
 استاذ التربية البدنية و الرياضية: 14المحاضرة رقم 

 : مدرس التربية البدنية و الرياضية  : 0
إن المفهوم الشائع للمدرس أنه المصدر الوحيد للمعلومات وأنه القائد األوحد في العملية التربوية يأمر فيستمع له التالميذ بسلبية،             

تربوي مفهوم قديم ال يتناسب مع تطور العصر الحديث وظهور مصادر متعددة للتعليم والتعلم وظهور مفاهيم تربوية حديثة تنادي بالتوجيه ال
 .والتعلم الفردي

تتطلب من القائمين بها التخصص الدقيق في  إنهاإعدادا أكاديميا خاصا بها حيث  ال يسمح ألحد بممارسة مهنة التعليم ما لم يعدف       
التي تهتم بحاجات التالميذ، النفسية، واالجتماعية  يكون خبيرا باألسس أنالعلمية ، واإللمام التام بأساليب وطرائق تدريسها، كما ينبغي  المادة

رشادهم وتوجيههم، فلمعلم التربية البدنية دور مهم في إعداد المتعلم ودوافعهم وميولهم حتى نتمكن من ولهذا كان من الضروري  التعامل معهم وا 
 "إعداد هذا المعلم إعدادًا مهنيا وأكاديميًا وثقافيا وعمليا

ومدرس التربية البدنية والرياضية بوجه خاص البد وأن يصبح قدوة يحتذي بها من طرف التالميذ، فالبد وأن يمثل المدرس للتلميذ "            
 ". قدوة قادرة على المعرفة ويتمتع بمقدرة فنية عالية في تخصصه سواء داخل الحصة أو خارجها

لرياضية بما لديه من معرفة لطبيعة التربية البدنية ومداخلها وأساليبها وتدريسها مسؤول بدرجة كبيرة عن يعد معلم التربية البدنية وا"            
تفسير قيم المجتمع وسلوكياته، ويؤكد الخبراء على أن معلم التربية البدنية و الرياضية يعتبر من أهم الشخصيات التربوية واالجتماعية 

 وك المتواجد والسلوك المزمع تغييره لدى التلميذ المدرسية كما يعتبر وسيطا بين السل
ة إن دور المعلم حيوي وهام وله فاعلية في العملية التعليمية والتربوية، فمسؤوليته كبيرة جدا ومهمة، إذ أن مهمته ال تقتصر على التربي"       

لى عالقات الجسمية فحسب بل يتعداها لتصل إلى أكثر من ذلك ألنه ال يتفاعل مع تالميذه في  الفصل فقط بل يتعداها إلى فناء المدرسة وا 
 "          ميذالتالميذ بتالميذ المدارس األخرى، وذلك من خالل األنشطة الرياضية الخارجية الموجهة والتي تهدف إلى التنمية الشاملة المتكاملة للتال

 : التربية البدنية والرياضية في العملية التربوية مكانة معلم. 9
 :ن أهم األعمال التي يقوم بها معلم التربية البدنية والرياضية في ضوء علم تصميم التعليم تتمثل فيما يليإ" 
 .دراسة وتحليل الشروط البيئية الخارجية -3

 .تحليل حاجات مجتمع التالميذ الذي تجري عليه العملية التعليمية -2

 .وضع األهداف العامة والسلوكية للمادة -3

 .وفقا للمرحلة السنية تحليل خصائص التالميذ -4

  .اختيار الوسائل التعليمية المناسبة -5

 . بعملية التقويم و القيام المادةتحديد أساليب وطرائق التدريس المستخدمة في تدريس 
 :جوانب إعداد مدرس التربية البدنية و الرياضية. 3

 :إلعداد مدرس التربية البدنية و الرياضية يجب االهتمام بجوانب ثالثة هي 
  يعد شرطا أساسيا و ضروريا لتحقيق كفاءة المدرس ألنه مسئول عن أجيال لكسب تقدمهم، كما أن اإلعداد  :األعداد الثقافي العام

الثقافي المبني على أسس علمية سليمة يعتبر هدفا أساسيا وركنا هاما من أركان وظيفته و على المدرس أن يلم إلماما جيدا باللغة 
وبفضل أن يلم بلغة أجنبية واحدة على األقل لتكون له فرصة االنفتاح على العالم الخارجي و يكون له قدرا مناسبا  الفرنسية ألنها أداته

 .من العلوم اإلنسانية و الطبيعية أي أن يكون إستاد التربية البدنية و الرياضية مرجعا ثقافيا لتالميذه
 ه أن يلم بفروع تخصصه النظرية و العملية ألنه من أهم شروط النجاح في يعتبر ذا أهمية كبيرة للمدرس، فعلي: اإلعداد األكاديمي

 . أي مهنة هو اإللمام العام و الدقيق بمادة التخصص
 يعتبر الجمع بين المهنة و فهمها فهما جيدا و إلمامه بالنواحي الشخصية العامة ذو أهمية كبيرة في إعداد : اإلعداد المهني التربوي

البدنية و الرياضية، فشخصية المعلم و قوة تعمقه في طرق تدريس و استخدام الوسائل التعليمية التي تتماشى مع الموقف مدرس التربية 



الذي يؤهله إلى أن يكون مدرسا على درجة عالية من اإلعداد المهني التربوي الجيد، فإذا كان هناك التدريب الميداني الجيد و التقويم 
النظرية و كيفية تطبيقها التطبيق  تلنواحي النفسية و التربوية، ساعد ذلك كله على خلق صلة وثيقة بين الدراساالعلمي السليم بمراعاة ا

 .السليم الجيد عمليا ألن التالميذ يستطيعون من خالل تدريس المدرس لهم الوصول إلى مستوى مميز

 :الكفءاالتجاهات الحديثة واألساليب المساهمة في إعداد و تأهيل المدرس . 4
يجب على التعليم الجامعي التربوي اليوم أن يساير العصر الذي نعيش فيه و أن يلبي متطلبات هذا العصر و مطالب األجيال القادمة    

و عليه يجب أن تصمم برامج إعداد المعلمين على أفضل نحو و ذلك عن طريق تحسين مضمونها و أساليبها و االستفادة بما هو حديث 
 . و معاصر

إن التعليم الحديث و المستقبلي ينظر إلى إعداد المعلمين على اعتبار أنها سلوك يمكن إخضاعه للتحليل و الدراسة، أن هذا السلوك 
يحتوي على مهارات مختلفة وبرغم صعوبة و تعقيد هذه المهارات، فإنه يمكن أن نحددها بدقة لمعرفة عناصرها، و من ثم يمكن اختيار 

 . لتأهيل التي تناسبها و يتم تحقيق ذلك على أسس نظرية  وعمليةوسائل اإلعداد و ا
لب إن برامج إعداد المعلمين في أقسام التربية البدنية تتجه اآلن نحو تحليل سلوك المعلم، باألحرى أن تتجه البرامج نحو تحليل سلوك الطا

و يتم . مكونات هذا السلوك ، أي التركيز على معايير األداءالمعلم عند األداء و تحليل سلوك المعلم عند التأهيل و التدريب و تحديد 
توفير المواقف المناسبة التي عن طريقها يمكن  متحقيق ذلك عن طريق أشكال محددة من السلوك المطلوب إكسابه لطالبنا المعلمين، ث

 .المعلمينتعلم ذلك السلوك المحدد و في النهاية يتم تقويم ما تم إكسابه بالفعل من سلوك للطالب 
يعد أسلوبا هاما من األساليب التي تقوم عليها العملية التعليمية و يتعامل هذا األسلوب مع أية :دور أسلوب النظم في إعداد المعلم. 0

ظاهرة أو نشاط تعليمي على انه يشكل نظاما متكامال له عناصره و مكوناته و عالقاته وعملياته التي تسعى لتحقيق األهداف المحددة 
 :اخل النظام ويتكون أسلوب تحليل النظم من أربعة مكونات هامةهيد
  تشمل جميع العناصر التي تدخل النظام من أجل تحقيق هدف أو عدة أهداف محددة، و في هذا النظام يعتبر برنامج  :المدخالت

 .اإلعداد و األهداف و المحتوى و األساليب و البيئة التعليمية من مدخالت النظام 
 و هو المعلم ذو المواصفات : و مخرجات نظام إعداد و تكوين المعلم  ،و هي النتائج النهائية التي يحققها هذا النظام :تالمخرجا

 .المرغوبة في ضوء أهداف البرنامج

 بين مكونات النظام ةوهي جملة التفاعالت و العالقات و األفعال الناتج :العمليات. 

  التي تأتي نتيجة تصنيف المخرجات و تحليلها في ضوء األهداف الخاصة الموضوعة للنظام،  وهي جملة المعلومات :التغذية الراجعة
 . و هي تظهر مؤشرات مدى تحقيق األهداف وانجازها و تبين نواحي القوة و الضعف في أي جزء

 : الكفء التربية البدنية و الرياضية  صفات وواجبات مدرس.0  
 :صفات مدرس التربية البدنية و الرياضية*            

يعتبر مدرس التربية البدنية و الرياضية أساسا في أي مدرسة، فهو المسئول عن تحقيق األهداف التربوية التي يكتسبها التالميذ من 
ساسية يجب أن يتصف بها مدرس التربية خالل اشتراكهم سواء في درس التربية الرياضية أو في أنشطتها المختلفة لذا فإن هناك صفات أ

 : الرياضية هي 
 الصفات الشخصية. 

 الصفات المهنيـة. 
يجب أن يكون لدى مدرس التربية الرياضية صفات شخصية تساعده على : الصفات الشخصية لمدرس التربية البدنية و الرياضية  *ا      

 : القيام بمهامه على أكمل وجه و هذه الصفات هي
 . التعليمات إتباع
 . االتزان االنفعالي -

 .األداء و اللباقة في التصرفات -

 .الذكاء االجتماعي -

 . تعدد الخبرات -



 . المظهر السليم -

 . سعة الصدر -

 . القدرة على االبتكار و اإلبداع -

 . القدرة على الحكم الموضعي -

 .تقبل  النقد     -
 .القدرة على االندماج في الجماعة

 . المظهر العام المميز -

 . األدب الخلقي الصادق السليم -

 . الصلة الطيبة بالتالميذ -

 . سعة األفق الثقافي -

 . القدرة على تحديد المعلومات التربوية و النفسية -

 . االلتزام بمراعاة األسس النفسية في المعلم -

 . يدير الفصل بطريقة فعالة -

 .يرشد التالميذ و يوجههم بحكمة
           :دنية و الرياضية الصفات المهنية لمدرس التربية الب*ب 
نما بالجوانبإن        األخرى التي لها عالقة مباشرة في اختصاصه المعلم الناجح هو من امتلك القابلية العلمية ليس في مجال عمله فحسب وا 

ويصرفهم عنه  التالميذ فيه استيفاء تحصيل التالميذ لها، ويعرضهم للخطأ فيها، كما انه يفقد ثقة فتخلف المعلم في مادته يجعله يقصر في
وهناك مجموعة من الصفات المهنية الواجب توافرها في معلم التربية البدنية والرياضية لكي يؤدي عمله على أكمل وجه ومن  .فيفشل مهمته
 :بينها ما يلي 

في مجاالت أخرى حتى  من المعارف يتوفر لدى المعلم خلفية واسعة وعميقة في مجال تخصصه ، هذا بخالف قدر مناسب أنيجب _ 
 فكرة وحدة المعرفة عن عام العلمية وتكوين تصور عالقات الترابط بين مختلف المجاالت يدركوا أنيستطيع التالميذ، من خالل تفاعلهم معه، 

يكون لديه المعرفة  أنيؤدي وظيفته ، كما يجب  يكون المعلم متفوقا في الموضوعات التي تخص الجسم ، وكيف أنكما يجب  وتكاملها
  .الحركية المهارات البدنية، وملما بكيفية تعلم والمهارات لألنشطة المختلفة في التربية

 ."نموهم ط المعلم بنفسية التالميذ وعقليتهم وميولهم واستعداداتهم ومراحليما لم يح واإللمام بالمادة وحدها ال يكفي
 .اإلعداد الجيد للدرس  -
 . بة للموقف الذي يتعرض لهاختيار األلفاظ المناس -

 .القدرة على ربط أجزاء المنهاج بعضها ببعض  -

 .القدرة على القيام بتقويم التالميذ بطريقة عملية سليمة  -

 .القدرة على اكتشاف المواهب الرياضية  -

 .القدرة على توجيه التالميذ التوجيه السليم -

 . القدرة على العرض بطريقة شيقة -

 .السليمةتطبيق المبادئ التربوية  -

 . الحب واإلخالص في العمل -

 .التعاون وتقبل التطور و التجديد  -

 .احترام كرامة الفرد  -

 .تشجيع التالميذ على اإلدالء بآرائهم بشجاعة  -

 .البناء النقد تقبل  -

 .فهم البيئة المحلية و مشاكلها  -



 .القدرة على توصيل المعلومات للتالميذ  -

 .القدرة على حل المشكالت  -

 .طبيعة الميول و االستعدادات الخاصة تقييم -

 .المهارة في التخطيط والتنفيذ -

 .القدرة على االبتكار و اإلبداع -

 .المهارة في التدريس  -

 .العناية بالمواد و األدوات  -

 . العناية بالظروف الصحية -
   
 .لديه الرغبة و الميل و الدافع لممارسة مهنة التدريس_
 .ية المنوطة بهانه المتحكم في المواد الدراس _ 
 .المقاربات البيداغوجية  مختلف انه العارف ببيداغوجيات التعليم و التعلم، و  _ 
 .أساس نجاح العملية التربوية عامة التقييم و التقويم هما اإليمان بأّن ـ 

 .ثباتـ انه القادر على التصرف، التكيف مع قدرات المتمدرسين، والمتمكن من تقييمهم بصدق، و موضوعية و 
ـ انه المدرس الذي يعتبر أن كل متعلم هو حالة خاصة في تعلمه ـ الفروق الفردية، وهنا يجب أن يميز الفروق الحاصلة بين المتعلمين 

 .حسب هذه البيداغوجية من حيث القدرات العقلية و الحركية
 .أثناء التعلمـ انه المدرس الذي يحدد السلوك المبدئي للمتمدرس، و يراعي السرعة الذاتية له 

ـ انه العارف بطبيعة المادة و خصوصياتها، بحيث يقسمها إلى خطوات صغيرة هادفة عند التخطيط، للقيام بتقديم درس أو موضوع أو و 
 .حدة أو محور

 .لعناصر الدرس ـ انه ذلك المدرس القوي الذي يسارع إلى التعزيز الفوري، وانجاز التغذية الراجعة بعد كل خطوة أو بعد كل تقويم مرحلي
 .التعلمية، ويستعمل جميع اإلمكانات المتوفرة لديه/ ـ انه ذلك المدرس الفنان الذي يبتكر الوسائل التعليمية 

 ."ـ انه المدرس الذكي، الذي يدفع بالمتعلمين للقيام بالمشاريع في إطار ما يسمى بالتعلم الذاتي
 :كر من هذه الواجبات ما يلينذ:واجبات مدرس التربية البدنية و الرياضية . 7  
 الجماعية و الفردية الرياضية  األلعابتعليم مهارات مختلف ) الممكنة  وتتضمن نشطة بتعليم مختلف األيقوم معلم ت،ب،ر : تدريسال -

 ( . والمعرفي  اإلعداد البدنيوقوانينها و 

نقاط القوة و  تحديد الصعوبات وو  ألهدافها المسطرة في المناهج لتعرف على مدى تحقيق التربية البدنية و الرياضية بغرض ا :التقويم  -
 . الضعف في المناهج

 . فهذا دور مهم لمعلم ت ب ر فهو الذي يضع برامجها بناءا على الهدف المحدد: اإلشراف على النوادي الرياضية المدرسية -

 ةي يتم داخل المدرسة بحيث يعمل هذا النشاط على إتاحة الفرصبحيث يجب عليه االهتمام بالنشاط الداخلي الذ: النشاط الداخلي بالمدرسة -
للتالميذ للممارسة و الكشف عن القدرات في األنشطة التي يميلون إليها، كما انه يتصف بالمنسق بين جميع الموظفين، معلمين وعمال 

  (.الخ.....وذلك لصالح العملية التعلمية

يلعب مدرس ت ب ر دورا أساسيا في تنظيم الرحالت المدرسية و ذلك لربط التالميذ  بحيث: الرحالت المدرسيةالمساهمة في تنظيم  -
 .بالبيئة المحيطة و التعرف على األماكن الهامة

 .المسابقات الثقافية والرياضية  –الرسومات  –و ذلك من خالل األنشطة كالمجالت : وخارجه  بالوسط المدرسي نشر الوعي الرياضي -

 التحكم في تنظيم  ألنه عملية هامة بحيث يجب وضعها في عين االعتبار فيساهم فيها من خالل: النظام بالمدرسةالمساهمة في حفظ  -
 ..الخ..قبل ؛ أثناء وبعد حصة التربية البدنية  التالميذحركة وتنقل 

في البطوالت والمنافسات الرياضية المنظمة ة والمشاركة يتدريب الفرق الرياضية المدرس :المدرسية الرياضيةالفرق تأطير  اإلشراف على  -
 .من طرف الرابطة الوالئية للرياضة المدرسية 



 ( حمالت تشجير)من خالل معسكرات تخدم البيئة  :خدمة البيئة المحيطة بالمدرسة  -

  .داخلي و الخارجيتوزيعها توزيعا سليما في شراء األدوات و المالبس الرياضية، النشاط ال:  إقتناء الوسائل والعتاد الرياضي -

يجب أن يشترك معلم ت ب ر في هذا المجلس و أن يستفيد من ذلك في توضيح أهمية التربية الرياضية  :االشتراك في مجلس األولياء -
 .لألولياء و الدور الذي تلعبه األنشطة الرياضية في خدمة التالميذ

 :الواجبات الخاصة لمدرس التربية البدنية  -8
ات العامة لمدرس التربية البدنية والرياضية ، توجد واجبات خاصـة به يتوقــع أن يؤديها من خـالل تحمله بعــض المسؤوليـات بجانب الواجب"   

ـل الخاصة فــي المؤسسة ، وهي متصلــة بالتدريس اليومي في المؤسسـة ، وهي في نفس الوقت قــد تعتــبر أحد الجوانب المتكاملة لتقدير عم
 :رسة ومنها المدرس بالمد

 . مراجعة الزي المدني والزي الرياضي للطالب -
 .تقييم الطالب وفقا للخطة الموضوعة -
 .حفظ سجالت النشاط الرياضي بشكل يحافظ عليها -
  .التعاون والتنسيق التام مع زمالئه أساتذة التربية البدنية -

 .اإلشراف على غرفة تبديل المالبس أثناء استخدام الطالب -

 . مسؤول عن سالمة الطالب وصالحية األجهزة -
 . مالزمة الفصل طوال وقت الدرس -
 .اإلشراف على الطالب عند تكليفهم بأي مسؤولية -

 ". حضور اجتماعات هيئة التدريس ، واجتماعات القسم ولقاءاته  -
ات نفسية جديدة تختلف عن متطلبات مرحلـة الطفولة ، في هـذه المرحلة يشعر المراهق بمتطلب: العالقة النفسية بين األستاذ والمراهق. 2

فاهيـم ويبدأ في هذه المرحلة رفض المراقبة والتوجيه ، والرغبة في إثبات الذات ، ويتعرف على نوع التعامـل مـع الغـير ، و اكتشـاف لبعض الم
 . الخاصة بالعالقــات اإلنسانية

اضطرابات نفسية ومشكالت سلوكية ، التي تؤثر في النمو النفسي ، وذلك نتيجة نموه كمـا يتعرض المراهق في هذه المرحلة إلى عـدة  
 . الجسمي والعقلي

وأخذها بعين االعتبار عند رسـم األهداف التربويـة ،  وعليه يجب لفت انتبـاه األستـاذ في التركيز على االنعكاسات النفسية للتطبيقات التربوية ، 
 "كمـا ال يجب إهمـال تصرفـات األستـاذ و سلوكهم وأخالقهم ، لما لذلك من انعكاسات على شخصيات التالميذ 

وجية أو بسيكولوجيـة ، ويستوجب على أستاذ التربيـة البدنية التطرق إلى ذكر وتعريف كل ما يحدث للطفـل من تغيرات ، سـواء كانت فيزيول" 
وذلك حتى يتمكـن من معرفة متطلبات التالميذ األساسية ، وكذا كيفية التعامل معه حتى يكون الجو بين األستاذ والمتعلم جوا ايجابيا ، 

 .وبالتالي يستطيع أداء واجبه التربوي على أحسن وجه
بناء شخصياتهم ، إذا يعتبر التالميذ مرآة تعكس حالة األستاذ المزاجية فالعالقة بين األستاذ والتلميذ تلعب دورا هاما وأساسيا في     

إلى  واستعداداته وانفعاالته ، فإن هو أظهر روح االستبشار للحياة ، واالستعداد للعمل بكل جد وعزم ، واألستاذ الذي يتصف بأنه شديد الميل
يكونون جبناء ، ويميلون إلى االنحراف هذا ما سبب التسرب المدرسي ، السيطرة ، يجبر تالميذه إلتباع سلوك الغـش والكذب ، وبالتالي 

حباط شخصية المراهـق في المرحلة الثانويــة ، يجب على األستاذ إعطاء للمراهق نوع من الحرية  وتجنب حدوث االضطرابات النفسية وا 
بسه وأصدقائـه وذلك في إطــار الحدود القيــم األخالقيــة للمجتمع وتحمله بعض المسؤوليـات التي تتنـاسب مع استعداداته ، كحريــة اختيــار مال

شعاره باالحترام والتقدير واإلقالل من األو  امر الذي يعيش فيه ، وكذا إعطائه فرصة لإليضاح عن رأيه وتصحيح أخطائه ، وتقديـره وتشجيعه وا 
ما يتصورهـا البعض ، حيث تدخـل فيها عدة عوامل معقدة ، فالتلميذ إذا كانت و النواهي ، والعالقة بين األستاذ والتلميذ ليست باألمر الهين ، ك

 . عالقته مع أبيه مثال عالقـة احتـرام فتكون كذلك مـع األستاذ والعكس صحيح
األستاذ الجيد هو ولهذا يجب أن تكون هذه العالقة مبنية على أساس الود والتعاطف والتعاون والمحبة ، ال على أساس السلطة والسيادة ، و "   

ارج  الذي سبق تالميذه للتعرف عليهـم ، ومحاولـة التعرف علــى ظروفهـم العائليــة والمشاكل التي يمـر بهـا كـل واحـد على حدا داخـل وخـ
 ".المؤسسة 



حيث ال يترك المجال ألي كان من تالميذه وهناك ثالثة أنـواع من العالقـات بين األستاذ والتلميذ أولـها أن يكون دكتاتوريا إن صـح التعبير ، ب" 
ا ، أن يقوم بتصرفات قصد المزاح مثال مـع الزمالء خالل الحصة أو اتخاذ أي قرار كان ، أما النوع الثاني من العالقة فهو نقيض األول تمام

ار تعامل األستاذ مع التلميذ والمبني أساسا بحيث يتمتع التلميذ بالحرية التامة دون استطاعة األستاذ فعل أي شيء ، وأخيرا ، نوع آخر في إط
بالغ رسالته المهنية مرتاح الضمير  .على الديمقراطية بحيث تسود هذه العالقة التفاهم والتجاوب الجيد وا 

 عامة يواجه أساتذة ت ب ر مجموعة من الصعوبات والمشكالت التي يمكن :صعوبات التي تواجه أستاذ التربية البدنية والرياضية .01
 :انجازها في ما يلي 

 عدم كفاية الحجم الساعي للحصة مع ضعف الممارسة في الطور االبتدائي*   
 .صعوبات تتعلق بالتسهيالت واإلمكانيات المادية بالمدرسة*   
 .عدم توفر الصيانة الضرورية لألدوات و األجهزة*   
 .كفاية مساحة الممارسة والمالعب عدم.تدخل إدارة المدرسة في صرف الميزانية المخصصة ل ت ب ر *   
 .عدم توفر أماكن لتغيير المالبس*   
 .إلزامية المنهاج وتنفيذه بابتكارات األستاذ*   
 .الفروق الفردية الشاسعة  بين التالميذ*   
 .عدم قدرة التالميذ على فهم األهداف التعليمية وصعوبة تحديدها بالدقة الالزمة*   
 يذ بالزي المناسب لممارسة ت ب ر عدم التزام التالم*   
 .كثرة التالميذ في القسم الواحد يؤثر على األداء الحسن*   
 عدم سماح بعض اآلباء ألبنائهم بممارسة ت ب ر*   
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 : نمط االتصال وحيد االتجاه
 يرسل المعلم ما يسود قوله ا ونقله للتالميذ وال يستقبل منهم، وهذا النمط يعتبر ألقل فاعلية نظرا لسلبية المتعلم وهذا نمط تقليدي بحيث

 :نمط االتصال ثنائي االتجاه
ويمكن ان يقدم أسئلة .ه لهمويتعرف على مدى فهمهم لما قدم نأكثر فاعلية من النمط االول فيه يسمح المعلم بان ترتد اليه استجابات المتعلمي

 بين متعلم وأخر وان المعلم فيه محور االتصال لللتأكد من ذالك ويؤخذ على هذا األسلوب انه ال يسمح باالتصا

 :نمط االتصال ثالثي االتجاه 
الراء والخبرات ووجهات هذا النمط اكثر تطورا من سابقيه ففيه يسمح المعلم بأن يجري اتصاال محدودا بين طالب الفصل وان يتم تبادل ا

النظر بينهم وبالتالي فالمعلم ال يكون المصدر الوحيد للتعلم ويتيح للجميع التعبير عن النفس والتدريب على كيفية عرض وجهات النظر 
 .باختصار وسهولة

 :نمط االتصال متعدد االتجاهات
صال بين المدرس والتالميذ وبين التالميذ ببعضهم البعض ،كما يمتاز هذا النمط عن غيره من األنماط خاصة الثالث بحيث تتعدد فرص االت

 .تتوافر فيها افضل الفرص للتفاعل وتبادل الخبرات مما يساعد كل متعلم على نقل فكرته وخبراته ومهاراته لآلخرين
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


