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تأثیر استخدام بعض أسالیب التدریس بالتغذیة الراجعة الفوریة في تعلم بعض مهارات في الكرة الطائرة 
سنة) 12-9(عند أطفال بعمر 

عطاء اهللا أحمد: األستاذ
أستاذ مساعد مكلف بالدروس
معهد التربیة البدنیة والریاضیة

، وذلك لما لها من أهمیة بالغة في تحقیق األهداف 1972لقد ظهرت أسالیب التدریس في السبعینیات منذ 
العملیة التربویة تخضع إلى التربویة القریبة والبعیدة، والتي تتناسب وفلسفة المجتمع، ومن المعروف أن 

األهداف عامة للمجتمع، ولم یبق دور المدرس هو إعطاء المعلومات وتلقینها، وبهذا یكون واضحا أن 
الوصول إلى هذه األهداف یفرض علینا أن نتبع أسالیب مناسبة لتحقیق الغرض المطلوب، ولكن في 

لتدریس، ویعتمدون على أسلوب واحد في أغلب المدرسین ال ینوعون في أسالیب ا. المدارس الجزائریة
إن األسالیب المستعملة في "بشأن األسالیب العامة للتدریس ) بوفلجة غیاث(عمل التدریس وهذا ما یؤكده 

عملیة التدریس یتغلب علیها تحكم المدرس في هذه العملیة، فیكون اتجاه المعلومات من األعلى إلى 
).66، ص1993بوفلجة غیاث، " (لوب التقلیدياألسفل، أي أن األسلوب السائد هو األس

إن االتجاه المعاصر في طرائق التدریس هو اتجاه أسلوب التعلیم الذاتي، فالتقدم بعملیات التعلیم والتعلم 
في التربیة الریاضیة یحتم علینا تركیز اهتمامنا على المستفید األول من هذه العملیة، وكذلك تنمیة دوره 

.ره باعتباره محور العملیة التعلیمیة والتربویةالحیوي الفعال وتطوی
من خالل استعراض أهم العوامل المؤثرة في انخفاض مستوى األداء في لعبة الكرة الطائرة، وكذلك عدم 
التنویع في استخدام أسالیب التدریس في تعلیمها واستخدام التغذیة الراجعة المناسبة، وقصور وعدم 

ب التعلم التي تتناسب وطبیعة الظروف المختلفة، فإننا نرى أنها تعتبر الوضوح في اختیار أفضل أسالی
:وفي ضوء هذا یطرح الباحث السؤال الرئیسي التالي. المشكلة األساسیة في انخفاض المستوى

ما هو تأثیر استخدام بعض أسالیب التدریس بالتغذیة الراجعة الفوریة وأفضلها في تعلم بعض المهارات 
ة في الكرة الطائرة ؟األساسیة بالكر 
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:وفي ضوءه یطرح جملة من األسئلة الفرعیة
بالتغذیة الراجعة الفوریة على تعلم بعض المهارات 1ما هو تأثیر استخدام بعض أسالیب التدریس-1

في الكرة الطائرة ؟2األساسیة
تعلیم مهارة اإلرسال، ما هو أفضل أسلوب تدریسي بالتغذیة الراجعة الفوریة له تأثیر أحسن في -2

والتمریر، واإلعداد في الكرة الطائرة ؟
:ویهدف الباحث من خالل هذا البحث إلى ما یلي- 
معرفة تأثیر استخدام بعض أسالیب التدریس بالتغذیة الراجعة الفوریة وأفضلها في تعلم بعض المهارات - 

.األساسیة في الكرة الطائرة
:األهداف الفرعیةالهدف نطرح جملة منولتحقیق هذا 

معرفة تأثیر استخدام بعض أسالیب التدریس بالتغذیة الراجعة الفوریة على تعلم بعض المهارات - 
.األساسیة في الكرة الطائرة

معرفة أفضل أسلوب تدریسي بالتغذیة الراجعة الفوریة له تأثیر أحسن في تعلیم مهارة اإلرسال، - 
.ةوالتمریر، واإلعداد في الكرة الطائر 

وقد افترضنا أن استخدام بعض أسالیب التدریس بالتغذیة الراجعة الفوریة یؤثر إیجابیا على تعلم مهارة 
.اإلرسال والتمریر واإلعداد، وأن هذا التأثیر یختلف بحسب نوع األسلوب ونوع المهارة وصعوبتها

:من خالل هذه الفرضیة نطرح الفرضیات الفرعیة التالیة
یب التدریس بالتغذیة الراجعة الفوریة یؤثر إیجابیا على تعلم بعض المهارات استخدام بعض أسال- 

.األساسیة في الكرة الطائرة
.إن أفضل أنواع أسالیب التدریس بالتغذیة الراجعة الفوریة وأحسنها یتبع نوع المهارة وصعوبتها- 

:جراءاته المیدانیةالبحث وإ منهجیة 
.بطریقة مقصودةتم اختیار عینة البحث :عینة البحث

أسلوب -د–األسلوب التبادلي - ج–األسلوب التدریبي -ب–األسلوب األمري -أ: أسالیب التدریس المدروسة هي- 1
.التضمین

.اإلرسال أخذنا في بحثنا اإلرسال المواجه األمامي من األسفل: المهارات األساسیة هي- 2
.التمریر-
.إعداد-
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523أنثى من مجتمع أصل متكون من 180ذكر، و180تلمیذا منهم 360تكونت العینة الكلیة من 
.أنثى273ذكرا و250تلمیذا منهم 

الوالیات

فراد
 األ

عدد

" ت"قیمة االختبار الثانياالختبار األول
المحسوبة

" ت"قیمة 
الجدولیة

عند مستوى 
0.05الداللة 

" ت"قیمة 
الجدولیة

مستوى عند 
الداللة 
0.01

نوع الفرق نوع الداللة
لصالح

عسعس

المجموعة 
الضابطة

120.30.452.20.7218.96سعیدة

1.802.72

االختبار الثانيدال إحصائیا
االختبار الثانيدال إحصائیا120.250.451.420.5113.96مستغانم
االختبار الثانيدال إحصائیا120.080.291.080.6712.09قسنطینة

المجموعة التي 
سلوب تلقت األ

األمري بالتغذیة 
الراجعة الفوریة

االختبار الثانيدال إحصائیا120.250.623.251.1419.73سعیدة
الثانياالختبار دال إحصائیا120.080.294.082.1119.31مستغانم
االختبار الثانيدال إحصائیا120.170.393.171.2720.96قسنطینة

المجموعة التي 
تلقت األسلوب 

ف.ر.التدریبي ت

االختبار الثانيدال إحصائیا120.080.295.81.8031.86سعیدة
االختبار الثانيدال إحصائیا12006.252.0535.28مستغانم
االختبار الثانيدال إحصائیا120.170.394.921.6227.35قسنطینة

المجموعة التي 
لتبادليتلقت ا

ف.ر.التدریبي ت

االختبار الثانيدال إحصائیا120.170.397.31.9135.62سعیدة
االختبار الثانيدال إحصائیا120.170.398.32.8329.04مستغانم
االختبار الثانيدال إحصائیا120.170.394.21.5923.44قسنطینة

المجموعة التي 
تلقت األسلوب 

ف.ر.تضمینالت

االختبار الثانيدال إحصائیا120.330.498.82.1737.00سعیدة
االختبار الثانيدال إحصائیا120.250.62113.1033.40مستغانم
االختبار الثانيدال إحصائیا120.250.455.71.7228.82قسنطینة

یوضح مقارنة بین االختبار القبلي والبعدي عند المجموعة الضابطة والمجموعات ):1(جدول رقم 
.التجریبیة في اختبار مهارة اإلرسال المواجه األمامي من األسفل ذكور الوالیات الثالثة

والمجموعة الضابطة، والتي تعلمت بالطریقة واألسلوب یمكن أن نستنتج أن جمیع المجموعات التجریبیة 
في تعلم مهارة اإلرسال ) معنویة(المعتاد علیه عند المعلم، قد حققت تقدما وفروق ذات داللة إحصائیة 

.المواجه األمامي من األسفل
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الوالیات

فراد
 األ

عدد

" ت"قیمة االختبار الثانياالختبار األول
المحسوبة

" ت"قیمة 
الجدولیة

عند مستوى 
0.05الداللة 

" ت"قیمة 
الجدولیة

مستوى عند 
الداللة 
0.01

نوع الفرق نوع الداللة
لصالح

عسعس

المجموعة 
الضابطة

120.10.290.70.657.18سعیدة

1.802.72

االختبار الثانيدال إحصائیا
االختبار الثانيدال إحصائیا120.170.391.420.6713.68مستغانم
االختبار الثانيدال إحصائیا120.080.2910.6011.90قسنطینة

المجموعة التي 
سلوب تلقت األ

األمري بالتغذیة 
الراجعة الفوریة

االختبار الثانيدال إحصائیا120.080.292.000.7421.60سعیدة
االختبار الثانيدال إحصائیا120.080.291.751.1413.52مستغانم
االختبار الثانيدال إحصائیا120.170.391.580.912.72قسنطینة

المجموعة التي 
تلقت األسلوب 

ف.ر.التدریبي ت

االختبار الثانيدال إحصائیا120.080.293.251.0627.28سعیدة
االختبار الثانيدال إحصائیا120.170.392.672.0611.82مستغانم
االختبار الثانيدال إحصائیا120.250.451.751.1410.92قسنطینة

المجموعة التي 
لتبادليتلقت ا

ف.ر.التدریبي ت

االختبار الثانيدال إحصائیا120.250.452.331.1515.01سعیدة
االختبار الثانيإحصائیادال 120.170.392.421.4215.99مستغانم
االختبار الثانيدال إحصائیا120.250.452.251.1414.56قسنطینة

المجموعة التي 
تلقت األسلوب 

ف.ر.تضمینالت

االختبار الثانيدال إحصائیا120.250.452.000.8515.52سعیدة
االختبار الثانيدال إحصائیا120.170.392.250.9717.80مستغانم
االختبار الثانيدال إحصائیا120.170.392.080.7918.77قسنطینة

یوضح مقارنة بین االختبار القبلي والبعدي عند المجموعة الضابطة والمجموعات ):2(جدول رقم 
.ذكور الوالیات الثالثةلعدادالتجریبیة في اختبار مهارة اإل

یوجد فرق في نتائج المتوسطات الحسابیة عند ذكور الوالیات الثالثة بین هأنیمكن أن نستنتج مّما تقدم 
وعن ) معنوي(االختبارین األول والثاني في اختبار مهارة اإلعداد، وهذا الفرق هو فرق دال إحصائیا 

المقارنة یظهر وجود تفوق لنتائج االختبار الثاني، مّما یدل على أن هذا الفرق هو لصالح االختبار 
لثاني، مّما یعني أن هناك تأثیر إیجابي لألسالیب التدریسیة المستخدمة عند المجموعات التجریبیة، ا

وكذلك هناك فرق عند المجموعة الضابطة، مّما یدل على أن األسالیب التي یستعملها المعلم في تدریسه 
.لهذه المهارة قد تأثر إیجابیا على تعلمها عند ذكور الوالیات الثالثة
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الوالیات

فراد
 األ

عدد

" ت"قیمة االختبار الثانياالختبار األول
المحسوبة

" ت"قیمة 
الجدولیة

عند مستوى 
0.05الداللة 

" ت"قیمة 
الجدولیة

مستوى عند 
الداللة 
0.01

نوع الفرق نوع الداللة
لصالح

عسعس

المجموعة 
الضابطة

120.20.390.60.674.56سعیدة

1.802.72

االختبار الثانيدال إحصائیا
االختبار الثانيدال إحصائیا120.080.290.920.5112.00مستغانم
االختبار الثانيدال إحصائیا120.170.391.250.7510.97قسنطینة

المجموعة التي 
سلوب تلقت األ

األمري بالتغذیة 
الراجعة الفوریة

االختبار الثانيدال إحصائیا120.170.391.830.7217.43سعیدة
االختبار الثانيدال إحصائیا120.170.391.330.8910.58مستغانم
االختبار الثانيدال إحصائیا120.080.291.170.8311.16قسنطینة

المجموعة التي 
تلقت األسلوب 

ف.ر.التدریبي ت

االختبار الثانيدال إحصائیا120.080.2930.9527.18سعیدة
االختبار الثانيدال إحصائیا120.170.392.171.8010.57مستغانم
االختبار الثانيدال إحصائیا12002.081.3118.39قسنطینة

المجموعة التي 
لتبادليتلقت ا

ف.ر.التدریبي ت

االختبار الثانيدال إحصائیا120.080.291.830.7220.13سعیدة
االختبار الثانيدال إحصائیا120.170.392.171.1115.39مستغانم
االختبار الثانيدال إحصائیا12002.331.1523.39قسنطینة

المجموعة التي 
تلقت األسلوب 

ف.ر.تضمینالت

الثانياالختباردال إحصائیا120.080.2920.7421.60سعیدة
االختبار الثانيدال إحصائیا120.170.391.751.1412.00مستغانم
االختبار الثانيدال إحصائیا120.170.392.250.9717.80قسنطینة

یوضح مقارنة بین االختبار القبلي والبعدي عند المجموعة الضابطة والمجموعات ):3(جدول رقم 
.التجریبیة في اختبار مهارة التمریر ذكور الوالیات الثالثة

بین نتائج االختبارین األول والثاني عند ) معنویة(دالة إحصائیا مّما تقدم یمكننا أن نستنتج أنه یوجد فروق
ند كافة المجموعات التجریبیة والمجموعة الضابطة، وهذا الفرق هو لصالح نتائج ذكور الوالیات الثالثة وع

االختبار الثاني الذي یدفعنا على الحكم واالستنتاج على أن أسالیب التدریس المستخدمة بالتغذیة الراجعة 
.الفوریة قد أثرت بشكل إیجابي في تعلم مهارة التمریر عند ذكور الوالیات الثالثة
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مجموع مصدر التباین
المربعات

درجة 
الحریة

تقدیر 
التباین

Fقیمة 

المحسوبة
Fقیمة 

الجدولیة عند 
مستوى الداللة 

0.01

الجدولیة Fقیمة 
عند مستوى 

0.05الداللة 

نوع الفرق

147.4552.6834.08داخل المجموعاتسعیدة

3.682.61

دال إحصائیا 365.44491.36بین المجموعات
292.6555.3230.82داخل المجموعاتمستغانم

دال إحصائیا 655.284163.82بین المجموعات
111.65552.0318.66داخل المجموعاتقسنطینة

دال إحصائیا 151.76437.94بین المجموعات
المربعات داخل وبین المجموعات في المحسوبة والجدولیة ومجموع Fیوضح قیمة ):4(جدول رقم 

.من األسفل ذكور الوالیات الثالثاختبار اإلرسال المواجه
مّما تقدم یمكننا أن نستنتج أن استخدام أسلوب التضمین بالتغذیة الراجعة الفوریة أعطى نتائج حسنة 

.اتفي تعلیم مهارة اإلرسال المواجه األمامي من األسفل عند ذكور كافة الوالی) أفضل(

مجموع مصدر التباین
المربعات

درجة 
الحریة

تقدیر 
التباین

Fقیمة 

المحسوبة
Fقیمة 

الجدولیة عند 
مستوى الداللة 

0.01

الجدولیة Fقیمة 
عند مستوى 

0.05الداللة 

نوع الفرق

45.65550.8312.45داخل المجموعاتسعیدة

3.682.61

دال إحصائیا 41.28410.32بین المجموعات
92.95551.691.93داخل المجموعاتمستغانم

دال إحصائیا 12.443.1بین المجموعات
48.4550.883.24داخل المجموعاتقسنطینة

دال إحصائیا 11.442.85بین المجموعات
داخل وبین المجموعات في المحسوبة والجدولیة ومجموع المربعات Fیوضح قیمة ):5(جدول رقم 

.ذكور الوالیات الثالثعداد عنداختبار اإل
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أفضل أسلوب لتعلیم مهارة اإلعداد إلى الجهة الیمنى عند ذكور كل من تقدم نستنتج أن من خالل كل ما
سعیدة ومستغانم هو األسلوب التدریبي بالتغذیة الراجعة الفوریة، أما أفضل أسلوب لتعلیم المهارة بالنسبة 
لذكور قسنطینة هو األسلوب التبادلي بالتغذیة الراجعة الفوریة، ویعزي الباحث هذا االختالف في النتائج 

.إلى اختالف في البیئة االجتماعیة بین الوالیات، والموقع الجغرافي للوالیات المدروسة

مجموع مصدر التباین
المربعات

درجة 
الحریة

تقدیر 
التباین

Fقیمة 

المحسوبة
Fقیمة 

الجدولیة عند 
مستوى الداللة 

0.01

الجدولیة Fقیمة 
عند مستوى 

0.05الداللة 

نوع الفرق

32.45550.5915.09داخل المجموعاتسعیدة

3.682.61

دال إحصائیا 35.448.85بین المجموعات
75.35551.372.59داخل المجموعاتمستغانم

دال إحصائیا 14.1643.54المجموعاتبین 
57.75551.053.81داخل المجموعاتقسنطینة

دال إحصائیا 15.2443.81بین المجموعات
المحسوبة والجدولیة ومجموع المربعات داخل وبین المجموعات في Fیوضح قیمة ):6(جدول رقم 

.ذكور الوالیات الثالثعندالتمریراختبار 
في استخدام أسالیب التدریس لتعلیم مهارة التمریر وجود اختالف نستنتج یمكن أن من خالل كل ما تقدم 
، وأن هذا االختالف یرجعه الباحث إلى أن أسالیب )سعیدة، مستغانم، قسنطینة(من منطقة إلى أخرى 

المتعلم ) الفرد(الشخص التدریس مرتبطة بالحالة االجتماعیة، والنفسیة، واالقتصادیة، أي بكل ما یحیط ب
والمعلم، واختالف هذه األشیاء من منطقة إلى أخرى أدى إلى اختالف في تحقیق نتائج كل مهارة من 

.المهارات في كل منطقة من المناطق
ونستنتج من خالل التجربة التي قام بها الباحث، وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إلیها بعد معالجتها 

:النتائج التالیةإحصائیا توصل إلى 
إن استخدام أسالیب التدریس بالتغذیة الراجعة الفوریة واستخدام األسلوب التقلیدي، قد أثر إیجابیا في - 

).سعیدة، مستغانم، قسنطینة(تعلم مهارة اإلرسال عند أفراد العینة ذكور في الوالیات الثالث 
بالتغذیة الراجعة الفوریة، واستخدام ) التضمیناألمري، التدریبي، التبادلي، (استخدام أسالیب التدریس - 

.المعلم لألسلوب التقلیدي أثر إیجابیا في تعلم مهارة اإلعداد عند أفراد عینة الذكور في الوالیات الثالث
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استخدام أسالیب التدریس بكافة أنواعها والمقترحة في البحث بالتغذیة الراجعة الفوریة، واستخدام المعلم - 
لیدي قد أثر بشكل إیجابي على تعلم مهارة التمریر عند مختلف الجنسین ذكورا في الوالیات لألسلوب التق

).سعیدة، مستغانم، وقسنطینة(الثالث 
استنتجنا أن الفرق بین االختبار القبلي والبعدي دال إحصائیا في مهارة افرسال عند مختلف الجنسین - 

.وهذا عند المجموعات التجریبیة والضابطة) سنطینةسعیدة، مستغانم، وق(ذكورا في الوالیات الثالث 
استنتجنا أن الفروق بین المجموعات وداخلها دالة إحصائیا في تعلم كل نوع من أنواع المهارات - 

المقترحة في البحث اإلرسال المواجه األمامي واإلرسال الجانبي وٕارسال التنس عند ذكور الوالیات الثالث 
).ةسعیدة، مستغانم، قسنطین(
استنتجنا أنه یوجد فرق دال إحصائیا بین المجموعات وداخلها في تعلم مهارة اإلعداد والتمریر عند - 

ذكور كل من والیة سعیدة وقسنطینة، هذا یعني أن هناك تأثیرا ألسالیب التدریس بالتغذیة الراجعة الفوریة 
.المستعملة في التعلم من أسلوب إلى آخر

فقط في تعلیم المهارات ویع في أسالیب التدریس، وال نقتصر على أسلوب واحد استنتجنا أنه یجب التن- 
بالكرة في لعبة الكرة الطائرة، وهذا ما یوضحه االختالف الموجود في استخدام أسالیب التدریس من مهارة 

.إلى أخرى
دریس أي أنه كلما كانت المهارة صعبة ومعقدة، یجب أن نتجه في الشكل العكسي الستعمال أسالیب الت- 

إذا كانت المهارة سهلة نستعمل أسالیب متقدمة، وٕاذا كانت صعبة في التعلم ومعقدة األداء نستعمل 
.األسالیب األولى، أي نتجه في اتجاه األسلوب األمري

كلما كانت المهارة سهلة، نعطي أكثر حریة للمتعلم، وكلما كانت المهارة صعبة نقید المتعلم، وهذا راجع - 
.دقة في التعلم وصعوبة المهارةإلى ال

:مناقشة فرضیات البحث
:مناقشة الفرضیة األولى

مهارة اإلرسال : إن استخدام بعض أسالیب التدریس بالتغذیة الراجعة الفوریة، یؤثر إیجابیا على تعلم
.والتمریر واإلعداد عند الذكور

ولى، ذلك أن الفروق بین المتوسطات إن النتائج التي توصلت إلیها الدراسة تثبت صحة فرضیة البحث األ
الحسابیة لالختبار القبلي واالختبار البعدي هي فروق دالة إحصائیا لصالح االختبار البعدي عند 

.مجموعات البحث التجریبیة والضابطة
فاستخدام األسلوب األمري بالتغذیة الراجعة الفوریة قد أثر إیجابیا في تعلم مهارة اإلرسال والتمریر 

عداد، واستخدام األسلوب التدریبي بالتغذیة الراجعة الفوریة أثر إیجابیا على تعلم مهارة اإلرسال واإل
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بالتغذیة الراجعة الفوریة قد أثروالتمریر واإلعداد، وكذلك استخدام األسلوب التبادلي وأسلوب التضمین
.إیجابیا على تعلم المهارات األساسیة المقترحة

، وخاصة أسالیب الدراسات السابقة والمشابهة التي تناولت موضوع البحثحیث إننا إذا رجعنا إلى
التدریس لموسكا موستن تؤكد التأثیر اإلیجابي الستخدام هذه األسالیب في التعلم وفي مختلف الریاضات، 

وهذا ما یؤكد على نجاعة استخدام أسالیب التدریس الحدیثة لموسكا موستن في . وعند الفئات المختلفة
إن إثبات الدور افیجابي ألسالیب التدریس . یة التعلم وخاصة في مجال التربیة البدنیة والریاضیةعمل

یجعلنا نفكر في خلق جو جدید لعمل التدریس، وخاصة أن معظم عینة البحث التي استجوبناها ال تعرف 
.أسالیب التدریس لموسكا موستن
:مناقشة فرضیة البحث الثانیة

ب التدریس بالتغذیة الراجعة الفوریة وأحسنها یتبع نوع المهارة وصعوبتها عند إن أفضل أنواع أسالی
.الذكور

:تبین لنا من خالل نتائج الدراسة أن
یؤثر استخدام أسلوب التضمین بالتغذیة الراجعة الفوریة إیجابیا أحسن من األسالیب األخرى بالتغذیة 

.األمامي من األسفل عند الذكورالراجعة الفوریة في تعلم مهارة اإلرسال المواجه 
إن نتیجة الدراسة قد أثبتت صحة هذه الفرضیة، حیث أن اإلرسال المواجه األمامي حقق نتائج في 
المتوسطات الحسابیة عند المجموعة التي تلقت أسلوب التضمین أحسن من المجموعات األخرى، وأن 

وب التضمین هو األسلوب الذي یعتمد على هناك فروقا ذات داللة إحصائیة بین نتائج المجموعات وأسل
إیجاد مواقف تسمح باحتواء كافة التالمیذ للعمل في المهارة المقترحة، وسهولة تعلیم اإلرسال المواجه 
األمامي من األسفل واإلرسال الجانبي أعطى التالمیذ أكثر فرصة وحریة في العمل بحكم أن المهارة سهلة 

.وغیر معقدة
:التوصیات
فادة في التغییر الضروري من الواقع التربوي والتدریس المعاش وتحسینه، نود إیراد التوصیات بغیة اإل

:التالیة
استخدام أسالیب التدریس بالتغذیة الراجعة الفوریة في دروس التربیة الریاضیة ضروري بغیة تعلیم - 

.المهارات األساسیة بالكرة في لعبة الكرة الطائرة
.لوب التبادلي بالتغذیة الراجعة الفوریة في تعلم مهارة إرسال التنس عند الذكورضرورة استخدام األس- 
.ضرورة التنویع في استخدام أسالیب التدریس عند تعلیم المهارات األساسیة بالكرة في لعبة الكرة الطائرة- 
راحل استخدام مجموعة أسالیب التدریس خالل دروس التربیة البدنیة والریاضیة في مختلف الم- 

التعلیمیة، وذلك لفتح المجال للتلمیذ واسعا للتفتح والتطور ومعایشة العصر باعتبار أن االتجاه السائد 
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حالیا هو أن الطفل یتعلم بنفسه وبطریقة طبیعیة دون ضغط وال عقاب، بل عن طریق اإلقبال والرغبة 
.التي یمكن توفیرها بمنح القرارات له

في مناهج أقسام التربیة البدنیة والریاضیة والتي تهتم بالتدریس، وذلك ضرورة إدراج أسالیب التدریس- 
لالبتعاد عن العشوائیة في العمل، ألن الهدف األساسي من التعلیم في التربیة البدنیة والریاضیة لم یعد 
یقتصر على اكتساب المعارف والمعلومات، وٕانما تعدى ذلك لیصبح تحضیرا للحیاة المهنیة، وهذا ما 

.ص علیه التربیة الحدیثة بصفة عامةتن
ضرورة اعتماد المدرسین على األسلوب األمري في تعلیم المهارات األكثر تعقیدا ودقة، والتي تحتاج - 

.إلى استعمال التركیز الكبیر في تحلیل الحركة وبنائها
تعلیم مهارات ضرورة استعمال أسالیب التدریس المتقدمة كأسلوب التضمین واألسلوب التبادلي عند - 

سهلة كاإلرسال المواجه والجانبي والتنس، ألنه یعطي فرصة كبیرة للتلمیذ لتحلیل الحركة والقدرة على 
.التركیز معها والتعامل مع تفاصیلها
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