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 :الملخص
االجتماعي إلى  –يهدف هذا التناول النفسي 

يرات التي مست تعليمية في حقل دراسة التغ
التربية البدنية والرياضية، وتحاول معرفة 
تأثير التفاعل االجتماعي على مناهج تعليم 
النشاط البدني والرياضي للتعليم في طور 

 .المتوسط
أن هذه المادة قد تأثرت دوما  اعتبارعلى 

خاصة بالتغيرات المؤسسية والبيداغوجية، 
ية األهداف إلى عند االنتقال من بيداغوج

المقاربة بالكفاءات، مما يحتم على األستاذ 
 بتغيير طرائقه التعليمية والبيداغوجية، 

Résumé 

 
Cette vision psychosociale cible le 

changement didactique en éducation 

physique et sportive, et tente de  

rechercher l’impacte de l’interaction 

sociale sur les méthodes d’enseignement 

de l’activité  physique et sportive en 

enseignement secondaire, car cette 

matière a été souvent influé par des 

modifications institutionnelles et 

pédagogiques, en particulier la transition 

de l’enseignement par objectifs à 

l’enseignement par compétences, ce  qui 

exige de l’enseignant de changer  ses 

actes didactiques et pédagogiques. 
 

,. 

voir être.  
 
شـكاليـة -1  :تقديم وا 

الفيزياء،  والرياضية هو أحد أشكال المواد األكاديمية كالعلوم الطبيعية، إن درس التربية البدنية
أهداف وتختلف في مناهجها ومحتواها، غير أنها تصب في مصب واحد تجتمع في طرق و  األدب،

ديم درس التربية البدنية أال وهو إمداد التالميذ بالمعرفة وتوجيههم لمستقبل سوي، كما يختلف تق
والرياضية عن هذه المواد في أنه ال يهتم بالمجال المعرفي والعلمي فحسب بل يتعدى ذلك إلى 

 . خالل النشاطات الرياضية المتنوعة والصحي من يالمجال النفسي واالجتماع
ؤسسة غايات، ففي المو  سس علمية واضحة وأبعادالرياضية يقوم على أودرس التربية البدنية و 

، ويسهر على تحقيق حاجاتهم النفسية والبدنية يساهم في ضمان نمو شامل ومتوازن للتالميذالتربوية 
، كما يعطي الفرصة للنابغين منهم في تدرج قدراتهم البدنية والعقليةتماشيا مع المراحل العمرية و 

مواهبهم حتى يكونوا م و والخارجية، وبذلك إبراز قدراته االشتراك في المنافسات المدرسية الداخلية



العطاء في النشاط البدني التربوي فينمي بذلك الدافع تبعه التالميذ لبلوغ قمة التفوق و نموذجا سليما ي
 .للتفوق في المواد األخرى

، هذه المهمةيعلم تماما ثقل مة تدريس هذه المادة إلطار كفء و هذا ال يكون إال إذا أسندت مهو 
رياضية يمثل عدة أدوار يلعبها في ميدان عمله فهو ذلك المربي الذي يسهر فمدرس التربية البدنية و ال

في هو االجتماعي الذي يساهم جيال و اكتسابهم القيم السامية واألخالق العالية، و على تربية األ
، وبين أوليائهملصلة بين التالميذ و يقوم بتقريب افك العزلة عن بعضهم و توطيد العالقات بين تالميذه و 

 ...األساتذة لياء و األو 
الذي يحيي في نفسه روح هو ذلك المنشط اكل التي تعيق صيرورة دراستهم، و حتى تحل المش
فكفاءة هذا المدرس تجعله ، يعزز التكيف السليمالتفاعل و ينمي شبكات االتصال و الحيوية والنشاط، و 

في تمرير الوسائل الة التربوية يوصل الرسالتالميذ إلى األهداف المسطرة، و يعرف كيف يصل ب
 .اإلمكانات التي بها يبلغ ما خطط له، ويلقى التالميذ ما كانوا يريدونهو 

بوي أمرا مشروع من خالل مراسيم ومواد تشريعية النشاط البدني التر  فتدريس التربية البدنية أو 
ميز بطرقه ت، فال يختلف اثنان حول موازاته مع المواد التعليمية األخرى، فهو كما ذكرنا يتنظيمية

أهداف تربوية، وهو ميدان شاسع يتطلب القدرة برات تعليمية و ، كما يقوم على خمحتوياتهأساليبه و و 
اتصاال بهم من أكثر لتربوي أكثر احتكاكا بالتالميذ و ثقافة واسعة، فمدرس النشاط البدني اواالتزان و 

كذا المشاكل و  اهتماماتهمئهم و م الدرس يتبادل معهم عن آرا، فباإلضافة إلى تقديغيره من المدرسين
على هذا األساس نجد أن و  .اكتساب ثقتهم ومودتهم وصراحتهم بهذا يستطيعو  ...التي تعيق دراستهم

على عكس هدا قد الديمقراطي و  التربويا وسط هذا الجو ايجابيالتفاعل االجتماعي الصفي يجد مكانا 
بالتالي يمكن اعتباره عامل مهم جم، و أوتوقراطي أو فوضوي غير منسسط ال يجد له مكانا في و 

ي المتمثلة فأو عملياته و  همداخالتفي سلوك المدرس في تدريسه إما في  التغيير إلىيؤدي 
 .الوسائل التربويةاالتجاهات، المحتويات، الطرق و 

 :التفاعل االجتماعي الصفي.20
 : ديناميكية الجماعة الصفية.1.20

" التعرض لمفهومه حيث يشير اصطالح ال بد من هكيتدينامحتى يتم فهم المناخ الصفي، و 
ولوجية واالجتماعية المتفاعلة والتي الشروط السيكلجماعة إلى مجموعة من العالقات و ديناميكيات ا

 على القضايا،يقوم من ن من خاللها إدراكا مشتركا للكثيرأفرادها فيحققو تؤثر في سلوك الجماعة و 
 .القيم السائدة بين أفراد الجماعةالعادات والتقاليد و ة و يتأثر بالثقاف العواطف و  المشاعر



التفاعل داخل الجماعات الصغيرة بأنها بحث في عمليات  3691قد عرفها رونالد لويس و 
تؤثر في تكوين أدائها لوظائفها التأثر فيها، أي أنها العالقات الخاصة التي و العوامل ذات التأثير و 
 .النتيجة أو العالقات العلية أو السببية / اعة شكل عالقات السببتتخذ ديناميكيات الجمسلوكها، و و 

هذا يعني أن التفاعل الذي يؤدي إلى التغيير في حاالت جزء من فالجماعة كل ديناميكي، و 
 .الجماعة، يؤدي إلى تغيير في أي جزء آخر أجزاء

يعني يكي و هو ديناميجب المالحظة في سلوك الجماعة ما  " DELIRIO( 3699)دلريو  يقول
حاولت ، و "ما ينتج عنهافاعل هذه القوى و تغيرات التي تؤثر في كل جماعة، و ، أو المتمجموعة القوى

ك ي التأثيرات االجتماعية والضغوط، التماسالمقاومة فر و نظريات ديناميكيات الجماعة تفسير التغيي
 . علق بديناميكية الجماعةلك مما يتغير ذعدم الثبات و االختالل، و والجاذبية، التطور والتوازن و 

 :هكذا ترتكز دراسات ديناميكيات الجماعة على عناصر أهمهاو   
خاصة الوظائف النفسية للجماعات الصغيرة، مع االهتمام بنمط التغيير بناء وظيفة الجماعة و  -

 .الصراعالتوافق بين الجماعات، التوتر و  في

 .أخرىالتغيير في العالقات بين جماعة و  -

 : مامات ديناميكيات الجماعة ما يلياهتمن بين و 
النظر إلى الجماعات الصغيرة كمجال مناسب لدراسة العالقات بين األفراد، فالجماعة مجال  -
 . تتألفعالقات تتغير و جيد ل

اد يهتم بالعالقات بين أفر يام بعمل في البيئة االجتماعية و النظر إلى جماعة كوسيلة للق -
 ". MAYO"يمثله اج و الجماعات في مجاالت اإلنت

التعاون المشاركة في اتخاذ القرارات، و السلوك الديمقراطي و التركيز على دراسة القيادة والتبعية و  -
 .((DELERIO, B-A, 1986p13الجماعات راد و بين األف

يهدف إلى  أن مصطلح ديناميكيات الجماعة في الميدان التربوي" BANNY & JONSON"يرى
يهدف تسمح بحل مشاكل الجماعة المدرسية، و يعطي التقنيات التي ة، و حماية مثل الديمقراطي

كل بأسس وقواعد تفاعالت الجماعة و  موضوع ديناميكيات الجماعة المدرسية إلى مد المدرس
ي اصطلحت الضغط على األفراد لمسايرة القواعد التي تستخدمها الجماعة في التأثير و المعايير الت

ود الممكنة لتحقيق تعريف المدرس بالجه ىما يهدف موضوع الديناميكية غال، كعليها الجماعة كالقيادة
، كما التالميذ، أو بين هؤالءالمدرس و  بين ذلكواء كان تكييف داخل الجماعة سجو من التوافق، و 
ن خالل عرض بعض تشخيص التفاعل مدرس ببعض المهارات لكيفية قياس و يهدف إلى مد الم



 ,BANNY(A))قنوات االتصال ومن ثم تحديد خريطة العالقات  ، ويتم كشفاألساليبو األسس 

JHONSON,(L:V) 1969p 15 ). 
 : أسس ديناميكية الجماعة الصفية.0.20

بية البدنية هي إن الجماعة الني نحن بصدد دراستها  من خالل التفاعل االجتماعي في التر 
بين التالميذ والمدرس الذي يمثل  العالقة التربويةالتي ترتكز في مضمونها على الجماعة الصفية و 

 .القائد
عنه في إطار الرسالة التعليمية النتائج المتمخضة رف مدى التواصل في هذه الجماعة و نعو 

 (.المدرس) التربوية التي يؤديها القائد و 
عن طريق التعاون بين  والمشكلة التي تواجه التربية هي التدريب على إشباع الحاجات بكفاءة

 .التفاعل الشخصي الجماعيحل الفعلي للمشكالت في الجماعات و ذا الكالجماعات و 
ومن بين األسس التي تترجم ما نعرف عن ديناميكية الجماعة إلى مجموعة من القواعد أنها 

تهدف هذه الوظيفة ن التالميذ عن طريق جماعة الصف و تحقق خبرات التعلم والتي بدورها تربط بي
، كما ة في عالقتها مع الجماعات األخرىالطمأنينالشعور باألمن و  ات الجماعات إلىإلى إتباع حاج

تنشأ هذه ، و لعالقات الجماعية في الجماعةمادة ا، و (المهارات، المعارف)ة تكون المادة التحصيلي
القات مشبعة بين األدوار ونوع وكفاية ، وتهدف إلى تكوين عقات عن محاولة األفراد العمل معاالعال

كيفا، ربما كانت ل األفراد للمادة الدراسية كما و المؤثرات اإليجابية في تحصيية و العالقات الجماع
يتم تفهم الصلة بين عالقات األفراد وحاجاتهم واتجاهاتهم نحوه، و المهمة األساسية المدرس هي 

يكون قادر على تشخيص العالقات  أنالموضوعية، و في الدرس بالتقبل و اتجاهه نحو كل األفراد 
 .( 362ص   1970لويس كامل مليكة، ) أن يستطيع توجيه الجماعةي ظاهرها وأسبابها و والنظر ف

ى تمكين الجماعة من إشباع في التفاعل االجتماعي يتوقف تأثير الجماعة على التلميذ في مد
، باع حاجاته تعجز على التأثير فيه، أي أن الجماعة التي ال يستطيع التلميذ من خاللها إشحاجاته
، أدى بنا إلى تصور المشكلة، فهذا ما تالميذه تكون ضئيلة وأقل فعاليةبجهوده للتأثير في  فالمدرس

بالتالي البحث عن حل البيداغوجية و   تدهورا في العالقة في القسم يشكل يعلى أن التفاعل االجتماع
الج صراعاته لقسم الفرد أن يع، كما تساعد في جماعة الحرج الذي هو أمام المدرس القائدسريع لهذا ا

وبات في حل مشكالت االتصال وأدوار العضوية، كثيرا ما تواجه جماعة القسم العديد من الصع، و 
 . تحقيق من االضطرابات المتصلة بهافي الو 



وتحليل المشكالت لذلك فان اآللية األساسية في تنشيط جماعة القسم هو تقييم الحالة االنفعالية 
ارات يتأثر ما يتصل به من اعتبيث الحاجة إليه ومن حيث طريقته و ، فالتخطيط من حالتي تتميز بها

 .قدر هذه المشاعر في توجيه النشاطمن واجب المدرس أن يبمشاكل الجماعة، و 
 :  تفاعل االجتماعي داخل جماعة الصفال.3.20

، كما خل جماعة القسم حسب نوع النشاط واالتصالتتنوع مظاهر داخل التفاعل االجتماعي دا
 العالقة فتكون اإلخالص، على القائم اإلتحادو  ناك تفاعل اجتماعي ايجابي من مظاهره الصداقةأن ه

هناك التفاعل السلبي الذي يقوم على عنصر غاية في ذاتها، ألنها دليل القوة االجتماعية، و موحدة و 
صطفى محمد م.) هي من عوامل الهدم وعدم التوافق، من مظاهره الصراع والمعارضة و االختالف، 

 .(1985زيدان، 
المربين الحديث عن شخصية الصف، ، تمكن صف مدرسي بخصائص نوعية يمتاز كلو 

أو بعض الشروط  ،أو التالميذ أو المادة الدراسية اختالف هذه الشخصية باختالف المدرسينو 
مع  ، فشبكة العالقات المتداخلة الناجمة عن تفاعل التالميذ كأفراد أو مجموعاتالتعليمية األخرى

مدرسيهم أو فيما بينهم تشكالن نوعا من نظام اجتماعي تلتئم فيه النشاطات الصفية المتنوعة ، و 
 . يدرك فيه كل فرد الدور أي يترتب عليه القيام به

طيد أو تفكيك العالقات الصفية، كما أن السياسة التربوية التي يقيمها المدرس القائد تساهم في تو 
من مظاهر التفاعل االجتماعي على مظهر آخر، وأساسا على أساس قد تساعد في تنمية مظهر و 

 . آخر
 :العوامل المؤثرة في التفاعل الصفي.4.20

تكويني بالدرجة األولى قبل أن تتم فيه ام المدرسي ميدان تعليم اجتماعي و يمثل الصف في النظ
التي تكون فيها و  (Prise en main)العملية التعليمية، والدليل على ذلك هو التخطيط للمرحلة التمهيدية 

 هذا تفاعل اتصال لفظي يمهد إلى تكييف التالميذ على نظام جديد، إضافة إلى عوامل فيو  مخاطبة
 . وهي ديناميكيات الجماعة الصفية (DARSON)النظام، وأهمها التي أشار إليها 

 :البنية الصفية1.4.20
دف وأفراد يتفاعلون نها تقوم على هال تختلف جماعة عن جماعة أخرى في أساس بنيانها، أل

يشكلون وحدة التخطيط المشترك، فالتالميذ نظامهم على مجموعة من القواعد و  يتأسسوجها لوجه و 
تؤثر البنية الصفية في عملية التفاعل الصفي، ومن العوامل ذات العالقة بهذه اجتماعية متفاعلة، و 

 :  البنية
 . عدد أفرادهحجم الصف و  -1



 .االجتماعي تكوينه النفسي -0

ربوي أن ، فاالعتقاد السائد في النظام التألول عدد التالميذ المكونين للصفالقصد من او 
 ،عدد قليل توفر البيئة التعليمية، وتزيد من فاعليتهم ، أو المكون منغيرالصفوف ذات الحجم الص

ح الفرص ،كما يمنبحيث يستطيع المدرس التحكم أكثر ،أفضل التي تتجسد في مستويات تحصيلو 
 1987شواتي عبد المجيد، ن)    .همة في النشاطات الصفية المتنوعةالمساو  لكل تلميذ في المشاركة

 .(85ص 
نى التعليم لما عدد التالميذ ال تطرح أمام مدرس كفء و واع لمعويالحظ أن مشكلة الحجم و 

ق األهداف، وباستطاعته ة لتحقي، تمثل له إستراتيجيلديه من أساليب وطرق تعليمية وبيداغوجية واسعة
لبيداغوجية حسب الحاجة كذا تنويع األساليب اكذلك تكييف الطرق وأنماط التواصل المختلفة، و 

 . التعليمية
ميذ ، أي المتغيرات الخاصة بالتالت التي تنطوي عليها عملية التعلمفبسبب تعدد المتغيرا
 . بخصائص المدرس أو المربية و متبعاالستراتيجيات التعليمية الوبطبيعة المادة الدراسية و 

العديد من  االجتماعية لتالميذ الصف نالحظ تباين كبير فيوبما يتعلق بالحالة النفسية و 
الثقافية سواء كانت جماعة النخبة أو التالميذ، فهذا الخصائص االنفعالية والمعرفية واالجتماعية و 

أو المدرس يوجب في نظرنا على المربي هذا ما حصيل و النتائج، و التباين يؤدي إلى تباين في الت
، ليست متباعدةسير في خطى ثابتة و الرق حتى تستطيع الجماعة التالؤم و الطالتوسيع في األساليب و 

الذي يدعم مفهوم قدراتهم و تصنيفهم حسب نتائجهم و كما نجد من يعزز فكرة تجميع التالميذ حسب 
.) ميذ المتخلفين أو ضعفاء النتائجسيئة لدى التال، غير أنه يترك آثارا المتفوقين الذات لديهم أي

 ( 86ص  1987نشواتي عبد المجيد، 
 :أنماط التواصل الصفي.0.4.20

طرفين يشتركان في عالقة اجتماعية، وهذه العملية بين إن االتصال يعني تبادل الرسائل بين 
فكما سبق الذكر في ، ، فالرسالة ليست مجرد كلمات تنطقالتالميذدرس و مخصوصا بين الو الناس 

شارات جسمانية اليد أسس التفاعل االجتماعي أن االتصال ي كون مصحوبا بنبرات صوتية معينة وا 
، زز وصول الرسالة بشكل كامل وتامتعفي العرض، وبوقفة معينة، وبتعبيرات على الوجه كلما تدعم و 

واإلنصات، والمالحظة  التعلم باالنتباهو خصوصا التالميذ يظهرها المتلقي و يوجد عوامل هامة 
 .محاولة المشاركةو 

، فكفاءة المربي أو المدرس تعتمد االتصال تتركز العملية التعليمية، ويتوقف عليه نجاحهافعلى 
 .علومات والتعليماتألنه وسيلة نقل المتصال كما يؤكده كثير من األساتذة، و على مهاراته في اال



تجارب قام بها صاالت من خالل دراسات و نواع لالتأربعة أ (LEAVITT(1951)) قد عددو 
، فالعالقة التي تتخذ الشكل الدائري أو العجلة حيث وجد عدد من أشكال العالقات والتي نذكرها الحقا

 .كفاءة في حل المشاكلأكثر الشبكات االجتماعية قدرة و  هي

هم رؤية حاجز يمنع أفراد في مجموعة حيث يفصل بين كل فرد و آخرتصال بين فرد و يكون اال
 (LEAVITT – H, G, p 38 – 50). ، فيتصل به من خالل فتحة بينهما بالكتابةكل منهما اآلخر

السلسلة وأخيرا شكل الدائري، ، ثم عالقة Yيلي الشكل العجلي نجاحا العالقة على شكل حرف و 
مر النمط ت في هذا" هـ"، حيث أن الفرد جلة تحتل مكانا مركزيا أو دائرياأن نمط الع" ليفيت"الحظ و 

كذلك الحال بالنسبة للفرد مثل همزة الوصل بين بقية األفراد، و ، فيعليه كل الرسائل  و المعلومات
الذي يحتل مكانا مركزيا أكثر من بقية األفراد فأليه ترجع معظم  "Y"في االتصال على الشكل"ج"

د د، ج، ب يحتلون رأس راأما االتصال على الشكل السلسلة فان األف، القرارات التي تهم الجماعة
لذلك فهما يقومان بجهود أقل ، أ مكانة بعيدة عن مركز الجماعة، و هـ : ، بينما يحتل كل منالمراكز

 . اتخاذ القراراتاآلخرين من أجل تبادل الرسائل و  من األفراد
ز أما بالنسبة لالتصال الذي يأخذ الشكل الدائري فاألفراد فيه في مكانة متساوية بالنسبة لمرك

سائل أكثر الر ، بيد أنهم تبادلوا المعلومات و الجماعة حيث لم يكن ألحد من األعضاء ميزة عن غيره
إلى أن  ةتجدر اإلشار عوبة حل المشكلة بالنسبة لهم، و ، مما يدل على صمن كل الجماعات األخرى

دين علي عويس، خير ال. )الذين يشعرون بالرضا عن مراكزهم، بينما ال يشعر بذلك التابعين القادة هم
    .(204ص 

، حيث تنحصر شكل نجمة أو في عالقة مركزيةومات في الجماعة التي تتصل على المعلف
للتنظيم، يدور  الهيكل الرسميهذا مثل واحد تمثل القوة الموجهة للجماعة، و عالقات أفراد مع فرد 
قل نشاط " أ"تغيب إذا، إذ أنه د األكثر أهمية والباقي غير مهمهو الفر و " أ"حول شخص واحد هو

 .الجماعة، وهناك خطر ألنه محور ومركز تجمعها
، فان حل مشكل شاط هذه الجماعة ولو غاب قائدهاأن أي خلل في ن (FLAMENT)قد وجد و 

، وأما االتصال الكامل فهو الذي ضمان استمرارهاة نشاط الجماعة و مثل هذا يتطلب جهدا كبيرا إلعاد
 . مجموعةيسمح االتصال بأي فرد في ال

هذا ما ال يوجد تنظيم رسمي لالتصال، و  أن أية قيود حيثأي أن العالقات تقوم بين األفراد، و 
ينتشر في التنظيمات  ، كما سمي أيضا شبكة المسار الحر الذيطبق على نوع القيادة الديمقراطيةين

 .غير الرسمية



كسعة األفق والفهم أن تتوفر في المربي تتطلب عملية االتصال هذه صفات كثيرة يجب و 
، إضافة إلى ذلك في المؤسسة ةاإلدراك التام للعالقات االجتماعية السائدالموضوعي لطبيعة العمل و 

اعة و هذا من أجل تقوية العالقات اإلنسانية داخل الجمية والعقلية، و االجتماعو الصفات الشخصية 
 ).ال يطغى فرد على آخرلمجموعة حتى تدعيم العالقات داخل ااالحتفاظ بتماسك الجماعة و 

FLAMENT c, 1965 p 34).   
 :ديناميكية العالقة الصفية.23

 :التلميذ -تفاعل المدرس.1.23
إن تباين المعلمين من حيث الفعالية و قدرتهم على التفاعل مع تالميذهم في غرفة الصف ال 

في سلوكهم الراشد  إلى تباينهم تباين هؤالء التالميذ في درجة التعلم فحسب بل يؤدي إلىيؤدي 
، هذا يعني أن تشكيل المعلم ( 232ص  1978أبو الفتوح رضوان، )  أوضاعهم االقتصادية مستقبالو 

عض الجوانب في شخصية التلميذ، يمكن أن يطور بكاديمي لدى التلميذ و أثر في مفهوم الذات األ
 :  أهمهاالتلميذ  -ية تفاعل األستاذهناك العديد من العوامل التي تؤثر في عملو 

 .تقييم التلميذ أثر الشكل الخارجي أو الجاذبية الجسميةالتكوين اإلداري لألستاذ و -
 .لتلميذاالجتماعي لأثر المستوى االقتصادي،-
 .سلوكه تجاه التلميذ ةأثار التوقع للمدرس و بذلك طريق-
 .أثر جنس المدرس-
 .أثر التالميذ على تغيير سلوك المدرس-
درس التربية البدنية  صرا هاما في تكوين الجو االجتماعي السليم أثناءلما كنت القيادة عنو 

 : ، وجب أن يفهم المعلم أو المربي معنى القيادة فهما صحيحا يخص المعنى التربويالرياضيةو 
أقصى درجة ممكنة و توجيههم توجيها مبنيا على  إلىهو مساعدة التالميذ على النمو الصحيح و 

نشواتي ) .الهدفميع وعلى رغبة صادقة من الجميع في الوصول إلى غرض واضح في أذهان الج
 .(251ص  1987عبد المجيد، 

خاصة المراهقين يختلف باختالف أسلوب ك التالميذ و بناءا على ما سبق نستنتج أن سلو و 
الذي ألستاذ البيداغوجي في المعاملة والجو الذي يختلف في الصف، كما أننا سنجد في هذا المجال و ا

، فيؤدي ذلك به إلى االتجاه البيداغوجيير األسلوب و ض فيه أن اهتمامات التلميذ ستساهم في تغنفر 
 .مناسبةتحديد طريقة التدريس ال

 : تلميذ -تفاعل تلميذ.0.23



أثناء الدرس يلحظ على التالميذ تخاطب مباشر أو غير مباشر حول المحتوى أو شخصية 
، غير أن عالقة التالميذ بعضهم رسين من ال يأبه إلى هذامن المد فهناك... المدرس أو طريقة عمله

، مة بحاجة بأن يشعر على أنه مقبولبصفة عا المتعلم، و عض عامل هام في سير عملية التعلمالب
، فهناك تفاعل بين التالميذ أنفسهم، فيولي اهتمام بذلك فيتوجه الى جماعة الرفاق، أين يجد االهتمام

قامة عالقات  خاصة أنه قاعدة جيدةالتالميذ، و  -مدرسال يقل أهمية عن تفاعل ال إلنشاء وا 
أساسيا بالنسبة تلعب جماعة األفراد دورا هاما و  ، مما يساهم في العملية التكوينية حيثاجتماعية

نفعالية، االجتماعية على االالذي يتناول المجاالت المعرفية و للمدرس في المؤسسات التعليمية و أثرها 
الفرصة في اكتساب الثقة عة األفراد تمارس وظائف في حياة التلميذ فهي توفر جماحد سواء، و 

عية كالتعاون تقاليد جماخاصة وتحقيق هوية خاصة به، وتعلمه عادات و اكتساب مكانة بالنفس و 
تصيب بعض ة تعمل على تأخر النمو االجتماعي، و ، كما قد تنشأ عالقات سلبيالذي يحبذه المجتمع

تعقيدا ر جوانب الحياة المدرسية سلبية و لعل أكثالخوف المرضي من المدرسة، و ء و واالتالميذ باالنط
 .دواني الذي يمارسه بعض التالميذهو الجانب المتمثل في السلوك الع

مثيراته فيهم فجماعات األفراد تمارس بعض الوظائف في حياة وهذا بطبيعة الحال له أسبابه و 
 .التلميذ
 .ة خاصة به وتحقيق هوية مميزةله فرصة اكتساب مكان تتيح -

 .مارسة عالقات تكون فيها المساواةتوفر له م -

 .مصدرا للمعلومات والمعارفتشكل   -

ا هذا متطرأ للتأييد من طرف أقرانه، و  تحقيق الذاتوده بفرصة اكتساب الثقة بالنفس و تز  -
 .يساعده على االستقالل الذاتي وعدم االتكال على اآلخرين

، ألن تأثيرها را هاما في عملية التكيف للتلميذأن هذه الجماعات تلعب دو  فمن هذا يمكن القول
بحون نماذج كلما زادت أهمية األفراد بالنسبة للمراهق فإنهم يصفي معظم األحيان يكون طبيعيا، و 

أنهم يكونون نظاما  ،من دراسة لطلبة الثانوية (COLEMAN)، ولقد وجد كولمان متزايدة القوة لسلوكه
أن األفراد الذين ال يمتلكون أية ت الرياضية والقيادة االجتماعية، و ، يتركز حول القدراصا بهمقيما خا

 (86عماد الدين إسماعيل، ص .) مهارة في إحدى هاتين الناحيتين يستبعدون من الجماعة
( عالقات)لهذا في الجماعة المدرسية يكونوا التالميذ فيما بينهم خطوطا لالرتباط الجماعي و 
التفاعل أساسا للتفاعل االجتماعي حيث تشكل جماعة القسم وحدة اجتماعية يتم فيها  تكون

للفرد المنتمي لها ألن الجماعة تسمح أدوار األفراد، و فيها مكانة و  تتحدداالجتماعي بصفة مستمرة و 
  .، وتوظيف إمكانيتهاو التعبير عنهاتقويمها بتحقيق ذاته و 



لتئم لناجمة عن التفاعل االجتماعي نوعا من نظام اجتماعي تتشكل شبكة العالقات المتداخلة او 
ثر هذا التفاعل بالبنية الصفية وبالتفاعل بين المدرس والتلميذ يتأفيه جميع النشاطات الصفية، و 

 . ضافة إلى الظروف البيئية المحيطةالتفاعل بين التالميذ، إو 
التكوين النفسي ، كالحجم و رة سلفالعوامل المذكو فأي صف مدرسي يشكل بنية اجتماعية تتأثر با

اللفظية المستخدمة أثناء النشاط،  أنماط التواصللصف الذي تحدده خصائص التالميذ و االجتماعي ل
درس يتعلق بخصائص الم التالميذ بعدد من العوامل فبعضهاتأثر عملية التفاعل بين المدرس و تو 
ي وسط التالميذ حيث يجب على االتجاهات فشخصيته واألخر يرجع إلى اختالف األمزجة و و 

حث إلبراز عملية ، كما أننا نستغل هذا البمجال تحركها حتى يستطيع توجيهها المدرس تضييق
  .أثره على التعلم واالستيعابالتفاعل الصفي و 

اختيار الطريقة الجيدة أهداف الدرس و فية و نجاح المدرس في التعامل مع نوعية العالقات الصو      
 .(266ص  2000رحمان المعايطة، خليل عبد ال)

 :التواصل الصفي. 24
 :االتصالمفاهيم التواصل و .1.24

غة العربية يحددها نزفير في معجم اللل إلى عالقة متبادلة بين طرفين و يشير مصطلح التواص
، بينما أم وارتبط أو احتك بشيء أو بآخرفيقول أن معنى اتصل هو الت "تواصل"و" اتصل"الفرق بين 

 .دلة بين طرفينتواصل نشوء عالقة حية متبايعني  
ب دورا بارزا في ، و تلعت اإلنسانية و التفاهم االنسيابيفعمليات التواصل هي أساس العالقا

بين )من خالل العالقة التواصلية الثنائية الصفي، و كذلك في التنظيم المدرسي و ، فعملية التعليم والتعلم
، كما تتفق العالقات اإلنسانية االيجابية و تماعيطور الفكري و االجالتيتحقق النمو و ( المعلم و التلميذ

 .تي تساهم في إنجاح عمل المؤسسات وتحقيق أهدافهاال
لة معينة في هو العملية التي يتفاعل بها المرسل و المستقبل لرسا (Communication) التواصلو 

 .دف محددعبر وسيط معين يهدف إلى تحقيق غاية أو هسياق اجتماعي معين و 
آخر بحيث يكون مضمونها مفهوما  ىيحدث التواصل عندما تنتقل رسالة من شخص غالو 

 .للطرفين المرتبطين بها
 :التفاعل االجتماعي الصفي.0.24

 بين ومتبادل دائم مما ذكر أصبح من الواضح أن عملية التعليم تمثل عملية تواصل و تفاعل
كزت األبحاث نظرا ألهمية التفاعل الصفي في عملية التعليم فقد ر والتالميذ وبينهم أنفسهم، و  المعلم

 .مكانهالتربوية على دوره و 



 : أنماط التفاعل الصفي.1.0.24
يعد الحديث أو الكالم لتالميذ في المواقف التعليمية، و الية التربوية على اتصال المعلم و تقوم العم

 :األنماط األساسية للتفاعل الصفي هي، و لفظي الذي يسود غالبا جو الصفوسيلة هذا االتصال ال
المعلم ما يريد نقله للتالميذ وال يستقبل  في هذا النمط يرسل: نمط االتصال وحيد االتجاه-3

 .بينما يتخذ المعلم موقفا ايجابيا، ث يتخذ التالميذ فيه موقفا سلبيا، حيمنهم، ويعد هذا النمط أقل فعالية
قليدي في عملية التدريس، حيث يجعل المعلم من نفسه يشير هذا النمط إلى األسلوب التو 

 .التلقيالمتعلم أي دور سوى االستقبال و  مصدرا وحيدا للمعرفة، دون أن يكون
يرد إليه استجابات من التالميذ في هذا النمط يسمح المعلم أن  :نمط االتصال ثنائي االتجاه-2

تكشف عن مدى الفائدة التي حققوها، ئلة يسعى لمعرفة ردود أفعال المتعلمين من خالل سؤلهم أسو 
ويكون المعلم فيه محور  ،مح باالتصال بين التلميذ و زميلهلكن يؤخذ على هذا النمط أنه ال يسو 

 .استجابات التالميذ هي وسائل لتدعيم سلوك المعلم في األداء التدريسي التقليدياتصال و 
تصال األكثر تطورا، حيث يسمح فيه يعد هذا النمط من اال: هنمط االتصال ثالثي االتجا -1

مط بالتالي فان المعلم في هذا النتالميذ، أين يتم تبادل الخبرات ووجهات النظر بينهم، و التواصل بين ال
 .ال يكون المصدر الوحيد للتعلم

يمتاز هذا النمط عن غيره بتعدد فرص االتصال بين المعلم  :نمط االتصال متعدد االتجاه-4
 ، مما يساعد كل تلميذل الفرص للتفاعل و تبادل الخبرات، كما تتوافر فيه أفضين هؤالءالتالميذ، و بو 

 .  على نقل أفكاره وآرائه لآلخرين
 :الصف نظام اجتماعي.0.0.24

، وهي هداف محددة من طرف أفراد المجتمعأن الصف بما يضمه من تالميذ اجتمعوا على أ
يمكن تحديد خصائص هذه ، و التعلم الذاتين ضمنها تحقيق هدف مرات مرغوبة و إحداث تغي

 :الجماعات الصفية كالتالي
 المنضبطة الجمعية تواجد هذه المجموعة على الصورة ريقصد بها استمراو : االستمرارية :أوال
 :هناك نوعين من االستمرارية هماو  بأهداف،

 .استمرار تواجد التالميذ ما لمدة زمنية طويلة: المادية

اعد التي تصاغ التي تتعلق باألنظمة و القو ر صورة إلدارة هذه الجماعة و توفيهي و : الشكلية
 .قوانينالدراسية في صفوف محكمة بأنظمة و تسيير أيامهم لتنظيم التالميذ و 

 .التعاون بينهمسيطرة روح الجماعة على أفرادها و : ثانيا



(  المستوى العمري)التفاعل الذي يظهر بين التالميذ من الجماعات المماثلة في الصف: ثالثا
 .وما يحكم التفاعل والعالقات

مجموعة بتحقيق تجاه السيطرة مبدأ ديناميكية الجماعة والشعور بالمسؤولية تجاه أنفسهم و  :رابعا
 .األهداف الفردية والجماعية معا

والعادات والتقاليد، والجماعة الصفية وتأثيرها فيما  فسيادة مجموعة من االعترا: خامسا
 . في تشكل العالقات السائدة بينهم تتدخلإرادات و  يظهرون من

 :تنظيم و إدارة الجماعة الصفية.3.0.24
، يؤثر كل فرد في ال مباشراالتي تتفاعل تفاع ةيمكن تعريف الجماعة الصفية بأنها الجماع

ئها تجمعوا ليكونوا مجموعة هي مجموعة شكلية ألن أعضاسطة المعايير السائدة فيها، و ، بواراآلخ
، الجماعة الصفية المؤسسة التربوية، إنما فرضت لهم خيار في تنظيم و عدد أفرادها، لم يكن ضريةو 
 .فق ما تحدده اإلدارة من اعتبارات، و تتغير البنية الصفية للمجموعة كل عام كلذل

يتبع الموقف الصفي للتالميذ فرض التعبير عن دوافعه و توقعاته، و يتحدد سلوك الجماعة و 
 .دة بدوافع فردية أو جماعية يتأثر به التلميذ كفرد أو جماعةالصفية عا

علم النفس االجتماعي الرياضية و قة متينة بين التربية البدنية و بهذا خلصنا إلى أن هناك عالو 
ه األخيرة نجد التربية البدنية فبذكر هذ. لما تمثله له كأرضية خصبة للتجريب كباقي العلوم و الثقافة

هذا ما ان وتقاليد التجمعات البشرية، و عصور صورة تشكيلية لمختلف نشاطات اإلنسالرياضية عبر الو 
 .اآلثار التاريخيةتكشفه اغلب الحفريات و 

ب وجدت عدة علوم تدرس لما كانت هذه الرسوم التاريخية تكشف مختلف نشاطات تلك الشعو و 
 بد من وجود ك نشاطات فالما دامت هناو ... ممارستها وثقافاتها كاالنثربولوجيا واالثينيولوجيا

 .اتصال فعليتفاعالت اجتماعية و 
األفراد مع مر ة النفسية االجتماعية للجماعات و وجد علم النفس االجتماعي الذي يهتم بالناحي

تفاعل جماعة  ةو نحن بصدد دراس ...وجهات النظرتعدد النظريات و ماكن، و السنين باختالف األ
ر على التفاعل االجتماعي الرياضية، حتى نسلط الضوء أكثعينة في إطار النشاطات البدنية و م

 ... الشخصيةالتحصيل الدراسي و ات التربوية و مدى انعكاسه على العالقالصفي و 
 :الرياضيةالتغيير في التربية البدنية و .20

إن كلمة تغيير بمعناها العام هو التبديل أو التحويل سواء كان هذا التبديل مرتبط بالمكان 
اريا، أو قد يتغير الفرد عبر مختلف مجاالت نشاطه لعوامل اضطر ن أو معهما في آن واحد، و بالزماو 



األفضل، سواء كان هذا ذا حساس يميل به الفرد نحو األحسن و ، فهو إذن إلشعور يأخذه نحو التغيير
 .ج الجيدةنتائج سلبية إن لم يعرف توجيه التغيير، أم كان ذا نتائج ايجابية إذا توقع و احتمل النتائ

 : CHANGEMENTالتـغييـر.1.20
مهارات جديدة، بحيث يسلك سلوكا جديدا، أو يقوم من التعلم يتعلم الفرد أفكارا و  في هذه المرحلة

كل و  ...ي الواجبات والمهام أو األداء والهيكل التنظيميبطريقة جديدة أين يتم تغييرا أو تعديال فعليا ف
 . أفكارا جديدةمات ومعارف و يد المتعلمين بمعلو هذا بمقتضى تز 

األشياء بسرعة غير تغيير األمور و ع في اإلقدام على هذه المرحلة، و يحذر ليفين من التسر و 
 هذه يصاحب أو الحالي، الوصفي معقولة، الن من شان ذلك أن يؤدي إلى بروز مقاومة التغيير

يعني أن  يالتجهيز أإعادة لى فيؤدي إ القلقوالتشويش، ومزيج من الشعور باألمل و  اإلرباك المرحلة
تم درجه في الممارسات الفعلية، اتجاهات جديدة في مرحلة التغيير يما تم تعلمه من أفكار ومهارات و 

األفكار و  االتجاهات دمج على استقراره بمساعدة األفرادلمرحلة إلى تثبيت التغيير و تهدف هذه او 
المعتادة، وتصبح األساليب الجديدة سهلة  أساليب وطرق عملهم أنماط السلوك التي تعلموها فيو 

 .بعد إظهار السلوك أو االتجاه ينبغي التدعيم أو التعزيز االيجابي للتغيير المرغوبو ، ومرضية
 :القوى و األسباب التي تستدعي التغيير.0.20

أن يمكن فوعا بقوة أو ناتجا عن سبب ما، و ال يحدث التغيير من عدم أو من فراغ بل يكون مد
أو توقع لمشكلة ما، أو رد فعل واستجابة لموقف  التطوير في العادة إما القتناص الفرصالتغيير و يتم 
 .أو من خارجها( الجماعة)هذه المشاكل قد تكون نابعة من الداخل ما، و 
من من داخل الجماعة بسبب عملياتها و  المسبباتوهي القوى و  :األسباب الداخليةالقوى و  -أ
 :   بينها

 .اإلغراضاألهداف و  تغيير في -
 .معدات جيدةإدخال أجهزة و  -
  .تدني معنويات األعضاء -
 .حدوث أزمة داخلية  -
 ...عدم تحقيق األهداف المرجوة -
 واألعضاء، العمليات آخرون إن القوى الداخلية يمكن إن تعزى إلىو ( AVANCEVICH)يرىو 

األفراد إما الثانية فتمثل تدني ، و العالقات بين ألولى اتخاذ القرارات، االتصاالتتسهل او 
 ...المعنويات



ن يكون التأثير من خالل هذه تلعب دورا هاما في التغيير كأو  :األسباب الخارجيةالقوى و  -ب
 .مالحظة جماعات أخرى أو تقليد أو انتقادات خارجية

يحدث  ن معرفة أيندراسة التغيير أو اإلجابة عن هذه التساؤالت السابقة بدو وال يمكن معرفة و 
من خالل  إليههذا ما تم التطرق رفة موقعه في النظام االجتماعي و لذا فال بد من معهذا التغيير، و 

يصبح التساؤل وفقا لهذا، لماذا و ... ة، المدرس، التعليم الثانويبحثنا في  التركيز على الجماعة الصفي
وى الفرد نتحدث عن التغيير ؟، فمثال على مست...ما هي أهداف التغيرما مستوى التغير، و ، و يتغير

على مستوى الجماعات تحدثنا عن التغيير في نماذج ، و ...جاهات، المعتقدات، الدوافعفي االت
ر كالتنظيمات ييكون الهدف حسب مستوى التغي، و ...الصراع، التوقعات، التفاعلاالتصال، 

 .( 129ص  2004حسين حريم، )  ...المجتمعو 
التنسيق الظاهر في عملية التدريس والذي هو نقطة مة المختلفة، و و تناسق بين األنظالتغيير هف

 . ي للمدرسالتدريس السلوكاهتمامنا نحاول معرفة مدى أثر التفاعل الصفي على 
 :معنى التغييـر في التربية البدنية و الرياضية.3.20

يسمى الموجود بما  يرى علي محمد علي الواضع لخطة محددة لتطوير المنهج، معرفة الفرق
حيث هناك خلطا  (Changement)و التغيير (Développement )التطويرو ( Amélioration)التحسين

نها، فكل من مع ذلك فيجب أن ندرك إن هناك تداخال فيما بيالستعمال والمناقشات الجارية، و في ا
 .التطوير يتطلب تغييراالتحسين والتغيير و 

 في تغيير دون ولكن يرا لمظاهر معينة في المنهجعلى أية حال فان التحسين يمكن اعتباره تغو 
 .(299ص  3611حمد علي مدكور، أ. )ياء األساسية فيه أو في نظامهاألشو المفاهيم 

 طريقةنظامه، وذلك كالتغيير في األهداف و إلدراك الحالي للمنهج و فالتحسين يعني توسيع ا
عادة تنظيم خبراته أو تحسين طرائق الخبرات إلى المحتوى، أو إصياغتها أو إضافة بعض األفكار و 

ضافة أخرى جديدة إليها، أو تحسين نظام التقويم المتبعو التدريس المتبعة   ...ا 
عمل اإلنسان، فكلما تغيرت أفعاله بان المنهج هو نتاج منظم لفكر و  أن ذكرناكما سبق و 

آخرون ال يرون ة في التغيير و أناس لديهم الرغب أحيانا ال يريد، فهناكاإلنسان أحيانا يريد أن يتغير، و ف
بط باإلنسان الذي يعيش في زمان هذا يعني أن تغير المنهج عملية مستمرة ألنه مرتو ضرورة لذلك 

مع ر المنهج هو تغيير الوسائل واألهداف و يأن تغي( MORTON) مكان معينين، فكما يرى مورتنو 
التي ال تتفق مع  ث اختيار الوسائلذلك فان هذا التغيير ال يعني أن األهداف سوف تتحقق، فقد يحد

 .متطلباتهاطبعة األهداف و 
 :التغيير المخططالتغييـر العارض و .4.20



استجابة لمعالجة مشكلة معينة، و إنما يمكن أن يتضمن التغيير المخطط ليس فقط رد فعل و إن 
ل حدوث العمل على التغير المنظم الهادف المسبق قبرصد أي تغييرات محتملة الحدوث، و توقع 

من ناحية أخرى ليس التغيير المخطط مقصورا على السعي لمحاولة التغيير البيئي المرتقب فعليا، و 
نم مكانية معينة و االستفادة ا يشمل أي محاولة الستغالل فرص و حل مشكلة معينة فقط وا  منها في ا 
 .النموتحقيق مزيدا من النجاح و 

تلقائيا بصورة طبيعية أو ، يحدث طوعا و -يرالتغ –التغيير غير المخطط يطلق عليه البعض و 
ا ال يأتي إال بعد مالحظة آنية هذمن جهة معينة، وقد يكون ضارا أو مفيدا، و عفوية دونما اهتمام 

 .يكون رد الفعل أو االستجابة تجاهه فورية دون أي تجربة سابقة للتغييرو 
عن اآللية التي يتخذها هذا ما نبحث فيه من خالل دراستنا، أي أننا في محل نبحث فيه و 

 .H)  ...المدرس للتغيير أو االستجابة للظروف التي تحتم عليه التغيير في سلوكه التدريسي عامة

LAMOUR, 1986 p 175) 
 :مراحـل عملية التغييـر.0.20

هذا في مجاالت عدة حاول الباحثين موضوع التغيير المنظم وعملية التغيير، و تناول الكثير من 
 .مراحل عملية التغييرالكيفية التي تم بها التغيير و  حبعضهم توضي

كما أسلفنا انه (KURT LEWIN)وكان من أشهر من كتب في هذا المجال هو كيرت ليفين
حظي باهتمام كبير ب الروحي لديناميكية الجماعات، وقد وضع نموذجا إلحداث التغيير و األ

يقترح ليفين إن أي تغيير مخطط سليمة، و بنجاح إذا ما طبق بصورة لمساعدته على إجراء التغيير 
 :واع هو عملية تتضمن ثالثة مراحل

لغاء االتجاهاتتتضمن هذه المرحلة زعزعة واستبعاد و : جليدإذابة أو إسالة ال -  العادات والقيم، ا 
لى شعور جديد، فقبل تعلم أفكار السلوكيات الحالية للفرد بما يسمح إليجاد شعور بالحاجة إو 
يساعد على إذابة الجليد لممارسات الحالية، و ايدة ينبغي أن تختفي األفكار واالتجاهات و جد اتجاهاتو 

ئية الخارجية مثل تدني األداء، واالعتراف بوجود مشكلة ما، اختفاء السلوك الحالي، الضغوط البي
في  عب دورا هامايعتبر البعض بان هذه المرحلة تلشخصا آخر اكتشف أفكارا جديدة، و  اإلدراك بانو 

االستعداد لدى إلى إيجاد الدافعية و  (FULMER)تهدف هذه المرحلة كما يعتقد فيلمرعملية التغيير، و 
 .الفرد للتغيير، بحيث يجد نوعا من الفراغ يسمح بتعلم أشياء جديدة لمأل هذا الفراغ

فرد مهارات جديدة، حيث يسلك الذه المرحلة يتعلم الفرد أفكارا وأساليب و و في ه: التغييـر -
الواجبات أو سلوكا جديدا أو يقوم بطريقة جديدة، أي يتم في هذه المرحلة تغيير أو تعديل فعلي في 



كل هذا يقتضي تزويد العاملين بمعلومات و و ... الهيكل التنظيميالتقنيات أو المهام أو األداء، و 
 .أساليب و أفكارا جديدةو  معارف جديدة،

األشياء بسرعة األمور و  دام على هذه المرحلة، و تغييرمن التسرع في اإلق  LEWINيحذر ليفنو 
يصاحب هذه المرحلة روز مقاومة لتغير الوضع الحالي و غير معقولة، الن من شان ذلك يؤدي إلى ب

 .القلقوالتشويش ومزيج من الشعور باألمل و اإلرباك 
جديدة في مرحلة مهارات واتجاهات يعني إن ما تم تعلمه من أفكار و  هذا ماو : إعادة التجميد -
استقراره بمساعدة هذه المرحلة إلى تثبيت التغيير و تهدف تم درجه في الممارسات الفعلية، و التغيير ي

السلوك التي تعلموها في أساليب وطرق عملهم المعتادة، أنماط د على دمج االتجاهات واألفكار و األفرا
سلوك أو االتجاه ينبغي التدعيم أو مرضية، بعد إظهار الوتصبح األساليب والطرق الجديدة سهلة و 
 .(110ص  2004حسين حريم، . )التعزيز االيجابي أي تعزيز التغيير المرغوب

 :مهـارات إدارة التغـييـر.5.20
هي مرحلة تعبر عن كيفية استخدام أفضل الطرق اقتصاديا و فعالية إلحداث التغيير و على 

 .(3989ص  2004 -4عزيز إبراهيم، ج مجدي. )ثه بقصد خدمة األهداف المرجوةمراحل حدو 
 :التغيير كقـرار في التربية البدنية و الرياضية.20

 :تعريف عملية اتخاذ القرار.1.20
لبديل واحد أو بديلين أو أكثر، يمكن تعريفه على انه االختيار القائم على أساس بعض المعايير 

يتأثر لية بعض هذه المعايير و م بالعمهذه المعايير عديدة الن جميع هذه القرارات تتخذ من القائو 
 .اختيار البديل األفضل إلى حد كبير بواسطة المعايير المستخدمة

انه اختيار واع من حيث ك، تصرف واع من بين عدة بدائل، و هو سلو : DECISIONالقرار -
 .فعل أو إجراء لتنفيذ هذا االختياربديلين أو أكثر تم تحليلها، يتبعها 

تنفيذه ت المترابطة المؤدية إلى قرار، و تتضمن سلسلة من الخطوا: رعملية صنع القرا-
لبدائل من أن القرار مرحلة في عملية مستمرة لتقييم ا  HARISSONنمتابعته، حيث يقول هاريسو و 

إلى أن القرار هو عبارة عن   ROBBINSبنظرة مماثلة يشير الكاتب روبنزاجل انجاز هدف معين، و 
ثر، أما عملية صنع القرار فتتكون من سلسلة خطوات متتابعة تبدأ بتشخيص اختيار من بديلين أو أك

 .تنتهي بتقييم فاعلية البديل الذي تم اختيارهو المشكلة 

يمكن تحديد هذه صر الرئيسية في إدارة عناصرها، و المدرس في العملية التعليمية هو احد العناو 
إدارية صفية،  أوالقرار في كل لحظة تعليمية هو صانع الة، و األدوار في قيادة الصف قيادة سلسة فع



لذلك لو أردنا حصر القرارات التي يصفها المدرس ال نستطيع ذلك، مع أننا ذكرنا القرارات الرئيسية 
 .(298ص 2002. 3يوسف قطامي، نايفة قطامي، ط. )في التدريس

 :مفهـوم القـرار.0.20
البديل األفضل الذي يتم اختياره من بين  يقصد بالقرار اتخاذ بدائل مختلفة، أو هو عبارة عن

على شكل سياسات أو  نيعبر عن القرار في صور متعددة فقد يكو دد من البدائل الممكنة التنفيذ، و ع
تتطلب قدرا كبيرا من التصور القرار عملية ذهنية بالدرجة األولى ، و ...قواعد أو أوامر أو تعليمات

التعصب أو الرأي الشخصي، بما لمنطقية والبعد عن التحيز و بيرة من ادرجة كو  واإلبداع المبادراتو 
في هذه الحالة بأنه قرار يوصف متاحة تحقق الهدف في اقصر وقت، و يمكن معه اختيار بدائل 

تبين البدائل المتاحة لالختيار هذا راجع لعدم القرار قرارا سليما في حد ذاته و قد يكون الراشد، و 
ؤدي إلى أضرار أو عدم تحقيق الهدف المرجو من عملية اتخاذ القرار المفاضلة أو الن البديل قد يو 

  .C-BERNARD))بمعنى البديل
إن القرار كما تبين هو اختيار سبيل معين يتخذه السلوك للوصول إلى هدف مرغوب فيه أي أن 

لوكي، أو يجنب األصل في القرار انه وسيلة إلى تحقيق أهداف و منافع يسعى إليها النظام الس
نه يمر بمراحل متعددة من البحث لكي يصل اإلنسان إلى قرار فااألضرار والمشكالت التي يتوقعها، و 

تشكل في مجموعها عملية صنع هذه المراحل يليل والمفاضلة مستندا إلى قيم ومعايير محددة و التحو 
قرار أي اختيار ، إما اتخاذ القرار فهو وضع الحد الفاصل أو المرحلة النهائية لعملية صنع الالقرار

 .البديل األفضل
القــــــرارات، فهنــــــاك أســــــلوب التجربــــــة أســــــاليب يتبعهــــــا األفــــــراد فــــــي اتخــــــاذ وهنــــــاك عــــــدة طــــــرق و 

الخطــــــأ، أو أســــــلوب التقليــــــد، أو االعتمــــــاد علــــــى الخبــــــرة الســــــابقة، أو إثبــــــات الطريقــــــة العلميــــــة فــــــي و 
 Rationalisation)لقــــرارا اتخــــاذ القــــرارات تعتمــــد علــــى مــــنهج تحليــــل الــــنظم، وألنهــــا تســــتهدف عقلنــــة

des décisions) قوامها ستة مراحل هيو: 
تنظيمية أو برامج  ءيكون الهدف حال لمشكلة معينة سوا: تحديد الهدف من اتخاذ القرار -

 ...للتدريب أو رسم سياسة تعلميه أو تطوير لمناهج
 .وتصنف تالبيانا تجمععرف على المشكلة أو الهدف بدقة و يتم الت: الوصف أو التشخيص -

 .الهدفي أساسا استكمال تحديد المشكلة و خطة التشخيص تعن،  ثم التنبؤ بآثارها المحتملة، و تحللو 
أو تحقيق البديل هو عبارة عن اإلجراءات تمكننا من حل المشكلة : وضع الحلول البديلة -

ن هناك بديل من النادر وجود بديل واحد ألي عمل حتى يمكن القول بأنه إذا  كاالهدف المطلوب، و 
واحد فقط يعني وجود خطأ في هذا البديل، مما يتوجب على المدرس أال يقبل أي حل يظهر له، 



فاختيار حل للمشكلة يتطلب توجيه االعتبار للحلول األخرى البديلة المتاحة لمواجهة الموقف، فلكل 
قريب ومنها ما يظهر ، ومنها ما يظهر في وقت بديل نتائج تترتب في حال اختياره أو اتخاذه كقرار

غوبة أو ميزة سيئة غير مرغوبة، قد تكون ميزة حسنة مر  تكل واحدة من هذه المترتبافي وقت بعيد، و 
 .في هذه الخطوة من خطوات اتخاذ القرار تبين أهمية عامل الفكر اإلبداعيو 

حدة استنادا  بعد الحصول على البدائل المناسبة يتم تقييم كل بديل على :المفاضلة بين البدائل -
يتم اختيار واحد من ذه من قائمة البدائل المناسبة، و يستبعد كل بديل يصعب تنفيإلى تقدير فائدته و 

 . الذي يمثل أفضل مسار لتحقيق الهدف في ضوء قابليته للتنفيذ وفق اإلمكانيات والنتائجالبدائل و 

تتابع و  ار من واقع ممارستهوتعتمد هذه المفاضلة على وسائل كثيرة منها الخبرة لدى متخذ القر 
عند اتخاذ القرارات الروتينية  يمكن االعتماد على أسلوب الخبرة أو التجربةالمواقف التي واجهها، و 

هي القرارات التي تمس المشكالت المتكررة، وهي في نهاية هذه الخطوة يتخذ الفرد قراره بالبديل ذو و 
 .األفضل(PLAY Off) العائد

عينة يتم الذي تم اختياره على معايير مبعد اختيار البديل المناسب و : ارقر تنفيذ و متابعة ال -
التنفيذ قد يكون على عدة مراحل تخصص المراحل األولى منه الكتساب تنفيذ البديل األفضل، و 

تكوين االتجاهات االيجابية نحوه، وتخصص المراحل لنسبة للقرار الذي يراد تنفيذه و الوعي المعرفي با
تابعة فهي اإلشراف على التنفيذ والتعرف معرفة مدى الفائدة المرجوة في حالة التطبيق، إما المالتالية ل

التعرف على ردود الفعل لهذا القرار يمكن استخدامها على األخطاء قبل حدوثها والعمل على تجنبها، و 
 .(157ص 2002صالح عبد الحميد مصطفى، . )من اجل التعديل في مسارات العمل

 :رات اتخاذ القرارمها.3.20
عقدة تتكون من عدد من المهارات زيادة عما سبق فان خطوات اتخاذ القرار تعد عملية م

على متغيرات كثيرة منها هذه المهارات تتوقف دد في سلسلت الخطوات المذكورة، و األنشطة التي تحو 
ى قدرته علللمشكلة، و  القرار للموقف وفهمه مضمون القرار، بيئة اتخاذ القرار، إدراك متخذطبيعية و 

 -4ي عزيز إبراهيم،جمجد. )حاجات المستفيدين من القرارالتحليل والبحث عن البدائل، وطبيعة و 
 .(3910ص   2004
 : إحداث التغيير في العملية التعليمية.4.24

ترى عفاف عبد الكريم أن إجراء تغيير في سلوك التدريس ليس باألمر السهل، حتى إذا كان 
يكون مدركا تماما لما سيقوم به، فمن المحتمل غالبا أن دد التغيير الذي يرد إجراءه، و ح المدرس قد

يبدو له انه سلوك طبيعي، فال يشعر ود عليه من سلوك منذ وقت طويل، و المدرس يقوم بعمل ما تع
 .قد يخفق فيه في بادئ األمررس أن السلوك الجديد هو طبيعي، و المد



يحدد المدرس بجعل التوقعات محدودة، و  غيير بسهولة إذا قامتتابع انه يمكن إن يحدث التو 
يمكن التعجيل بالتغيير إذا اقتصر المدرس على تساعده على تحقيق الهدف العام، و أهدافا ثانوية 

تغيير عملية واحدة من سلوك التدريس في الوقت الواحد، فتغيير السلوك يأخذ من جهد المدرس 
لك التغيير، ل اإلحباط المبدئي، كما يتوجب على المدرس متابعة ذالكثير، ويتطلب االستعداد لقبو 

 .ذلك فمن المهم متابعة تقدم عملية التغييرو  فعاليته حتى يصبح آليا،ويتصور مدى حدوثه و 
ن سلوك التدريس كما عرفته الباحثة هو ذلك الجزء من سلوك المدرس الذي كما تشير إلى أ
ل ولها تأثير مباشر على تيسير وحدوث عملية التعلم، الفص التي تحدث داخل تيتكون من االدعاءا

فاف عبد الكريم، ع) .الجانب اللفظي واألخر غير اللفظي: ريس إلى جانبينينقسم سلوك التدو 
 .(289ص 3664
 :خالصة

الصفي بالسلوك التدريسي  االجتماعيمن خالل ما تقدم ندرك مدى عالقة التفاعل 
أو  ابتغييره له و وسائله التربوية التعليمية أساليبهاته وطرقه و على اتجاه للمدرس والتي تنعكس

 راختباالنطاق باستعمال أدوات مالحظة و  دراسة في هذا أجرينا أنناخاصة و  ،إلحداها
تغيير طرق و  يبين التفاعل االجتماع ارتباطيهكانت النتيجة بوجود عالقة سوسيومتري و 

تغير مستويات طرق التدريس تتغاير و  أن تدريس النشاط الرياضي التربوي، حيث وجدنا
توجد طريقة أفضل  بالتالي الصفي من عال و متوسط إلى منخفض، و التفاعل االجتماعي ال

نوعية العالقات مستوى التفاعل و  إلىو لكن سبب تفضيلها يعود أساسا  التدريسفي  أخرىمن 
 إلىما يستدعي المدرس هذه الظاهرة هي التي فرضت التغيير م أنفي الجماعة الصفية، أي 

ن بيبين تحقيق أهداف الدرس المسطرة و ما يهادن  إلىضبط النفس و توجيه هذا التغيير 
الفشل في و ( التغيير)هذا حتى ال يسقط في حرج مقاومته له اهتمامات التالميذ المرغوبة، و 
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