0105≥αأم اي بكيد اةر لمتفامؿ بف الميمكم
كمستكل التد بؿ كل الح التد بؿ الميالفض لمميمكم التيرب ب كالتد بؿ المرتفع ح الميمكم
الضا ط .كاليدكؿ ( )8.4ب بف الفركؽ ال عدب الكتساب المفايبـ:
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اليدكؿ ( :)8.4المتكسطات الدسا ب كاألالطاء المعبارب لمتفامؿ بف الميمكم كمستكل التد بؿ.
المتوسطات الحسابية

مستوى التحصيؿ

الخطأ المعياري

المعدلة
الميمكم التيرب ب

الميمكم الضا ط

ميالفض

129.54

1.83

مرتفع

124.61

1.74

ميالفض

118.89

1.96

مرتفع

121.95

1.70

بددظ مف اليدكؿ ( :)8.4أف ييالؾ ركؽ بف التفامؿ بف الميمكم ك مستكل التد بؿ ،ل الح
التد بؿ الميالفض ح الميمكم التيرب ب .
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 ..2ممخص نتائج الدراسة:
 .1كيكد ركؽ دال إد ائبان ح إكتساب المفايبـ الرباضب ت عان لمتوبر طرب التدربس ،كل الح
الميمكم التيرب ب .
 .2كيكد ركؽ دال إد ائبان ح إكتساب المفايبـ الرباضب ت عان لمتفامؿ بف طرب التدربس
كمستكل التد بؿ ،كل الح التد بؿ الميالفض ح الميمكم التيرب ب .
 .3كيكد ركؽ دال إد ائبان ح إتيايات الطم يدك التر ب الرباضب ت عان لمتوبر طرب التدربس،
كل الح الميمكم التيرب ب .
 .4كيكد ركؽ دال إد ائبان ح إتيايات الطم يدك التر ب الرباضب ت عان لمتفامؿ بف طرب
التدربس كمستكل التد بؿ ،كل الح التد بؿ الميالفض ح الميمكم التيرب ب .
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الفصؿ الخامس:
مناقشة النتائج والتوصيات
 1.1المقدمة
 1.1مناقشة نتائج الدراسة
 1.1التوصيات
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الفصؿ الخامس:
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مناقشة النتائج والتوصيات
 1.1المقدمة
يد ت يذ الدراس إلا تددبد أةر الدراما ح اكتساب مفايبـ التر ب الرباضب لدل طم

ال ؼ الةامف

األساسح ح مدارس ككال الوكث كاتياياتإلـ يدكيا.
كلتد بؽ يذا الإلدؼ تـ ت مبـ مادة تعمبمب لمفايبـ التر ب الرباضب الميكم تدربسإلا لطم ال ؼ الةامف
األساسح الطرب تبف االمتبادب ك الدراما ،كتـ تط بؽ االت ار اكتساب المفايبـ كاستالداـ أداة لمعر
اتياياتإلـ يدك المادة ت ؿ ال دء المعالي التيرب ب ك عد االيتإلاء ميإلا ،كتـ تدمبؿ اليتائج كمرضإلا ،ك بما
بأتح مياتش لإلذ اليتائج.
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 1.1مناقشة النتائج.
 1.1.1مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الوؿ.
ما أةر استالداـ الدراما ح اكتساب مفايبـ التر ب الرباضب لدل طم ال ؼ الةامف األساسح ح مدارس
ككال الوكث ؟ كيؿ بالتمؼ يذا األةر االتدؼ طرب التدربس (الدراما  ،الطرب االمتبادب ) كالتفامؿ بف
الطرب كمستكل التد بؿ؟
أظإلرت يتائج الدراس أف ييالؾ ركؽ دال إد ائبان ميد مستكل الدالل ( :)0.05≥αبف متكسطات
مدمات الطم

مما االت ار إكتساب المفايبـ الرباضب ت عان لمتوبر طرب

التدربس ،كل الح الميمكم

التيرب ب  ،أم أف التدربس المعتمد مما طرب الدراما كالطرؽ الددبة بددث اكتسا ا أ ضؿ لمفايبـ التر ب
الرباضب .كتتفؽ يذ

اليتائج لمدراس

مع يتائج دراسات الر بعاف( ،)2007اال رايبـ(،)2008

تمر( ،)butler,2006يكر كةكرب ( ،)bunker and thorpe1986دا ظ( ،)2004شربؼ(،)2008
ال مكم( ،)2007م ؿ( ،)2008الإلكامش (.)2010
كما أيإلا تتفؽ مع الدراسات التح ط ت أسمكب الدراما استراتبيبات كأم ار المالتمف
األالرل

كالدراسات

يح

بكمح

()2004

كأ ك

يداؼ()2009

ك

ح المكاد الدراسب

العمكش(،)2006

غزال (،)2008يكييكر(،)Gungor,008اكيا ار( ،)O'Gara,2008الكايك ا(،)Falkanofa,207
كلك(Lau,2006

&،)Hui

الرشداف

(،)2005

اردكف(،)Pardun,2004

(،)2003مفضح(،)2000يبكز(،)Hughes2000الوكؿ(،)1997يبتشككؾ(.)Hitchcock199
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أك
يبك

المسامبد

كما أظإلرت اليتائج كيكد ركؽ دال إد ائبان ( :) 0.05≥αبف متكسطات مدمات الطم
لمفايبـ الرباضب ت عان لمتفامؿ بف طرب

مما االت ار

التدربس كمستكل التد بؿ ،كل الح التد بؿ الميالفض ح

الميمكم التيرب ب .
كبمكف تفسبر اليتائج المتعم
كالذبف درسكا طرب
طرب

السؤاؿ األكؿ كالتح دلت مما أف اكتساب الطم لمفايبـ التر ب الرباضب

الدراما كايت أ ضؿ كأكةر اممب مف الطم

الذبف درسكا الطرب

الدراما أتادت لممتعمـ بئ تفاممب بيالرط بإلا مف الدؿ تبام

االمتبادب  ،أف

عدد مف األيشط كالفعالبات

المالتمف كالمتعددة ح ضكء اليشاط المستمر كاثةارة كالتشكبؽ كالتكتر التح تتبد الدراما لإلـ ،كيذا ما ال
تستطبع الطرب االمتبادب ح التدربس أف تك ر لإلـ مإلما كاف المعمـ متفامد أك يشبطا ،كما أف الدراما
أل ت مسؤكلب مما كؿ رد مف األ راد لم باـ ايياز المإلم  ،كأيإلـ مممكا كميمكم ككفربؽ وب تد بؽ
الإلدؼ اليإلائح ،مما بعمؿ مما تيسبد التعاكف كالة كت ادؿ المعمكمات بف أ راد الفربؽ  ،إضا إلا ذلؾ
الدراما تد ع األطفاؿ إلا مالـ متالبؿ بد كي كب رركف ب ما بربدكف أف بككيكا ممب كبييزك  ،يـ
أ داب ال رار كممبإلـ المسؤكلب  ،كيذا ما ال تك ر الطرب
تكامد العمؿ كيـ مف تفرض أك تم ف لإلـ المعمكمات إف
إف طرب

الدراما زادت مف دا عب الطم

االبيا ح كالة
ب عب تد ب

يدك الد

االمتبادب التح بتم ا كبم ف الطد ح بإلا

ح التع بر.
 ،دبث سادت أيكاء مف الفرح كالمشارك كالتفامؿ

اليفس لدل الطدب ل درت مما اكتشاؼ المعمكم
الطرب

االمتبادب  ،ل د ك رت يذ الطرب

يفس ك التعاكف مع زمدئ  ،كيذا ما

ك ا لميتائج ر

لذكم التد بؿ الميالفض

ح ر ع تد بمإلـ شكؿ كاضح ك يس اك ر مف ذكم التد بؿ المرتفع ،كيذا دلبؿ كاضح أف يذ الفئ
التح تشكؿ يس ك برة ح

فك يا كمدارسيا داي إلا طرؽ ددبة كالدراما ،تالريإلـ مف ككيإلـ طدب
االمتبادب مدي

ذكم تد بؿ ميالفض ،كيذا ما لـ تستطع الطرب
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شكؿ مممكس .التالح اف يذ

الطرب

كايت مدئم لمطر بف مف ذكم التد بؿ الميالفض كالمرتفع كيذا التالح بشمؿ يمبع الفئات

المكيكدة ح مدارسيا ،ككاف لإلذ الطرب تدرة ك برة ح د ع يؤالء األطفاؿ ذكم التد بؿ الميالفض ح
التع بر مف تدراتإلـ كامكاياتإلـ  ،فد مممت الدراما مما تكضبح ما يك غبر كاضح ،كمما إلـ ما يك غبر
مفإلكـ مف الدؿ تعمبؽ المعايح كايتايإلا ما بدءـ المستكبات المالتمف لمطم  ،دبث شكمت يذ الطرب
أداة ات اؿ كتكا ؿ كاستالداـ تدرات اليسـ المالتمف كالع ؿ كالعاطف كاثدساس ،يذا كم تكا ؽ كتدءـ
مع ذكم التد بؿ الميالفض الذبف كيدكا أيفسإلـ تادربف مما االيالراط اليشاط التعمبمح الدرامح ،كيذا ما
شكؿ ك بر.

ال تستطبع الطرب االمتبادب ح التدربس تد ب
 1.1.1مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني.

ما اةر استالداـ الدراما مما اتيايات الطم يدك التر ب الرباضب لدل طم ال ؼ الةامف األساسح ح
مدارس ككال الوكث ؟ كيؿ بالتمؼ يذا األةر االتدؼ طرب

التدربس (الدراما  ،الطرب

االمتبادب )

كالتفامؿ بف الطرب كمستكل التد بؿ؟
أظإلرت يتائج السؤاؿ الةايح أف ييالؾ ركتا دال إد ائبا ميد مستكل الدالل ( ) 0.05≥αح دري
اتيايات الطم
الطم

يدك التر ب الرباضب

ح الميمكم التح درست طرب

الدراما  ،ك بف دري اتيايات

يدك التر ب الرباضب كالتح درست الطرب االمتبادب كذلؾ ل الح أ راد الميمكم التيرب ب  ،أم

أف التدربس المعتمد مما طرب الدراما اددث تدسيا ممدكظا ح االتيايات يدك التر ب الرباضب .
ككذلؾ بيت اليتائج كيكد ركؽ دال إد ائبان ميد مستكل الدالل ( ) 0.05≥αح دري اتيايات الطم
يدك التر ب الرباضب ت عان لمتفامؿ بف طرب

التدربس كمستكل التد بؿ ،كل الح التد بؿ الميالفض
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ح الميمكم التيرب ب  ،أم أف اتيايات الطم

ذكم التد ؿ الميالفض زادت يس

اك ر مف الطم

ذكم التد بؿ المرتفع يدك التر ب الرباضب .
كتتفؽ يتائج يذ الدراس مع الدراسات التح تددةت مف اتيايات الطم يدك التر ب الرباضب مع االتدؼ
الميإلج الذم ط ؽ ح يذ الدراس كيذ الدراسات يح ماؾ( ،)Mack,2004ك الح( ،)2003كيامع
( ،)2010يا ر( ،)2009كارسكف (  )Carlson1994كما اتف ت يتائج يذ الدراس مع يتائج دراس
الطكبؿ( )2001كالتح تاست أةر م رر م ادئ التر ب الرباضب مما توببر االتيايات كيددظ أف األةر
ييا كاف أبضا مف د ؿ التر ب الرباضب .
كبمكف تفسبر اليتائج المتعم

إلذا السؤاؿ اف المادة التعمبمب الم يب ك ؽ طرب

الدراما ك رت الفر

لتك بر اك ر مدد مف اثةارة كالتشكبؽ ،كالتح ر ما أسإلمت ح تيمب االتيايات يدك التر ب الرباضب ،
دبث أف تيمب االتيايات بتطمب تك بر كتكظبؼ استراتبيبات تدربس مياس كمدئم تيعؿ مف الطالب
مدك انر كمشاركان امدن ح مممب التعمـ ،كما ك رت األيشط التح ط ت ح طرب الدراما اثمكايبات التح
سامدت ح تيمب االتيايات يدك التر ب الرباضب  ،كالتح تؤدم إلا امتدؾ األ كار كالمإلارات المالتمف ،
تيمب االتيا ال بترتب ط ما ب دـ لمطم

مف معمكمات شامم ك دبد

الطرب

االمتبادب  ،لكي

برت ط استالداـ طرؽ تدربس تتضمف مكاتؼ كأيشط تتطمب مف الطم

إمماؿ الفكر كالتأمؿ كالمشارك

كالتكا ؿ كاالكتشاؼ كالتع بر مف األ كار كالتالبؿ ،كيذا ما تك ر طرب

الدراما شكؿ عاؿ ك ياء ،أبضان

ك رت طرب الدراما المياخ التعمبمح المدئـ لظإلكر السمككبات التح تتطم إلا االتيايات يدك الرباض  ،د
أسإلمت ح تعزبز ة الطدب أيفسإلـ كاةارة دا عبتإلـ يدك التعمـ.
ل د أمطت الفر

لذكم مستكل التد بؿ الميالفض ح التع بر مف مكيكياتإلـ كاتياياتإلـ مف الدؿ

تكظبؼ طرب تادرة مما ذلؾ كيح طرب الدراما.
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 1-1التوصيات.
اثستاد الا يتائج الدراس السا

إف ال ادث بك ح ما بمح:

 أف ب يح معممك التر ب الرباضب دركسإلـ ك ؽ طرب الدراما ثكساب الطم المفايبـ التح بركيإلا
ضركرب لإلـ دسب ال بئ كالفئ العمرب كاليشاط الممارس.
 تأيبؿ المعممبف كتدرب إلـ مما طرب الدراما لما تد

مف ائدة لدل الطم .

 إيراء دػكث كد ارسػات أالػرل ل دػث طرب ػ الػدراما ممػا متوبػرات أالػرل غبػر التػح كردت ػح يػذ
الدراس ك ح م اح أالرل.
 التركبػػز ممػػا اليايػػب اليظػػرم ػػح التر ب ػ الرباضػػب مػػف ت ػػؿ معممػػح التر ب ػ الرباضػػب لمػػا ل ػ مػػف
أيمب لميايب العممح كاي ال ب ح أم شكؿ مف األشكاؿ
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مإلما تدت أم ظركؼ.

المراجع:
 -1المراجع العربية :
 اال رايبـ ،يماي  .) 2008 (.دراسة تحميمية لمعالقة بيف الدراما والرياضة ،رسال مايستبر غبرميشكرة ،اليامع األرديب  ،مماف ،األردف.
 -أ ك يامع ،تدح .)2010(.اتيايات طم

المدارس الةايكب يدك درس التر ب الرباضب

ح مدا ظ

الاف بكيس وزة ،مجمة الجامعة اإلسالمية ،418-395 ،)1(8 ،يامع األت ا ،غزة ،مسطبف.
 أ ك غزال  ،بداء .)2008(.اثر طريقتي الدراما االبداعية والحوارية في استيعاب طمبة المرحمةاالساسية لممفاىيـ البيئية واتجاىاتيـ نحو البيئة في االردف ،اطركد دكتكراة غبر ميشكرة ،اليامع
االرديب  ،مماف ،االردف.
 أ ك مومح ،لبيا كيبد ،م طفا .)2008(.الدراما والمسرح في التعميـ ،النظرية والتطبيؽ ،ط ،1دارالراب لميشر كالتكزبع ،مماف.
 أ ك مكسا ،لطفح مكسا .)2008(.اثر استخداـ الدراما عمى تحسف مستوى بعض الميارات القرائيةلدى طمبة الصؼ السابع الساسي ،رسال مايستبر غبر ميشكرة ،اليامع اثسدمب  ،غزة.

 أ ك يمرة ،مدمد كسعادة ،يابؼ .)2002(.التربية الرياضية وطرائؽ تدريسيا ،ميشكراتيامع ال دس المفتكد .
 أ ك يداؼ ،رائد .)2009(.اثر استخداـ المسرح التعميمي في تدريس بعض موضوعات النحو العربيعمى تحصيؿ طمبة الصؼ الثامف الساسي ،رسال مايستبر غبر ميشكرة ،اليامع اثسدمب  ،غزة.
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 أ ك يري  ،مكارـ كزغمكؿ مدمد كرضكاف ،رضكاف .)2000(.موسوعة التدريب الميداني لمتربيةالرياضية ،مركز الكتاب لميشر ،ال ايرة ،م ر.
 ال مكم ،المبؿ .)2007(.اثر برنامج متعدد الوسائط لتدريس ميارات اللعاب الرياضية الجماعية فيمستوى الداء المياري والتحصيؿ المعرفي واتجاىات طمبة الصؼ الثامف الساسي نحوه،رسال دكتك ار
غبر ميشكرة ،اليامع األرديب  ،مماف ،األردف.
 ك الح ،كاظـ ( .)2003اتيايات المرأة يدك أيمب ممارس اليشاط ال ديح لطال ات يامع الممؾب ؿ ح المممك العر ب السعكدب  .مجمة العموـ التربوية والنفسية.120-103 ،)1( 4 .
 بكمح ،مدلح كالكتاد،مدمد .)1985( .ياء االت ار معر ح لممدرب العر ح ح رباض اليم از ،المؤتمر الدولي لمشباب والرياضة ،ط ،83-63 ،3ال ايرة ،م ر.)1986(.
 -يا ر ،رمزم .)2009(.اتيايات طم

المردم الةايكب يدك ممارس األيشط الرباضب

ح مدارس

مدا ظات تطاع غزة ،مجمة الجامعة اإلسالمية ،417-358 ،)2(17 ،يامع األت ا ،غزة ،مسطبف.
 دا ظ ،شع اف دممح .)2004(.اثر برنامج مقترح باستخداـ القصص الحركية ودراسة أثره في تنميةالتحصيؿ المعرفي وبعض الميارات الحركية واالبتكار الحركي لدى تالميذ الصؼ الوؿ االبتدائي .رسال
دكتك ار  ،يامع سكياج ،م ر.
 -الدمادمح ،مدمد .)1992(.أصوؿ المعب والتربية الرياضية ،مكت

األييمك الددبة  ،كر سعبد،

م ر.
 -الدبم  ،مدمد( .)2003طرائؽ التدريس واستراتيجياتو ،ط ,3دار الكتاب اليامعح ،مماف ,األردف.
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 الالكلح ،أمبف كالدمادمح،مدمد .)1990(.أسس بناء برنامج التربية الرياضية ،دار الفكر العر ح،ال ايرة م ر.
 الالكلح ،أيكر .)1994 (.التربية الرياضية المدرسية ،ط  ،13دار الفكر العر ح ،ال ايرة ،م ر. الالكلح ،أيكر كمياف ،مدمكد .)1999(.المعرفة الرياضية -اإلطار المفاىيمي  ،اختبارات المعرفةالرياضية ،دار الفكر العر ح ،ال ايرة ،م ر.
 دركبش ،كماؿ  ،مكبص  ،البر الدبف .) 1983 (.دكر الممارس الرباضب ح المردم الةايكب حاستمرار ممارس اليشاط الرباضح كال رامج التركبدب كطم اليامع ،المؤتمر العممي لمدراسات وبحوث
التربية الرياضية باإلسكندرية ،ص  .193يامع دمكاف ،م ر (.)1984
 الريعح ،سكزاف .)2002(.توظيؼ الدراما في عمميتي التعميـ والتعمـ ،مركز اثمدـ كالتيسبؽ التر كم،ال برة ،مسطبف.
 ردبـ  ،أيكر  ، 2006 ،اتيايات عض طم يامع السمبمايب يدك اليشاط الرباضح  ،جامعة بابؿ ، )5( 2ص  ،60-50العراؽ.
 الر بعاف ،مكاطؼ .)2007 (.أثر برنامج متنوع ( ألعاب ،مسابقات ،دراما ) عمى بعض القدراتالحركية واالنفعالية لدى الطفاؿ مف ذوي صعوبات التعمـ في الصؼ الثالث والرابع الساسي في مدينة
عماف  ،رسال دكتك ار غبر ميشكرة ،اليامع األرديب  ،مماف.
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 الرشداف ،رايب مبسا  .)2005(.اثر طريقة الدراما التعميمية في تحصيؿ طمبة الصؼ الخامسواالحتفاظ بالتعمـ في مبحث التربية االجتماعية والوطنية ،رسال مايستبر غبر ميشكرة ،يامع آؿ
ال بت ،األردف.
 -رضا ،إسمامبؿ .)2008 (.تأةبر استالداـ عض أسالبب تدربس التر ب الرباضب

ح تعمـ عض

مإلارات كرة البد ،مجمة عموـ التربية الرياضية ،)1( 9،ص .34-1
 زغمكؿ ،مدمد .)2004(.تكنولوجيا إعداد وتأىيؿ معمـ التربية الرياضية ،ط ،2دار الك اء ،اثسكيدرب ،م ر.
 زبتكف ،مابش.)2005(.أساليب تدريس العموـ ،دار الشركؽ لميشر كالتكزبع ،مماف ،األردف. زبف الدبف ،يشاـ .)2008(.التربية المسرحية ،ط ،1دار الفا ار ح ،بركت. -سكس ،ي ر الدبف .)2003(.الدراما والطفؿ( ،تريم  :أمؿ

دتح) ،ط ،1مالـ الكتب ،ال ايرة ،م ر.

 سمبماف ،يابؼ ادمد .)2005(.تعمـ الطفاؿ الدراما ،المسرح ،الفنوف التشكيمية ،الموسيقى ،ط ،1دارال فاء ،مماف ،األردف.
 شربؼ ،بالاؿ .)2008(.اثر استخداـ طريقة العصؼ الذىني في اكتساب الجوانب المعرفية والمياريةوتنمية االتجاىات نحدو درس التنس ،رسال مايستبر غبر ميشكرة ،يامع أر بؿ ،العراؽ.
 -ال بفح ،ماطؼ .)2009( .المعمـ واستراتيجيات التعمـ الحديث ،دار أسام لميشر كالتكزبع ،مماف.
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 -الضمكر ،يشاـ ،ت دف،

دح ،مكيكح ،رغدة ،طراكي  ،ط  .)2011(.اةر د

التر ب الرباضب

ح الكشؼ مف السمكؾ العدكايح المفظح كالمادم لدل طم ال ؼ التاسع األساسح ح مدا ظ الكرؾ،
مجمة جامعة النجاح لألبحاث ،ميمد  ،)9(25ص .2057 -2487
 الطكبؿ ،دسف ( .)2001تأثير تدريس مساؽ مبادئ التربية الرياضية عمى تغيير االتجاىات لدىطمبة جامعة مؤتة نحو التربية الرياضية .مؤت لم دكث كالدراسات.109 -87 ،)4( 16 ،
 مفاي  ،مزك ،كاليبش ،بكسؼ .)2009(.التدريس والتعميـ بالدماغ ذو الجانبيف ،ط ،1دار الة ا ،مماف ،األردف.
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ممحؽ (:).
دليؿ المعمـ في تدريس الطريقة االعتيادية
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
م دم :
بتػراكد إلػػا أذيػػاف الكةبػربف ميػػا ميػػد سػػماع تع بػػر (التر بػ الرباضػػب ):مالتمؼ أيػكاع الرباضػػبات كالتمربيػػات
ال ديب مع إيمالإلـ لميايب اليظرم ح ذلؾ التع بر.
التر ب الرباضب لبست ميرد تمربيات كالعاب رباضب كما بظف المعظـ إيما يح التر ب الشامم لمفرد مػف
يمبع اليكادح ال ديب كالدركب كااليتمامب ,كما تسامد مما االرت اء المستكل المعر ح كالة ا ح االتدؼ
ألكاف األيشط الرباضب كتعدديا.
التر ب الرباضب ال تإلدؼ إلا تككبف الفرد مف اليادب اليسمب

ط كلبس يك غرضػإلا األكدػد كاألساسػح

ػػؿ أف أغ ارضػػإلا أسػػما كاشػػمؿ  ,إلػػح تسػػعا إلػػا تكػػكبف الفػػرد تككبيػػا متزيػػا مػػف يمبػػع يكادب ػ اليسػػمايب
كالالم ب كالع مب كااليتمامب كاليفسب كأبضا المعر ب .
كيذا ضد مما بكتس الفرد مف معمكمات تتعمؽ ال د كالتعامؿ مع أ راد ميتمع .
ممػػا س ػ ؽ بت ػػبف ليػػا أف مػػادة التر بػ الرباضػػب لبسػػت ميػػرد تمربيػػات كالعػػاب كمػػا بظػػف المعظػػـ إلػػح دػػر
كاس ػػع كمػ ػزبج ػػبف الم ػػادة اليظرب (المعر بػ ػ ) كالعممبػ ػ  ،كال ػػر ط ػػبف الي ػػاي بف مإل ػػـ ي ػػدا ،الياي ػػب اليظػ ػرم
كالعممػػح إيمػػا يمػػا تسػػماف بيػػب أال بفترتػػا كمػػف كيإل ػ يظػػر ال ادػػث أف التركبػػز ممػػا اليايػػب اليظػػرم ػػح
التر ب الرباضب مإلـ كما يك داؿ اليايب العممح الذم يؿ ايتمػاـ معممػح التر بػ الرباضػب مي ػب ممبػ
مع إيمالإلـ لميايب اليظرم كالذم بوفؿ المعظـ أيمب إر ات اليايب العممح مف مادة التر ب الرباضب .
مػػف ييػػا يػػاءت لم ادػػث ك ػرة ت ػػمبـ كدػػدة تر ب ػ رباضػػب تػػدرس ػػح ال ػػؼ دالإلػػا كدػػاؿ ػػاتح الم ػكاد
الدراسب .
كتد تـ ت ػمبـ يػذ الكدػدة عيابػ عػد تػرة مػف ال دػث كالتمدػبص دبػث تضػميت يػذ الكدػدة سػت مفػايبـ
رباضػب ذات

ػم كةب ػ

عضػإلا لبػػتـ تعمبمإلػا لطم ػ ال ػػؼ الةػامف األساسػػح كتػد تػـ ايت ػػاء يػذ المفػػايبـ
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عياب دبث تياسب المستكل العمرم لطدب تمؾ المردم كايتماماتإلـ الرباضب  ،يذا كتد ػبف ال ادػث ػح
كػػؿ درس مػػف يػػذ الكدػػدة كػػؿ مػػا بمػػزـ المعمػػـ كمػػا تػػد بتسػػاءؿ مي ػ مػػف زمػػف لمػػدرس كالكسػػائؿ كاألدكات
المستالدم ككذلؾ األيداؼ كالمدتكل كتد بف طرب التدربس التف بؿ.
يذا كتد تضميت الكددة المفايبـ التالب كالتح تسمإلا ال ادث دسب رؤبت كال رت الطكبم ح التدربس إلا
اةيتح مشرة د

كيذ المفايبـ يح:

تمػػؽ الميا سػ  ،كالعيػػؼ الرباضػػح ،كالتع ػػب الرباضػػح ،كالعػػدكاف الرباضػػح ،الشػػوب الرباضػػح ،الميشػػطات
الرباضب .
رايبػا مػػف اهلل تعػػالا أف أكػػكف تػػد ك ػػت ػػح ايت ػػاء المفػػايبـ كت ػػمبـ الػػدركس كتكضػػبح كػػؿ مػػا بمػػزـ المعمػػـ
لتدربس يذ الكددة.
كاهلل كلح التك بؽ(.ال ادث)
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الدرس الوؿ :الحصة الولى (قمؽ المنافسة)
الوسائؿ والدوات المستخدمة:السبورة والطباشير
الزمف:حصة واحدة.
الىداؼ:
أف بكضح الطالب مفإلكـ تمؽ الميا س .
أف بذكر الطالب أتساـ تمؽ الميا س .
أف بكضح الطالب الم

كد أتساـ تمؽ الميا س .

أف بعدد الطالب مظاير ال مؽ السم ح.
المحتوى :
مفإلػػكـ تمػػؽ الميا س ػ  :كيػػك دػػا ز بكػػكف إمػػا ابيا بػ ػا أك سػػم با دسػػب مسػػتكا كيػػك ب ػرت ط إلػػا دػػد ك ب ػػر
الالكؼ.
أتساـ تمؽ الميا س :
*القمؽ االيجابي :الذم بد عؾ لأل ضؿ كبدفزؾ.
*القمؽ السمبي :الذم بر كؾ كبؤةر مما أدائؾ.
*مظاىر القمؽ السمبي وىي:
 -1التكتر كال ك ا لبم الميا س .
 -2سرم ي ضات ال مب.
 -3كةرة التفكبر.
 -4التشتت.
 -5الضبؽ.
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الساليب والنشطة:
اكالن :التمييد كتككف مدت ( 5دتائؽ):
ب كـ المعمـ تإلبئ الطدب لمكضكع الدرس اليدبد عيكاف(تمؽ الميا س ) كذلػؾ مػف طربػؽ مػرض م طػع
بدبك ت بر بكضح ب مفإلكـ ال مؽ لطد .
ةايبا :العرض كتككف مدت ( 25دتب ):
.1ب كـ المعمـ الدؿ العرض مياتش م طع الفبدبك الذم مرض أماـ الطدب كبسػألإلـ ممػا شػايدك الػدؿ
الفبمـ كما إذا استطامكا التك ؿ لمفإلكـ ال مؽ شكؿ ماـ
.2ب كـ المعمـ الددبث مف مكتؼ دبػاتح بسػ ب ال مػؽ التيا سػح لػدل اثيسػاف دبػث بسػألإلـ مػف شػعكريـ
تيػػا يػػذا المكتػػؼ بيمػػا بػػدكف عػػض األ كػػار ممػػا الس ػ كرة مػػف الػػدؿ إيا ػػات عػػض الطػػدب لبتك ػػمكا
اليإلاب إلا تعربؼ تمؽ الميا س كيك(دا ز بككف إمػا سػم ح أك ابيػا ح دسػب مسػتكا كيػك بػرت ط إلػا دػد
ك بر الالكؼ).
.3ب ػكـ المعمػػـ تمالػػبص التعربػػؼ ممػػا السػ كرة كبطمػػب مػػف أكةػػر مػػف طالػب تردبػػد ذلػػؾ التعربػػؼ أمػػاـ بػ
الطم لبتأكد مف ك كؿ المفإلكـ إلبإلـ .
.4بتطرؽ المعمـ عديا إلا أتساـ تمؽ الميا س دبث ب كـ المعمـ طرح أسئم سا رة مما طد مةؿ :
 يؿ مايبت بكما مف ال مؽ؟ اذكر مكتفا أك دادة تعرضت بإلا لم مؽ؟ يؿ كاف ذلؾ ال مؽ ذا ائدة اليس لؾ؟ يؿ كايت يتائي مدمكدة؟كيكذا بستمر المعمـ طرح األسػئم دتػا بتك ػؿ مػع طد ػ إلػا أتسػاـ ال مػؽ التػح يػح م ػارة مػف تسػمبف:
ميإلا أ .ما يك سم ح :كال مؽ الػذم بر كػؾ كبػؤةر ممػا أدائػؾ كبعطػح أمةمػ مػف الدبػاة .كميإلػا ب .مػا يػك
ابيا ح كالذم بد عؾ لأل ضؿ كبدفزؾ .مع إمطاء أمةم مما ذلؾ عديا ب كـ المعمـ تمالبص أتساـ ال مؽ
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ممػػا الس ػ كرة كبسػػاؿ الطػػدب م ػرة أالػػرل مػػف تمػػؾ األي ػكاع لبتأكػػد مػػف تػػدرتإلـ ممػػا تعػػداديا كبطمػػب مػػيإلـ
تمالبص ما تـ كتا ت مما الس كرة مما د اتريـ.
.5اآلف ب كـ المعمـ عدما أيإلا مفإلكـ ال مؽ كأتسام طرح مدة أسئم مما طد لبتمكيكا مػف الدلإلػا مػف
الك كؿ إلا مظاير ال مؽ السم ح كمف يذ األسئم التح بمكف لممعمـ أف بطردإلا مما الطدب :يؿ س ؽ
كاف تعرض أددكـ إلا يكع مف أيكاع ال مؽ سكاء السم ح أك االبيا ح؟ دبث بكمؼ المعمـ طم ت سرد أمةم
مف كاتع الدباة كايكا تد تعرضكا بإلا ليكع مف أيكاع ال مؽ سكاء السم ح أك االبيا ح .ةـ ب كـ سؤاؿ الطم
الػػذبف سػػردكا مكاتػػؼ كػػايكا تػػد تعرض ػكا بإلػػا لم مػػؽ السػػم ح مػػف مشػػامريـ كدػػالتإلـ آي ػذاؾ ةػػـ ب ػػكـ المعمػػـ
تمالبص أيـ تمؾ المظاير التح تك ؿ إلبإلا التعاكف مع الطدب ك يذ المظاير يح:
 -1أف بشعر اثيساف ب التكتر.
 -2كسرم ي ضات ال مب.
 -3كةرة التفكبر كالضبؽ.
دبث بدكيإلا المعمـ مما الس كرة لبتمكف يمبع الطم مف رؤبتإلا كمف ةـ تمالب إلا مما د اتريـ.
ةالةا :الخاتمة :كمدتإلا (10دتائؽ):
ب كـ المعمـ بإلا إيماؿ ما تـ الددبث مي مػع الطػدب لمتأكػد مػف أف يمبػع الطػدب تػد إلمػكا المكضػكع،
ككذلؾ اثيا مف أم أسئم تراكد أذياف الطدب.
ار عا :التقويـ :كمدت (5دتائؽ):
ب كـ المعمـ طرح أسئم دكؿ ما تـ شرد سا ا لتة بت المعمكمات لدل الطدب مةؿ:
ما يح أتساـ تمؽ الميا س ؟
كضح الم

كد كؿ تسـ مف أتساـ تمؽ الميا س ؟

مدد مظاير ال مؽ السم ح؟
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الدرس الوؿ  ،الحصة الثانية (قمؽ المنافسة)
الوسائؿ والدوات المستخدمة :السبورة والطباشير.
الىداؼ:
 أف بعدد الطالب آةار تمؽ الميا س ال ديب . أف بعدد الطالب آةار تمؽ الميا س اليفسب . أف بذكر الطالب العكامؿ المسامدة مما ظإلكر تمؽ الميا س .المحتوى:
 آةار تمؽ الميا س ال ديب كيح: اضطراب ال مب.
 ت مص المعدة.
 الشعكر اثرياؽ.
آةار تمؽ الميا س اليفسب كيح: التكتر.
 الالكؼ.
 الكآ .
 العكامؿ المسامدة مما ظإلكر تمؽ الميا س كيح: الشعكر عدـ االستعداد كاليايزب .
 التر ب األسرب .
 الدكر السم ح لممر بف.
 سم ب اثمدـ .
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الساليب والنشطة:
اكالن :التمييد كمدت ( 5دتائؽ):
ب ػػكـ المعمػػـ مرايع ػ الطػػدب الد ػ السػػا

دػػكؿ تعربػػؼ تمػػؽ الميا س ػ كأتسػػام كمظػػاير دبػػث بسػػاؿ

المعمـ طد مدة أسئم ت دبمب لبتأكد مف تمكيإلـ مػف المكضػكع الػذم تػـ شػرد ػح الد ػ السػا

كمػف

يذ األسئم التح بمكف طردإلا:
 -1مف ميكـ بعرؼ لح تمؽ الميا س ؟
 -2ل د تعر يا ح الد

السا

إلا أتساـ تمؽ الميا س مف ب كـ تعداديا أماـ زمدئ ؟

 -3لم مؽ السم ح مدة مظاير كيا تد تعرضيا لإلا ح الد

السا

ما أيـ تمؾ المظاير؟

ةايبا :العرض كتككف مدت (25دتب ):
.1دبث بكضح المعمـ ب أتساـ الميا س السم ح دبث بكضح لمطدب أف الميا س تد تككف:
أ .ديب :كمف أمراضإلا (مظايريا):
 اضطراب كممؿ ضر ات ال مب. ت م ات معكب .الشعكر اثرياؽ.ب .يفسب  :كمف أمراضإلا (مظايريا):
 الشعكر التكتر. الالكؼ كالكآ . .2عػػديا ب ػػكـ المعمػػـ تمالػػبص مػػا تػػـ الدػػدبث مي ػ مػػف مظػػاير ل مػػؽ الميا س ػ السػػم ح ممػػا الس ػ كرة أمػػاـ
الطدب دتا بتمكف اليمبع مف رؤبت ك التالح تمالب
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مما د اتريـ.

.3ةػػـ ب ػػكـ المعمػػـ إمطػػاء أمةم ػ ممػػا يػػذا اليػػكع كالميا س ػ ػػبف الم ػػح كػػاس العػػالـ لك ػرة ال ػػدـ كاأللعػػاب
االكلم ب أك المشارك ح مسا

ة ا ب أك شعرب مةد.

 .4عديا ب كـ المعمـ تكضبح العكامؿ المسامدة مما ظإلػكر يػذا ال مػؽ ،كميإلػا :مػدـ االسػتعداد دبػث ب ػكـ
تكضبح الم

كد عدـ االستعداد (،كيك مدـ يايزب الدمب لممشػارك ) دتػا بسػتكم الطػدب ككػذلؾ

ب كـ المعمـ تكضبح دكر التر ب األسرب ح الدد مف أك زبادة ذلؾ اليكع مػف ال مػؽ كمػا لإلػا مػف دكر ػارز
ػػح ذلػػؾ الميػػاؿ ( مػػدـ تػػك بر الػػدمـ مػػف األيػػؿ كالتعزبػػز كتػػك بر األيػكاء المياسػ  ،ككػػذلؾ دكر المػػدر بف
السم ح الذم بمعب دك ار ال بمكف إغفال ح زبادة مظاير ال مؽ السػم ح زبػادة الضػوط ممػا الدم ػبف كر ػع
س ػ ؼ التكتعػػات مػػيإلـ  ،كمػػف العكامػػؿ الإلام ػ أبض ػان اثمػػدـ السػػم ح كممػػا المعمػػـ تكضػػبح ذلػػؾ لمطػػدب
ككبفب ددكة دبث بطمب مػف طد ػ طػرح أمةمػ ممػا كػؿ مامػؿ مػف تمػؾ العكامػؿ عػد االيتإلػاء مػف شػرح
العكامػػؿ المسػػامدة ممػػا ظإلػػكر ال مػػؽ السػػم ح ب ػػكـ تمالػػبص مػػا تػػـ شػػرد ممػػا الس ػ كرة كبكمػػؼ الطػػدب
تمالب

مما د اتريـ كذلؾ.

ةالةا :الخاتمة :كمدتإلا(10دتائؽ):
دبث ب كـ المعمـ مسامدة الطدب إيماؿ ما تـ الدػدبث ميػ الػدؿ الد ػ كالكتػكؼ ممػا أم مفإلػكـ أك
سؤاؿ ميد الطدب كتكضبد لإلـ.
ار عا :الت كبـ :كمدت (5دتائؽ):
ب كـ المعمـ طرح مدة أسئم ل باس مدل استبعاب الطدب لما تـ شرد الدؿ الد
 اذكر آةار تمؽ الميا س ال ديب .؟ اذكر آةار تمؽ الميا س اليفسب .؟ -اذكر أيـ العكامؿ المسامدة مما ظإلكر تمؽ الميا س ؟
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مةؿ:

الدرس الوؿ  ،الحصة الثالثة (قمؽ المنافسة)
الوسائؿ والدوات المستخدمة :السبورة والطباشير.
الىداؼ:
 أف بعدد الطالب داالت تمؽ الميا س الرباضب . -أف بكضح الطالب الم

كد كؿ دال مف داالت تمؽ الميا س الرباضب .

 أف بذكر الطالب أسالبب مدج تمؽ الميا س . أف ب ترح الطالب أسالبب لـ برد ذكريا ح الدرس.المحتوى:
 داالت تمؽ الميا س الرباضب : -1دال تمؽ ما ت ؿ ال داب كتددث ت ؿ اشتراؾ الدمب ح الميا س .
 -2دال تمؽ أةياء الميا س كتددث أةياء الميا س كالدلإلا.
 -3دال تمؽ ما عد الميا س كتددث عد االيتإلاء مف الميا س كظإلكر يتبيتإلا.
 أسالبب تسامد ح الدد مف تمؽ الميا س كيح: التعزبز االبيا ح.
 كضع أيداؼ كاتعب .
 اثرشاد اليمامح...مداضرات كيدكات.
 اثمدـ االبيا ح.
 مرض أ دـ كيماذج ابيا ب .
 التذكبر ال بـ الدبيب .
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الساليب والنشطة:
أكالن :التمإلبد :كتككف مدت ( 5دتائؽ):
ب ػػكـ المعمػػـ اسػػتدماء ال ػرات الطػػدب السػػا

دػػكؿ الػػدركس السػػا

كذلػػؾ طػػرح مػػدة أسػػئم دػػكؿ مػػا تػػـ

شرد .
بكتب المعمـ ميكاف الدرس مما الس كرة(داالت تمؽ الميا س الرباضب )
كبكضح لمطدب الم

كد العيكاف .

ةايبان :العرض كتككف مدت ( 25دتب ):
.1ب ػكـ المعمػـ ت سػبـ السػ كرة إلػا ةػدث أتسػاـ دبػث بكػكف ال سػـ األكؿ لمدػدبث مػف الدالػ األكلػا كيػػح:
دالػ تمػؽ مػا ت ػؿ ال دابػ دبػث تدػدث ت ػؿ اشػتراؾ الدمػب ػح الميا سػ .كبكػكف ال سػـ الةػايح مػف السػ كرة
لمددبث مف الدال الةايب مف داالت ال مؽ كيح :دال تمؽ أةياء الميا س كالتػح تدػدث أةيػاء الميا سػ أمػا
ال سـ الةالث كاألالبر مف الس كرة بككف لتمالبص ما تـ تعمم مف اليكع الةالث مف داالت
ال مؽ كيك :دال تمؽ ما عد الميا س كالتح تددث عد االيتإلاء مف الميا س كمعر اليتبي .
 .2عػد مػػرض يػػذ الدػػاالت ب ػػكـ المعمػػـ االسػػتماع إلػػا آراء الطم ػ دػػكؿ كبفبػ الدػػد كابيػػاد أسػػالبب لمدػػد
مف تمؽ الميا س ةـ بستعرض إيا ات الطم كبدكف أيمإلا مما الس كرة مما شكؿ ي اط ميإلا:
 استالداـ أسالبب التعزبز االبيا ح. كضع أيداؼ كاتعب . اثرشاد االيتمامح م د مؤتمرات كيدكات لمددبث مف المكضكع كتأةبرات . تفعبؿ دكر اثمدـ االبيا ح ح الدد مف تمؾ الظايرة.111

 مرض أ دـ كيماذج ابيا ب . التذكبر ال بـ الدبيب كما بدمك ل الدبف مف ي ذ لتمؾ السمككبات.ةالةا :الخاتمة :كمدتإلا(5دتائؽ):
دبث ب ػكـ المعمػـ مػع طم تػ إيمػاؿ مػا تػـ الدػدبث ميػ الػدؿ الد ػ كمداكلػ الكتػكؼ ممػا استفسػارات
الطدب كتكضبدإلا لإلـ.
ار عا :التقويـ :كمدت ( 10دتائؽ):
ب كـ المعمـ طرح أسئم متيكم كميإلا:
 اذكر داالت تمؽ الميا س مع تكضبح زمف ددكث كؿ ميإلا؟ اتترح أسالبب أالرل لمدد مف تمؽ الميا س غبر التح تـ ذكريا ؟-

ح رأبؾ أم األسالبب المذككرة ح الدد مف تمؽ الميا س أكةر اممب كتأةبرا؟

 ممؿ :بعت ر اثمدـ السم ح مف العكامؿ المسامدة مما ظإلكر تمؽ الميا س ._________________________________________
الدرس الثاني  :الحصة الولى (العنؼ الرياضي)
الدوات :السبورة والطباشير ،صور يدور موضوعيا حوؿ العنؼ الرياضي بأنواعو.
الزمف :حصة واحدة.
الىداؼ:
 أف بعرؼ الطالب العيؼ الرباضح . أف بذكر الطالب أطراؼ العيؼ الرباضح. أف بذكر الطالب مظاير العيؼ الرباضح. أف بعطح الطالب أمةم مما العيؼ المفظح كالعيؼ االيتمامح كالعيؼ المادم.112

المحتوى:
 مفإلكـ العيؼ الرباضح:االستالداـ غبر المشركع كغبر ال ايكيح لم كة كا أشكالإلا طرب

م الغ بإلا .

 أطراؼ العيؼ الرباضح: -1الدم كف داالؿ الممعب.
 -2المتفريكف.
 -3بف الدم بف كالمتفريبف داالؿ الممعب كالاري .
 مظاير العيؼ الرباضح : -1ميؼ لفظح مةؿ الشتائـ كالتإلكـ.
 -2ميؼ مادم مةؿ الضرب كالتدمبر.
 -3ميؼ ايتمامح مةؿ الشوب.

الساليب والنشطة:
أكالن :التمييد كتككف مدت ()5دتائؽ:
ب دأ المعمـ عرض ميمكم مف ال كر التح تع ر مف العيؼ الرباضح كبطمب مف الطدب اليظر إلبإلا ةـ
بعطح الفر

لطال بف أك ةدة طدب لمتع بر مما تتضمي يذ ال كر كما ترمز إلب .

ةايبان :العرض كتككف مدت ()25دتب :
.1مف الدؿ يذ الم دم بدالؿ المعمـ إلا مكضكع الدرس كيك (العيػؼ الرباضػح) ،كب ػكـ كتا ػ العيػكاف
مما الس كرة ،كمػف ةػـ بطمػب مػف الطػدب التع بػر مػف مفإلػكـ العيػؼ الرباضػح بيمػا ب ػكـ يػك أةيػاء إيا ػ
الطػػدب تػػدكبف الكممػػات المفتادب ػ التػػح طردإلػػا الطػػدب ممػػا طػػرؼ مػػف الس ػ كرة عػػد ذلػػؾ ب ػػكـ المعمػػـ
ت دبح اثيا ات كايت اء أ ضؿ تعربؼ ككتا تػ ممػا السػ كرة شػكؿ كاضػح أمػاـ الطػدب كيك(االسػتالداـ
غبر المشركع كغبر ال ايكيح لم كة كا إشكالإلا طرب
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م الغ بإلا ).

.2ب ػػدـ المعمػػـ لمعي ػكاف الفرمح(أط ػراؼ العيػػؼ الرباضػػح)كالتالح :أف كػػؿ ميػػؼ ب ػػع ػػبف طػػر بف أك أكةػػر
كك ػػذلؾ الد ػػاؿ اليسػ ػ لمعي ػػؼ الرباض ػػح ،كبس ػػاؿ الط ػػدب السػ ػؤاؿ الت ػػالح :ػ ػرأبكـ م ػػف ي ػػـ إط ػػراؼ العي ػػؼ
الرباضػػح ػػح أم لع ػ رباضػػب كبعطػػبإلـ مػػدة دتب ػ لمتفكبػػر ةػػـ ب ػػدأ تم ػػح اثيا ػػات مػػف الطػػدب ،تم ػػح
اثيا ات مف الطدب ب كـ تكضبح أف لمعيؼ الرباضح مدة أطراؼ كتككف مما اليدك التالح:
أ .الدم كف داالؿ الممعب مف كد الفرب بف.
ب .المتفريكف بف مؤبد لفربؽ كمعارض لمفربؽ اآلالر.
ج .العيؼ بف الدم بف كالمتفريبف داالؿ الممعب كالاري .
د .بف الدم بف كالدكاـ.
ق .بف اليمإلكر كالدكاـ.
ك .اثداربكف.
.3ب ػػكـ المعمػػـ ػػالريكع إلػػا مػػرض ال ػػكر التػػح كػػاف تػػد مرضػػإلا ػػح دابػ الد ػ كبكتػػب ممػػا الس ػ كرة
السؤاؿ التالح:
 مايح مظاير العيؼ الرباضح دسب ما تع ر مي ال كر التح أمامؾ؟؟دبث بع ر الطم مما بركي ح ال كر مف مظاير لمعيؼ الرباضح كيح تتمةؿ ح:
*العيؼ المفظح :مةؿ الشتائـ المفظ أك اثشارة كالتإلكـ.
*العيػػؼ المػػادم :الػػذم بتمةػػؿ مػػف الػػدؿ ال ػػكر الضػػرب كاالمتػػداء اليسػػدم كالتػػدمبر كاالمتػػداء ممػػا
الممتمكات العام .
*العيؼ االيتمامح :مةؿ الشوب كادداث الفكضا.
.4مف الدؿ طرح يذ المظاير ب كـ المعمـ ت سبـ ال ؼ لةدة أتساـ كبكمؼ كؿ ميمكم إمطاء أمةمػ
مف مظإلر مف مظاير العيؼ مف الدؿ مشايدتإلـ لأللعاب كالم اربات الرباضب .
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ةالةا :الالاتم كتككف مدتإلا(10دتائؽ):
بطمب المعمـ مف الطم تمالبص األ كار األساسب التح طردت الدؿ الدرس كب كـ يك كتا تمؾ األ كػار
مما الس كرة شكؿ مرتب ككاضح كح ب كـ الطدب تمالب إلا مما د اتريـ.
ار عا :التقويـ كتككف مدت (5دتائؽ):
كبككف ت كبـ ما تـ تعمم ح الدرس مف الدؿ طرح األسئم التالب :
.1ماالذم يعيب العيؼ الرباضح؟
.2اذكر اطراؼ العيؼ الرباضح؟
.3مايح مظاير العيؼ الرباضح؟
.4أمط مةاال مما كؿ يكع مف أيكاع العيؼ الرباضح؟

الدرس الثاني :الحصة الثانية (العنؼ الرياضي)
الدوات :السبورة والطباشير.
الزمف :حصة واحدة.
الىداؼ:
 أف بتعرؼ الطالب مما أس اب ظايرة العيؼ الرباضح. أف بذكر الطالب دريات العيؼ ح األيشط الرباضب . أف بعطح الطالب أمةم مما كؿ دري مف دريات العيؼ ح األيشط الرباضب . أف بستيتج الطالب عض األسالبب كالالطكات لمدد مف ظايرة العيؼ الرباضح.115

المحتوى:
 أس اب ظايرة العيؼ الرباضح:تم الكمح ميد الرباضببف ،دػدة الميا سػات ،االيتمػاـ اثمدمػح الم ػالغ ػح الميا سػات ،التعػرض
لمظمـ ،مدـ الكمح ميد مسئكلح األيدب .
 دريات العيؼ ح األيشط الرباضب :الدري ال

كل لمعيؼ  :مةؿ المدكم  ،كالم ارم  ،كاليكدك

الدري المتكسط لمعيؼ  :مةؿ كرة ال دـ ،ككرة السم  ،ككرة البد
الدري الميالفض ( ش المعدكم ) لمعيؼ  :تيس الطاكل  ..التيس األرضح  ..الس اد .

الساليب والنشطة:
أكال :التمإلبد كتككف مدت (5دتائؽ):
دبػػث ب ػػكـ المعمػػـ كتا ػ العي ػكاف ممػػا الس ػ كرة (العيػػؼ الرباضػػح) عػػد ذلػػؾ ب ػػكـ مرايع ػ مػػا تػػـ
إمطػػاؤ ػػح الد ػ السػػا

دػػكؿ العيػػؼ الرباضػػح كالتأكبػػد ممػػا مفإلػػكـ العيػػؼ الرباضػػح دبػػث

بطرح األسئم التالب لبرايع معمكمات الطدب السا :
 ما يك العيؼ الرباضح؟ ما يح مظاير العيؼ الرباضح كما يح أط ار ؟ةايبا :العرض :كتككف مدت (25دتب ):
.1ب ػػكـ المعمػػـ الػػدؿ الع ػرض طػػرح ال ضػػب التالب ػ لبياتشػػإلا الطػػدب كيػػح دػػكؿ أس ػ اب ظػػايرة
العيػػؼ الرباضػػح كبأالػػذ آراء الطم ػ دػػكؿ ذلػػؾ المكضػػكع كبكتػػب األ كػػار األساسػػب التػػح بطردإلػػا
الطػػدب ممػػا الس ػ كرة كمػػف ةػػـ بيػػاتش يػػذ األ كػػار كبػػتـ االتفػػاؽ ممػػا األس ػ اب الد ب ب ػ لظػػايرة
العيؼ الرباضح كالتح تتمةؿ ح-:
أ .تم الكمح ميد الرباضببف.
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ب .ددة الميا سات الرباضب .
ج .اثمدـ السم ح.
د .التعرض لمظمـ أم شكؿ كاف.
ق .مدـ الكمح ميد مسئكلح األيدب .
 .2ب دـ المعمـ لمعيكاف الفرمح (دريات العيؼ ح األيشط الرباضػب ) ،كذلػؾ ػاف ب ػبف المعمػـ أف
العيؼ بتفاكت ح دريت كم دار دسب يكع المع الرباضب كمف ةـ بطرح السػؤاؿ التػالح :مػا يػح
األلعاب الرباضب التح تتكتع أف تدتؿ أمما دري مف دريات العيؼ؟
ما يح األلعاب التح تمبإلا مف دبث شدة العيؼ الذم بتمةؿ بإلا؟
رأبؾ أم األلعاب التح تككف بإلا شدة العيؼ اتؿ ما بمكف؟
.3م ػػف ال ػػدؿ إيا ػػات الطم ػ ػ كالي ػػاش كالدػ ػكار ال ػػذم ب ػػدكر ػػبف الط ػػدب أيفس ػػإلـ ك ػػبف الط ػػدب
كمعممإلـ بتك مكا اليإلاب إلا أف لمعيؼ ح األيشط الرباضب بتمةؿ ح ةدث دريات كيح:
* الدري ال

كل لمعيؼ مةؿ المدكم كالم ارم كاليكدك.

* الدري المتكسط لمعيؼ كالذم بككف ح كرة ال دـ ككرة السم ككرة البد.
* الدريػ ػ الميالفضػ ػ أك شػ ػ المعدكمػ ػ لمعي ػػؼ كالتػ ػػح تتمة ػػؿ ػػح الع ػػاب مة ػػؿ الت ػػيس األرضػػػح
كالس اد .
 .4ب كـ المعمـ طرح ال ضب التالب لبياتشإلا مع الطدب كيح كبؼ بمكييا الدد مف ظايرة العيؼ
ػػح األلعػػاب الرباضػػب كبأالػػذ آراء الطػػدب ك إيا ػػاتإلـ كب ػػكـ تػػدكبيإلا ممػػا السػ كرة دتػػا بتك ػػمكا
إلا عض األسالبب كاثيراءات التح مػف شػايإلا أف تدػد مػف العيػؼ الرباضػح كمػف يػذ األسػالبب
كاثيراءات:
 .1العمؿ مما زبادة الكمح لدل الرباضببف كذلؾ ع د دكرات كيدكات إلذا الال كص.
 .2تشيبع اثمدـ االبيا ح الذم مف شاي أف بككف كسبم لمدد مف يذ الظايرة السم ب كمػا لإلػا
مف آةار غبر مدمكدة م ايا.
 .3العمؿ مما زبادة الكمح ميد مسػئكلح األيدبػ كتة ػبفإلـ إلػذا الشػأف أليػ لإلػـ الػدكر ال ػارز إلػذا
الال كص.
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ةالةا :الخاتمة كتككف مدتإلا (10دتائؽ):
كب ػػكـ بإلػػا المعمػػـ مسػػامدة طد ػ تمالػػبص األ كػػار األساسػػب التػػح يكتشػػت ال ػدؿ الد ػ بيمػػا
بمال إلا المعمـ مما الس كرة أك بكمؼ ادد الطدب ممف بمتمككف مكي الالط اليمبؿ اف بمالػص
تمؾ األ كار مما الس كرة كب كـ ب الطم

كتا تإلا ح د اتريـ.

ار عا :التقويـ كتككف مدت (5دتائؽ):
كبمكف لممعمـ أف ب كـ مدل تد ؽ أيداؼ درس مف الدؿ طرح األسئم الالتامب التالب -:
 .1بف أس اب ظايرة العيؼ الرباضح؟
.2ما يح دريات العيؼ الرباضح ح األيشط الرباضب ؟
.3أمط مةالبف مما كؿ دري مف دريات العيؼ ح األيشط الرباضب ؟
.4أمط ةدة أسالبب أك إيراءات مف شايإلا أف تدد مػف ظػايرة العيػؼ الرباضػح غبػر التػح كردت
ح الدرس؟

الدرس الثالث :الحصة الولى (التعصب الرياضي)
الدوات :السبورة والطباشير.
الزمف :حصة واحدة.
الىداؼ :
 أف بكضح الطالب مفإلكـ التع ب الرباضح. -أف بعطح الطالب أمةم مما

كر التع ب الرباضح.

 -أف بعدد الطالب طرؽ الدد مف ظايرة التع ب الرباضح.
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المحتوى:
 مفإلكـ التع ب الرباضح:يك االتيا كالدػب كالمبػؿ الم ػالغ ػ يدػك ئػ أك يمامػ أك ربػؽ مػا ممػا دسػاب الم ػادئ كال ػبـ
كاألالدؽ.
-

كر التع ب الرباضح :
درؽ أمدـ الال ـ – السب كال ذؼ بف اليمػايبر – الشػيار كالعػراؾ – ال ػراخ كالعكبػؿ كال كػاء
– التالربب كا ساد المتاير كالممتمكات

 كبفب الدد مف يذ الظايرة: الدكر االبيا ح لكسائؿ اثمدـ . -دمدت كيشرات تكمب بف الش اب الا

ح المدارس كاليامعات.

 أف بتا ع أكلباء األمكر أ يائإلـ طرب تر كب دكر معمـ التر ب الرباضب ح تكمب الطدب. -دكر سباس الدكل العام يشر الدب كالتسامح كادتراـ اآلالربف كت مإلـ.

الساليب والنشطة:
أكال :التمإلبد كتككف مدت (5دتائؽ):
دبث ب كـ المعمـ الددبث مف أيمب مكضكع البكـ كأييا يددظ دائما كتددبدا ح اآلكي األالبػرة  ،كذلػؾ
دتا بستةبر ايتماـ الطدب المكضكع الميكم طرد كالي اش دكل ح يذ الد

.

ةايبا :العرض كتككف مدت (25دتب ):
.1دبث ب كـ المعمـ ب ا تعاؿ مكتؼ؛ لبتك ػؿ الطػدب مػف الدلػ إلػا مفإلػكـ التع ػب الرباضػح كذلػؾ
كالتالح :بساؿ طد األسئم التالب  :مػف مػيكـ بشػيع ربػؽ رشػمكي ؟ مػف مػيكـ بشػيع ربػؽ م مدربػد ةػـ
ب كـ ف ؿ مشيعح الفرب بف مف عضإلـ الػ عض كػؿ مػيإلـ ػح يإلػ .كبتػا ع طػرح األسػئم ممػا الطػدب
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ػرأبكـ مػػف الفربػػؽ األتػػكل م مدربػػد آـ رشػػمكي ؟ كأم الف ػرب بف بسػػتدؽ أف بكػػكف ػػح ال ػػدارة؟ ييػػا ممػػا
المعمػػـ أف بتكتػػع اي ػ سػػكؼ تعمػػك أ ػكات طد ػ كبدتػػد الي ػػاش ػػبف كػػد الف ػرب بف ػػبف مشػػيع لمفربػػؽ أك
معارض ل .دبث بدا ع كؿ طرؼ مف رب كبداكؿ االستإلاي الفربؽ اآلالر كمشيعب .
.2ييا مما المعمـ التدالؿ لفض الالدؼ كال باـ ض ط ال ؼ كتكضػبح أف مػا تػـ الػدؿ الد ػ إيمػا يػك
يكع مف التع ب الرباضح كب كـ كتا العيكاف مما الس كرة شكؿ كاضح (التع ب الرباضح).
.3ب بف المعمـ لمطدب أيإلـ شكمكا ما عمك يكع مػف أيػكاع التع ػب الرباضػح ،كب ػكـ سػؤالإلـ :مػف بعػرؼ
لح التع ب الرباضح ياء مما ما س ؽ؟
.4بسػػتمع المعمػػـ لمتعربفػػات التػػح بطردإلػػا الطػػدب دتػػا بتك ػػمكا يمبعػػا كبتف ػكا ممػػا التعربػػؼ األيسػػب
كاألدؽ ةـ ب كـ المعمـ تدكبي مما الس كرة كضػكح ك الشػكؿ التػالح :التع ػب الرباضػح يػك (:يػك االتيػا
كالدب كالمبؿ الم الغ
.5لتكضػػبح

يدك ئ أك يمام أك ربؽ ما مما دساب الم ادئ كال بـ كاألالدؽ)

ػػكر التع ػػب الرباضػػح ب ػػكـ المعمػػـ طػػرح س ػؤاؿ ممػػا الطػػدب  ،مػػاذا تتكتعػػكف أف تكػػكف

مظاير ك كر التع ب الرباضح؟؟
بداكؿ الطدب ح إيا اتإلـ أف بتك مكا ل كر كمظاير التع ب الرباضح كيح:
 درؽ أمدـ الال ـ. السب كال ذؼ بف اليمايبر. الشيار كالعراؾ. ال راخ كالعكبؿ كال كاء. التالربب كا ساد المتاير كالممتمكات..6بمالص المعمـ تمؾ ال كر كالمظػاير شػكؿ مرتػب ممػا السػ كرة كبطمػب مػف طالػب تػراءة تمػؾ المظػاير
أماـ زمدئ

كت كاضح.

.7أمػػا لتكضػػبح طػػرؽ مػػف شػػايإلا الدػػد مػػف ظػػايرة التع ػػب الرباضػػح ب ػػكـ المعمػػـ تشػػكبؿ ال ػػؼ إلػػا
ميمكمػػات دبػػث بطمػػب مػػف كػػؿ ميمكمػ كتا ػ عػػض االتت اردػػات التػػح بعت ػػدكف أف مػػف شػػايإلا الدػػد مػػف
ظػػايرة التع ػػب الرباضػػح ك عػػديا ب ػػكـ ادػػد أ ػراد كػػؿ ميمكمػ
بدكيإلا المعمـ مما طرؼ مف الس كرة .
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ػراءة الم تردػػات التػػح تك ػػمكا إلبإلػػا بيمػػا

.8ب كـ المعمـ ك االشتراؾ مع ب الطدب االتفػاؽ ممػا أييػع الطػرؽ كاألسػالبب تمػؾ ةػـ تػتـ كتا تإلػا أمػاـ
الطدب مما الس كرة كبطمب المعمـ مف ادد طد تراءتإلا أماـ زمدئ .
كيذ األسالبب يح:
 الدكر االبيا ح لكسائؿ اثمدـ . -دمدت كيشرات تكمب بف الش اب الا

ح المدارس كاليامعات.

 أف بتا ع أكلباء األمكر أ ياءيـ طرب تر كب . دكر معمـ التر ب الرباضب ح تكمب الطدب. دكر سباس الدكل العام يشر الدب كالتسامح كادتراـ كت ؿ اآلالربف.ةالةا :الخاتمة كتككف مدتإلا ( 10دتائؽ):
دبػػث بػػتـ بإلػػا إيمػػاؿ كػػؿ مػػا تػػـ الدػػدبث مي ػ الػػدؿ الد ػ كبػػتـ تمالػػبص الػػدرس كػػامد ك شػػكؿ مرتػػب
ككاضح أماـ الطدب مما السػ كرة لب كمػكا بمػا عػد تمالب ػ ممػا د ػاتريـ كمرايعتػ كالسػؤاؿ ممػا لػـ بػتـ
إلم أـ الفكرة التح لـ ت ؿ عد.
ار عا :التقويـ كتككف مدت (5دتائؽ):
دبث بطرح ب المعمـ األسئم كالتدرب ات التالب لبتأكد مف تد بؽ أيداؼ الدرس كيذ األسئم يح-:
.1ماذا ي

د التع ب الرباضح؟

.2ما ال كر التح تتراكد إلا مالبمتؾ ميد سمامؾ م طمح(التع ب الرباضح)؟
.3اتترح طرتا مف شايإلا أف بككف لإلا األةر االبيا ح لمدد مف ظايرة التع ب الرباضح؟
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الدرس الرابع  :الحصة الولى (العدواف)
الدوات :السبورة والطباشير.
الىداؼ:
 -أف بكضح الطالب الم

كد العدكاف

 -أف بكضح الطالب الم

كد العدكاف الرباضح.

 -أف بعدد الطالب

ف مام .

كر كأشكاؿ العدكاف الرباضح.

 أف بعطح الطالب أمةم مما أشكاؿ العدكاف الرباضح.المحتوى :
 مفإلكـ العدكاف شكؿ ماـ.يك سمكؾ ديح أك لفظح مكي ثبذاء شالص آالر.
 مفإلكـ العدكاف الرباضح.يك سمكؾ بإلدؼ إلا إ ا أك مداكل إ ا الدمب أك إدداث ضرر كابذاء الميا س.
-

كر كأشكاؿ العدكاف الرباضح.
التإليـ – االمتداء – االدتكاؾ ال ديح – االدتكاؾ المفظح.

الساليب والنشطة :
أكال :التمييد كتككف مدت ( 5دتائؽ):
-

ب ػػكـ المعمػػـ تإلبئ ػ الطػػدب لمػػدرس اليدبػػد كيػػك العػػدكاف الرباضػػح مػػف الػػدؿ كتا ػ العي ػكاف ممػػا

الس كرة كطرح سؤاؿ مما الطدب  :ما الم
-

كد العدكاف شكؿ ماـ؟

ب دأ الطدب مداكل اثيا مف السػؤاؿ كأم كممػ أك كػرة تكػكف ترب ػ مػف ال ػكاب ب ػكـ المعمػـ

كتا تإلا مما الس كرة.
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-

ب كـ المعمـ يمع أ كار كآراء الطدب كتمالب إلا تعربؼ كادد لمفإلكـ العدكاف كب كـ المعمـ كتا

تعربؼ العدكاف مما الس كرة كيك  (:يك سمكؾ ديح أك لفظح مكي ثبذاء شالص آالر).
ةايبا :العرض كتككف مدت ( 25دتب ):
.1ب كـ المعمـ ييا طرح سؤاؿ آالر مما الطدب كيك  :مف الدؿ تعربؼ العدكاف شكؿ ماـ يؿ يستطبع
معر ػ الم

ػػكد العػػدكاف الرباضػػح  ,ب ػػدأ الطم ػ اثيا ػ ةػػـ ب ػػكـ المعمػػـ كتا ػ التعربػػؼ ممػػا السػ كرة ،

العػػدكاف الرباضػػح يػػك (يػػك سػػمكؾ بإلػػدؼ إلػػا إ ػػا أك مداكل ػ إ ػػا الدمػػب أك إدػػداث ضػػرر كابػػذاء
الميا س).
.2بطمب المعمـ مف الطدب ي ؿ ما تـ كتا ت مما الس كرة مما د اتريـ.
.3بيت ؿ المعمـ عديا إلا

كر كأشكاؿ العدكاف الرباضح كالتح بمارسإلا الرباضػبكف ػح الرباضػ كبكت إلػا

مما الس كرة كيح :
التإليـ  ،االمتداء  ،االدتكاؾ ال ديح  ،االدتكاؾ المفظح.
.4بطمػػب المعمػػـ مػػف الطػػدب طػػرح أمةمػ كاتعبػ سػكاء ػػح د ػػص التر بػ الرباضػػب ػػح المدرسػ أك مػػف
الػػدؿ متا عػػاتإلـ ممػػا التمفػػاز ،كب ػػدأ الطػػدب اسػػتعراض عػػض المكاتػػؼ التػػح بعت ػػدكف أيإلػػا تمةػػؿ العػػدكاف
الرباضح أشكال المالتمف مف الدؿ الشرح السا ؽ دتا بتعزز لدبإلـ يذا المفإلكـ.
.5ب كـ المعمـ تعزبز اثيا ات كاألمةم ال دبد كتكيب األمةم الالاطئ إلا ال كاب.
.6ب كـ المعمـ كتا

عض أمةم الطدب مما الس كرة كبضبؼ لإلا عض األمةم مف ميد :
الرباض إلك مدكاف.

 -1ميدما بداكؿ أددكـ التإليـ مما زمبم ح د

 -2ميدما ب كـ المب سب كشتـ المب آالر إلك مدكاف.
 -3أم تدالؿ ميبؼ مما المب آالر

د العيؼ إلك مدكاف.

ةالةا :الخاتمة :كمدتإلا(10دتائؽ):
بطمب المعمـ مف الطدب ي ؿ ما تـ كتا ت مما الس كرة مما د اتريـ,
كبكضح المفايبـ التح لـ بفإلمإلا عض الطدب كب ؼ ميد استفساراتإلـ كبكضدإلا لإلـ.
ار عا :التقويـ :كمدت (5دتائؽ):
ب كـ المعمـ طرح مدة أسئم ح يإلاب الد

ل باس مدل استبعاب ما تـ شرد ح يذ الد
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:

 -1كضح الم
 -2ما الم

كد العدكاف ك ف مام .

كد العدكاف الرباضح؟

 -3مدد طرؽ كأشكاؿ التع بر مف العدكاف الرباضح.
 -4أمط أمةم مما كؿ مف :
اثبذاء ال ديح – اثبذاء المفظح – التإليـ
بومؽ المعمـ الد

مف الدؿ الددبث أف الد

ال ادم ستككف استكماال لممكضكع دبػث سػيتددث بإلػا

مف :
السمكؾ اليازـ – الفرؽ بف السمكؾ اليازـ كالعدكاف – أس اب السمكؾ العدكايح.

الدرس ال اربع  :الحصة الثانية (العدواف)
الدوات :السبورة والطباشير.
الىداؼ:
 -أف بكضح الطالب الم

كد السمكؾ اليازـ.

 أف بفرؽ الطالب بف العدكاف كالسمكؾ اليازـ. أف بذكر الطالب أس اب العدكاف الرباضح. أف بستيتج الطالب آلبات كطرؽ الدد مف العدكاف ياء مما أس ا .المحتوى:
السمكؾ اليازـ
يػػك السػػمكؾ الػػذم ب ػػكـ ػ الدمػػب الػػدؿ الميا سػ الرباضػػب كالػػذم بتسػػـ ػػال كة كاثرادة كالت ػػمبـ كالشػػدة
ضمف ال كايبف كالمكائح كذلؾ رغ

ح تد بؽ الفكز.

– الفرؽ بف السمكؾ اليازـ كالعدكاف -أس اب العدكاف الرباضح.
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العدواف

السموؾ الجازـ
استالداـ ال كة المشركم ح الميا س

استالداـ ال كة غبر المشركم

مدـ تك ر يب إبذاء الميا س

تك ر يب إبذاء الميا س

الإل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدؼ ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك مداكلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ الف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكز مم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا التمتع إبذاء الميا س
الميا س
مدـ ارت اط األداء الوضب
-

ارت اط األداء الوضب

أس اب السمكؾ العدكايح ميد الدم بف :

أيمب الميا س الرباضب – االدتكاؾ ال ديح ح الرباضات العيبف  -الدكاـ – المدر كف – يتبي الميا س
ح الم اراة – دال الدمب اليفسب – كسائؿ اثمدـ.
الساليب والنشطة:
أوال :التمييد كتككف مدت (5دتائؽ):
-

ب ػػدأ المعمػػـ ػػح الػػدرس مرايع ػ س ػربع لمد ػ الس ػا

كب ػػكـ طػػرح مػػدد مػػف األسػػئم لمتأكػػد مػػف

تمكف الطدب مف المعمكمات كلتد بؽ مممب الر ط ،كاألسئم يح :
-1

مف ميكـ بستطبع أف بكضح لح مفإلكـ العدكاف شكؿ ماـ؟

-2

ما يك العدكاف الرباضح؟

-3

مف ميؾ بستطبع أف بعدد لح

كر كأشكاؿ العدكاف؟

ةايبا :العرض كتككف مدت (25دتب ):
 .1ب كـ المعمـ كت مفإلكـ السمكؾ اليازـ مما الس كرة كبعر السمكؾ اليازـ
(يػك السػػمكؾ الػذم ب ػػكـ ػ الدمػػب الػػدؿ الميا سػ الرباضػػب كالػذم بتسػػـ ػال كة كاثرادة كالت ػػمبـ كالشػػدة
ضمف ال كايبف كالمكائح كذلؾ رغ

ح تد بؽ الفكز).

.2ب كـ المعمـ ييا سؤاؿ الطدب  :يؿ استيتيتـ الفرؽ بف العدكاف كالسمكؾ اليازـ ؟
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بيبب الطم مما يذا السؤاؿ كبداكؿ المعمـ الت ػاط اثيا ػات ال رب ػ أك ال ػدبد ك عػديا ب ػكـ تي بدإلػا
مف الدؿ يدكؿ.
ب ػكـ المعمػػـ كتا ػ كرسػػـ يػدكؿ ممػػا السػ كرة بكضػػح بػ الفػرؽ ػػبف السػمكؾ اليػػازـ كالعػدكاف ممػػا الشػػكؿ
التالح:
الرقـ

السموؾ الجازـ

العدواف

1

استالداـ ال كة المشركم ح الميا س

استالداـ ال كة غبر المشركم

2

مدـ تك ر يب إبذاء الميا س

تك ر يب إبذاء الميا س

3

الإلدؼ مداكل الفكز مما الميا س

التمتع إبذاء الميا س

4

مدـ ارت اط األداء الوضب

ارت اط األداء الوضب

 -بطمب المعمـ مف الطم

عد شرح اليدكؿ امد كتا الفركؽ كي مإلا مما د اتريـ.

 بطرح المعمـ سؤاؿ مما الطم  :مػف كيإلػ يظػركـ مػا يػح األسػ اب التػح بمكػف أف تكػكف كراء العػدكافالرباضح؟
ب دأ الطم

اثيا أك مداكل االيتإلاد كالتدمبؿ لإليا مف يذا السؤاؿ.

 ب كـ المعمـ تعزبز اثيا ات ال دبد ةـ ب كـ كتا أس اب العدكاف الرباضح مما الس كرة كيح أس اب السمكؾ العدكايح ميد الدم بف :-1

أيمب الميا س الرباضب .

-2

االدتكاؾ ال ديح ح الرباضات العيبف .

-3

الدكاـ.

-4

المدر كف.

-5

يتبي الميا س ح الم اراة.
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-6
-7

دال الدمب اليفسب .
كسائؿ اثمدـ.

ةالةا :الخاتمة :كمدتإلا (5دتائؽ):
 بطمب المعمـ مف الطدب ي ؿ ما تـ كتا ت مما الس كرة إلػا د ػاتريـ بيمػا ب ػكـ يػك مػرات تإلـ كتكضػبح مػالـ بتـ إلم الدؿ الد

.

ار عا :التقويـ :كمدت ( 10دتائؽ):
 ب ػػكـ المعمػػـ ومػػؽ الد ػ مػػف الػػدؿ االت ػػار ت ػػبر لبتأكػػد مػػف أف أيػػداؼ الد ػ تػػد تد ػػت كبضػػعاألسئم التالب :
 .1كضح الم

كد السمكؾ اليازـ.

 .2مف الدؿ اليدكؿ التالح بف الفرؽ بف السمكؾ اليازـ كالعدكاف:

الرتـ

العدكاف

السمكؾ اليازـ

1
2
3
4

 -3اذكر أس اب السمكؾ العدكايح لدل الدم بف
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الدرس الرابع  :الحصة الثالثة (العدواف)
الدوات :السبورة والطباشير
الىداؼ:
.1أف بكضح الطالب استراتبيبات لمدد مف السمكؾ العدكايح.
.2أف ب ترح الطالب استراتبيبات أالرل مف شأيإلا الدد مف السمكؾ العدكايح الرباضح.
المحتوى:
 .1استراتبيبات كطرؽ مكايإل العدكاف السمكؾ العدكايح:
أ .م اب الدمب الذم بسمؾ سمككا مدكايبا.
ب .التعزبز االبيا ح لدم بف الممتزمبف ال كايبف.
ج .مداس مف بشيع مما السمكؾ العدكايح مف مدر بف كادارببف كطكاتـ يب .
د .االيتماـ اليدكات كالم اءات التح تدد مف السمكؾ العدكايح.
ق .التركبز مما اثمدـ االبيا ح.
أكال :التمييد كمدت (5دتائؽ):
ب كـ المعمـ مرايع ما تـ تعمم ح الد تبف السا تبف دكؿ السمكؾ العدكايح دبػث بسػأؿ األسػئم التالبػ
لبتأكد مف يايزبتإلـ لمدرس اليدبد:
ما الذم يعيب العدكاف الرباضح؟-مدد عض

كر كأشكاؿ العدكاف الرباضح مع إمطاء أمةم مما ذلؾ؟

ما يح أس اب السمكؾ العدكايح كما ذكريا ح الدرس السا ؽ؟ةايبا :العرض (كمدت 25دتب ):
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.1بطم ػػب المعم ػػـ م ػػف الط ػػدب ع ػػد تمال ػػبص م ػػا ت ػػـ الد ػػدبث ميػ ػ ػػح الد ػػتبف الس ػػا تبف د ػػكؿ الس ػػمكؾ
العدكايح اتتراح استراتبيبات مف شأيإلا الدد مف ذلؾ السمكؾ السم ح.
.2بستمع المعمـ ثيا ات الطدب كبعزز ال ائ ميإلا كب كـ تدكبيإلا ح مكاف مياسب مف الس كرة.
 .3عد االسػتماع إلػا إيا ػات مػدد مػف الطػدب ،ب ػكـ المعمػـ تددبػد االسػتراتبيبات التػح تػـ االتفػاؽ ممبإلػا
كبشرح شحء مف االالت ار مف كؿ إستراتبيب كبياتش الطدب ح ذلؾ ،كيذ االستراتبيبات يح:
.1م اب الدمب الذم بسمؾ سمككا مدكايبا :كذلؾ ب:
 درماي مف الم اراة التالب أك عض الم اربات.
 تأيب أماـ زمدئ كالتكضبح ل الطكرة كالطا ما تاـ .
 إمطائ إيذار أك لفت يظر.
.2التعزبز االبيا ح لدم بف الممتزمبف ال كايبف كبككف التعزبز مف الدؿ:
 تعزبزيـ أماـ زمدئإلـ.

.3مداس كؿ مف بشيع مما السمكؾ العدكايح مف مدر بف كادارببف كطكاتـ يب :
 إمطائإلـ لفت يظر أك تي ب .
 أف بمتزمكا عدـ تكرار أم مظإلر مف مظاير العدكاف.
.4االيتماـ اليدكات كالم اءات التح تدد مف السمكؾ العدكايح .
.5التركبز مما دكر اثمدـ االبيا ح كالإلادؼ لما ل األةر ح الت مبؿ مف ذلؾ السمكؾ.
ةالةا :الخاتمة :كمدتإلا( 10دتائؽ):
ب كـ المعمـ تمالبص كػؿ مػا تػـ الدػدبث ميػ دػكؿ االسػتراتبيبات لمدػد مػف السػمكؾ العػدكايح ممػا السػ كرة
شػػكؿ كاضػػح كمرتػػب ،كبعطػػح الفر ػ لمطػػدب لكتا ت ػ ممػػا د ػػاتريـ ،بيمػػا بسػػامديـ بمػػا لػػـ بػػتـ إلم ػ
كب كـ تكضبد لإلـ.
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ار عا :التقويـ (كتككف مدت  5دتائؽ):
ب كـ المعمـ طرح األسئم التالب مما طد لبرل مدل تد ؽ أيداؼ الدرس:
.1اذكر ةدةا مف االستراتبيبات التح مف شأيإلا الدد مف السمكؾ العدكايح الرباضح ،كاشرح مف كاددة مف
تمؾ االستراتبيبات؟
.2اتتػػرح اس ػتراتبيبات كطػػرؽ أالػػرل غبػػر التػػح كردت ػػح الػػدرس بمكػػف أف بكػػكف لإلػػا األةػػر ػػح الدػػد مػػف
السمكؾ العدكايح الرباضح؟

الدرس الخامس :الحصة الولى (الشغب)
الدوات :السبورة والطباشير ،فيمـ فيديو.
الىداؼ:
أف بعرؼ الطالب الشوب الرباضح.أف بعدد الطالب أس اب الشوب الرباضح.أف ب ترح الطالب طرتا لمدد مف الشوب الرباضح.المحتوى:
مفإلكـ الشوب :
يػػك ذلػػؾ السػػمكؾ الػػذم ب ػػدر مػػف اليمػػايبر كالمشػػيعبف ػػح الرباضػ كالػػذم بت ػػؼ أيػ الػػارج مػػف تػػبـ
كأالدتبات كم ادئ الميتمع.
 أسباب الشغب الرياضي: -1مشكدت تتعمؽ الدكاـ.
 -2مشامر اليمايبر.
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 -3سمكؾ الدم بف.
 -4كسائؿ اثمدـ.
 -5المدر بف.
 -6رياؿ األمف .
 طرؽ الحد مف الشغب: -1أف بككف الدم بف تدكة داالؿ الممعب.
 -2أف بتعامؿ رياؿ األمف طرب غبر ميبف مع األدداث ال سبط التح تددث بف اليمايبر.
 -3التكمب اثمدمب لميمايبر.
 -4تفعبؿ ال كايبف كالع ك ات دؽ المالالفبف.
 -5أف بمارس الدكاـ دكريـ دت كدبادب .
الساليب والنشطة:
أوال :التمييد كتككف مدت (5دتائؽ):
ب كـ المعمـ عرض م طع بدبك بككف مكضكم مف الشوب الرباضح,دبث بساؿ الطدب مما شايدك ح
الم طػػع كبتػػدرج األسػػئم إلػػا أف ب ػػمكا إلػػا مفإلػػكـ الشػػوب الرباضػػح عػػدما بأالػػذ المعمػػـ مػػدة إيا ػػات مػػف
الطػػدب كبكت إلػػا ممػػا طػػرؼ الس ػ كرة ةػػـ بتف ػكا يمبعػػا ممػػا تعربػػؼ مياسػػب لمشػػوب كب ػػكـ كتا ت ػ ممػػا
الس ػ كرة شػػكؿ كاضػػح كيك(يػػك ذلػػؾ السػػمكؾ الػػذم ب ػػدر مػػف اليمػػايبر كالمشػػيعبف ػػح الرباض ػ كالػػذم
بت ؼ اي الارج مف تبـ كأالدتبات كم ادئ الميتمع(.
ثانيا :العرض كمدت ( 25دتب ):
.1بسػػتكمؿ المعمػـ بػ الدػػدبث ممػػا دار ػػح م طػػع الفبػػدبك الػػذم تػػـ مرضػ لمطػػدب كبسػػألإلـ مػػف أسػ اب
دػػدكث الشػػوب ػػح رأبإلػػـ كبأالػػذ العدبػػد مػػف اثيا ػػات بيمػػا ب ػػكـ تعزبػػز اثيا ػػات ال ػػائ كتػػدكبيإلا ممػػا
الس كرة ةـ ب كـ تمالبص تمؾ األس اب التح تك مكا إلبإلا سكبا كيذ األس اب يح:
* مدـ إدارة الدكاـ لمم اربات شكؿ يبد.
* مدـ كمح اليمايبر.
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* سمكؾ الدم بف السم ح.
* كسائؿ اثمدـ كدكريا السم ح
* المدر بف.
* مدـ تدرة رياؿ األمف مما السبطرة مما األدداث ال سبط دتا تتكسع.
.2ب كـ المعمـ مياتش الطدب مف كبفب الدد مف مظاير الشوب الرباضح كبأالػذ العدبػد مػف آراء الطم ػ
كبداكؿ مياتشػتإلا معإلػـ كتعزبػز اثيا ػات ال ػائ ميإلػا ةػـ ب ػكـ تػدكبيإلا ممػا السػ كرة أمػاـ التدمبػذ كيػذ
الطرؽ يح:
 أف بككف الدم كف تدكة داالؿ الممعب.-

أف بتعامؿ رياؿ األمف طرب غبر ميبف مع األدداث ال سبط التح تددث بف اليمايبر.

-

التكمب اثمدمب لميمايبر.

-

تفعبؿ ال كايبف كالع ك ات دؽ المالالفبف.

-

أف بمارس الدكاـ دكريـ دت كدبادب .
ةالةا :الخاتمة كتستورؽ ( 10دتائؽ):
دبث ب كـ المعمػـ بإلػا مػع طد ػ إيمػاؿ مػا تػـ تعممػ الػدؿ الد ػ كتمالب ػ ممػا السػ كرة كبطمػب مػف
الطدب ال باـ كتا ت مما د اتريـ بيما يك بتا عإلـ كبسامديـ كبكضح لإلـ ما لـ بتمكيكا مف إلم .
ار عا :التقويـ كمدت (5دتائؽ):
كب كـ ب المعمـ طرح األسئم اآلتب دتا بتأكد مف تد بؽ األيداؼ:

 -كضح الم

كد الشوب الرباضح.؟

 اذكر أس اب الشوب الرباضح؟. -كضح طرؽ الدد مف الشوب الرباضح
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الدرس السادس :الحصة الولى ( المنشطات الرياضية)
الدوات والوسائؿ :السبورة والطباشير .
الىداؼ:
 أف بكضح الطالب مفإلكـ الميشطات الرباضب . أف بكضح الطالب س ب تياكؿ الرباضببف لمميشطات الرباضب . أف ب بف الطالب س ب ميع الميشطات ح المياؿ الرباضح.المحتوى :
الميشطات الرباضب  :يك استعماؿ مادة آك مكاد غرب ػ ممػا اليسػـ أك ط بعبػ تؤالػذ كمبػات ك بػرة كغبػر
مسػػمكح إلػػا ػػح ال ػكايبف الرباضػػب مػػف ت ػػؿ الرباضػػببف كالتػػح تر ػػع مػػف مسػػتكل يشػػاط الدمػػب ممػػا بيعم ػ
بيا س طرب غبر مادل كشربف ..
سبب تناوؿ الرياضييف لممنشطات:
بتيػػاكؿ الرباضػػبكف الميشػػطات لر ػػع مسػػتكل الكفػػاءة ال ديب ػ كتػػأالبر ظإلػػكر التعػػب كذلػػؾ مػػف ايػػؿ تد بػػؽ
الفكز.
سبب منعيا في النشاط الرياضي:
سدم الرباضح لما لإلا مف آةار ديب كيفسب ممب – المدا ظ مما الميا س العادل كالشربف .
الساليب والنشطة :
أوال :التمييد كمدت (5دتائؽ):
دبث ب كـ المعمـ ب كتا ميكاف الدرس ممػا الس كرة(الميشػطات الرباضب )كبسػأؿ الطػدب ممػا بفإلمكيػ
ميد سمامإلـ لم طمح الميشطات الرباضب كما بتراكد إلا أذيايإلـ دبيئذ.
ةايبا :العرض كمدت ( 10دتائؽ):
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.1ب دأ المعمـ است اؿ إيا ػات الطػدب دػكؿ مفإلػكـ الميشػطات الرباضػب كبكتػب عضػإلا ممػا طػرؼ مػف
الس كرة.
.2بيػػاتش المعمػػـ طد ػ ػػح اثيا ػػات التػػح تػػـ تػػدكبيإلا ممػػا السػ كرة إلػػا أف ب ػػمكا إلػػا المفإلػػكـ ال ػػدبح
كبكت المعمـ مما اليدك اآلتح((:الميشطات الرباضب ىي :استعماؿ مػادة أك مػكاد غرب ػ ممػا اليسػـ أك
ط بعبػ تؤالػػذ كمبػػات ك ب ػرة كغبػػر مسػػمكح إلػػا ػػح ال ػكايبف الرباضػػب مػػف ت ػػؿ الرباضػػببف كالتػػح تر ػػع مػػف
مستكل يشاط الدمب مما بيعم بيا س طرب غبر مادل كشربف ))
.3بسػػأؿ المعمػػـ طد ػ مػػف رأبإلػػـ دػػكؿ األسػ اب التػػح تػػدمك عػػض الرباضػػبكف إلػػا تيػػاكؿ تمػػؾ الميشػػطات
الرباضػػب  ،بيمػػا ب ػػكـ المعمػػـ تعزبػػز اثيا ػػات ال ػػائ أك ال رب ػ ميإلػػا كبكت إلػػا ممػػا الس ػ كرة ممػػا اليدػػك
اآلتح :بتياكلإلا الرباضببف لر ع مستكل الكفاءة ال ديب كتأالبر ظإلكر التعب كذلؾ مف ايؿ تد بؽ الفكز.
.4بط ػػرح المعم ػػـ مم ػػا الط ػػدب السػ ػؤاؿ اآلت ػػح لمياتش ػػت معإل ػػـ :لم ػػاذا ػ ػرأبكـ ييال ػػؾ تػ ػكايبف رباض ػػب تمي ػػع
الرباضببف مف تياكؿ الميشطات الرباضب ؟؟ بيمػا بسػتمع المعمػـ ثيا ػات الطػدب كب ػكـ تعزبػز اثيا ػات
ال دبد كب كـ تدكبيإلا مما الس كرة أماـ الطدب مما اليدك اآلتح:
 -1لسدم الرباضح لما لإلا مف آةار ديب كيفسب ممب .
-2المدا ظ مما الميا س العادل كالشربف .
ةالةا :الخاتمة كمدتإلا( 10دتائؽ):
ب كـ المعمـ بإلا إيماؿ كؿ ما تـ الددبث مي الدؿ الد ػ كتمالب ػ ممػا السػ كرة شػكؿ مرتػب ،كبػدع
الفر

لمطدب لكتا ت مما الد اتر بيما ب كـ تكضػبح مػا لػـ بػتمكف الطػدب مػف إلمػ كبسػت ؿ أسػئمتإلـ

كاستفساراتإلـ كبيبب ممبإلا.
ار عا :التقويـ كمدت (5دتائؽ):
ب كـ المعمـ ح مردم الت كبـ طرح األسئم آالتب مما طد -:
 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 .

الدرس السادس  :الحصة الثانية (المنشطات الرياضية)
الدوات :السبورة والطباشير ،االستعانة بطبيب.
الىداؼ :
 أف بذكر الطالب المياالت التح تؤةر بإلا الميشطات الرباضب . أف بكضح الطالب األضرار اليسدب الياتي مف الميشطات الرباضب . أف بكضح الطالب األضرار اليفسب الياتي مف الميشطات الرباضب . أف بكضح الطالب األضرار األالدتب الياتي مف الميشطات الرباضب . أف بكضح الطالب األضرار االتت ادب الياتي مف الميشطات الرباضب .المحتوى:
األضرار اليايم مف تياكؿ الميشطات:
األضرار اليسدب  :العيز الييسح – الييكف أدبايان – السكت ال م ب – أمراض الكما.
األضرار اليفسب  :اضطراب المزاج – الشعكر الكآ – العدكايب – التكتر
األضرار األالدتب  :تشك سمع الرباضح ح داؿ تـ الكشػؼ مػف تياكلػ الميشػطات مػدـ ادتػراـ الدمػب
ليفس .
األضرار االتت ادب  :عض أيكاع الميشطات مكمف يدا مف اليادب المالب .
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 الساليب والنشطة :
أكال :التمييد كتككف مدت (5دتائؽ):
ب ػػكـ المعمػػـ مرايع ػ مػػا تػػـ الدػػدبث مي ػ ػػح الد ػ السػػا

دػػكؿ الميشػػطات كتعربفإلػػا كأس ػ اب الميػػكء

لتياكلإلا مف ت ؿ الدم بف ككذلؾ أس اب ميعإلا كذلؾ مف طربؽ طرح األسئم الت دبمب التالب :
ما الم

كد الميشطات الرباضب ؟

لماذا بميأ عض الدم بف لتياكؿ تمؾ الميشطات؟
دسب ما تعمميا ح الد

السا

لماذا بتـ ميع تياكؿ تمؾ الميشطات الرباضب ؟

ةايبا :العرض كمدت ( 25دتب ):
.1دبػػث تػػتـ ػػح يػػذا الكتػػت استضػػا ط بػػب متال ػػص ػػح يػػذا الميػػاؿ لدسػػتعاي ال رتػ كالدػػدبث معػ
م ػػف المكض ػػكع أم ػػاـ التدمب ػػذ دب ػػث بت ػػرؾ المعم ػػـ المي ػػاؿ اكالن لطد ػ ػ ط ػػرح األس ػػئم ممػ ػا الط ب ػػب د ػػكؿ
مكضكع الميشطات.
.2ب كـ المعمـ طرح األسئم مكضكع الدرس مما الط بب كيذ األسئم يح:
يؿ لمميشطات الرباضب أضرار؟
ما أيكاع تمؾ األضرار؟
ما يح األمةم مما كؿ يكع مف تمؾ األيكاع؟
 .3بيمػػا بسػػتمر الط بػػب الدػػدبث كالطػػدب االسػػتماع إلب ,ك عػػدما بيإلػػح الط بػب ددبةػ ب ػػكـ المعمػػـ طػػرح
األسػػئم التػػح كػػاف تػػد طردإلػػا ممػػا الط بػػب ممػػا طد ػ لمتأكػػد مػػف مػػدل اسػػتفادتإلـ كب ػػكـ تػػدكبف تم ػػؾ
اثيا ات مما طرؼ مف الس كرة كتعزبز اثيا ات ال ائ ميإلا.
.4ب كـ المعمـ طرح اثيا ات ال ائ مف كؿ سؤاؿ كالتالح:
لمميشطات الرباضب أض ار انر كاضد مما الرباضح كتتيما يذ األضرار ح ( )3يكادح رئبس كيح :
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األضرار اليسدب – األضرار اليفسب – األضرار االتت ادب .
كاألمةم مما كؿ يكع مف يذ األيكاع تتمالص بما بمح :
األضرار اليسدب :
 -1العيز الييسح.
 -2الييكف أدبايا.
 -3السكت ال م ب .
 -4أمراض الكما.
األضرار اليفسب :
 -1اضطراب المزاج.
 -2الشعكر الكآ .
 -3العدكايب .
 -4التكتر.
األضرار األالدتب :
 -1تشك سمع الرباضح ح داؿ تـ الكشؼ مف تياكل الميشطات.
-2مدـ ادتراـ الدمب ليفس .
األضرار االتت ادب  :عض أيكاع الميشطات مكمف يدا مف اليادب المالب .
ةالةا :الخاتمة كمدتإلا( 10دتائؽ):
ك بإلػػا ب ػػكـ المعمػػـ إيمػػاؿ كػػؿ مػػا تػػـ الدػػدبث مي ػ الػػدؿ الد ػ كتمالب ػ ممػػا الس ػ كرة شػػكؿ كاضػػح
كمرتب ،كبعطح الفر

لطد لتمالب

مما د اتريـ بيما ب ؼ ميد أسئمتإلـ كاستفساراتإلـ كبيبب ممبإلػا

كبكضدإلا لإلـ.
ار عا :التقويـ كمدت (5دتائؽ):
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ك ب ب كـ المعمـ طرح األسئم التالب مما الطدب لبتأكد مف مدل تد ؽ األيداؼ:
 اذكر المياالت التح تؤةر بإلا الميشطات الرباضب ؟ كضح األضرار اليسدب الياتي مف الميشطات الرباضب ؟ بف األضرار اليفسب الياتي مف الميشطات الرباضب .؟ كضح األضرار األالدتب الياتي مف الميشطات الرباضب ؟ -بف األضرار االتت ادب الياتي مف الميشطات الرباضب .
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ممحؽ رقـ () 4
دليؿ المعمـ لمتدريس بطريقة الدراما
سـ اهلل الردمف الردبـ
م دم :
الػػدراما ػػح التعمػػبـ يػػح

ػػبو تر كبػ  ،مػػف الػػدؿ تددبػػد الشال ػػبات كتالبػػؿ األدكار كالدػػاالت التػػح تمػػر

إلا الشال بات بمكف لألطفاؿ اكتشاؼ ال ضابا كاألدداث كالعدتات م ر تكظبفإلـ لمعار إلـ كال راتإلـ ح
دبػػاتإلـ الكاتعبػ مػػف ايػػؿ المػػؽ مػػالـ متالبػػؿ تا ػػؿ لمت ػػدبؽ( درامبػػا ) دبػػث بسػػتدمكف م ػػر ال ػراتإلـ مػكالـ
مدبػػدة ككضػػعبات مالتمفػ مسػػتمدة مػػف م ػػادريـ المعر بػ ( المدرسػ  ،الكتػػب ،العائمػ  ،التمفزبػػكف ،األ ػػدـ،
التيارب الم اشرة ،)...كتد بككف يذا الستدماء سػبطا كسػطدبا ػح أكؿ األمػر غبػر أف المعمػـ ييػا بمعػب
دك ار يكيربا ح تعمبؽ الػدراما ،ك التػالح تعمبػؽ المعيػا م ػر إرشػادات كمتا عتػ كتكيبإلاتػ لميشػاط الػدرامح
الذم ب ػكد لتد بػؽ الوابػات التعممبػ التػح بتطمػع إلبإلػا كالتػح تػاـ تالطبطإلػا كتيظبمإلػا كيػذا مػا بشػكؿ إةػارة
اك ر ك اممب أ ضؿ مما مستكل اليتائج مف الطرب الت مبدب ح التدربس.
كلمػػدراما أم ػراؼ كاسػػتراتبيبات متعػػددة كمالتمف ػ كمػػف يػػذ األم ػراؼ إسػػتراتبيب م ػػاءة الال بػػر التػػح تيطػػكم
تدتإلػػا العدبػػد مػػف األم ػراؼ التػػح بمكػػف لممعمػػـ اسػػتةماريا لتد بػػؽ األيػػداؼ التعممب ػ الميشػػكدة ،أف ميظكم ػ
م اءة الال بر تكي درامح است

ائح تعمبمح بتـ الدل تأطبر الطم

ح دكر شال بات درامب تكػكف ػح

مكتع الال بر بيفذ مإلاـ بطم إلا ز كف ما .كيك م مـ لتعمػبـ مكاضػبع الميإلػاج ،اثضػا إلػا اتالػاذ مكاتػؼ
ككيإلات يظر مف العالـ الذم بعبش ب الطالب ،كالتدالؿ ب مف أيؿ التوببر .كتتـ مكائم يذ الميظكم
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
الال بر أريك أف تككف مفبدة لكـ.
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دلبؿ المعمـ لمتالطبط ح م اءة الال بر:
-1اكيد مادتؾ الم درب أك أ دأ د كؿ الميإلاج أك د كؿ المشركع أك كمبإلما معا.
-2ا دأ مف مكتع متكسط ح ممر المشركع .المشركع تائـ كالطم لبسكا ح طرب إلـ لب

دكا ال راء.

-3ترر أم األدكات سبتالذ المعمـ المعمـ بشتعؿ ضمف تيكمات مالتمف ككةبرة تتيما ح ط بع دكر ك ح
الميزلػ التػح تتمتػع إلػا الشال ػب التػح بمع إلػا ،كمػف ييػا كمػف ييػا ال ػد لممعمػـ مػف اتتػراح دكر بمكيػ مػػف
اتتراح مإلمات يدبدة كطرح أسئم متيكم تفتح آ اؽ ال
-4ركز مؿ األسػئم االست

لمتفكبر كالعمؿ ح الدراما.

ػائب إلػح الكسػبم التػح ت ػكد إلػا ميػاطؽ متعػددة كمالتمفػ كت ػكد يدػك الإلػدؼ

الميشكد.
-5ممـ الدراما كما لك ايؾ مؤلفإلا ،اترأيا مف ال داب لميإلاب مدة مرات ،ت كر تسمسػؿ األدػداث كالم اردػؿ،
أضؼ ركدا دبكب إلا الشال بات كالزماف كالمكاف.
-6امكس ايالراطا كايدمايا تامبف ح العمؿ لئف يذا االيدماج سبيعكس مما األطفاؿ.
-7الط ػػط لميمكمػ ػ م ػػف األيش ػػط المالتمفػ ػ ثدال ػػاؿ المش ػػاركبف ػػح ال ػػدكر مة ػػؿ اس ػػـ المؤسسػ ػ  ،ت ػػمبـ
الشػػعار ،االتبػػار ميػػاطؽ المسػػؤكلب كاالالت ػػاص ،كغبريػػا .يػػذ األيشػػط مإلمػػات تمكػػيإلـ مػػف ال ػػدء مػػف
ميط ػ متكسػػط ػػح ممػػر المشػػركع كػػاف بككيػكا ػػح طػػكر االيت ػػاؿ إلػػا يابػ يدبػػدة كػػح بتسػػيا لإلػػـ إمػػادة
تيظبـ أماف مممإلـ.
-8اطمب ميإلـ ياء مكاتع مممإلـ .الكرت ح المكتع( كم بكتر ،طاكل  ،أةاث ) ( دتا يذ المدظ كيػا ػح
ظؿ الدكر).
-9ام د أكؿ ايتماع لممشركع ( المرة األكلا داالؿ الدكر) لت ربر األيداؼ العام كالسباسات.
-10اطمب مف الطم ت دبـ ت ربر مف ميط مممإلـ ،مةؿ تائم المشاكؿ التح بيب دمإلا.
 -11ا تػػدع مإلمػػات لممشػػركع مةػػؿ :تائمػ المتطم ػػات اليدبػػدة كأسػػعاريا ،رسػػال مط كمػ كرسػػمب تتضػػمف
يشاطا لممشركع مرت ط اليتاج الذم ترغب الد كؿ ممب كالذم بتكا ؽ مع الإلدؼ اليإلائح لممشركع.
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بعض المور التي يجب عمى المعمـ مراعاتيا في التخطيط لعباءة الخبير:
• ال ؼ الذم سبدرس .
• مستكل ال راتإلـ ح الدراما.
• الدبز.
• الكتت.
• كـ سبستمر.
• مياطؽ الميإلاج.
• أيكاع المشاربع المستالدم .
• الكضع االيتمامح لم ؼ.
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استراتيجيات العمؿ:
المقاء الوؿ:
 الددبث مع الميمكم كممؿ ت دبـ لممكضكع مف الدؿ تكضبدات دكؿ الميمكم كدكؿ العمؿ. دكر األطفاؿ كدكر المعمـ مف الدؿ يذا العمؿ. ب ػػكـ المعمػػـ عػػديا الدػػدبث مػػف الرباض ػ شػػكؿ مػػاـ ش ػ بإلا العممػػح كاليظػػرم مػػف دبػػث أيمبتإلػػا ػػحالميتمعات كتدرتإلا مما التوببر كادداث التطكر ال ديح كالمعر ح كالسمككح.
 أكضح لمطدب أييح سأركز ح يذا العمؿ مؿ اليايب اليظرم ح التر ب الرباضب . بطرح المعمـ سؤاالن :ما يح مف كيإل يظركـ ا رز المفايبـ كالظكاير السم ب التح تددث ح الرباض ؟ ب دأ الطدب ييا اثيا مما يذا السؤاؿ. كاف يذا الددبث كالي ػاش م دمػ لمػدالكؿ ػح المكضػكع كالػط األسػاس الػذم ايطمػؽ ميػ لمعمػؿ كالتعػرؼأكةػػر ممػػا الميمكمػ  ،تكيإلاتإلػػا ،تياماتإلػػا ،أ كاريػػا ،ك التػػالح اسػػتطبع العمػػؿ معإلػػـ شػػكؿ أكةػػر دتػ كاتػػؿ
أالطاء.
بعت ر يذا اليشاط ( الم دم ) ياـ لمد يسكر التكا ػؿ كااليسػياـ بيػح ك ػبف الميمكمػ ك ػبف الميمكمػيفسإلا .
ب دأ الطدب ييا ت دبـ اثيا ات المالتمف كالمتعددة كييا يتددث مػف طػدب ال ػؼ الةػامف الػذبف بػدرككف
مػػف الػػدؿ مشػػايداتإلـ المسػػتمرة لإلدػػداث الرباضػػب عػػض أك معظػػـ األمػػكر كالظػكاير السػػم ب التػػح تدػػدث
ح الرباض .
الإلػدؼ ييػػا يػػك أف بالتػػار الطػدب يػػذ المفػػايبـ كالتػػح تكػكف ػػح المد ػػم مػػا االطػط لمك ػػكؿ إلبػ معإلػػـ
دكف ذكر ذلؾ شكؿ م اشر كيذ الالطكة لإلا العدبد مف الفكائد:
 -1ايتماء الطدب لمعمؿ أليإلـ يـ مف االتارك أيفسإلـ أك االتاركا مادت .
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 -2زبادة ة الطدب أيفسإلـ.
 -3م دم يام كضركرب لم دء ح العمؿ.
اليشػػاط األكؿ :بتمدػػكر اليشػػاط األكؿ ػػح االسػػتماع لمطػػدب دػػكؿ أيػػـ اثشػػكاالت كالمفػػايبـ كالظ ػكاير
المكيكدة ح الرباض كممارستإلا  ،دبث ب كـ المعمـ أك ادد المشاركبف تسيبؿ اثيا ات كمإلا ممػا لكدػ
أك كرت مما الدائط.
ب دأ المعمـ د ريا إذا كايت كةبرة أك اثضػا ممبإلػا إذا كايػت تمبمػ كيػذا مػف الػدؿ طػرح األسػئم كلػبس
أف بفرضإلا المعمـ شكؿ م اشر مما الميمكم .
أمةم مما عض األسئم التح مف الممكف أف تطرح مؿ الطدب:
• يؿ تعت دكف أف يياؾ عض الظكاير كالمفايبـ األالرل السم ب غبر التح تـ ذكريا ييا؟
• رأبكـ ما يك األمر السػم ح الػذم بمكػف أف بدػدث مػف اليمػايبر ( ييػا إشػارة غبػر م اشػرة إلػا الشػوب )
ح داؿ لـ بذكر الطدب مف ال داب ك ح المدظ التح بذكر ادديـ بػتـ تسػيبم ممػا المكدػ  ،ييػا الطالػب
تاـ ت دبـ المفإلكـ كلبس رضان مف المعمـ.
• يؿ تعت ػدكف أييػا بيػب أف يعمػؿ ممػا مفػايبـ كةبػرة أكةػر مػف  10اـ اتػؿ مػف  10كذلػؾ لبكػكف م ػدكريا
اييازيا شكؿ يبد ،ييا بسبر الددبث اتيا تددبد مدد مددد مف المفايبـ كلبس مدد ك بر.
يذ عض األسئم أك أمةمػ ممبإلػا تسػامد العمػؿ ػاف بسػبر يدػك الإلػدؼ ػإرادة كتيامػ كايا ػات كم تردػات
مف الطدب كلبس رضان مف المعمـ.
 ييػا بمكػف العمػػؿ مػف الػدؿ الي ػػاش ممػا تددبػػد أيػـ المظػاير السػػم ب ػح الرباضػ أك مػػف الػدؿ تكزبػػعأكراؽ ممػػا الطػػدب لب ػػكـ طالػػب الكتا ػ ك عػػد ذلػػؾ ب ػػكـ كػػؿ طالػػب ػػذكر أيػػـ المظػػاير كالمفػػايبـ السػػم ب
كتسيبمإلا مما المكد كالتركبز ييا مما مدـ تسيبؿ أم مفإلكـ أك ظايرة تكرر ذكريا سا ا.
مددظ ػ  :بيػػب مػػدـ االسػػتإلتار أك الت مبػػؿ مػػف أم اتت اردػػات ب ػػدمإلا الطػػدب ػػؿ تعزبزيػػا كاف ال بسػػتالدـ
المعمـ تدت أم ظرؼ مف الظركؼ كمم (يذا

دبح) أك (يذا الاطئ).
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 سػػبتـ العمػػؿ ممػػا المظػػاير التػػح بعت ػػد الطػػدب أيإلػػا يامػ مػػف كيإلػ يظػػريـ كيػػذ الالطػػكة دتػػا بشػػعراألطفاؿ أف ما سبتـ العمؿ ممب يك ما االتارك يـ أيفسإلـ كلبس مفركضان ممبإلـ مف ت ؿ المعمـ ك التالح
يـ أ داب ال رار دتا بشعركا بم العمؿ الذم تررك أيفسإلـ.
 كتا كؿ االتترادات التح تدمإلا الطدب مما لكد ك برة مما الدائط دكف تكرار . طػػرح المعمػػـ سػؤاؿ  :يػػؿ تعت ػػدكف أييػا دايػ إلػػا كةبػػر مػػف االتت اردػػات لمعمػػؿ ممبإلػػا اـ أييػػا بيػػب ايػبيب التركبز مما اتترادات تمبم دتا يعمؿ ممبإلا تركبز أك ر كأ ضؿ .
 لـ بمارس المعمـ ييا أم ضوط مما الطدب لتددبد أم مشاكؿ إيما لعب دكر المكي . كضع لكد يدبدة كتسيبؿ االتترادات مف كؿ طالب كيذا ثش ارؾ اليمبع.
 ح يإلاب الم اء بشكر المعمـ الطدب مما يإلكديـ لتددبد أيـ المشاكؿ.اثشػارة إلػا أيمبػ الم ػاء األكؿ كيػك كضػػع الالطػكط العربضػ لمػا سػبتـ العمػػؿ ممبػ  ،كأييػا تػد إلميػا الفكػرة
الرئبسب لمعمؿ ،كيح العمؿ مما مفايبـ ح التر ب الرباضب .
المقاء الثاني:
ب دأ الم اء الةايح التذكبر ما تـ ح الم اء األكؿ كذلؾ لتد بؽ مممب الر ط كال ياء شػكؿ سػمبـ ممػا مػا تػـ
ايياز ح الم اء السا ؽ كالذم ركز مما تددبد المفايبـ التح سبتـ العمؿ ممبإلا مع الميمكم .
لعبة صغيرة  ،تمييد :لعبة الرياضة المفضمة
ب دأ المعمـ يذا الم اء مف الدؿ لع كيح أف بشكؿ الطدب ي ؼ دائرة كب ػكـ المعمػـ رمػح كػرة ممػا كػؿ
كادػػد مػػيإلـ ممػػا أف بػػذكر كػػؿ شػػالص يػػكع الرباض ػ التػػح بدػػب مشػػايدتإلا أك ممارسػػتإلا مػػع ضػػركرة ذكػػر
الس ب ح ذلؾ  ،كالإلػدؼ مػف يػذا اليشػاط يػك التعػرؼ ممػا أيػكاع الرباضػات المالتمفػ كالسػ ب ػح الرغ ػ
ممارستإلا سكاء كاف الس ب يايب ديح أك دركح أك معر ح.
سؤاؿ :
ب كـ المعمـ طرح السؤاؿ التالح  :مف يـ أ ضؿ المس
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الم بف كرة تدـ ح العالـ مف كيإل يظركـ؟

كت ؿ أف بيبب الطدب مما يذا السؤاؿ ب ػكـ المعمػـ تكضػبح أيػـ األمػكر التػح ممػا الطػدب أف بأالػذكيا
عبف االمت ار ميد االالتبار كلماذا مف كيإل يظريـ يك أ ضؿ المب كيذ االمكر يح :
• اسمإلـ.
•

فاتإلـ.

• عض الدركات التح تمبزيـ مف غبريـ ،ت مبديا يسدبا.
• اثيا مؿ

فاتإلـ تككف مما أكراؽ.

• تراءة االالتبارات.
ب دأ الطدب ييا أالذ اثيا ات مف الطدب كيعمإلػـ بيفػذكف يايػب يسػدم أل ضػؿ الم ػح العػالـ كالدركػ
ييا مإلم لمطدب كح ال بشعركا الممؿ.
بطمب المعمـ مف الطدب أف بشكمكا

ك ار ةا ت تيسد يؤالء الدم بف.

مددظ  :ضركرة أف برامح المعمـ مبػكؿ كرغ ػات كتكيإلػات الطػدب كلػذلؾ طمػب مػيإلـ أف بالتػاركا أ ضػؿ
( )5الم بف كلبس المب كادد ط الف الطدب ال بيمعكف العادة مما المب كادد لذلؾ االتبار() 5يػك
أ ض ػػؿ كي ػػامش اك ػػر كأكس ػػع لمط ػػدب دت ػػا بش ػػعر اليمب ػػع أف المػ ػ إلـ المفض ػػؿ ت ػػد ك ػػاف ض ػػمف تائمػ ػ
المرشدبف.
مددظ ػ يام ػ  :مػػف الػػدؿ يػػذا العمػػؿ بسػػتطبع المعمػػـ إدالػػاؿ عػػض المفػػايبـ ػػح التر ب ػ الرباضػػب التػػح
بفترض أف ت ؿ لمطدب.
 -اف بكتب الطمب

فات كمكا فات الدمب المةالح ال ديب كاألالدتب .

اختيار اسـ لممركز:
المعمػػـ بشػػكر طد ػ ممػػا اليإلػػد الػػذم تػػامكا ػ دتػػا اآلف كبعػػزز ة ػػتإلـ أيفسػػإلـ تمإلبػػدا ليعمإلػػـ
بدالمكف ح دكر الال راء ح المياؿ الرباضح.
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المعمـ :ب دأ طرح األسػئم تمإلبػدا الالتبػار اسػـ لممركػز أك الم ػر ،مػا أيكػـ اسػتطعتـ أف ترشػدكا  5الم ػبف
كتددبد

فاتإلـ كممؿ

كر تيسديـ:

 -1ما يح األماكف التح تشايدكف بإلا مةؿ يذ ال كر؟
 -2مف كيإل يظركـ ما يح اليإل التح يمةمإلا ؟
ييا ب دأ الطدب إمطاء اثيا ات المالتمفػ كالمتعػددة االتبػار اسػـ لممركػز أك الم ػر كب ػدأكف الػدالكؿ ػح
الدكر تمإلبدا لككيإلـ ال راء ح المياؿ الرباضح.
مددظات يام مما يذ الالطكة :
• ال تفرض اسما مما الطدب دتا بككف االالتبار مف تياماتإلـ لبيدميكا أكةر ح العمؿ.
• ال ت ؿ م ارات تشيع كةب ار عض االتت اردػات كتتياسػا عػض االتت اردػات األالػرل  ،ييػا بمكيػؾ اسػتالداـ
اثبماءات.
•

مزز عض األسماء الم تردػ مػف الػدؿ طػرح األسػئم دكلإلػا .أمةمػ ممػا األسػئم المسػتالدم ػح

يذ الدال :
 -يؿ إمكايؾ أف تطرح االسـ مرة أالرل

كت مرتفع؟

 يؿ تعت دكف اي اسـ مدئـ؟ مف مع يذا االتتراح؟ مف ضد ؟ يبا ي كت.ح داؿ أيمعت األغم ب مما اسمبف بتـ ممؿ ت كبت مما ادد يذبف االسمبف لممركز.
مػف الػػدؿ يػػذا ب ػؿ يمبػػع الطػػدب إلػا االتبػػار اسػػـ لممركػز كيػػح الطػػكة يامػ كضػػركرب ألف العمػػؿ كمػ
سبتـ ياء مما اسـ المركز.
 ب كؿ المعمـ ح يإلاب الم اء ( اذف يدف يمةؿ شرك بت لدـ لمدماب كاالمدف الرباضح) اسـ المركزأك المؤسس .
146

 يذا االسـ الذم االتار الطدب.المقاء الثالث:
( ت مبـ شعار لممركز.) Logo -
 ب ػػدأ المعمػػـ الم ػػاء الةالػػث مػػف الػػدؿ التػػذكبر مػػا تػػـ اييػػاز ػػح الم ػػاء السػػا ؽ كالالط ػكات التػػح تػػاـ إلػػاالطدب كذلؾ لم ياء كالر ط السمبمبف.
 بطرح المعمـ السؤاؿ التالح  :امت د أف المركز بدتاج شبئا ياما دتا بدؿ ممب  ،ما يك؟الكضػػع الط بعػػح ييػػا أف بطػػرح الطػػدب كيػػـ لمتػػذكبر مػػف طػػدب ال ػػؼ الةػػامف أف المركػػز بدتػػاج لمشػػعار
الػذم بػدؿ ممبػ أك ايػ بدتػاج لممكاتػب كالتأةبػث  ،إذا تػاـ الطػدب ييػا ػذكر الشػعار يكا ػؿ الالطػكة كيػح
رسـ الشعار لممركز أما إذا ذكركا الشعار كالتأةبث بطرح المعمـ سؤاال آالر كيك :
مػػف بيػػب أف بكػػكف ػػح ال داب ػ الشػػعار أك تأةبػػث المكػػاف كالكضػػع ال ػػدبإلح أف بيبػػب يمبػػع الطػػدب اي ػ
الشعار.
 بضػػع المعمػػـ كرتػ ك بػرة ممػػا األرض كب ػػكؿ أف الشػػعار بيػػب أف بدمػػؿ معػػايح متعػػددة ك ػػفات معبيػممبيا أف يددديا ت ؿ ال دء رسم  ،ما يح يذ ال فات ؟؟
 بسػتمع المعمػـ لإليا ػات المالتمفػ مػػف الطػدب كب ػدأ تسػيبمإلا ممػا الكرتػ  ،أك ب ػكـ كػؿ طالػب تسػػيبؿاتتراد .
 االتفاؽ مما أيـ ال فات سكاء كاف الشكؿ أك المكف  ...الخ. سماع اتترادات مالتمف لمدمج بف األ كار المالتمف . ب سـ الطدب إلا ميمكمات كت دأ كؿ ميمكم رسـ الشعار ضمف المعاببر التح اتفؽ ممبإلا. الي اش دكؿ الرسكمات المالتمف . االتبار الشعار اتفاؽ كايماع مف اليمبع .147

 -إالراج الشعار

كرت األالبرة.

 كضع ح مكاف ارز مف ال ام .المقاء الرابع  :تأةبث المكاف:
 ب كـ المعمـ التذكبر الالطكات التح تمػت ػح الم ػاء السػا ؽ أك دػاؿ ل ػاءات كذلػؾ لتد بػؽ مممبػ الػر طكال يػػاء شػػكؿ ممبػػؽ دبػػث يسػػتةمر الالط ػكات السػػا

ل يػػاء الالط ػكات اليدبػػدة لب ػػا العمػػؿ شػػكؿ متػػبف

كسمس دكف يكات أك ةورات.
 بطم ػػب المعم ػػـ م ػػف الط ػػدب تأةب ػػث المك ػػاف دب ػػث بش ػػمؿ  :المكات ػػب  ،االس ػػت اؿ  ،الممػ ػرات ،األدكاتالمستالدم  .....الخ.
 بكضح المعمـ اف يذا المكاف يك مركز بت لدـ لمدمابػ كاالمػدف الرباضػح دتػا ب ػدا الطػدب العمػؿب كال راء كيـ بعممكف ما بفعمكف كابف بتيإلكف .كبككف التكضبح مف داالؿ الدكر.
 ت ػػمبـ كتأةبػػث مكتػػب مسػػمبات المكيػػكدبف ب ػ كالمػػكظفبف كاألتس ػاـ لمال ػراء العػػاممبف المكتػػب كأشػػارالمعمـ ييا إلا اي ال بضع الطدب مكتب أك مركز لممدبر كيذا لما ت تضػب إسػتراتبيب م ػاءة الال بػر مػف
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.
 تـ تك بر كا األدكات التح تد بدتايإلا الطدب لتأةبث المكاف. المعمـ ييا بمارس دكر المبسر كالمشرؼ كالطارح لألسئم سكاء أةياء اليشاط أك عد االيتإلاء مي . ضػػركرة أف بستشػػعر المعمػػـ مػػدل ايومػػاس الميمكم ػ ػػح العمػػؿ الف يػػذا مؤشػػر يػػاـ كرئبسػػح ػػح أفالالطكات التح بسبر بإلا عال ك ياءة .
 عػػد االيتإلػػاء مػػف تأةبػػث المكػػاف ( المركػػز ) بطػػرح المعمػػـ كيػػك داالػػؿ الػػدكر األسػػئم دػػكؿ األمػػكر التػػحكضعإلا الطدب ح المكاتب كلماذا تستالدـ كأم إغراض أك أمكر أالرل.
 إمكايب إضا أم شحء لممركز مف دبث التأةبث.148

 -بطمب المعمـ مف يمبع الطدب الذياب إلا مكات إلـ كأممالإلـ كميد اثشارة ممؿ

كرة

امت كؿ ػح

مكتع .
 استيطاؽ ال كرة  :بتفؽ المعمػـ ايػ ميػدما بضػع بػد ممػا كتػؼ ادػديـ بتدػدث مػف يػك كمػاذا بعمػؿ( .االتبار  4أك  5طدب )
 الدالكؿ ح الدكر :المعمـ بطمب مف الطػدب عػد ال ػكرة ال ػامت ايػ كميػد إشػارت ب ػكـ الكػؿ الدركػشكؿ ط بعح ،درك المركز البكمب كالعمؿ البكمح ( .ييا ب دأ الطدب ح االيوماس ح المكاف كااليتماء
إلب إلا دد ما.
 بػػكزع المعمػػـ المػػادة التعمبمػ ممػػا كػػؿ المكاتػػب دبػػث بكػػكف لكػػؿ طالػػب مػػادة تتضػػمف كػػؿ المفػػايبـ كافبأالذكيإلا معإلـ لم بت كاف الم اء ال ادـ سبككف لمعمؿ ممبإلا.
كبذكريـ مكمد الم اء ال ادـ.

 بشكر المعمـ الطدب مما ما تامكاالمقاء الخامس :

 التردبب كالتذكبر ما تـ ح الم اء السا ؽ. -بطمػػب مػػف كػػؿ ميمكمػ أف تعمػػؿ

ػػكرة

ػػامت ممػػا مفإلػػكـ مػػف المفػػايبـ ،دبػػث بػػتـ إمطػػائإلـ  10د

لمتمرف ممبإلا.
 استعراض ال كر المالتمف كبكضح المعمـ اي ميد إشارت تتدرؾ ال كرة لبتددث كؿ طالػب مػف الػدكرالذم بمةم كبستعرض عض المعمكمات مف المفإلكـ مف داالؿ الدكر.
 استعراض اتح الميمكمات. يذا اليشاط ياـ لبككف الطدب تادربف مما ايياز الالطكات ال ادم وب تد بؽ الإلدؼ اليإلائح. أم معمكم ػػات ل ػػـ ب ػػتـ ذكري ػػا كالد ػػدبث ميإل ػػا م ػػف داال ػػؿ ال ػػدكر ب ػػكـ المعم ػػـ طردإل ػػا م ػػف ال ػػدؿ اس ػػئماست

ائب مما الطم كيـ داالؿ الدكر.

 أم معمكمات لـ بتـ ذكريا دكؿ المفايبـ ب كـ المعمـ طرح اسئم دكلإلا.149

المقاء السادس:
دالكؿ المعمـ ح دكر:
 بدالؿ المعمـ ح دكر يائب المدبر كبطمب الال راء اليتماع كاطمئف مما العمػؿ مػف الػدؿ ي ػاش عػضاألمماؿ مف الدؿ عض الال راء ثدالالإلـ أكةر ح الدكر.
 تدػػدث المعمػػـ "يائػػب المػػدبر" مػػف عػػض األممػػاؿ كاألمػػكر التػػح تيػػرم ػػح المكتػػب ك عػػض السػػم باتالمكيكدة كاستعرض العدبد مف المرايعات مف ت ؿ ال عض.
 ركز المعمـ مما أف بتددث مع اليمبع كأدكاريـ كال ػراء ،ككػاف الإلػدؼ مػف يػذا يػك إمطػاء كػؿ شػالصأيمب لدكر ككيكد ح المركز.
 رسال ت ؿ لممركز كب كـ يائب المدبر( المعمـ ح دكر ) راءتإلا.يص الرسال :
السادة ح مركز بت لدـ لمدماب كاالمدف الرباضح:
عد التدب ،،
ياء مما سمعتكـ الطب كاـ مما دري مالبػ مػف الكفػاءة المإليبػ  ،ػد تػـ االتبػاركـ مػف ت ميػا لمعمػؿ ممػا
ن

ت ػػمبـ يدارب ػ لترسػػـ كتعمػػؽ ممػػا ممعػػب مسػػطبف الػػدكلح ػػح ال ػػدس ػػح دفػػؿ اال تتػػاح دبػػث تشػػمؿ
مالتمؼ ايكاع الرباضات تدبمان كددبةان.

مددظ  :بريا الرد سربعان مما يذ الرسال .
الالتـ :الميي االكلم ب الفمسطبيب

التاربخ:

 دأ المعمـ تكضبح الرسال التح كردت لممركز ك الال راء دكؿ مكضكع الرسال . -ت د الرسال

مكتك كميإلزة التـ ككأي د ب ح كتـ ت دبم لب ار الطدب.
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• تـ الي اش شكؿ م اشر كتـ تراءة الرسال مرة أالرل كيذا االيتماع يك مع أتساـ المركز كاثشارة إلا أف
ال رار سبعكد إلبكـ كال راء ح يذا المياؿ.
 إمطاء الطدب مسؤكلب ييا ح اتالاذ ال رار. ال دء االستماع آلراء "الال راء" الطدب كالي اش دكؿ المكضكع.• دالؿ المعمـ ييا استةارة الطدب لمددبث مف تاربخ المركز كأمماؿ " يؿ تتذكركف العاـ الماضػح ميػدما
طم ت مؤسس ح راـ اهلل ميا آف يعمؿ مما....الخ".
تاربخ المركز – اييازات – تدرات :
 -كضػػع مدفػزات كم ػػات لمطػػدب كمػػدـ يعػػؿ األمػػكر

ػػع دتػػا ال بشػػعركا ػػأف المعمػػـ "يائػػب المػػدبر"

بفػػرض ممػػبإلـ ت ػرار معػػبف كايمػػا اضػػاءات ممػػا اييػػازات كتػػاربخ المركػػز إضػػا إلػػا إالفػػاؽ معػػبف تػػاـ ػ
المركز عدـ االلتزاـ تاربخ معبف ميدما طمب مي ح الماضح تسمبـ مشركع مشا لإلذا المشركع.
 أمطػا المعمػػـ مإلمػ لمطػػدب "الال ػراء" لمتفكبػػر بمػػا بػػيإلـ ككػػاف التفكبػػر ممػػا شػػكؿ ي ػػاش دتػػا بأالػػذ ردكترار يإلائح لمرد مما مركز التطكبر ح ككال الوكث.
الدالكؿ ح دكر  :المعمـ ح دكر عد مكا

المركز مما العمؿ مما مشركع اليدارب .

 رسال ك مت المركز ب رايا المعمـ :يص الرسال :السادة ح مركز بت لدـ لمدماب كاالمدف الرباضح:
عد التدب ؛؛
عد مكا تكـ مما العمؿ مما مشركع اليدارب  ،يكد إمدمكـ اف المكمد اليإلائح لتسمبـ المشركع بككف عد
( مػػدة يإلاب ػ التط بػػؽ ) مػػف يػػذا الكتػػاب كأم ت اريػػع مػػف العمػػؿ أك تػػأالبر ػػح تسػػمبـ المشػػركع سػػتتدممكف
الورام المالب المكيكدة ح الع د.
الالتـ  :الميي االكلم ب الفمسطبيب

كلكـ يزبؿ الشكر
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 إظإلار الرسال ليمبع الطدب ،شكؿ كاضح ،كشردإلا عد تراءتإلا . تكتر الكتت ،تكتر الورام المالب  ،سمع المركز  ...الخ استمزاج آراء الميمكم دكؿ الرسال . إشعار الطدب ضركرة االيياز ح الكتت المددد كمدـ التراالح.المقاء السابع:
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
ال ػػكر أمػػاـ الطػػدب كالدػػدبث مػػف أيمب ػ ال ػػكر كاف لإلػػا دالالت كاشػػارات كةب ػرة ( ال ػػكرة تتدػػدث مػػف
يفسإلا ).
 بطمب مف الطدب تفدص ال كر شكؿ دتبؽ كالتكضبح أيإلـ سب كمكف الكتا مف يذ ال كر. ما يك الموزل مف يذ ال كر؟ كما يح الرسائؿ التح ترسػمإلا ليػا؟ مػا يػح األدكات المسػتالدم ؟ مػا يػحال بـ المكيكدة بإلا؟
 تـ إمطاء يمبع الطدب كتت كا ح كمربح لمتفدص كالتمعف شكؿ يبد ح يذ ال كر . كضح المعمـ ييا أي كمما تمعيت ح ال كرة أ ضؿ كمما الريت يتائج كاشارات يدبدة. كايت الفكرة ييا يح تراءة ال كرة مستكباتإلا المالتمف  ،دتا ب كـ الطدب الكتا دكلإلا . التمإلبد ييا كاضح كيح دال مف التدربب كالتعمـ أليإلـ سب مكف مما رسػكمات كالكتا ػ ميإلػا ػح اليػاتجاليإلائح .
 -كػػؿ

ػػكرة لإل ػػا ت ػ كمع ػػايح كدكاب ػ  ،ممػػا ك ػػؿ طالػػب أف بفك ػػر شػػكؿ يبػػد كاف بكت ػػب أ كػػار د ػػكؿ

ال كرة.
 الفائدة أبضا يح مد الطدب مزبد مف المعمكمات دكؿ المكضكع الم مبف ممب .152

 دكر المعمػػػـ كاضػػػح ػ ػػح يػػػذ الالطػػػكة مػ ػػدـ التػػػدالؿ الم اشػ ػػر بمػ ػػا بكت ػ ػ الطػ ػػدب مػ ػػف ال ػػػكر كايمػ ػػاتكضبدات ب دمإلا كبيبب مما االستفسارات مف الطدب.
 المعمـ ب كـ م ؽ تعمبؽ كؿ طالب كما كت مع ال كرة التح االتاريا. كضع ال كر مما الدائط يايب عضإلا ال عض. بكضػػح المعمػػـ أف لكػػؿ شػػالص رؤب ػ مالتمف ػ لألمػػكر كاف رؤبتػػؾ كتفسػػبرؾ لم ػػكرة ال بعيػػح الضػػركرةتفسبر اآلالربف لإلا .
 بتأكد المعمـ ت ؿ ال دء الالطكة التالب إذا ما كاف يياؾ أم استفسارات مف الطدب. -تذكبر الالطكات السا

التػح تػاـ الطػدب العمػؿ ممبإلا.كذلػؾ ممػا تامػدة ر ػط األمػكر عضػإلا ػ عض

لييت ؿ سدس لمالطكة ال ادم .
 ح يإلاب الم ػاء ك عػد اي ػراؼ الطػدب بضػع المعمػـ مػادة تعمبمبػ كمعر بػ دػكؿ الرباضػ تػدبما كدػدبةاكأيكاع األدكات المستالدم كالرباضات المتعددة التح مكرست مر الع كر مما مكاتب الطدب(الال راء ).
المقاء الثامف:
 ب دأ اليشاط مع  :طات العمؿ. أيمب اليشاط :الكتكؼ مما الطات المكيكدة ميد الطدب كالتفامؿ لدستمرار العمؿ الشكؿ المطمكب. ط بع اليشاط:بيمس الطدب مما األرض دكؿ كرت ك برة ،كيح م سم إلا مدة أتسػاـ ممػا شػكؿ دكائػر

ػوبرة كاك ػر

كطاتػ العمػػؿ بإلػػا م سػػم مػػف  10إلػػا  ، 100ةػػـ ب ػػكـ الطػػدب كضػػع إشػػارة دػػكؿ مسػػتكل الطات ػ التػػح
تشعركف أيإلـ مكيكدكف بإلا ،كييا الضركرة أف بكضح كب رر كؿ طالب لماذا ددد يذا المستكل .
يشاط الطات مؤشر مما يايزب

الميمكم لمالطكات ال ادم .
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 بطرح المعمـ السؤاؿ التػالح :مػا الػذم تميػا ػ ػح الم ػاء السػا ؽ ؟ الإلػدؼ التأكبػد يػك تد بػؽ الػر ط ػبفأيشط الم اءات السا

كأيشط الم اء الدالح .

 يشػػاط رمػػح الك ػرة  :اسػػترياع المعمكمػػات مػػف الػػدؿ رمػػح الك ػرة ككػػؿ طالػػب بتدػػدث مػػف يشػػاط سػػا ؽ،دبػػث ب ػػكـ المعمػػـ رمػػح الك ػرة ممػػا طالػػب كبػػذكر معمكم ػ دػػكؿ مػػا تػػـ اييػػاز س ػكاء مػػف الط ػكات أك مػػف
معمكمات مف المفايبـ شكمإلا العاـ.
 بعػػكد الطػػدب إلػػا مكػػات إلـ كبػػدالؿ المعمػػـ ػػح دكر كب ػػكؿ لإلػػـ  :ييػػاؾ مػػادة يام ػ يػػدا مكيػػكدة ممػػامكات كـ ( بككف المعمـ تد يإلزيا مس ا ) ،أريك ميكـ أالذيا معكـ كاالضطدع ممبإلا عياب كايتمػاـ أليإلػا
ستككف يام يدا لكـ كمفبدة الدؿ العمؿ.
 المادة المكيكدة كالتح طمب المعمـ مف الطدب (الال راء) االضطدع ممبإلا يح المػادة التعمبمبػ لمفػايبـالتر ب الرباضب التح بتـ العمؿ ممبإلا.
بكزع المعمـ أكراؽ مما الطدب كبطمػب مػيإلـ كتا ػ األدكات التػح اسػتالدمت كتسػتالدـ ػح الرباضػ سػكاء
د ػػدبةا أك ت ػػدبما ( ،ال ػػرمح  ،كػ ػرة الس ػػم  ،ال ػػكس كاليش ػػاب ،مض ػػرب ت ػػيس الطاكلػ ػ  .......ال ػػخ ) .إض ػػا
لمرباضات التح لـ تستالدـ بإلا أم أدكات ( مسا ات اليرم ،الم ارم  ،الس اد  ......الخ).
 عػػد أف ب ػػكـ الطػػدب تسػػيبؿ يػػذ األدكات بيمػػع لمعمػػـ الطػػدب كبسػػيؿ ممػػا كرتػ ك بػرة معم ػ ممػػاالدائط كؿ األدكات المستالدم ح الرباضات كالرباضات التح لـ تستالدـ بإلا األدكات.
 بطمب المعمـ مف كؿ طالب كتب أداة مف األدكات أف ب كـ تط بؽ كبؼ تمعب مف الػدؿ كضػع اليمبػعتدػػت الدرك ػ  ،معيػػا بتػػكزع الطػػدب ػػح ال ام ػ كميػػد اثشػػارة ت ػػدأ الدرك ػ لأللعػػاب المالتمف ػ التػػح دػػدد
الطدب أدكاتإلا كتط بؽ الرباضات التح لـ تستالدـ بإلا أدكات.
 بكتؼ المعمـ الدرك كبطمب مف الطدب أف بيظركا يمبعا إلا مف بشبر إلب لم دء الدركػ  ،كبالتػار 5أك  6يماذج مف الطدب  ،كبطرح مددا مف األسػئم دػكؿ يػذ الرباضػات لإلػا مدتػ المفػايبـ المتضػمي ،
مما س بؿ المةاؿ :
.1أم مستكل مف العيؼ تمةؿ يذ الرباض ؟
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.2يؿ بددث ح يذ الرباض أم يكع مف أيكاع الشوب ؟؟ كبؼ ؟
.3يؿ بتياكؿ مف بمارس يذ الرباض الميشطات؟
.4يؿ بشعر مف بمارس يذ الرباض

مؽ الميا س ؟ كبؼ بمكييا أف يسامد ؟

كغبريا مف األسئم التح لإلا مدت المادة التعمبمب .
بكضح المعمـ لمطدب أف الم اء ال ادـ سيستضػبؼ بػ شػبخ الرباضػببف الفمسػطبيببف الػذم سػبعط يا الكةبػر
مف المعمكمات الإلام دكؿ الرباض الفمسطبيب تدبما كددبةا.
نشػػاط  :ب ػػكـ الطػػدب ػػأداء الدرك ػ الرباضػػب ككػػأيإلـ بسػػتالدمكف أداة معبي ػ يػػاـ يػػدا لتعزبػػز اثدسػػاس
لػػدبإلـ ػػح األدكات  ،الف الإلػػدؼ اليإلػػائح يػػك إيتػػاج يدارب ػ ك الضػػركرة إدسػػاس الطػػدب ال ػػكم بإلػػا ػػأيإلـ
بستالدمكف أدكات كذلؾ لتالرج

كرة يبدة.

مددظ يام  :بيب أف بشبر المعمـ إلا أف مما كػؿ طالػب أف بركػز ممػا الرباضػ التػح االتاريػا سػكاء
كايت أداة أك دكف أداة ألي سب كـ تيفبذيا ح اليدارب كاي بمكف أف بتدرب مما أدائإلا ح ال بت.
المقاء التاسع :
 التذكبر الم اء السا ؽ كايـ الالطكات التح تـ العمؿ ممبإلا. -بتـ ذلؾ مف الدؿ تذكبر المعمـ ما ددث ح الم اءات السا

أك مف الدؿ طرح األسئم ممػا الطػدب

مما تـ ايياز ح الم اء السا ؽ كذلؾ لتد بؽ مممب الر ط كالتسمسؿ ح العمؿ شكؿ ت امدم.
 الت ػػذكبر ػػاف الكت ػػت ت ػػد اتت ػػرب لتس ػػمبـ المش ػػركع كاف ممبي ػػا أف ي ػػذؿ اليإل ػػد الك ػػا ح لتس ػػمبم كاال إيي ػػاسيضطر إلا د ع غرام التػأالبر المالبػ  ،إضػا إلػا أف يػذا لػبس يبػدا بمػا بتعمػؽ ككييػا مركػ از متمبػزا،
كاف المكضكع الذم يعمؿ ممب سبشايد كؿ العالـ .
 المعمـ بعطح يذ المددظات مف داالؿ الدكر. -كؿ يذ األمكر تشكؿ تدفب از لمطدب لديالراط ح العمؿ شكؿ اك ر.
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الدخوؿ في دور ( :المعمـ بدالؿ ح دكر شبخ الرباضببف الفمسطبيببف ).
بدالؿ المعمـ ييا ح دكر شبخ الرباضببف الفمسػطبيببف كب ػدأ الطػدب طػرح األسػئم المالتمفػ ممبػ كالعمػؿ
مف الدؿ الي اش كاألسئم كاأليك مما تعزبز إلـ الطدب تطػكر الرباضػ كتبمإلػا تػدبما كدػدبةا كت ػاطع
مفايبـ التر ب الرباضب كتبمإلا معإلا.
دكر المعمـ ييا أةياء كيكد داالؿ الدكر:
 امتدؾ كـ مف المعمكمات مف تطكر الرباض تدبما كددبةا لبستطبع اثيا ممػا أسػئم الطػدب شػكؿكاضح.
 استةارة الطدب لبطردكا المزبد مف األسئم . أف بت ف الدالكؿ ح الدكر دتا بسامد الطدب أبضان مما الدالكؿ ب . التركبز مما اثبماءات كاثشارات. تمربر المعمكمات التح لإلا مدت مفايبـ التر ب الرباضب التح مممكا ممبإلا سا ا كالتأكبد ممبإلا. أف بعزز كرة الال راء ح تشػكبؿ يداربػ ستكضػع ػح ممعػب مسػطبف الػدكلح ػح ال ػدس كاف بشػبر إلػاأيمب المكاف ( ال دس ).
 إذا شعر المعمـ ييا اف الطدب تد شعركا الممػؿ إلػذا بػدؿ ممػا مػدـ ييادػ ػح إدالػالإلـ لمػدكر ،عمبػأف بتدارؾ ذلؾ مف الدؿ التوببر ح دركات يسد أك التوببر ح كتبرة ال كت  ...الخ.
الالركج مف الدكر:
بالرج المعمـ مف الدكر ،كبكضح ما ددث ككبؼ بمكييا االستفادة مي .
بطرح المعمـ سؤاال  :ماذا تفضمكف أف بككف شكؿ اليدارب ؟؟
ييا ب دأ الطدب طرح أيك تإلـ :
 .1مست بم .
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 .2ي ؼ دائرة.
 .3ت امدب مف أسفؿ ألمما .
سؤاؿ آالر مف المعمـ  :يؿ ي دأ الرباضات ال دبم ةـ الددبة ؟ اـ الددبة ةـ ال دبم ؟ اـ يعمؿ تيكبع ؟
ب دأ الطدب اثيا مما يذا السؤاؿ كالت ربر ل .
مددظ ػ  :لػػبس مإلمػػا ػػط أف بيبػػب الطػػدب ممػػا األسػػئم ػػيعـ أك ال ،لكػػف األكةػػر أيمب ػ يػػك الت ربػػر
أليك تإلـ دتا يتعرؼ مما مبكلإلـ كتياماتإلـ كيذا كم بسامد المعمـ كبشكؿ ك م ل ح العمؿ.
المقاء العاشر:
 التذكبر الم اء السا ؽ. العكدة إلا الكرت المكيكدة مما الدائط كت يبؼ الرباضات إلا تدبم أك ددبة . الت يبؼ ييا ياـ كتسيبؿ كرت أالرل مما الدائط تشكؿ دلبػؿ ممػا مػا تػـ اثيمػاع ممبػ مػف الطػدبح الم اء السا ؽ ( أف ت دأ اليدارب مف ال دبـ إلا الددبث ،مف الددبث إلا ال دبـ ،التيكبع).
 تكزبع الرباضات مما الطدب لبتـ التدرب ممبإلا ح اليدارب كلكف بتـ التػدربب ممبإلػا شػكؿ ػردم ػحال داب ممؿ تيسبد لألدكات ككأيإلا د ب ب كلمرباض ككأييا يمارسإلا الفعؿ.
 ضركرة أف بشترؾ يمبع الطدب ح العمؿ كاف لـ بشترؾ عضإلـ ضركرة إمطائإلـ مإلاـ أالرل مةؿ: -1التي ؿ بف الطدب لتدفبزيـ .
-2االذ مددظات مف المعمـ كي مإلا ل عض الطدب.
-3مإلاـ أالرل برايا المعمـ مياس دسب المكتؼ.
 بستالدـ المعمـ ييا أسمكب التعزبز ح العمؿ ،مةد بيت ؿ بف الطدب كبعػززيـ كاذا الدػظ يمكذيػا يبػدابركز ممب مع الطدب.
الدخوؿ في دور :
157

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 اريػكاف تسمعك ليياتش مكضكم معان  ..ب دأ المعمـ تشوبؿ الشربط.
( الشربط

كت الشف يإلكر بككف المعمـ تد يإلز مس ان)

(ممميا أيكـ تعممكف مما يدارب ستكضع ح ممعب مسطبف الدكلح ح ال دس ،ح ا تتاح اكلم بػاد ال ػدس
 ، 2040كاف يذ اليداربػ سػتككف أمبػز مػا بكػكف ػح دفػؿ اال تتػاح ،إييػا يدػذركـ مػف االسػتمرار ػح يػذ
العمؿ الذم ت كمكف

كاال ).......

يذا الشربط بد ع الدراما الا االماـ ك ح يذا التكتبت لألس اب التالب :
• تػػكتر  :كالتػػكتر ييػػا بػػتمالص ػػح اي ػ لػػـ بعػػد ييػػاؾ إال ال مبػػؿ كبييػػز العمػػؿ التػػالح بػػدالؿ الطػػدب ػػح
راع  ،يؿ يكتؼ العمؿ اـ يستمر.
• يتعرؼ ب مما تيامات الطدب كمدل إ راريـ مما االستمرار.
• الدمكؿ كاالتترادات التح بطردإلا الطدب.
• طرح كةبر مػف األسػئم  :مػف يػك م ػدر التإلدبػد ؟ لمػاذا اآلف ؟ لمػاذا لػـ ت ػميا يكػذا تإلدبػدات مػف ت ػؿ
ح مشاربعيا السا ؟ مف ل يدؼ مف إب اؼ يذا مشركع ب اـ ح مدبي ال دس ...الخ
• كؿ يذ األسئم التح بطردإلا المعمػـ أك بطردإلػا الطػدب أةيػاء االيتمػاع تفػتح ليػا ميػاطؽ أممػؽ لمتفكبػر
كالتالاذ ال رار.
• بكضػػح المعمػػـ ( ػػح دكر يػػاب المػػدبر ) ضػػركرة اتالػػاذ يػػذا ال ػرار سػربعا الف المػػدبر بيتظػػر ردكػػـ أليكػػـ
أ داب ال رار ( كضع الطدب ح مكتع المسؤكلب التالاذ ال رار).
• المعمـ ييا بيب أف بككف دتبؽ ح طرح األسئم كادارة الي اش ،أف ال بفرض رأب كتيامات  ،بمػارس دكر
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:
بيإلح المعمـ االيتماع كبكضح لمطدب إييا الارج الدكر اآلف كبذكريـ أيػ بيتظػر تػراريـ ػح الم ػاء ال ػادـ،
كبشكريـ مما ما تدمك ح يذا الم اء.
المقاء الحادي عشر :
 ب دأ المعمـ إل اء التذكبر بما ددث ح الم اء السػا ؽ مػف الطػكات ك الرسػال التػح تػـ الي ػاش دكلإلػا ػحيإلاب الم اء كاي تد طمب ميإلـ اتالاذ ترار دكلإلا.
نشاط :
تكض ػػع س ػػت كػ ػرات ممكيػ ػ ػػألكاف مالتمفػ ػ ػػح س ػػم  ،ب ػػؼ الط ػػدب مم ػػا ش ػػكؿ دائػ ػرة كتكض ػػع الس ػػم ػػح
الميت ؼ ،بكتب مما كؿ كرة مفإلكـ مػف المفػايبـ السػا

كالتػح تػـ العمػؿ ممبإلػا ( العيػؼ الرباضػح ،تمػؽ

الميا س  ،العدكاف الرباضح ،الميشطات الرباضب  ،الشوب الرباضح ،التع ب الرباضح).
بعطح المعمـ الطدب أرتػاـ مػف  ... 1دسػب مػدديـ ،كميػدما بػذكر رتػـ معػبف بػأتح

ػادب الػرتـ راكضػا

إلا الميت ؼ كبأالذ كرة شػكؿ مشػكائح كبػذكر اسػـ المفإلػكـ الػذم ممبإلػا ،كييػا بػذكر المعمكمػات التػح لإلػا
مدت المفإلكـ ،كبسيمإلا مما لكد مما الدائط ،بضعإلا مكايإلا كبعػكد مسػرما كبالػرج طالػب آالػر ػيفس
الطرب  ،كبالرج كرة أالرل كبستمر يذا اليشاط دتا بتـ المركر مما كا ػ الكػرات كامطػاء كػؿ المعمكمػات
دكؿ المفايبـ ،كيذا اليشاط ياـ لتذكبر الطدب المفايبـ المالتمف كالمعمكمات المتعم

إلا.

 اليشاط بتـ شكؿ سربع دتا ال بأالذ كتتان اكةر مف الدزـ. بطمػػب المعمػػـ الطػػدب إلػػا ايتمػػاع كبطمػػب مػػيإلـ التك ػػؿ إلػػا ت ػرار دػػكؿ االسػػتمرار ػػح المشػػركع أكمدم .
 ح داؿ اي سـ األطفاؿ ح رأبإلـ يأالذ رأم األغم ب .بتكزع الطدب ح ال ام كطمب ميإلـ أف ب كـ كؿ طالب ميإلـ عمؿ يمكذج لرباض االتاريػا ( ر ػط الم ػاء
الةػػامف ميػػدما طمػػب مػػيإلـ أف بكتػػب كػػؿ مػػيإلـ أداة كايػػت تسػػتالدـ ػػح الرباضػػات سػكاء ال دبمػ أك الددبةػ )
كالطدب الذبف بربدكف ال باـ تشكبؿ يمكذج لرباض لـ بكف بإلا أدكات كاليرم مةد مإلـ ذلؾ.
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بتأكد المعمـ أف كؿ طالب االتار رباض مالتمف كيذا بككف كاضدا ل ح الم اء الةامف
 ػػح دػػاؿ تك ػرار يفػػس الرباض ػ إلػػذا لػػبس الشػػحء السػػم ح شػػرط أف تكػػكف معظػػـ الرباضػػات تػػد شػػممإلاالعمؿ.
 بعطح المعمـ كتتا كا با لمطدب أف بتدر كا مما تيسبد الرباض التح االتاريا كؿ ميإلـ دسب رغ ت . بكض ػػح لإل ػػـ ايػ ػ اس ػػتطامتإلـ الري ػػكع إل ػػا المػ ػكاد الم ػػكرة كالمالتمفػ ػ د ػػكؿ الرباض ػػات كاألدكات الت ػػحاستالدمت أك ال زالت تستالدـ كالمكيكدة مما مكات إلـ.
 بتأكد المعمـ أف ال ام تضج الدرك كالعمؿ كاف الكؿ ميالرط شكؿ يبد ح العمؿ. بعطح المعمـ أم مددظات سكاء ردب أك يمامب دكؿ األداء أك الشكؿ الفيح لمدرك .يإلاب الم اء :بشكر المعمـ الطدب مما ما تدمك ح يذا الم اء ،كبكضح لإلػـ أف الم ػاء ال ػادـ سػبككف آالػر
ل اء ثيياز اليدارب .

المقاء الثاني عشر:
دالكؿ ح الدكر:
-

ب دأ الم اء ايتماع المعمـ الطدب ك تذكبريـ اف يذا يك ل ائيا األالبر كبيب أف يييز العمؿ ب

شكؿ كامؿ ألييا سيرسم البكـ إلا الميي االكلم ب الفمسطبيب .
 ضركرة العمؿ يدب كات اف دتا بككف يذا العمؿ ايياز االر ياـ إف لـ بكف أيـ ايياز لممركز. مف الدؿ يذا االيتماع بر ع المعمـ مف دري اليايزب كالتدفبز كاالستةارة لمطدب. -بذكر المعمـ طد أيكـ تد تررتـ ح الم اء التاسػع أف بكػكف شػكؿ اليداربػ

( مسػت بم  ،ي ػؼ دائربػ ،

ت امدب مف أسفؿ ألمما ) دسب ما تػرر الطػدب  ،كايػؾ تػد تػررتـ أف ي ػدأ الرباضػات

( الددبةػ أك

ال دبم ) ةـ ي ؿ إلا الرباضات ( ال دبم أك الددبة ) دسب ما ترر الطدب ح الم اء التاسع.
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عد يإلاب االيتماع بعطح المعمـ طد (  10د) لعمؿ رك أالبرة مما األداء.
 ب ػػؼ الطػدب الػػط مسػػت بـ كبيػػادم المعمػػـ ممػػا كػػؿ رباضػ  ،بالػػرج الطالػػب الػػذم بيسػػد يػػذ الرباضػكب كـ عمؿ

كرة ةا ت  ،بيادم مما رباض أالرل بالرج طالب آالػر كبعمػؿ يايػب الطالػب األكؿ

ػكرة

أالرل.
 بستمر المعمـ ذلؾ دتا بككف يمبع الطدب ح كضع اليدارب كدسب الشكؿ المتفؽ ممب . بطمب المعمـ مف الطدب ميد اثشارة أف ب كمكا الدرك ح كضع اليدارب كميػد إمطػاء إشػارة التكتػؼبتكتؼ الطدب الكضع إلح بككيكف ممب ب كـ المعمـ ت كبريـ مف كامب ار تالرج ال كر م اشرة.
 -ب كر المعمـ الطدب ح أكةر مف كضعب ( 10 – 5

كر ).

 بيتإلح الطدب مف األداء. تكضع ال كر مما لكد مما الدائط. بطمػػب المعمػػـ مػػف الطػػدب أف ب ػػرركا أم يػػذ ال ػػكر يػػح األ ضػػؿ مػػف كيإل ػ يظػػريـ لتكػػكف يدارب ػتكضع ح الممعب.
 ب رر الطدب كاف ددث الدؼ ح الرأم يالتار ال كرة التح كاف ممبإلا إيماع اك ر.يإلاب الم اء :
 -بشكر المعمـ طد لما تدمك الدؿ الم اءات السا  ،كبأالذ ايط اماتإلـ كمددظاتإلـ دكؿ العمؿ.
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المحكمين

المادة

مادة

اختبار اكتساب

أداة االتجاىات

الرقـ

أسماء المحكميف

مكاف العمؿ

التعميمية

الدراما

المفاىيـ

نحو التربية

الرياضة

الرياضية

√

√

-1

د.مدسف مدس

يامع ال دس

√

√

-2

د.مفبؼ زبداف

يامع ال دس

√

√

-3

د .غساف سرداف

يامع ال دس

√

√

-4

د.إ رايبـ مرماف

يامع ال دس

√

√

-5

د .كامؿ ياشـ

يامع ال دس

√

√

-6

د.م د السدـ دمارش

يامع ال دس

√

√

-7

د .أدمد الالكايا

يامع ال دس

√

√

√

-8

د .كلبد د ار بع

يامع ال دس

√

√

√

-9

د.معبف ي ر

يامع بت لدـ

√

√

√

-10

د.يائؿ م د الردمف

يامع ال دس

-11

أ .رائد الإلربمح

√

√

المفتكد  -بت

√

√

لدـ
مدبرب بت لدـ

√
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√

√

-12

أ .بكسؼ مدكم

يامع بت لدـ

-13

أ .ضؿ ي راف

يامع بت لدـ

√

-14

مالؾ الربماكم

مركز ال طاف

√

-15

أ.مةماف أ ك زرت

-16

م د الدكبـ مإلدم

√

مدبرب شماؿ

√

الالمبؿ

√

√

√

√

ميسؽ األيشط
ح مدارس

√

√

√

ككال الوكث
-17

أ .إ رايبـ تك بؽ
مطر

يامع بت لدـ

√
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√

√

ممحؽ ( :) 2
اختبار اكتساب مفاىيـ التربية الرياضية.

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
(اختبار مفاىيـ التربية الرياضية)
 عزيزي الطالب:
يتكوف االختبار مف ( )11فقرة اختيار مف متعدد,وعميؾ اختيار إجابة واحدة فقط مف بيف
أربع إجابات ىي(أ,ب,ج,د) وذلؾ بوضع دائرة حوؿ رمز اإلجابة الصحيحة في كؿ مرة ،ثـ
انقؿ اإلجابة في الجدوؿ المرفؽ.
 الرجاء اإلجابة عن جميع األسئلة.

االسم............................... :
الصؼ:الثامف.
الشعبة) (:
مدة االمتحاف :حصة واحدة.
العالمة (

)
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.1واحداً مف التالية ليس مف مظاىر قمؽ المنافسة السمبي:
أ.التكتر.

ب.سرم ي ضات ال مب.

ج.الراد اليفسب

د.التشتت.

.1تقمص المعدة واحداً مف آثار قمؽ المنافسة:
أ .ال ديب .

ب.اليفسب .

ج(.أ  +ب).

د.لبس مف آةار تمؽ الميا س .

.1مف الساليب التي تساعد في الحد مف قمؽ المنافسة:
أ.مدـ االستعداد.

ب.دكر المر بف السم ح

ج.التذكبر ال بـ الدبيب .

د.اثمدـ السم ح

.1العب كرة قدـ حصمت لديو حالة قمؽ ما بعد المنافسة,فيؿ تعتقد أف:
أ.يتبي الم اراة ظإلرت.

ب .الدال ظإلرت مع الدؿ الميا س .

ج.الدال ظإلرت ت ؿ االشتراؾ ح الميا س .

ارة لـ تظإلر عد.
د.يتبي الم ا

.5لو طمب منؾ اقتراح أسموب يساعد في الحد مف قمؽ المنافسة السمبي فيمكنؾ أف تقترح :
أ.كضع أيداؼ عبدة مف الكاتع.

ب.تشيبع اثمدـ وض اليظر مف يكم .
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ج.م د مداضرات كيدكات.

د.ترؾ الدرب المطم لدم بف ح ت ر اتإلـ.

.1أي مف العبارات التالية صحيحة:
أ.ييالؾ يكع مف ال مؽ بد عيح لأل ضؿ كبدسف أدائح.

ب.ال مؽ السم ح بيعؿ أدائح أ ضؿ كبشعريح الراد .

ج.ال مؽ شحء غبر مدمكد وض اليظر مف يكم .

د.ال بشعر الدمب الضبؽ ميد تعرض لم مؽ السم ح.

.1االستخداـ غير المشروع وغير القانوني لمقوة بكافة إشكاليا بطريقة مبالغ فييا ،ىو تعريؼ ؿ:
أ.العيؼ الرباضح.

ب.العدكاف الرباضح.

ج.الشوب الرباضح.

د.التع ب الرباضح.

.1يقوؿ احمد انو يمارس رياضة يكاد العنؼ فييا يكوف معدوما,فأي مف الرياضات التالية برأيؾ يمارس احمد:
أ.كرة ال دـ.

ب.الم ارم .

ج.الس اد .

د.اليكدك.

.2الشتائـ والتيكـ ىما مثاالف عمى العنؼ:
ب.المادم.

أ.المفظح.

د(.أ+ب)

ج.االيتمامح.
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.12طمب منؾ اقتراح طريقة مف شأنيا التقميؿ مف العنؼ الرياضي ،فأي الطرؽ تختار:
أ.تشيبع اثمدـ الرباضح الإلادؼ.

ب.مدـ االيتماـ دري كمح الدم بف أليإلا لبس لإلا تأةبر.

ج.ال دامح لمرات دري كمح مسئكلح األيدب .

د.ال بكيد طرب مما ذكر مف شأيإلا الدد مف العيؼ الرباضح.

.11مف صور التعصب الرياضي:
أ.تشيبع ربؽ دكف اآلالر.

ب.الشيار كالعراؾ.

ج.التالربب.

د(.ب+ج).

.11أي مف العبارات التالية تصمح لوصؼ شخص متعصب رياضيا:
أ.المبؿ تيا ربؽ مما دساب الم ادئ كال بـ كاألالدؽ.
ج.أمبؿ تيا ربؽ دكف اآلالر كلكف لبس مما دساب ادتراـ الفربؽ اآلالر.
د.ادتراـ يتبي الم اراة أبان كايت كال أتكـ ال راخ أك العكبؿ.

.11أي مف العبارات التالية تصؼ العدواف الرياضي:
أ.مدـ تك ر يب إبذاء الميا س.

ب.الإلدؼ مي مداكل الفكز مما الميا س.

ج.مدـ ارت اط األداء الوضب.

د.التمتع إبذاء الميا س.

.11مف أسباب السموؾ العدواني عند الالعبيف:
ب.الدكاـ.

أ.أيمب الميا س الرباضب .
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د .يمبع ما ذكر.

ج.المدر كف.

.11عندما نقوؿ(:انو استخداـ القوة المشروعة في المنافسة) ،فإننا نصؼ:
أ.العدكاف.

ب.السمكؾ اليازـ.

ج.التع ب الرباضح.

د.الشوب.

.11برأيؾ أي مف الساليب التالية تعمؿ عمى الحد مف العدواف الرياضي:
أ.مدـ االكتراث سمكؾ الدم بف إلـ أدرار ح سمككإلـ أبان كاف.
ب.مدـ االيتماـ اليدكات إلح لبس لإلا األةر ح الدد مف السمكؾ العدكايح.
ج.التعزبز االبيا ح لدم بف الممتزمبف ال كايبف.
د.ترؾ الدرب لممدر بف كاثدارببف ح ت ر اتإلـ أبان كايت.

.11أي مما يمي مف شأنو أف يزيد العنؼ الرياضي:
أ.الدم كف أيفسإلـ.

ب.المدر كف كاثدارببف.

ج.اثمدـ االبيا ح الإلادؼ.

د (.أ ،ب ).

.11استمع المعمـ لربع عبارات قاليا أربعة طالب,أي مف العبارات تعتقد أنيا تصؼ العدواف الرياضي:
أ.ال برت ط األداء الوضب.

ب.مف أس ا االدتكاؾ ال ديح ح الرباضات العيبف .

ج.تستالدـ ب ال كة المشركم ميد الميا س .

د.ال تتك ر يب ثبذاء الميا س.
168

.12أي مف التالية مف شأنو تشجيع الشغب الرياضي:
أ.اثمدـ االبيا ح.

ب.رياؿ األمف.

ج.المدر كف.

د(.ب،ج).

.12إذا مارس الحكاـ دورىـ بدقة وحيادية فإنيـ بذلؾ يكونوا قد:
أ.تممكا مف دري الشوب الرباضح.

ب.زادكا مف دري الشوب الرباضح.
د.بزبدكا مف العدكاف الرباضح بف الدم بف.

ج.لبس ل اةر ح ت مبؿ أك زبادة الشوب الرباضح.

.11مف الضرار الجسدية الناجمة عف تناوؿ المنشطات الرياضية:
أ.تشك سمع الرباضح.

ب.السكت ال م ب .

ج.الشعكر الكآ .

د.التكمف المادب .

.11أي مف التالية تصؼ المنشطات الرياضية:
أ .لإلا أضرار يسدب

ط.

ج.لإلا أضرار يفسب كيسدب كاتت ادب كأالدتب .

ب.لإلا أضرار يسدب كيفسب

ط.

د.لبس لإلا أضرار أ دن.

.11سئؿ أربعة طالب عف رأييـ في منع تناوؿ المنشطات الرياضية ،فأجابوا جميعا ،ولكف ىنالؾ إجابة واحدة صحيحة،
فما ىي برأيؾ:
أ.ال بيب ميع الميشطات الرباضب كؿ المب در ح ت ر ات .
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ب.بيب ميعإلا لممدا ظ مما الميا س العادل كالشربف .
ج.ال بيب ميعإلا ألي لبس لإلا أم تأةبرات ياي ب .
د.ال بيب ميعإلا إلح تر ع مستكل الكفاءة ال ديب كتؤالر ظإلكر التعب ك التالح تد ؽ الفكز.

.11تخيؿ أنؾ مدرب فريؽ كرة قدـ ،الحظت أحد أعضاء الفريؽ يتعاطى بعض المنشطات الرياضية فمف واجبؾ أف:
أ.تترؾ ل درب ت ر كال ترايع ح ذلؾ.
ب.تشيع مما ذلؾ ت ر ر ما بد ؽ لفرب ؾ الفكز مما الميا سبف.
ج.ت كـ إال ار المسئكلبف لبت ر كا مع كبميعك مف ذلؾ.
د.تشيع ب أمضاء الفربؽ سمكؾ يفس الت رؼ الميشطات تؤالر ظإلكر التعب لدل أمضاء الفربؽ.

(ايتإلت األسئم )
يدكؿ تفربغ اثيا ات:
رتـ السؤاؿ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

اثيا ال دبد
رتـ السؤاؿ

13

14

15

16

17

18

اثيا ال دبد
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19

20

21

22

23

24

ملحق (:)1
االستبانة
مقياس اتجاىات نحو مادة التربية الرياضية

ال ؼ :الةامف األساسح الشع ( )

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
تمعف كتددبد مكتفؾ ميإلا كذلؾ كضع إشارة (×) أماـ الع ارة أك الالاي التح تيديا تتكا ؽ مع مكتفؾ
كتع ر مف اتيايؾ يدك الرباض .

مةاؿ:
الرتـ

أكا ؽ

الف رة

أكا ؽ

شدة

1

أدب تراءة ال

ص أةياء كتت الفراغ

ال
ادرم

×

إيا الطالب مما يذ الف رة تدؿ أي بدب تراءة ال

171

ص ح أةياء كتت الفراغ

أمارض

أمارض
شدة

مددظ :
 .1ح يذا الم باس ال بكيد إيا ات
مف مكتفؾ مف كؿ رة.

دبد أك إيا ات الاطئ كلكف ما يك

دبح يك ما بع ر

 .2ب ت ر استالداـ يذا الم باس ألغراض ال دث العممح ط كال بؤةر ح مدمتؾ ح االمتداف.

كشك انر لدسف تعاكيكـ

ال ادث :يشاـ مكاد

172

أت أر الف رات التالب كددد مكتفؾ مف كؿ رة:
الرقـ

أوافؽ أوافؽ ال ادري أعارض أعارض

الفقرة

بشدة
1

أدب معمـ التر ب الرباضب
التر ب الرباضب فارغ ال

2

أيتظر د

3

أمت ر التر ب الرباضب

ر

مف المكضكمات

الدراسب الممتع
4

ال تفبديح الرباض ح دؿ ما أكاي مف
مشكدت
إلا يفسح

5

التر ب الرباضب مف المكاد المد

6

أمت ر أف التر ب الرباضب مف أ عب
المكضكمات الدراسب

7

أ ادتيح التر ب الرباضب ح المكاد األالرل

8

أمت د اي تكيد أكةر مف طرب لت دبـ مفايبـ
التر ب الرباضب
التر ب الرباضب ممم

9

أرل أف د

10

أشعر أف المعمكمات التح أتم ايا ح د
التر ب الرباضب

ع الفإلـ

ح معمـ تر ب رباضب

11

أتميا أف أ

12

أتفايـ يبدا مع معمـ التر ب الرباضب
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بشدة

13

أدب يمبع األيشط الرباضب دتا لك
تطم ت ميإلكدا

14

أشعر أف التر ب الرباضب تزبد الذكاء

15

أرل أف العدم اليبدة ح مادة التر ب
الرباضب تإلميح كةب ار

16

أشعر أف الكتت بمر سرم ح د

التر ب

الرباضب
17

أالاؼ مف معمـ التر ب الرباضب

18

أمت د أف ال رامج الرباضب تفبديح ح تكسبع
مدركاتح كمعمكماتح الرباضب

19

أككف مسرك ار ميدما أشارؾ ح د

التر ب

الرباضب
20

أتميا أف تدذؼ مادة التر ب الرباضب مف
ال ريامج

21

التر ب الرباضب عبدة مف الكاتع

22

أرل أف معمـ التر ب الرباضب بستدؽ
االدتراـ

23

أتميا أف تككف د

التر ب الرباضب بكمبا

ح ال ريامج الدراسح
24

ال أدب أف أتوبب مف د

التر ب
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الرباضب
25

أتا ع ال رامج الرباضب استمرار

26

أشعر أف مادة التر ب الرباضب تسامديح
مما دؿ كةبر مف المشكدت التح تكايإليح
ح الدباة

27

أمت د أف تعمـ التر ب الرباضب مضبع لمكتت

28

أشعر أف معمـ التر ب الرباضب شالص ذكح
كممبز

29

أشعر السعادة ميدما ايإلح تمربيا ح مادة
التر ب الرباضب

30

أتردد ح دضكر د
أليإلا مادة

التر ب الرباضب

ع

كشك انر لتعاكيكـ
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ممحؽ (:)1
ممحؽ تحكيـ
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

جامعة القدس
كلية العلوم التربوية
حضرة المحكم /ة ------------------------------المحترم /ة
ب كـ ال ادث إيراء دراس عيكاف ( :اثر الدراما في اكتساب مفاىيـ التربية الرياضية لدى طمبة
الصؼ الثامف الساسي في مدارس وكالة الغوث واتجاىاتيـ نحوىا).
كذلؾ استكماال ليبؿ دري المايستبر ح تال ص أسالبب التدربس  ،كيظ ار لما تتمتعكف

مف

ال رة كدراب ح المبداف التر كم  ،أريك مف دضرتكـ االطدع مما المادة التعمبمب  ،كا داء الرأم ح مدل
مدءمتإلا ألغراض الدراس التعدبؿ أك الدذؼ أك اثضا .
مع يزبؿ الشكر لكـ لدسف تعاكيكـ
ال ادث :يشاـ مكاد

ممحؽ (:)1
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نموذج اإلجابة الصحيحة.
رتـ
السؤاؿ

اثيا
أ

ب

√
√

3
4

√

13
14

√

20

9

√

21

10

√

22

12

√
√
√

19

√

√
√

√

18

√

11

√

17

√

8

ج

د

√

15

√

7

أ

ب

16

5
6

ج

د

√

1
2

رتـ
السؤاؿ

اثيا

23
24

فيرس الجداوؿ
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√
√
√
√
√

رقـ

رقـ الصفحة

محتوى الجدوؿ

الجدوؿ
1.3

67

يدكؿ المكا فات الالت ار اكتساب مفايبـ التر ب الرباضب
المتكسطات الدسا ب المعدل كااليد ار ات المعبارب لعدمات طم

1.4

الميمكمتبف ح االت ار اكتساب مفايبـ التر ب الرباضب دسب
الميمكم كمستكل التد بؿ.
يتائج تدمبؿ التوابر الةيائح ( )ANCOVAلعدمات الطم

2.4

ح االت ار

اكتساب مفايبـ التر ب الرباضب دسب طرب التدربس كمستكل
التد بؿ كالتفامؿ بيإلما.

3.4

4.4

74

75

المتكسطات الدسا ب المعدل كاألالطاء المعبارب ال عدب لمتوبر
اكتساب مفايبـ التر ب الرباضب دسب الميمكم .

76

المتكسطات الدسا ب كاألالطاء المعبارب لمتفامؿ بف الميمكم
كمستكل التد بؿ.

76

المتكسطات الدسا ب كااليد ار ات المعبارب لعدمات طم الميمكمتبف
5.4

ح أداة اتياياتإلـ يدك التر ب الرباضب دسب الميمكم كمستكل
التد بؿ.

77

يتائج تدمبؿ التوابر الةيائح ( )ANCOVAالتيايات الطم يدك
6.4

التر ب الرباضب دسب طرب التدربس كالتفامؿ بف الطرب كمستكل
التد بؿ.

7.4

المتكسطات الدسا ب المعدل كاألالطاء المعبارب ال عدب لمتوبر
اتيايات الطم دسب الميمكم .
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78

79
8.4

المتكسطات الدسا ب كاألالطاء المعبارب لمتفامؿ بف الميمكم
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