
  
 

 

 

Website://mnase.journals.ekb.eg/ 

Email: Jatpessa@phed.usc.edu.eg 117 

 

 

ISSN : : 2636-3860 (online) 

 مجلة نظريات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم الرياضة 
 

2020( يناير 1)( العدد 33المجلد )  

اساليب التدريس احلديثة لرفع مستوى التحصيل الدراسي لطالب التعليم العام يف  
 الرتبية البدنية من وجهة نظر معلمي الرتبية البدنية مبكتب التعليم 

 جبنوب مكة املكرمة  
 صفوان بن محمود بن محمد عولقىد / *       

 المقدمة ومشكلة البحث :
تعد التربية البدنية وسيلة تربوية تكمن أهدافها في مساعدة الناشئ على النمو الصحي والسليم  

 وجعله مواطنا صالحا.  
و"ُتعّرف منظمة الصحة العالمية النشاط البدني بأنه كل حركة جسمانية تؤديها العضالت 

التي تزاول أثناء العمل واللعب وأداء الهيكلية وتتطّلب استهالك قدرًا من الطاقة، بما في ذلك األنشطة 
وينبغي عدم الخلط بين مصطلحي "النشاط البدني"    .المهام المنزلية والسفر وممارسة األنشطة الترفيهية

و"الترّيض"، حيث يمثل الترّيض فئة فرعية من النشاط البدني تخضع للتخطيط والتنظيم وتتسم بالتكرار  
ناصر اللياقة البدنية أو الحفاظ عليها. وإلى جانب الترّيض،  وتهدف إلى تحسين واحد أو أكثر من ع

يعود أي نشاط بدني آخر يزاول أثناء وقت الفراغ، أو عند االنتقال من مكان إلى آخر، أو كجزء من  
عمل الشخص، بالفائدة على الصحة. وفضاًل عن ذلك، فإن النشاط البدني سواء أكان معتداًل وحادًا  

 (. 2018،  ُيحّسن الصحة" )منظمة
أصبح النشاط البدني في صورته التربوية الجيدة وبنظمه وقواعده وبألوانه المتعددة ميدانا هاما 
من ميادين التربية وعنصررررا قويا في اعداد المواطن الصرررالح يزوده بخبرات ومهارات واسرررعة تمكنه من 

العصرررررررررر في تطوره أن يتكيف مع مجتمعه وتجعله قادرا على أن يشررررررررركل حياته وتعينه على مسرررررررررايرة  
ونموه، لذلك فإن ممارسة التربية البدنية والرياضية هي ممارسة تضمن الحالة الصحية للطالب وتنمي 
لهم القدرات الحركية والنفسررررررية والمعرفية لذا وجب االهتمام بها في المؤسررررررسررررررة التربوية وهذا باعطائها 

فيلة للوصررول الى انجاه هذه المادة التي المكانة الالزمة ضررمن البرناما الدراسرري، وتوفير الوسررائل الك
ال يخفي دورها وأثرها على نمو الطفل وتحديد سلوكياته العامة ومن خاللها يتمكن الطالب من التعبير 

 (.2016عن الذات ) نور الدين، 
إن تأثير التدريس للتربية البدنية على تكوين الشررررررخصررررررية يمكن ضررررررمانه فقط إذا حد  تعم  

للمعارف وللقدرات ولالسرررررتعداد ولالتجاهات المكتسررررربة من التدريس. فتوجيه التدريس الذي ثابت ودائم 
 يتسررررررررم بالسررررررررطحية أو الذي يتجه نحو تحقي  التنمية البدنية فقط ، سرررررررروف يؤدي إلى نقص المعارف
 والقدرات والسلوك وبالتبعية إلى حدو  قصور في تحقي  أهداف المناها.فالتثبيت الدائم للمعارف عن

 رئیس شعبة التربیة البدنیة بمکتب التعلیم بجنوب مکة المکرمة * 
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وعن طري  النظامية في توصرررررررررررررريل المعلومات، وتحسررررررررررررررين القدرات الحركية والبدنية   طري  التكرارات 
بالتعم  في التمرين، وعن طري  التطبيقات الذاتية لما تم تعلمه أثناء النشرررراط الداخلي والخارجي، كل 

أسررررررررررراسرررررررررررا مهما للعمل التعليمي والتربوي الناجح فمبدأ دوام التثبيت يهدف إلى االحتفاظ ذلك يشررررررررررركل  
بالمعارف المكتسررررررررررربة في الذاكرة وإلى تحقي  ثبات كبير في التمكن من القدرات والمهارات )البركاتي، 

1428.) 
ويمثل التحصيل الدراسي قدرة الطالب على استيعاب وفهم موضوعات المقرر الدراسي على  
تطبي  واكتساب األداء األمثل لمهارته والتي يتم قياسها عن طري  االختبارات الشفوية والتحريرية  
والعملية والتي تتم في أوقات مختلفة وتعد محصلة التعلم هو المؤشر على تحقي  األهداف التعليمية  

 (.2014)شقالبو،  
ارف النافعة بصفة شاملة  إن الهدف الفعلي للتحصيل الدراسي هو تنمية عقل االنسان بالمع

وبطريقة متدرجة، والغرض األسمى للتحصيل الدراسي هو اكتساب مهارات حياتية وأخالق شريفة تنمي  
 (. 2008شخصية الفرد وترتقي بعقله وتعتني بجسده وتهذب وجدانه ليتجه نحو تكوين ذاته )الكندري،  

أن يسب  الجانب العملي  ذكر عبد الكريم أن لكل مادة علمية إطار نظري معرفي ال بد وي
لتهيئة الطالب ذهنيًا قبل تهيئته بدنيًا للمادة. إال أن بعض معلمي التربية البدنية يركزون على الجانب 

 (1993العملي أكثر من تركيزهم على الجانب النظري. )الشلبي، 
ذي أن نتائا العديد من الدراسات التي تناولت الوقت ال  Sidentop,1991)ويذكر سيدينتوب )

يقضيه الطالب في حصة التربية البدنية التقليدية أشارت إلى أنه يمضي الوقت في االنتظار بنسبة  
(  %20%( وتلقي التعليمات واألوامر من المعلم بنسبة ) 20-15( وإدارة الحصة بنسبة )27%)

ا ( على أن هذ Li and Dunham, 1993(. ويؤكد لي ودنهام )%25واالنشغال في ممارسة المهارة )
 الوقت ال يعطي الطالب الفرصة الكافية المتالك المهارة الجديدة والمتعلمة. 

( إلى ان استخدام الطرق التقليدية في العملية التعليمية لم يعد يساير  1998وأشار حمدي )
االتجاهات الحديثة في التعليم، فقد اعتاد الطالب أن يكون مستقباًل للمعلومة في حين اعتاد المعلم أن  

ن المصدر األساس للمعرفة، أما في عصر االنفجار المعرفي وثورة المعلومات واالتصاالت فإن  يكو 
تغيرًا جوهريًا سيحد  في أدوار كل من المعلم والطالب، حيث لم يعد الطالب مستقباًل فقط وإنما مسؤول  

 مسؤولية مباشرة عن تعلمه، والمعلم مرشدًا ومشرفًا على سير عملية التعليم. 
ل النتائا السابقة للدراسات ال تعكس واقع الحال ألثر األنشطة الرياضية المدرسية إن مجم

على مستوى التحصيل الدراسي والعلمي إنما تشير إلى ضرورة البحث والدراسة لتناول عوامل أخرى  
مثل تأثير درس التربية البدنية للمراحل الدراسية المختلفة على مستوى التحصيل الدراسي للطالب، 
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عدد حصص التربية البدنية في كل مرحلة وأثر ذلك على مستوى التحصيل الدراسي، باإلضافة إلى  أو 
جوانب أخرى مثل طريقة التدريس أو األسلوب المستخدم في دروس التربية البدنية وأثر ذلك على 
  مستوى التحصيل. ومن خالل تحليل الدراسات والبحو  السابقة ونتائجها لم يتضح أن هناك نشاطاً 

 (. 1425رياضيًا مدرسيًا محددًا كان له دور آو تأثير واضح في مستوى التحصيل الدراسي )السند، 
ومن خالل استقراء الباحث وفي )حدود علمه بالدراسات التي تناولت التحصيل الدراسي في  

ير الذات مادة التربية البدنية( وجد انها تناولت التحصيل الدراسي في عالقته بر الفقر والطموه وتقد 
 والحالة النفسية واألنشطة الرياضية وغيرها من المتغيرات.

 أهداف البحث: 
تهدف الدراسة إلى التعرف على أساليب التدريس الحديثة لرفع مستوى التحصيل الدراسي في مادة   .1

 التربية البدنية من وجهة نظر معلمي التربية البدنية. 
معرفة الفروق تبعًا الختالف المرحلة الدراسية وسنوات الخبرة والمؤهل التعليمي وعدد الطالب في  .2

 المدرسة 
 معرفة العالقة بين استجابات مجتمع الدراسة ومتغير المنشآت المتوفرة واألدوات الرياضية.  .3

 تساؤالت البحث :  
 يل الدراسي في مادة التربية البدنية. ما أساليب التدريس الحديثة التي تعمل على رفع مستوى التحص  .1
هل توجد فروق بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة، تعزى للمتغيرات التالية )المرحلة الدراسية   .2

 اعداد الطالب(. –المؤهل   –سنوات الخبرة   –
  – هل توجد عالقة بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة تبعًا لمتغيرات )المنشآت المتوفرة  .3

 ات الرياضية المتوفرة(.األدو 
 :مصطلحات الدراسة

 األسالیب التدريسیة:  -
هي " الطرق المستخدمة في تدريس مادة التربية البدنية للحصول على أفضل النتائا من ناحية  

 التحصيل الدراسي".  
  التحصیل الدراسي: -

هو "مدى استيعاب الطالب لخبرات معينة من خالل مقرر التربية البدنية ويعرف إجرائيًا  
 ة المعدة لهذا الغرض وتنقسم إلى قسمين: بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في االختبارات التحصيلي

 التحصيل الدراسي المعرفي: المرتبطة بدرجة االختبار الذي يقيس الجوانب المعرفية. 
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 التحصيل الدراسي المهاري: المرتبط بدرجة اكتساب األداء والذي يقيس المهارات الحركية.
 الدراسات السابقة 

طالبًا وطالبًة من كلية التربية   50نة من ( على عينة مكو 2004في دراسة أجراها الحايك )
الرياضية بالجامعة األردنية المسجلين في مساق كرة سلة، بهدف التعرف على العالقة بين استخدام  
أسلوبي االكتشاف الموجه واألسلوب التدريبي في تدريس مهارات كرة السلة، وتنمية قدرة الطلبة على  

اء المهارى لديهم. قسم الطالب إلى مجموعتين تجريبيتين، وتم التفكير االبتكاري، وتحسين مستوى األد 
طالبًا وطالبًة، وتم تدريس   24تدريس المجموعة األولى باستخدام أسلوب االكتشاف الموجه وعددهم 

طالبًا وطالبًة. أظهرت النتائا أن هناك  26المجموعة الثانية باستخدام األسلوب التجريبي وعددهم 
 ستخدام أسلوب االكتشاف الموجه وتنمية قدرة الطلبة على التفكير االبتكاري. عالقة إيجابية بين ا

( دراسة هدفت إلى معرفة أثر بعض أساليب التدريس في 2004كما أجرى المفتي والكاتب )
طالبة تم توزيعهن عشوائيًا إلى مجموعتين ضابطة    40مستوى األداء الفني للسباحة الحرة. شارك فيها  

لى المجموعة التجريبية األساليب التدريسية التالية: األمري، التدريبي، التبادلي، فحص  وتجريبية وطب  ع
النفس )التقييم الذاتي(، ثم اإلدخال والتضمين، بينما المجموعة الضابطة استمرت باألسلوب التدريسي  

مترًا.  25لمسافة  التقليدي. وبعد انتهاء فترة التعلم اجري االختبار البعدي لألداء الفني للسباحة الحرة
وقد توصلت الدراسة إلى ان استخدام أساليب التدريس الحديثة بشكل مترابط ومتسلسل يؤثر ايجابيًا في  

 .رفع مستوى تعلم السباحة الحرة للطالبات ضمن الوقت المحدد مقارنة باألسلوب التقليدي
( بإجراء دراسة هدفت إلى التعرف على أثر استخدام أسلوبين في تدريس  2005قام سالمة ) 

بعض مهارات كرة الطاولة على مستوى تعلم تالميذ المرحلة األساسية، حيث تم استخدام األسلوب 
ي كرة  األمري واألسلوب التدريبي في تعليم مهارتي الضربة األمامية الرافعة، والضربة الخلفية الرافعة ف

الطاولة. وقد استخدم الباحث المنها التجريبي بتصميم المجموعتين التجريبيتين على عينة مكونة من  
تلميذا تم توزيعهم عشوائيًا إلى مجموعتين تجريبيتين. وقد أشارت النتائا إلى ان األسلوبين   60

ضربة األمامية الرافعة  المستخدمين )األمري والتدريبي( كان لهما تأثير إيجابي على تعلم مهارتي ال
 والخلفية الرافعة في كرة الطاولة. 

( دراسة هدفت إلى التعرف إلى أثر استخدام أسلوبي 2008أجرى سالمة والطحاينة وحلي  )
التقييم الذاتي واالكتشاف الموجه على تحسين األداء في بعض المهارات األساسية في لعبة كرة الطاولة، 

البًا من طالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجامعة الهاشمية  ط  40حيث أجريت الدراسة على  
تم توزيعهم عشوائيًا إلى مجموعتين تجريبيتين. تعلم أفراد المجموعة التجريبية األولى بأسلوب التقييم  
الذاتي، وأفراد المجموعة الثانية تعلموا بأسلوب االكتشاف الموجه. وأظهرت النتائا ان األسلوبين  
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المستخدمين )التقييم الذاتي، واالكتشاف الموجه( كان لهما تأثير إيجابي على تعلم مهارتي الضربة 
األمامية القاطعة، والضربة الخلفية القاطعة في كرة الطاولة وأن أسلوب التقييم الذاتي كان أكثر تأثيرًا 

طعة، والضربة الخلفية  من أسلوب االكتشاف الموجه في تحسين تعلم مهارتي الضربة األمامية القا
 القاطعة في كرة الطاولة. 

( دراسة تهدف إلى تقصي بيداغوجية التدريس المنتهجة من طرف 2014كما أجرى عز الدين ) 
سنة، استخدم الباحث  18/  15مدرسي التربية البدنية والرياضية للتالميذ في مرحلة الطور الثانوي 

مجموع مدرسي التربية البدنية والرياضية الموجودين   المنها الوصفي التحليلي  و كان مجتمع البحث 
( ثانوية، وهذا التوزيع يكون حسب  39( مدرس، موزعين على )78بوالية المدية والذي كان عددهم )

  15متطلبات وخصوصيات كل ثانوية حيث تضم الثانوية مجموعة من األفواج يتراوه عددها ما بين )
أو مدرسة. وأظهرت نتائا الدراسة ومن خالل المحورين   أفواج مدرس (10( فوج، ولكل )  30إلى 

الرئيسيين إلى النتائا التالية إن المنها التعليمي يتأثر بالبيداغوجية المتبعة من طرف مدرسي التربية  
البدنية والرياضية في الطور الثانوي وان اختالف كل من الكفاءة والشخصية والمستوى التأهيلي بين  

 تأثير على األداء البيداغوجي. هؤالء المدرسين له  
( أن مورقان وكنجستون وسبرول قاموا بدراسة هدفت إلى فحص أثر  2016وذكر شنطي )

بعض أساليب التدريس على السلوكيات التدريسية التي تؤثر على استجابات الطالب العقلية والعاطفية  
طالبًا وطالبة وتم استخدام   92و  في التربية الرياضية. تكونت عينة الدراسة من أربعة معلمين متدربين

ثالثة أساليب تدريسية مختلفة )األمري، التبادلي، واالكتشاف الموجه( وتم تصوير هذه الدروس على  
شرائط فيديو، وقد أشارت النتائا إلى أن األسلوبين التبادلي، واالكتشاف الموجه، أدت إلى إتقان األداء 

لعقلية والعاطفية وتكيفهم بشكل أفضل من األسلوب بشكل أفضل، والى تحسن استجابات الطالب ا
 األمري.

( دراسة تهدف إلى معرفة دور أساليب تدريس التربية  2017كما أجرى منصوري ورفي  )
البدنية والرياضية في تنمية دافعية التعلم وزيادة التحصيل الدراسي لدى تالميذ الطور الثانوي، وقد 

( تلميذ 480( أستاذ في التربية البدنية والرياضية، و)15ية من )قامت الباحثتين باختيار عينة عشوائ 
وتلميذة، وقد استخدم الباحثين المنها الوصفي لمالئمته لطبيعة الدراسة، واداة استمارة االستبيان مع  
مقياس دافعية التعلم والتحصيل الدراسي، ومن اهم النتائا أن أساليب التدريس التربية البدنية والرياضية  

في تنمية دافعية التعلم وزيادة التحصيل الدراسي لدى تالميذ، توجد عالقة بين أساليب تدريس  دور
التربية البدنية والرياضية وتنمية دافعية التعلم لدى تالميذ الطور الثانوي، لألسلوب االمري دور صغير 
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لألسلوب التبادلي   وغير مؤثر في تنمية دافعية التعلم او في زيادة التحصيل الدراسي لدى تالميذ،
 واألسلوب التدريبي دور في تنمية دافعية ويساهمان في زيادة التحصيل الدراسي لدى تالميذ. 

 ثانیًا: دراسات تناولت التحصیل الدراسي في التربیة البدنیة:  
( دراسة هدفت إلى التعرف على مستوى التحصيل الدراسي للطالب 2006أجرى حلواني )

الممارسين لألنشطة الرياضية الداخلية والخارجية والطالب غير الممارسين لألنشطة الرياضية، وبلغ  
( مدرسة ثانوية بمدينة مكة المكرمة ولطالب الصف الثاني والبالغ عددهم )  17مجتمع الدراسة )

( فصل وبينت نتائا الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب 115طالبًا وبواقع )   (4126
 الممارسين وغير الممارسين في مستوى التحصيل الدراسي لصالح الطالب الممارسين. 

( دراسة تهدف إلى توضيح أثر ممارسة التربية البدنية والرياضية على  2008وأجرى جمال )
طالب المرحلة المتوسطة، ولتحقي  هذا الهدف طبقت أدوات الدراسة على عينة  التحصيل الدراسي ل

أستاذ، وبينت نتائا الدراسة أن التربية البدنية تنمي روه التعاون والتواصل   14تلميذًا و  170بلغ قوامها  
لوك بين التالميذ، ويساعد على تفريغ مكبوتاته النفسية، كما أن لها أثر إيجابي في تربية وتنمية س

التلميذ المراه ، وهناك عالقة ارتباطية بين التحصيل الدراسي الجيد والمستوى التعليمي لمعلم التربية  
 البدنية. 

( دراسة هدفت لمعرفة أثر وضع درس التربية البدنية خالل 2012كما أجرى عايش ومحمد )
على التحصيل الدراسي، اليوم الدراسي على بعض مظاهر اإليقاع الحيوي لالنتباه والتركيز والقدرة 

تلميذا من تالميذ الصف الرابع والخامس والسادس في المرحلة االبتدائية    90واشتملت عينة الدراسة على  
باإلمارات العربية المتحدة، وأسفرت النتائا عن وجود تأثير على قوة التركيز والتحصيل الدراسي عند  

 نهايته.وضع درس التربية البدنية في بداية اليوم أكثر من 
 منهجية الدراسة وإجراءاتها: 

 اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنها الوصفي التحليلي.
 جمتمع الدراسة: 

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي التربية البدنية بمكتب التعليم بمنطقة مكة المكرمة 
تطبي  على عينة من  ه( وتم ال1440ه / 1439( معلمًا خالل العام الدراسي )695والبالغ عددهم )

مجتمع الدراسة تم اختيارها بالطريقة العمدية من مكتب جنوب مكة وبلغ عدد االستبيانات التي تم  
( استبيانات  6وتم استبعاد )%(    7.48بنسبة )  ( استبيان52استرجاعها وصالحة للتحليل اإلحصائي ) 
 الدراسة. ( يوضح توصيف مجتمع 1لعدم استيفائهم لجميع البيانات ، والجدول )
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 (1جدول )
 (52توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافية )ن= 

 أداة الدراسة: 
اعتمد الباحث على استبانة أساليب التحصيل الدراسي من إعداده لتحقي  أهداف هذه الدراسة، 

االتساق الداخلي ولالطمئنان على صدق وثبات األداة، والتأكد من خصائصها وتم التحق  من صدق 
والثبات عن طري  معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية حيث تم تطبي  االستبانة على عينة  

 ( معلم من مجتمع البحث ومن خارج العينة األساسية . 15استطالعية قوامها )
 (2جدول )

 قيم معامالت االرتباط بين درجات فقرات االستبيان ودرجة البعد المنتمية إليه 
 15ن= 

 0.01** دالة عند مستوى          0.05* دالة عند مستوى 
( 0.05إحصائيًا عند مستوى )( أن جميع قيم معامالت االرتباط دالة 2يتضح من جدول )

 مما يدل على صدق االستبيان وصالحية استخدامه بصورة مقبولة ألغراض الدراسة.
 ( يوضح نتيجة معامل االرتباط بين أبعاد االستبيان والدرجة الكلية. 3الجدول ) -ب 

 النسبة العدد الفئات المتغیرات  النسبة العدد الفئات المتغیرات 

المرحلة  
 الدراسیة 

% 63.5 33 ابتدائي  
سنوات 
 الخبرة

سنة  12-8من   6 11.5 %  
% 15.4 8 متوسط سنة 17-  13من    5 9.6 %  
% 21.2 11 ثانوي  سنة 21 –  18من    7 13.5 %  

%100 52 المجموع سنة  21أكثر من    34 65.4 %  
%100 52 المجموع  

عدد 
الطالب 

في 
 المدرسة 

طالب  250أقل من    10 19.2 %  

المؤهل 
 التعلیمي

% 7.7 4 دبلوم  
  500-  251من 

% 28.8 15 طالب % 82.7 43 بكالوريوس   

طالب 750-501من   11 21.2 % % 9.6 5 ماجستير   
طالب 750أكثر من   16 30.8 % %100 52 المجموع  %100 52 المجموع   

قیم معامل  م البعد
قیم معامل  م االرتباط

قیم معامل  م االرتباط
قیم معامل  م االرتباط

قیم معامل  م االرتباط
 االرتباط

 ** 0.78 5 ** 0.72 4 ** 0.98 3 ** 0.92 2 ** 0.84 1 أسالیب قبل الحصة
 ** 0.74 10 ** 0.82 9 ** 0.84 8 ** 0.77 7 ** 0.75 6 أسالیب أثناء الحصة

11 0.69 ** 12 0.84 ** 13 0.73 ** 14 0.79 **   
   ** 0.74 18 ** 0.87 17 * 0.80 16 ** 0.92 15 أسالیب بعد الحصة

19 0.69 ** 20 0.71 ** 21 0.91 ** 22 0.77 **   
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 (3جدول رقم )
 قيم معامالت االرتباط بين درجات أبعاد االستبيان بالدرجة الكلية  

 15ن= 
 قیم معامل االرتباط لبعدا

 ** 0.91 أساليب قبل حصة التربية البدنية 
 ** 0.89 أساليب أثناء حصة التربية البدنية 
 ** 0.88 أساليب بعد حصة التربية البدنية

 0.01**معامالت دالة عند     
(، مما  0.01( أن قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى )3يتضح من جدول رقم )

 يدل على تمتع أداة الدراسة بدرجة جيدة من الصدق.
 (4جدول )

 قيم معامالت ثبات أبعاد االستبيان 
 15ن= 

( لألبعاد الفرعية،  0.71  –  0.67( أن قيم معامالت الثبات امتدت بين )4يتضح من الجدول )
 بمكوناته بدرجة مقبولة من الثبات.( للمقياس ككل، مما يدل على تمتع المقياس  0.78  –  0.75وبين )

 مستويات األستجابة : 
لإلجابة على التساؤل األول تم تحديد مستوى االستجابة في ضوء مقاييس التقدير )مواف ، إلى 
حد ما، غير مواف ( وتم تصنيف تلك االستجابات إلى ثال  مستويات متساوية المدى من خالل 

، وتم التحكيم  66=    3( ÷  1  –  3مة ÷ عدد بدائل االستجابة( = )أقل قي  – المعادلة التالية )أكبر قيمة  
 عليها وف  ما يلي: 

   1  – 1.66منخفضة =          1.67 –  2.33متوسطة =      2.34 –  3مرتفعة =  
 األساليب االحصائية: 

 حيث تم حساب مايلي:  SPSSتم تحليلها باستخدام الحزم اإلحصائية  

عدد  أبعاد المقیاس
 البنود

معامل ألفا 
 كرونباخ

-التجزئة النصفیة بعد تصحیحها بمعادلة سبیرمان
 براون 

 0.74 0.96 5 أساليب قبل حصة التربية البدنية 
 0.84 0.91 9 التربية البدنية أساليب أثناء حصة 

 0.89 0.82 8 أساليب بعد حصة التربية البدنية
 0.79 0.89 22 الدرجة الكلیة للمقیاس
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. اختبار تحليل التباين األحادي  2  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.  .1
(Anova .) 
 . (Person). معامل االرتباط بيرسون  3

 عرض النتائج: 
 اإلجابة على التساؤل األول:

ما أسالیب رفع مستويات تحصیل طالب التعلیم العام في التربیة البدنیة من وجهة نظر  
 التعلیم بجنوب مكة المكرمة؟ معلمیهم بمكتب 

ولإلجابة على هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألبعاد، 
 . 7- 5والتي تظهر في الجداول من 

 (5جدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد )أساليب ما قبل حصة التربية البدنية( 

 ( 52)ن= 

المتوسط الحسابي لبعد أساليب ما قبل حصة التربية البدنية لدى  ( أن 5يتضح من الجدول )
 وبدرجة تحق  مرتفعة.  0.32وانحراف معياري بمقدار  2.41عينة الدراسة بلغ 

حيث حلت في المرتبة األولى الفقرة الثالثة والتي تنص على )تحضير دروس التربية البدنية  
ت( هي أكثر الفقرات شيوعًا بمتوسط حسابي وقدره  وف  االمكانيات المتاحة من )منشآت، أدوات، قاعا

( على أن  1995، وهذا ما اتفقت عليه دراسة )السلومي، 0.41وانحراف معياري بمقدار  2.78
التخطيط للدروس النموذجية عنصرا أساسيا لنجاحها إذا ال يمكن تنفيذها على خير وجه دون التخطيط  

برناما متكامل للدرس النموذجي ، مشتمال على جوانب    لها، إذ التخطيط لتلك الدروس عبارة عن وضع
العملية التدريسية من طرق تدريس، واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وتحديد الخبرات التي ينبغي  
للطالب تعلمها، واختيار الظروف المالئمة التي تساعد المتعلمين على اكتساب تلك الخبرات، مع 

 الترتیب درجة التحقق االنحراف المعیاري  الحسابيالمتوسط  الفقرات
 4 مرتفعة 0.67 2.11 1
 5 متوسطة 0.71 1.73 2
 1 مرتفعة 0.41 2.78 3
 2 مرتفعة 0.43 2.75 4
 3 مرتفعة 0.53 2.71 5

الدرجة الكلیة لبعد )أسالیب ما قبل حصة التربیة 
  مرتفعة  0.32 2.41 البدنیة(
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وتحديد أساليب تقويم نمو الطالب نتيجة الخبرات التعليمية التي  مراعاة انتقاء األنشطة المالئمة، 
 اكتسبوها.  

ويليها في المرتبة الثانية الفقرة الرابعة والتي تنص على )تواف  ما يسجل في تحضير الدروس 
، وهذا ما 0.43وانحراف معياري بمقدار 2.75مع ما يقدم فعليا في الحصة( بمتوسط حسابي وقدره 

لتدريس الجيد ال يقوم على االرتجالية، وإنما يعتمد على التحضير واإلعداد )عسيري،  أكده جان أن ا
( على الترتيب األول والثاني في ُبعد أساليب ما قبل 4,3(. ويعزو الباحث حصول العبارتين ) 2008

ي  حصة التربية البدنية على قناعة المعلمين في مجتمع الدراسة بأن ما يقدم في سجل التحضير الكتاب 
 ال يتواف  مع اإلمكانيات المتاحة في البيئة المدرسية لرفع مستوى التحصيل الدراسي. 

وجاءت في المرتبة الثالثة الفقرة الخامسة والتي تنص على )تشجيع الطالب على االعداد 
  0.53وانحراف معياري بمقدار  2.71للمعلومة او المهارة الرياضية مسبقا( بمتوسط حسابي وقدره 

( أن التصور العقلي  1998( والسويفي واسماعيل )1999حق  مرتفعة مؤكدة ما ذكره سكر )وبدرجة ت
( إلى أن  2008يؤدي إلى تحسين مستوى االداء المهارى والقدرة على التركيز. حيث أكد زمزمي )

التصور العقلي يساعد على رفع المستوى المهاري للمهارات المركبة التي تتطلب الجانب المعرفي 
أكبر مثل التفكير في القوة المبذولة والمسافة المناسبة والزاوية المتوقعة والخطوات التي يجب بصورة 

 ان تمر بها المهارة المؤداه. 
وانتقلت إلى المرتبة الرابعة الفقرة األولى والتي تنص على )تفعيل نظام الحصة التنظيمية  

والسلوكية الخاصة بالمادة مع بداية العام الدراسي الجديد( وتحديد االهداف التعليمية المعرفية والعاطفية  
وبدرجة تحق  مرتفعة وهي ضمن مكونات    0.67وانحراف معياري بمقدار    2.11بمتوسط حسابي وقدره  

( والتي تمر بثال  مراحل أولها مرحلة 1426العملية التعليمية في نظرية موسكا موستين عن رشيد )
( على ترتيب متتالي الثالث 5,1التأثير(. ويعزو الباحث حصول العبارتين )االعداد "التخطيط" )ما قبل  

والرابع من وجهة نظر معلمي التربية البدنية إلى أن المعلومة أو المهارة الرياضية تتطلب بيئة منظمة  
 لتوضيح المعلومة وطريقة أداء المهارة للوصول إلى التحصيل الدراسي المعرفي واكتساب األداء المهاري 

 بالصورة المناسبة. 
كما جاءت في المرتبة الخامسة الفقرة الثانية والتي تنص على )توظيف االصطفاف الصباحي  
واالذاعة المدرسية في تقديم معلومات شيقة عن التربية البدنية والرياضية( هي أقل الفقرات شيوعًا  

وسطة، وهذا يعكس ما  بدرجة تحق  مت 0.71وانحراف معياري بمقدار  1.73بمتوسط حسابي وقدره 
في أن االذاعة التعليمية باعتبارها احدى وسائل االتصال اللفظي وهي واحدة من  Gagneذكره  

التقنيات التي يمكن أن تقوم بدور فعال في التعلم والتعليم، فهي تساهم في تقديم المثير وتوجيه االنتباه  
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رجي ونقل التعلم وتقييم التحصيل وتقديم  والنشاط وتقديم نموذج للسلوك المتوقع وتوفير الحفز الخا
(. ويعزو الباحث هذا االختالف الذي يعكس مدى  1979التغذية الراجعة وتوجيه التفكير ) الخولي، 

 أهمية طابور الصباه واالستفادة من فقرات اإلذاعة الصباحية لدى معلمي التربية البدنية. 
ة في المنشأة التعليمية وتواف  ما يسجل  وهنا يرى الباحث أن العمل على اإلمكانيات المتوفر 

في سجل التحضير مع اإلمكانيات المتاحة، وتشجيع الطالب على اإلعداد للمعلومة أو المهارة الرياضية  
مسبقًا، والعمل على تفعيل نظام الحصة التنظيمية مع بداية العام الدراسي الجديد، وإدراج فقرة في  

اضية المقدمة في الخطة الزمنية من معلومات أو مسابقات ثقافية  اإلذاعة الصباحية عن المهارات الري
لتحصيل اإلعداد للمعلومة او المهارة الرياضية مسبقًا، يحق  نسبة من التحصيل الدراسي في مرحلة  

 ما قبل درس التربية البدنية. 
 (6جدول )

 ( 52ة البدنية( )ن= المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد )أساليب أثناء حصة التربي 

( أن المتوسط الحسابي لبعد أساليب أثناء حصة التربية البدنية لدى  6يتضح من الجدول )
 مرتفعة. وبدرجة تحق   0.32وانحراف معياري بمقدار  2.56عينة الدراسة بلغ 

حيث جاءت في المرتبة األولى الفقرة الرابعة عشر والتي تنص على )تقديم أسئلة حوارية مع 
  2.80الطالب حول المعلومة أو المهارة المقدمة( هي أكثر الفقرات شيوعًا بمتوسط حسابي وقدره 

أسلوب  (  على أن استخدام2009، وهذا ما أشارت إليه الديوان )0.39وانحراف معياري بمقدار  
العصف الذهني في التدريس يساهم تحفيز المتعلمين على توليد األفكار اإلبداعية حول موضوع معين  
من خالل البحث عن إجابات صحيحة، أو حلول ممكنة للقضايا التي تعرض عليهم وسيعتاد الطلبة  

والبناء عليها.   على احترام وتقدير آراء اآلخرين و االستفادة من أفكار اآلخرين، من خالل تطويرها

درجة   االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي الفقرات
 الترتیب التحقق

 7 مرتفعة 0.55 2.36 6
 4 متوسطة 0.62 2.63 7
 8 متوسطة 0.67 2.32 8
 5 مرتفعة 0.57 2.53 9
 6 مرتفعة 0.67 2.48 10
 2 مرتفعة 0.43 2.75 11
 4 مرتفعة 0.48 2.63 12
 3 مرتفعة 0.45 2.71 13
 1 مرتفعة 0.39 2.80 14

الدرجة الكلیة لبعد )أسالیب أثناء حصة التربیة 
  مرتفعة  0.32 2.56 البدنیة(
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ويعزو الباحث انتقال العبارة من المرحلة األخير إلى المرتبة األولى هو أن مادة التربية البدنية ال تخلو  
من مهارات التفكير العليا التي يتطلب من الطالب أن يطبقها للوصول إلى مستوى تحصيل دراسي  

 معرفي ويحق  اكتساب األداء بصورة مناسبة. 
ة الثانية الفقرة الحادية عشر والتي تنص على )استخدام استراتيجيات التعلم  وجاءت في المرتب

  2.75النشط )وهو قيام الطالب بأداء المهام وانخراطهم في عملية التعلم(( بمتوسط حسابي وقدره 
( أن استخدم  2015، وبدرجة تحق  مرتفعة مؤكدة ذلك دراسة الطحاوي )0.53وانحراف معياري بمقدار

 )فكر. زواج. شارك( تأثر على المستوى المهاري والحصائل المعرفية بدرس التربية الرياضية.   إستراتيجية
وفي المرتبة الثالثة جاءت الفقرة الثالثة عشر والتي تنص على )تقديم المعلومات المرتبطة  

جتماعية( بمتوسط  بالمهارة الرياضية وف  أدلة معلم التربية البدنية ومنها )الفنية، التعليمية، القانونية، اال
( أن استخدام الكتاب 2009، وهذا ما اكدته الديوان )0.45وانحراف معياري وقدره    2.71حسابي وقدره  

أو أدلة لدراسة المتعلم لموضوع معين مع وجود اشكال توضيحية وصور ورسوم واشكال بصرية والتي 
المتعلم على معرفة اجاباته الصحيحة   يتخللها اختبارات للتقويم الذاتي وأساليب للتغذية الراجعة تساعد 

 وتعزز ما أنجزه.  
وفي المرتبة الرابعة جاءت الفقرة الثانية عشر والتي تنص على )ربط اساليب التعليم بالمحفزات 
التعليمية ومنها )االهتمام، التحدي، االختيار، المتعة( التي تثير طاقات الطالب وتولد لديهم الدافعية 

بدرجة تحق  مرتفعة توافقًا مع   0.48وانحراف معياري بمقدار  2.63ي وقدره  للتعلم( بمتوسط حساب
زلوف أن عملية التحفيز تعد الخطوة األولى لإلقبال على التعلم، فهي الشرارة األولى لتوجيه وتصويب 

لمرسوم وتركيز االنتباه والدخول أو االقبال على سيرورة التعلم وبالتالي فإن التعلم في المستوى المنشود ا
 (. 1992بالجودة  ال يمكن أن يتحق  على مستوى تعليم التالميذ  في غياب عامل التحفيز )غريب، 

في حين تساوت الفقرة السابعة مع الفقرة الثانية عشر في المرتبة الرابعة واختلفت في درجة 
التحق  والتي تنص على )توفير ما يمكن من األدوات وف  اإلمكانات المتاحة مع استخدام البدائل(  

هيم  بدرجة تحق  متوسطة، حيث ذكرت إبرا   0.62وانحراف معياري بمقدار    2.36بمتوسط حسابي وقده  
( أن األدوات البديلة تميزت برخص ثمنها وسهولة استخدامها وتلبي حاجات التالميذ واثارة  2012)

البهجة لديهم وتساهم يقدر كبير باالرتقاء بقدراتهم البدنية والحركة وتكسبهم الكثير من المهارات الحركية  
لمها في الدرس يسهل على  االساسية كالركض والرمي  والقفز والتعل  والحجل والمسك وغيرها، وتع

التلميذ اكتساب الخبرة في تعليم أي مهارة حركية طالما أن النمط الحركي موجود ومكتسب لديه وهي  
تساعد المعلم في مالحظة الفروق بين التالميذ، وأن استخدام أدوات مساعدة بديلة كمثيرات تعليمية  

لث االبتدائي في تعلم بعض المهارات االساسية  اثناء تطبي  مفردات المنها الدراسي المقرر لمرحلة الثا
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بدرس التربية الرياضية. ويعزو الباحث انخفاض درجة تحق  العبارة إلى متوسطة لكون األدوات البديلة  
 قد ال تتناسب وسهولة توفر األدوات الرئيسية استنادا إلى األنظمة الموجهة بذلك.

ة في ُبعد أساليب أثناء حصة التربية البدنية  في حين جاءت في المرتبة الخامسة الفقرة التاسع 
وفي الترتيب الخامس والتي تنص على )استخدام االدوات المناسبة للدرس بشكل جيد.( بمتوسط حسابي  

بدرجة تحق  مرتفعة وقد توافقت العبارة مع دراسة المذخوري   0.57وانحراف معياري  2.53وقدره 
دوات من وجهة نظر المعلمين قد تصدرت القائمة األولى  ( حيث ذكر أن عامل اإلمكانيات واأل2009)

في محور ترتيب بعض العوامل في تطوير درس التربية الرياضية في المدارس االبتدائية حيث علل  
ذلك كون درس التربية الرياضية هو درس عملي ويعتمد منهجه على توفر األدوات واستخدامها بصورة  

 مناسبة. 
ة الفقرة العاشرة والتي تنص على )استخدام اساليب التعليم بأنواعها  وجاءت في المرتبة السادس

المختلفة المباشرة ومنها )األمر، التدريبي، التبادلي، وغير المباشرة ومنها )االكتشاف الموجه، االكتشاف  
وانحراف   2.48متعدد المستويات، حل المشكالت( وبحسب الموقف التدريسي( بمتوسط حسابي وقدره  

وبدرجة تحق  مرتفعة وهي تعتبر البنية األساسية ألساليب موسكا موستن للتدريس    0.67مقدار  معياري ب
مادة التربية البدنية والمصنفة إلى مجموعتين )األساليب المباشرة، األساليب غير المباشرة( )الحمد، 

تدريس   (. ويعزو الباحث حصول الفقرة على هذا الترتيب على رغبة المعلم في تغيير نمطية1426
 التربية البدنية بصورة متنوعة وتجذب اهتمام الطالب. 

في حين جاءت في المرتبة السابعة الفقرة السادسة والتي تنص على )توظيف مصادر التعلم 
المختلفة في دروس التربية البدنية باستخدام ملفات الفيديو وعرض شرائح البوربوينت(. بمتوسط حسابي  

وبدرجة تحق  مرتفعة، أكدت على أن مصادر التعلم والتقنيات   0.55ر وانحراف معياري بمقدا 2.36
المختلفة تعزز من مستوى التحصيل الدراسي المعرفي واكتساب األداء المهاري للطالب وهذا ما أكده 

( أن استخدام الحاسب اآللي أكثر فاعلية وتأثير في رفع مستوى التحصيل  1996علي عبد المجيد )
لة وان استخدام الفيديو في وجود الشره والنموذج اكثر فاعلية وتأثير على تعلم  المعرفي في كرة الس

( أن العروض  1429واكتساب المهارات األساسية في كرة السلة عن الطريقة التقليدية، واكد البساطي )
  التوضيحية أمر في غاية األهمية خاصة للتالميذ الصغار أو من تكون خبراتهم قليلة من خالل استخدام 
الرؤية )العرض( والسمع )الشره( وربط ما هو شفهي بما هو عملي ومرئي تكون احتماالت الفهم أكثر  

( أن توظيف التقنية الحديثة في خدمة تعليم التمرينات البدنية  2014نفعًا، وبحسب ما ذكره محمد )
المادة العلمية  ضرورة حتمية لتخريا جيل من المتعلمين لدية القدرة على مواكبة كل ما هو جديد في 

خاصة، وان علم التمرينات البدنية يعد من العلوم التي ترتبط بكافة علوم التربية البدنية األخرى ويعزو  
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الباحث هذا االختالف إلى إمكانيات المعلمين في الحاسب اآللي وتقنياته وتفعيل مصادر التعلم 
 والوسائل التعليمية المختلفة. 

الفقرة الثامنة والتي تنص على )توظيف تقنيات التعليم المختلفة    فيما جاءت في المرتبة الثامنة
في رفع مستوى التحصيل الدراسي المعرفي واكتساب األداء المهاري للطالب ومنها )المراسالت البريدية  

وانحراف    2.32والمواقع التعليمية والنماذج اإللكترونية(. هي أقل الفقرات شيوعًا بمتوسط حسابي وقدره  
أن   Chung and McLarheyوبدرجة تحق  متوسطة، هي بخالف ما ذكره  0.67بمقدار  معياري 

دما التقنيات التعليمية في الفصول الدراسية يساعد على تفاعل الطالب في العملية التعليمية، ويؤهلهم 
(. ويعزو الباحث انخفاض توظيف التقنية في دروس 2011لسوق العمل بشكل أفضل )الخريجي، 

 لبدنية إلى عدم تمكن أغلب المعلمين من تقنيات التعليم المختلفة. التربية ا
ويتضح من خالل ما سب  من أساليب التدريس أثناء حصة التربية البدنية أن استخدام معلم  
التربية البدنية ألسلوب الحوار مع الطالب حول المهارة المقدمة والمعلومات المرتبطة بها في حدود 

إستراتيجيات التعلم النشط بما يضمن للطالب أداء المهام وانهماكهم في عملية    المقرر الدراسي وتفعيل
التعلم وربط إنجازاتهم بالمحفزات التي تثير طاقاتهم وتولد لديهم الدافعية للتعلم بتوفير العدد الكافي من 

التعليمي مع   األدوات واالمكانيات واستخدام األساليب التعليمية المباشرة وغير المباشرة بحسب الموقف
توظيف مصادر التعلم المختلفة من ملفات الفيديو والعروض التقديمية اإللكترونية و دعم الخبرة التعليمية  
بواجبات تنفذ عبر التطبيقات التقنية هي أساليب تساعد في رفع مستوى التحصيل الدراسي لمادة التربية  

 البدنية. 
 (7جدول )

 ( 52واالنحرافات المعيارية لبعد )أساليب ما بعد حصة التربية البدنية( )ن=المتوسطات الحسابية 

( أن المتوسط الحسابي لبعد أساليب ما بعد حصة التربية البدنية لدى  7يتضح من الجدول )
 وبدرجة تحق  مرتفعة.  0.30وانحراف معياري بمقدار  2.62عينة الدراسة بلغ 

 الترتیب درجة التحقق االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي الفقرات
 2 مرتفعة 0.42 2.76 15
 1 مرتفعة 0.41 2.78 16
 4 مرتفعة 0.51 2.67 17
 5 مرتفعة 0.52 2.61 18
 6 مرتفعة 0.53 2.55 19
 8 مرتفعة 0.65 2.36 20
 3 مرتفعة 0.47 2.75 21
 7 مرتفعة 0.57 2.48 22

الدرجة الكلیة لبعد )أسالیب ما بعد حصة التربیة 
  مرتفعة  0.30 2.62 البدنیة(
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حيث جاءت في المرتبة األولى الفقرة السادسة عشر والتي تنص على )تطبي  أساليب تقييم  
متعددة لقياس مدى تحقي  االهداف ومنها االختبارات )الشفوية، التحريرية، اللياقة، المهارية( هي أكثر  

وبدرجة تحق  مرتفعة وهذا    0.41وانحراف معياري بمقدار  2.78  الفقرات شيوعًا بمتوسط حسابي وقدره
ما أكده اسماعيل وجروبير بالتنبؤ بالتحصيل األكاديمي عن طري  مجموعة من االختبارات البدنية  
التي تقيس االستعداد الحرکي، وحيث خلص إلى أهمية االختبارات وهذا يضيف بعدًا أخر واهمية أخرى  

ة، ووفقًا لما أشار له حسن أن وضع الدرجات أصاًل ليس إال ترجمة لعملية  في مجال التربية البدني
 (.  1979تقويم وتحصيل التالميذ )حسانين، 

وجاءت في المرتبة الثانية الفقرة الخامسة عشر والتي تنص على )توثي  انجازات الطالب 
ودرجة   0.41معياري بمقداروانحراف    2.72لحفظ أعماله واظهار مدى تقدمه( بمتوسط حسابي وقدره  

تحق  مرتفعة وهذا ما أشار إليه فاضل أن الئحة تقويم الطالب تخصص درجات من أعمال الطالب 
في مادة التربية اإلسالمية في الفصل الدراسي لتقويمه بأدوات التقويم المتنوعة باستخدام أسلوب التقويم  

(. والذي نادى به خبراء القياس والتقويم  2014المستمر، واألسلوب األنسب هو ملف اإلنجاز )الجبيالن،
(. وأكد 2009لتبني أسلوب متعدد األبعاد لتقويم الطالب وأطل  عليه " التقويم التربوي البديل" )عالم،  

( أن هذا األسلوب حظي باهتمام الدول المتطورة خالل العقدين التاليين لما اظهرته  2009)العبسي، 
تربوية من إمكانية توظيف هذا األسلوب األصيل في رفع مستوى تحصيل كثير من الدراسات والبحو  ال
 الطالب في أكثر من مجال. 

وفي المرتبة الثالثة جاءت الفقرة الحادية والعشرون والتي تنص على )منح هدايا رمزية وشهادات 
واجتمعت ،  0.47وانحراف معياري وقدره    2.75تفوق للطالب المتميزين رياضيًا( بمتوسط حسابي وقدره  

( وفقا ما ذكره الشهري ضمن 7،6،5،3عبارات ُبعد أساليب ما بعد حصة التربية البدنية في الترتيب )
مشاركة األسر ومؤسسات المجتمع األخرى مع المدرسة إليجاد أفضل السبل والتي يمكن أن تساهم في  

 (.2011رفع مستوى التحصيل الدراسي للطالب )الكندي،
بعة الفقرة السابعة عشر والتي تنص على ) تحليل نتائا االختبارات وجاءت في المرتبة الرا

وانحراف معياري    2.76لتحديد جوانب القوة والضعف في التحصيل الدراسي( بمتوسط حسابي  وقدره   
وبدرجة تحق  مرتفعة ، دالة على أهمية تحليل نتائا الطالب للوقوف على مدى تحصيلهم    0.51بمقدار  

( على  2010ود توجه عام إلصاله التعليم وتجويده، وهذا ما أشار إليه )شاهين، الدراسي نظرًا لوج
اكتشاف تدني مستويات تحصيل الطالب في مرحلة التعليم األساسي خاصة في مقررات أساسية متعددة 
حيث يحظى التحصيل الدراسي باهتمام الباحثين والتربويين في دول العالم أجمع، لما له من أهمية في  

ل على مؤشرات حول الواقع التعليمي فيها، ويعزى هذا إلى إدراك معلمي التربية البدنية بأهمية  الحصو 
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تحليل النتائا والوقوف على جوانب الضعف في التحصيل الدراسي المعرفي واألداء المكتسب، معززًا 
ميذ من جميع  بذلك ما ذكره إبراهيم أنه في مجال التحصيل الدراسي تشمل هذه العملية تتبع نمو التل

النواحي للوقوف على مواضع القوة في هذا النمو لدعمها والزيادة منها وتوجيهها التوجيه المناسب 
 (.2006وللوقوف على مواضع الضعف في هذا النمو لعالجها في الوقت المناسب وتداركها )حلواني،  

على حضور   وجاءت في المرتبة الثامنة الفقرة العشرون والتي تنص على )تشجيع الطالب 
الدورات والمؤتمرات المرتبطة بالمادة وتقديم حوافز معززة( هي أقل الفقرات شيوعًا بمتوسط حسابي  

ولكن بدرجة تحق  مرتفعة أيضًا. ويعزو الباحث انخفاض    0.65وانحراف معياري بمقدار    2.36وقدره  
لبدنية واحتفاظها بدرجة  المتوسط الحسابي للعبارة ضمن عبارات ُبعد أساليب ما بعد حصة التربية ا

تحق  مرتفعة لرغبة معلمي التربية البدنية بأهمية حضور الطالب الدورات والمؤتمرات المرتبطة بالمادة 
 اال أنه ال توجد شراكات داعمة لتطوير ونشر ثقافة علوم التربية البدنية والنشاط البدني.

ية يتضح أن تطبي  االختبارات ومن خالل ما سب  في بعد أساليب ما بعد حصة التربية البدن
بأنواعها المختلفة وتوثي  إنجازات الطالب والتي تظهر تقدمهم في النمو المعرفي والمهاري وعدم إغفال  
جوانب التعزيز المختلفة من الهدايا الرمزية والمهارات الحركية خارج الحصة وإطالع الطالب على  

ن عن تميزهم في مواقف مختلفة ومنحهم فرص المشاركة تقدمهم في المهارة أو المعرفة وتعزيزها باإلعال 
في الدورات والمؤتمرات يساهم وبشكل فاعل برفع مستوى التحصيل الدراسي في مادة التربية البدنية  

 وبنسبة مرتفعة. 
إن تقديم موسكا موستين لطيف أساليب التدريس يصور أصحاب هذه المجموعة وبشكل دقي  

، لكنهم في الوقت ذاته يفسحون المجال ويشجعون عملية االفتراض، والتحق ،  االختالفات الموجودة بينها
أو التأكد، وإثبات صحة العالقات الممكنة بين المعارف والخبرات التي يمتلكها أي أسلوب من األساليب، 

عية، واألهم من كل ذلك هو موقع المتعلم بين مختلف القنوات التطورية مثل: الذهنية، والبدنية، واالجتما 
والعاطفية ويسعى أساتذة التربية البدنية جادين إلى استخدام أفضل األساليب التدريسية الحديثة التي  
تساعد الطالب على تعلم أفضل، وتفاعل ومشاركة إيجابية من خالل منح أكبر عدد من القرارات لهم  

المختلفة، وعليه بات  بما يؤدي في النهاية إلى اكتساب المعارف والمهارات في األلعاب الرياضية 
التنويع في استخدام أساليب التدريس تبعا للنشاط والمواقف التعليمية المختلفة والمتغيرات التربوية األخرى  
أكتر من ضرورة. هذه المتغيرات المتعددة والمتداخلة في تدريس التربية الرياضية تحتاج إلى عملية  

ذه األساليب حتى يتمكن من تحديد األسلوب توضيح دائمة ومستمرة خاصة لمن يريد أن يعمل به 
 (. 2009المناسب للمهارة التدريسية المختارة ومجتمع الطالب الذي يرغب في تدريسه )عيسى، 
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 (8جدول )
 ( 52المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد أساليب تدريس التربية البدنية )ن=

 
 
 
 
 
 
 

 (1شكل )
 المتوسط الحسابي ألبعاد أساليب تدريس التربية البدنية 

( أن المتوسط الحسابي ألساليب تدريس حصة التربية البدنية لدى مجتمع  8يتضح من الجدول )
ُبعد )أساليب ما  وبدرجة تحق  مرتفعة، وقد حق   0.26وانحراف معياري بمقدار  2.53الدراسة بلغ 

ودرجة    2.62بعد حصة التربية البدنية( األعلى شيوعًا من وجهة نظر المعلمين بمتوسط حسابي وقدره  
تحق  مرتفعة، وفي المرتبة الثانية جاء ُبعد )أساليب أثناء حصة التربية البدنية( بمتوسط حسابي وقدره 

أساليب ما قبل حصة التربية البدنية( بمتوسط  ودرجة تحق  مرتفعة، وفي المرتبة الثالثة جاء ُبعد )  2.56
 وبدرجة تحق  مرتفعة أيضًا.  2.41حسابي وقدره  

ويعزو الباحث هذه النسب المرتفعة ألبعاد أساليب تدريس التربية البدنية إلى وجود المجال 
وقع المتعلم  قائمًا في االفتراض والتحق  والتأكد من األساليب المختلفة وذات الطابع المتنوع دون إغفال م

 في مختلف القنوات التطويرية. 
 اإلجابة على التساؤل الثاني:

 هل توجد فروق بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة ؟ وتعزى للمتغیرات التالیة:
 
 

 الترتیب درجة التحقق االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي األبعاد
 3 مرتفعة 0.32 2.41 أساليب ما قبل حصة التربية البدنية -أ
 2 مرتفعة 0.32 2.56 أساليب أثناء حصة التربية البدنية -ب
 1 مرتفعة 0.30 2.62 أساليب ما بعد حصة التربية البدنية -ج

  مرتفعة  0.26 2.53 لالستبیانالدرجة الكلیة 

2.3

2.35

2.4

2.45

2.5

2.55

2.6

2.65

أساليب ما قبل حصة
التربية البدنية

ساليب أثناء حصة 
التربية البدنية

أساليب ما بعد حصة 
التربية البدنية
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 (9جدول )
 تحليل التباين آحادي االتجاه ألبعاد المقياس تبعًا للمرحلة الدراسية 

( عدم وجود فروق في متوسطات درجات أساليب تدريس التربية البدنية بأبعادها  9يوضح الجدول )
تبعًا الختالف المرحلة الدراسية لمجتمع الدراسة، وقد يكون السبب أن جميع األساليب يمكن تنفيذها  

 واستخدامها على جميع مراحل التعليم العام. 
 (10جدول )

 ( 52االتجاه ألبعاد المقياس تبعًا لعدد سنوات الخبرة )ن=تحليل التباين آحادي 

مجموع   مصدر التباين األبعاد
 مستوى الداللة قیمة ف  متوسط المربعات درجة الحرية  المربعات

أساليب ما 
قبل حصة  
 التربية البدنية

 0.05 2 0.009 بين المجموعات
غير  0.95 0.04

 0.10 49 5.29 داخل المجموعات  دالة 
  51 5.30 المجموع

أساليب أثناء 
حصة التربية 

 البدنية

 0.08 2 0.16 بين المجموعات
غير  0.47 0.76

 0.10 49 5.26 داخل المجموعات  دالة 
  51 5.42 المجموع

أساليب ما 
بعد حصة  
 التربية البدنية

 0.26 2 0.52 بين المجموعات
غير  0.05 3.05

 0.08 49 4.22 داخل المجموعات  دالة 
  51 4.75 المجموع

 الدرجة الكلية 
 0.06 2 0.12 بين المجموعات

غير  0.41 0.88
 0.07 49 3.49 داخل المجموعات  دالة 

  51 3.62 المجموع

مجموع   مصدر التباين األبعاد
 مستوى الداللة قیمة ف  متوسط المربعات درجة الحرية  المربعات

أساليب ما 
قبل حصة  
 التربية البدنية

 0.34 2 1.04 بين المجموعات
3.91 0.01 

دالة عند 
مستوى 
0.01 

 0.08 49 4.25 داخل المجموعات 
  51 5.30 المجموع

أساليب أثناء 
حصة التربية 

 البدنية

 0.02 2 0.05 بين المجموعات
 0.11 49 5.36 داخل المجموعات  غير دالة 0.91 0.17

  51 5.42 المجموع
أساليب ما 
بعد حصة  
 التربية البدنية

 0.09 2 0.29 بين المجموعات
 0.09 49 4.45 المجموعات داخل  غير دالة 0.37 1.06

  51 4.75 المجموع

 الدرجة الكلية 
 0.11 2 0.34 بين المجموعات

 0.06 49 3.27 داخل المجموعات  غير دالة 0.18 1.69
  51 3.62 المجموع
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بأبعادها  ( عدم وجود فروق في متوسطات درجات أساليب تدريس التربية البدنية  10يوضح الجدول )
تبعًا الختالف عدد سنوات الخبرة ما عدا ُبعد أساليب التدريس ما قبل حصة التربية البدنية فقد وجدت 

 ( يوضح النتيجة:11فروق داللة ولمعرفة مصدر الفروق تم استخدام اختبار شيفيه، والجدول )
 (11جدول )

 ( 52البدنية" )ن= اختبار شيفيه للبعد األول " أساليب ما قبل حصة التربية  

سنة وأكثر من  17- 13( وجود فروق احصائية بين المجموعتين )من 11يتضح من الجدول )
سنة( داخل ُبعد أساليب ما قبل حصة التربية البدنية ولكن بالمقارنة مع المجموعات الخرى فقد   21

سنة، ويعزو الباحث هذا الفرق هو لكون أن   12-8جاءت لصالح المعلمين الذين كانت خبرتهم من 
 Entrekinسنة( هي مرحلة تحقي  ذات وبداية الخبرات وهذا ما تحد  عنه  8-12لخبرة من )مرحلة ا

and Everett     أن مراحل االستقرار النفسي والوظيفي مع التقدم في العمر تمر بأربعة مراحل لالستقرار
 (:  2009فما فوق( وهي كما ذكرها )زعيزع،   –  30خالل المرحلة العمرية من )

االستقرار األولي وتمتد من عمر الثالثين حتى أواسط األربعين وفي هذه المرحلة ينضم  مرحلة  .1
 الفرد في مهنة معينة ويحاول جاهدًا اإللمام بمهاراتها وفنياتها. 

( وهي مرحلة غير مستقرة يشعر فيها الفرد 45- 49مرحلة الوصول إلى الهدف وتمتد من عمر ) .2
ز بالبحث الملح عن التغيير في نمط الحياة، وتعتبر مرحلة بالقل  حول النجاه في المهنة، وتتمي

 أزمة الحياة المهنية. 
( وفي هذه المرحلة يفترض ان يضمن الفرد 50-55مرحلة االستقرار األخير وتمتد من سن ) .3

 مهارات الحياة والمهارات المهنية وفنياتها ويصل إلى مرحلة اإلبداع في العمل والتطوير المهني. 
 فما فوق(. 55اء وتمتد من سن )مرحلة االنته  .4

 
 
 

المتوسط  المجموعات األبعاد
-18من  سنة  17-13من  سنة 12-8من  الحسابي

 سنة21
  21أكثر من 
 سنة

أساليب ما 
قبل حصة  
التربية 
 البدنية

     2.59 سنة  12-8من 
  * 0.54   2.46 سنة 17-  13من 
     2.58 سنة 21 –  18من 

   * 0.44  2.57 سنة  21أكثر من 
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 (12جدول )
 تحليل التباين أحادي االتجاه تبعًا لمتغير المؤهل التعليمي

 52ن= 

يوضح الجدول الساب  عدم وجود فروق في متوسطات درجات أساليب تدريس التربية البدنية  
. وقد 0.05بأبعادها تبعًا الختالف المؤهل التعليمي لمجتمع الدراسة، حيث جاءت قيمة )ف( أكثر من  

 يكون السبب أن جميع األساليب يمكن تنفيذها واستخدامها بمؤهالت تعليمية مختلفة.  
 (13جدول )

 تحليل التباين آحادي االتجاه تبعًا لمتغير عدد طالب المدرسة
 52ن= 

 مستوى الداللة قیمة ف  متوسط المربعات درجة الحرية  مجموع المربعات مصدر التباين األبعاد
أساليب ما 
قبل حصة  
 التربية البدنية

 0.06 2 0.13 بين المجموعات
 0.10 49 5.16 داخل المجموعات  غير دالة 0.52 0.64

  51 5.30 المجموع
أساليب أثناء 
حصة التربية 

 البدنية

 0.03 2 0.07 بين المجموعات
 0.10 49 5.35 داخل المجموعات  غير دالة 0.72 0.31

  51 5.42 المجموع
أساليب ما 
بعد حصة  
 التربية البدنية

 0.03 2 0.07 المجموعاتبين 
 0.09 49 4.67 داخل المجموعات  غير دالة 0.67 0.40

 5 51 4.75 المجموع

 الدرجة الكلية 
 0.03 2 0.07 بين المجموعات

 0.07 49 3.54 داخل المجموعات  غير دالة 0.60 0.51
  51 3.62 المجموع

مجموع   مصدر التباين األبعاد
 مستوى الداللة قیمة ف  متوسط المربعات درجة الحرية  المربعات

أساليب ما 
قبل حصة  
 التربية البدنية

 0.32 3 0.98 بين المجموعات
3.64 0.01 

دالة عند 
مستوى 
0.01 

 0.09 48 4.31 المجموعات داخل 
  51 5.30 المجموع

أساليب أثناء 
حصة التربية 

 البدنية

 0.27 3 0.82 بين المجموعات
2.86 0.04 

دالة عند 
مستوى 
0.05 

 0.09 48 4.59 داخل المجموعات 
  51 5.42 المجموع

أساليب ما 
بعد حصة  
 التربية البدنية

 0.21 3 0.63 بين المجموعات
 0.08 48 4.11 داخل المجموعات  غير دالة 0.07 2.48

  51 4.75 المجموع

 الدرجة الكلية 
 0.26 3 0.78 بين المجموعات

4.39 0.00 
دالة عند 
مستوى 
0.01 

 0.05 48 2.84 داخل المجموعات 
  51 3.62 المجموع
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أساليب تدريس التربية البدنية بأبعادها  ( وجود فروق في متوسطات درجات  13يوضح الجدول )
. ما عدا ُبعد 0.05تبعًا الختالف عدد الطالب في المدرسة، حيث جاءت قيمة داللة )ف( أقل من 

)أساليب ما بعد حصة التربية البدنية( فلم تكن هناك فروق بين المجموعات. ولمعرفة مصدر المقارنة  
 (: 14ي الجدول )تم حساب اختبار شيفيه، وجاءت النتائا كما ف

 (14جدول )
 نتيجة اختبار شيفيه لمعرفة لمقارنة الفروق تبعًا الختالف عدد الطالب في المدرسة 
 52ن= 

( أن الفروق جاءت لصالح المعلمين الذين يعملون في مدارس عدد 14يتضح من الجدول )
وذلك في البعدين أساليب ما قبل وأثناء حصة التربية البدنية  طالب  750- 501طالبها يتراوه بين 

وفي الدرجة الكلية لالستبيان. ويعزو الباحث هذا الفرق إلى وجود أكثر من معلم ذو كفاءة وخبرة عالية  
في المدرسة الواحدة مما يساعدهم على توزيع المهام وتوفير األدوات وتبادل توزيع الحصص بين  

( بضرورة انتقاء 1993توفر بنية تعليمية مناسبة، وهذا ما أشارت إليه سليمان ) النظرية والعملية و 
 المعلمين ذات الكفاءة العالية للتدريس في الفصول ذات الكثافة المرتفعة. 

 اإلجابة على التساؤل الثالث:
 هل توجد عالقة بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة تبعًا لمتغیرات؟

 
 
 

المتوسط  المجموعات األبعاد
 الحسابي

أقل من  
 طالب 250

- 251من 
 طالب 500

-501من 
 طالب 750

أكثر من  
 طالب 750

أساليب ما قبل 
حصة التربية 

 البدنية

  * 0.41   2.22 طالب  250أقل من  
     2.36 طالب 500-  251من 
    * 0.41 2.63 طالب 750-501من 

     2.45 طالب 750أكثر من 
أساليب أثناء 
حصة التربية 

 البدنية

  * 0.32   2.42 طالب  250أقل من  
     2.45 طالب 500-  251من 
    * 0.32 2.74 طالب 750-501من 

     2.63 طالب 750أكثر من 

 الدرجة الكلية 

  * 0.34   2.36 طالب  250أقل من  
     2.45 طالب 500-  251من 
    * 0.34 2.71 طالب 750-501من 

     2.59 طالب 750أكثر من 
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 (15جدول )
 اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين أساليب تدريس التربية البدنية والمنشآت المتوفرة 

 52ن= 

 المنشآت المتوفرة أسالیب التدريس
 مستوى الداللة معامل االرتباط

 0.01دالة عند مستوى   0.00 ** 0.61 أساليب ما قبل الحصة 
 غير دالة  0.76 0.04 أساليب أثناء الحصة 

 غير دالة  0.45 0.10 بعد الحصة أساليب ما 
 0.05دالة عند مستوى   0.03 * 0.31 المجموع

( وجود عالقة إيجابية بين مجموع أساليب تدريس التربية البدنية وبين  15يوضح الجدول )
المنشآت المتوفرة والبعد )أساليب ما قبل الحصة(، بينما لم تكن هناك عالقة بين البعدين )أساليب أثناء 
الحصة؛ وأساليب ما بعد الحصة( وبين المنشآت المتوفرة حيث جاءت قيمة معامل االرتباط أكبر من  

 في هذين البعدين.  0.05
 (16جدول )

 اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين أساليب تدريس التربية البدنية األدوات الرياضية المتوفرة  
 52ن= 

 المنشآت المتوفرة أسالیب التدريس
 مستوى الداللة معامل االرتباط

 0.01دالة عند مستوى  0.00 **0.73 أساليب ما قبل الحصة 
 0.01دالة عند مستوى  0.00 **0.43 أساليب أثناء الحصة 
 0.01دالة عند مستوى  0.00 **0.44 أساليب ما بعد الحصة 

 0.01دالة عند مستوى  0.00 **0.64 المجموع
( وجود عالقة إيجابية قوية بين مجموع أساليب تدريس التربية البدنية  16يوضح الجدول )

 . 0.01بجميع أبعادها وبين األدوات الرياضية المتوفرة حيث جاءت قيمة داللة معامل االرتباط أقل من  
 االستنتاجات: 

 في ضوء ما انتهت إلیه نتائج الدراسة استنتج الباحث بما يلي: 
لمى التربية البدنية بمكتب التعليم جنوب مكة المكرمة بدرجات مرتفعة من أساليب التدريس  يتمتع مع  –1

 الحديثة المستخدمة في حصص التربية البدنية .  
تؤثرعدد سنوات الخبرة لدى معلمى التربية البدنية بمكتب التعليم بحنوب مكة المكرمة إيجابيا على    –2

 أساليب التدريس الحديثة .  
د سنوات الخبرة لدى معلمى التربية البدنية بمكتب التعليم بحنوب مكة المكرمة إيجابيا على  تؤثرعد   –3

 أساليب التدريس الحديثة ما قبل الحصة التربية البدنية . 
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ال يختلف معلمى التربية البدنية بمكتب التعليم بحنوب مكة المكرمة في أساليب التدريس الحديثة  –4
 باختالف المؤهل الدراسى .  

يختلف معلمى التربية البدنية بمكتب التعليم بحنوب مكة المكرمة في أساليب التدريس الحديثة   -5
 إيجابيًا كلما قل عدد الطالب . 

بية بين أساليب التدريس الحديثة وتوافر المنشأت واألدوات لدى معلمى التربية  توجد عالقة إيجا  –6
 البدنية بمكتب التعليم بحنوب مكة المكرمة  . 

 التوصيات:
 في ضوء ما انتهت إلیه نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي: 

يثة الخاصة بالتربية  إعداد براما تدريبية للمعلمين من شأنها التدريب على األساليب التدريسية الحد  .1
 البدنية محور الدراسة.

 االهتمام بسجل التحضير الكتابي بصور تعزز واقع األساليب التدريسية الواردة في الدراسة  .2
تضمين فقرة من فقرات اإلذاعة الصباحية ألحد موضوعات علوم الرياضة والنشاط البدني وف    .3

 منها مادة التربية البدنية. 
 الحوار مع الطالب في تقديم المعلومات وتصحيح األداء المكتسب.االهتمام بأسلوب  .4
 تفعيل الجانب النظري في حصص التربية البدنية بما ال يقل عن حصة واحدة في األسبوع.  .5
 تطبي  أساليب التقييم المتعددة لرفع مستوى التحصيل الدراسي المعرفي واكتساب األداء المهاري. .6
 لفة إلنشاء قيمة بين التربية البدنية والطالب. االهتمام بجوانب التعزيز المخت .7
البحث عن شراكات متخصصة في تنظيم وإدارة الدورات التدريبية والمؤتمرات المرتبطة بعلوم   .8

 الرياضة والنشاط البدني.
 .2030تأمين مصادر دخل لمادة التربية البدنية وف  منظور رؤية المملكة العربية السعودية   .9
راسات اإلجرائية التي تستهدف فاعلية أساليب التدريس واستراتيجياته، من  إجراء المزيد من الد  .10

 أجل إثراء الميدان التربوي بالمزيد من األبحا  والدراسات التي تطور تدريس التربية البدنية. 
 املراجع :  

تالمیذ  التربیة البدنیة والرياضیة في التحصیل المعرفي لدى  (، دور  2016نور الدين، صولح. )   -  1
. رسالة ماجستير غير منشورة. قسم النشاط الرياضي التربوي، معهد  الطور المتوسط

 علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، جامعة زيان عاشور الجفلة، الجزائر. 
، مجلة معتبر، السنة الثالثة، العدد معالم التدريس الجید( 1428البركاتي، عبد الرحمن محمد،) - 2

 التحاد السعودي للتربية البدنية والرياضية.  الخامس، ا
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الذكاء العملي و مستوى المعرفة  (. 2014شقالبو، لطيفة إمحمد. سعاعد، فاطمة جمعة ، ) -  3
الرياضیة و اللیاقة البدنیة و عالقتهم بالتحصیل الدراسي في المواد العملیة لطالب 

 ليبيا. ، جامعة الزاوية، كلیة علوم التربیة البدنیة والرياضیة
، الكويت، مكتبة  3. طتعلیقة أصول التربیة(.  2008الكندري، لطيفة حسين . ملك، بدر محمد )  -  4

 الفاله
الصعوبات التي تواجه معلمي التربیة البدنیة والرياضیة في مرحلة  (. 1993الشلبي، أسامة، ) - 5

. رسالة ماجستير الكبرى التعلیم األساسي وأثرها على تنفیذ المناهج في مديرية عمان  
 غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن. 

مدى تقبل عینة من طلبة المرحلة الثانوية في مدارس األردن (. 1998حمدي، نرجس، ) - 6
. دراسات، ومعلمیهم ألدوارهم المستقبلیة كما تطرحها تكنولوجیا المعلومات

25 (2)453 -466 . 
، مجلة  األنشطة الرياضیة وتأثیرها على التحصیل المعرفي(. 1425السند، سعد بن سند، ) - 7

 معتبر، السنة األولى، العدد الثاني، االتحاد السعودي للتربية البدنية والرياضية. 
أثر التعلم التعاوني على تطوير الرضا الحركي في بعض الحركات (. 2010عبيد، روال. ) - 8

 ، جامعة القادسية. ة التربیة الرياضیةالدفاعلیة والهجومیة بسالح الشیش لطلبة كلی
، دار الكتب والوثائ ، أسالیب فاعلة في تدريس التربیة الرياضیة(.  2009الديوان، لمياء حسن، )   -  9

 بغداد.
إسهامات بعض أسالیب التدريس الحديثة في التربیة البدنیة  (.  2009عيسى، عمور محمد، )  -  10

، ع  اتیة لدى طالب المرحلة الجامعیةوالرياضیة على تنمیة بعض المهارات الحی
 ، مجلة اتحاد الجامعات العربية.52

,  30، ساالتجاه الحديث في أسالیب تدريس التربیة الرياضیة(.  2001عبد هللا، فيصل المال، )  -  11
 ، اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم 139ع 

استخدام األسلوب التبادلي وأسلوب التطبیق  أثر  (.  2016شنطي، علي ماهر عبد الرحمن، )     -  12
الذاتي في تنمیة اإلدراك الحس حركي لبعض مهارات كرة السلة لدى طلبة كلیة 

، رسالة ماجستير غير منشورة، نابلس، التربیة الرياضیة في جامعة النجاح الوطنیة
 فلسطين. 

. دار يافا العلمية للنشر،  مقدمة في اإلرشاد المهني(، 2009أبو زعيزع، عبد هللا يوسف، ) - 13
 . عمان، األردن.  1ط
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14 -Siedentop, D. )1991(. Developing Teaching Skills in Physical 
Education ,(3rd ed.). Palo Alto, CA: Mayfield Publishing 
Company. 

15 - http://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity  23 
 شباط/فبراير 2018،   

 2018نوفمبر   30، تاريخ اإلسترجاع النشاط البدنيمنظمة الصحة العالمية، 
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