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التدريس في تدريس  بعض اساليب التربية الرياضية في استخدام معلميالمعوقات التي تواجه 
 في مدارس قصبة الكركللمرحلة الثانوية  وكرة السلة الكرة الطائرة

  فادي حامد الضمور
 

 ملخص:
 بعض استخدام في الرياضية التربية معلمي تواجه التي المعوقات إلى التعرف الدراسة ههذ هدفت

 في مدارس مديرية التربية والتعليم/ الثانوية للمرحلة السلة وكرة الطائرة الكرة تدريس في التدريس أساليب

 المرحلة في ضيةالريا التربية معلمي من الدراسة عينة وتكونت. الوصفي المنهج ُأستخدم. الكرك قصبة

 بناء تم. معلمًا ومعلمة (38)عددهم والبالغ الكرك، قصبة بمدارس مديرية التربية والتعليم/ الثانوية

 اإلمكانات، الطلبة، :هي أبعاد أربعة على موزعة فقرة  (22)ىعل اشتمل البيانات، لجمع استبيان

 .المعلم دليل المنهاج،
 الرياضية التربية معلمي إلجابات الحسابية متوسطاتال بين ظاهرية فروق وجود النتائج أظهرت

 المؤهل ولمتغير للخبرة تعزى التربية معلمي تواجه التي المعوقات في فرعي محور وكل ككل أألداة على
 فروق وجود عدم تبين كما الكلي، المحور في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم وأظهرت العلمي،

 دليل(محور في فروق وجود يالحظ حين في ،)المنهاج اإلمكانات، ،الطلبة( الفرعية المحاور في
 في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم وتبين سنوات(،10اقل من-5) خبرتهم من ولصالح ،)المعلم

 محوري )المنهاج، في إحصائية داللة ذات فروق وجود تبين حين في ،)واإلمكانات الطلبة،(محوري 
 بأن فيالحظ المعلم دليل ومحور الكلي المحور وفي ،)دبلوم(العلمي ؤهلهمم من ولصالح المعلم(، ودليل
 لدراسة يوصي الباحث بضرورة توفيروبناء على نتائج ا (.العلمي )دبلوم مؤهلهم من لصالح الفروق

من  هموتطوير التربية الرياضية  معلميبإعداد  وكذلك االهتمامة معلمياإلمكانات الالزمة للرياضة ال
 . والندواتالدورات خالل عقد 

 لمرحلةا السلة، كرة الطائرة، التدريس، الكرة معوقات، التربية الرياضية، أساليب الكلمات المفتاحية:

 .الثانوية
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The Obstacles that Face the Teachers of Physical Education in Using 

Some Teaching Methods in Teaching Basketball, and Volleyball for the 

Secondary Stage in the Schools of Al-karak District 

Fadi hamed al-dmour 
 

Abstract: 

This study aimed at finding out the obstacles that face the teachers of 

physical education in teaching basketball, and volleyball for the secondary 

stage in the schools of Al-karak district. The descriptive methodology was 

used in this study. The sample of the study consisted of (38) male and 

female teachers who teach physical education for the secondary stage in Al-

Karak district. A questionnaire was built. It consisted of (22) items, which 

were distributed to four dimensions: possibilities, students, curriculum, and 

teacher’s guide.  
The results showed that there were explicit differences between the 

means of the responses of physical education teachers for the instrument in 

general and for each sub axis of the obstacles that face the teachers of 

physical education attributed to experience and academic qualification 

variables. It also showed that there were no significant differences in the sub 

axes (students, possibilities, curriculum), while there were differences in 

teacher’s guide axis in favor of those who have (5-10) years of experience. 

There were no significant differences in the sub axes of (students, 

possibilities), while there were significant differences in the sub axes of 

(curriculum and teacher’s guide) in favor of diploma qualification. Based on 

the results of the study, the researcher recommended the need to provide the 

necessary resources for school sports, as well as interest in the preparation 

and development of teachers of physical education through holding courses 

and seminars. 
Keywords: Obstacles; Physical education; Teaching methods; Basketball, 

Volleyball, Secondary Stage. 
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 المقدمة
فية فهي النقطة االولى التي ة المنبع االول لجميع المواهب العلمية والرياضية والثقاالمعلمتعد 

تؤدي  ال الرياضي من اهم المجاالت التيينطلق منها الطالب نحو افاق اوسع وأرحب ويعد المج
 ة فيها دورا مهما في تشكيل العناصر البشرية داخلها منذ الصغر وتحديد ميول كل طالبالمعلم

 .(Adas,1996) هواتجاهات
بغرض تنمية الكفاية  ،الرياضيةتكوين الجماعات  إلىة لها رسالة تهدف المعلموال شك أن 

جماعة، والتمتع بالنشاط البدني،  إلىالرياضية، والكفاية العقلية والذهنية، والمهارات البدنية، واالنتماء 
تاحة الفرص للمتميزين إلظهار نبوغهم الرياضي في تشكيالت منظمة  وتحمل المسؤولية وا 

(Moqbil,2011). 

والتعامل مع معطيات العصر فهي الوسيلة  ةفي مقدمة وسائل المواجه ةمعلميالوالرياضة  
االكثر فاعلية وتأثيرا لبناء النشء والشباب بناء متكامال في مختلف جوانب السلوك االنساني .فهي 

في تحقيق معدالت نمو حقيقة مؤثرة في بناء ه يسهم وخارج معلميتنتج نشاطا داخل المجتمع ال
قدرات معلى المشاركة االيجابية في المجتمع وتمكين ذوي ال مقدرةمساب  الشخصية اإلفراد، واكت

بلوغ اقصى ما يمكن ان تصل الية طاقتهم وتوفير مقومات الصحة والسالمة الجسدية،  منوالمواهب 
 .(Al-Sarhan,2010)والنفسية، والعقلية، واالجتماعية، والخلقية من اجل المواطنة الصالحة

زة لعمليات التعليم ويرتبط ارتباطا وثيقا بها، وبذلك ال يمكن أن يحدث التدريس ركي وُيعد 
التعلم فال بد له من استخدام  إلىيتمكن المعلم من دفع الطلبة  تعلم ولكي ينتج عنهالتدريس إذ لم 

طرق وأساليب مختلفة ومتعددة االمر الذي يتطلب من المعلم أن يكون ملما بكيفية حدوث التعلم من 
  .لبةجانب الط

ة للعملية التربوية فهو العامل المكونات الرئيسويعد المعلم قائد العملية التعليمية وهو واحد من 
توقف على مدى المؤثر في جعله كائنا حيا متطورا وفاعال وهو االساس في تطويرها وهذا االثر ي

 .  ( (Adas,1996كفاءته ووعيه بعمله
 معلميجوار المواد الدراسية االخرى في المنهاج الب لرياضية مكانهالقد اخذ منهاج التربية 

وأصبح مدرس  ،هموتطوير  الشبابفي تنمية  واسهامها رسالتها،وأصبحت التربية الرياضية مادة لها 
ة على مختلف تخصصاتهم هو الذي يناط به دور االرتقاء المعلم معلمي دون سائرالتربية الرياضية 



 فادي حامد الضمور                                                                ....المعوقات التي تواجه مدرسي

162 

-Al) الطالبتجاهل لباقي الجوانب التي تبني شخصية دون  للطلبةبالنمو البدني والحركي 

Sayih,2004). 
هممممو األسممماس فممممي العمليمممة التدريسممممية والتركيممممز علمممى االختصمممماص بمممما يحتمممموي مممممن  المعلممممأن 

المهمارات التعليميمة سموف يسماعد الطلبمة  المعلمممؤهالت ومفاهيم يتجاوز مدى تطبيقها العلمي فإتقمان 
 إلمممىبدقمممة متناهيمممة وتزيمممد لديمممة الثقمممة بمممالنفس والتمممي تمممؤدي بمممدورها علمممى اكتسممماب المعلوممممة وتطبيقهممما 

 المعلمماالرتقاء بالنواحي البدنية والمهارية، لذلك يجب على وزارة التربية والتعليم االهتمام ومراقبة أداء 
  .(Abu Dalbouh,2002) أثناء الخدمة بما يتناسب مع طبيعة عمله في

مفهموم عمدم وجمود اخمتالف  إلمىاشمرة وغيمر المباشمرة تسمتند إن مجموعة األساليب التدريسية المب
بممين األسممماليب أي إنهممما تصمممب فمممي تطمممور اسممتقاللية الطلبمممة وتعلممممه وزيمممادة معارفمممه بالجوانمممب البدنيمممة 

والحوافز والوقت  هوتنظيموالنفسية والمعنوية وبمستويات مختلفة ولكل أسلوب قراراته في إدارة الصف 
الممدرس أو إعطمماء التغذيممة الراجعممة وأنواعهمما ، والمعنممى العممام ل سمماليب المخصممص والممتحكم بمتغيممرات 

التعليميمة وبمذا فهمو يختلمف عمن الطريقمة  العملية التدريسية هي إنها قرارات السلوك التعليمي أو معرفة
بينممما األسمملوب هممو السمملوك التدريسممي للمممدرس خممالل الممدرس الهممدف  إلممىتممي هممي الوسمميلة للوصممول ال

(Al-Sayih,2001). 
عديد من المعوقات التمي قمد تعتمرض تفعيمل رياضمة الكمرة الطمائرة وكمرة السملة فمي هنالك        

أو اإلدارة أو عممدم تمموفر األجهمممزة  المعلممممحافظممة الكممرك بشممكل خممماص والتممي قممد تتعلممق بالمنهممماج أو 
همما والتممي والمعممدات الحديثممة، أو عممدم مواكبممة التعممديالت الحديثممة التممي طممرأت علممى قممانون اللعبممة وغير 

االنجمازات الرياضمية فمي محافظمات الجنموب، لمذلك  فمييرى الباحث أنها قد تكون من العوامل المؤثرة 
جاءت هذه الدراسة لتلقمي الضموء علمى أهمم المعوقمات التمي تواجمه معلممي ومعلممات التربيمة الرياضمية 

مناسممبة للمتخلص مممن فمي رياضمة الكممرة الطمائرة وكممرة السملة للمسمماعدة فمي وضمع الحلممول والمقترحمات ال
في نشر هذه األلعاب لتعم الفائدة من ممارستها على مسمتوى الفمرد والمجتممع  ولإلسهامهذه المعوقات 

 .(Awdat,2007) والوطن
إن الهدف األساسي ل ساليب التدريسية همو تقمديم نظريمة متكاملمة فمي التمدريس يمكمن أن تقمود  

االبتكار وأكثر تأثيرا في اتخاذ قمرارات التمدريس أو المتعلم على التنوع و  مقدرةيكونوا أكثر  إلىالمعلمين 
 ومعرفة عالقته باألساليب اآلخري إبراز مكانة كل أسلوب يلغاية من سلسلة أساليب التدريس هوان ا

 .(Khanfar,2010)التعلم  فيحتى يكونوا أكثر مرونة وأكثر تأثيرًا 
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من المناهج الدراسية االخرى بعض  وتواجه عملية تنفيذ منهاج التربية الرياضية كغيرها
وكرة  الطائرة،التربية الرياضية في تنفيذ وحدات الكرة  معلمياو الصعوبات التي تواجه  المشكالت

 السلة للمرحلة الثانوية.
التربيممة  معلممميومممن هممذا المنطلممق فقممد جمماءت هممذه الدراسممة لتحديممد اهممم المعوقممات التممي تواجممه 

فمي تنفيمذ منهماج الكمرة الطمائرة وكمرة واسماليبه ليب التمدريس المختلفمة الرياضمية فمي اسمتخدام طمرق وأسما
 السلة للمرحلة الثانوية.

 مشكلة الدراسة:

التربيمممة الرياضمممية فمممي اسمممتخدام بعمممض أسممماليب  معلممممي مقمممدرةتكممممن مشمممكلة الدراسمممة فمممي عمممدم 
أن هممذه إذ سمملة، التممدريس فممي تممدريس محتمموى منهمماج التربيممة الرياضممية المتعلممق بممالكرة الطممائرة وكممرة ال

كسماب  طرق إلىاأللعاب تحتاج  وأساليب مختلفة ومناسبة من أجل توصيل المعلومات الخاصة بها وا 
وأن ممما يمكممن اسممتخدامه مممن أسمماليب يعتمممد علممى طبيعممة المهممارات ومممدى  المختلفممة،الطلبممة المهممارات 

لمتمموفرة ضمممن اإلطممار تقممدمها، وكممذلك يعتمممد علممى المعلممم ومهنيتممه، ويعتمممد أيضممًا علممى اإلمكانممات ا
 .معلميال

ة التمممي تقيمهممما وزارة التربيمممة معلميممموكمممون الباحمممث مهمممتم فمممي همممذه األلعممماب ومتمممابع للبطممموالت ال
التربيممة  معلمميوالتعلميم وعلممى مسمتوى محافظممة الكمرك ومممن خمالل لقاءاتممه الرسممية وغيممر الرسممية مممع 

وان ائقممه وطر س الحديثممة المختلفممة الرياضمية فقممد الحممظ انمه لمميس هنمماك اسمتخدام لممبعض أسمماليب التمدري
االسلوب التقليدي هو المستخدم فمي عمليمة التعلميم للمهمارات الرياضمية المختلفمة وأن الطالمب كثيمرًا مما 

 يعتمد على تعليمات المعلم وعملية التلقين.
التربيمة  معلمميوجود أكبر لمبعض المعوقمات التمي تواجمه  إلىومثل تلك النتيجة ال بد وأن تعزى 

 ضية في استخدام بعض أساليب التدريس.الريا
 أهمية الدراسة:

التربيممة الرياضممية فممي  معلمممأهممم المعوقممات التممي تواجممه  إلممىتكمممن أهميممة الدراسممة فممي التعممرف 
االممر المذي يزودنما  استخدام بعض أساليب التدريس لمحتوى وحدات منهاج الكرة الطائرة وكمرة السملة،

الدراسمة سموف تسماعد علمى  هذهن نتائج وا  المعوقات، تلك  بدليل مادي وليس نظري عن طبيعة وحدة
بعممض  ايجمماد الحلممول المقترحممة لتخطممي المشممكالت والمعوقممات واالرتقمماء بمسممتوى االداء فممي اسممتخدام

 معلمميالتدريس المختلفة في تدريس الكرة الطائرة وكرة السلة للمرحلة الثانوية من وجهة نظمر  اساليب
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 التربية الرياضية.
ذي ينعكس إيجابمًا علمى تطموير مسمتوى الطلبمة فمي تلمك األلعماب ممن خمالل البحمث فمي األمر ال

 إيجاد الحلول الواقعية والعملية لتلك المعوقات.
 أهداف الدراسة:

 :إلىالتعرف  إلىهدفت هذه الدراسة 

التربية الرياضمية فمي اسمتخدام بعمض أسماليب التمدريس لكمرة الطمائرة  معلميالمعوقات التي تواجه  .1
 السلة في المرحلة الثانوية بمدارس قصبة الكرك. وكرة

التربية الرياضمية فمي اسمتخدام بعمض أسماليب التمدريس لكمرة الطمائرة  معلميالمعوقات التي تواجه  .0
 وكرة السلة في المرحلة الثانوية بمدارس قصبة الكرك تعزى للنوع االجتماعي.

بعمض أسماليب التمدريس لكمرة الطمائرة  التربية الرياضمية فمي اسمتخدام معلميالمعوقات التي تواجه  .3
 وكرة السلة في المرحلة الثانوية بمدارس قصبة الكرك تعزى للخبرة.

التربية الرياضمية فمي اسمتخدام بعمض أسماليب التمدريس لكمرة الطمائرة  معلميالمعوقات التي تواجه  .4
 وكرة السلة في المرحلة الثانوية بمدارس قصبة الكرك تعزى للمؤهل العلمي.

 ت الدراسة:تساؤال
 :اآلتيةالت ؤ التسا عنفأنها تحاول االجابة  الدراسة،اعتمادا على اهداف هذه 

التربيمممة الرياضمممية فمممي اسمممتخدام بعمممض أسممماليب التمممدريس لكمممرة  معلمممميمممما المعوقمممات التمممي تواجمممه   .1
 الطائرة وكرة السلة في المرحلة الثانوية بمدارس قصبة الكرك؟

( فمي المعوقمات التمي تواجمه α≤2020د مسمتوى الداللمة )هل هنماك فمروق ذات داللمة إحصمائية عنم .0
التربية الرياضية في استخدام بعض أساليب التدريس لكرة الطائرة وكمرة السملة فمي المرحلمة  معلمي

 الثانوية بمدارس قصبة الكرك تعزى للنوع االجتماعي؟

لتمي تواجمه ( فمي المعوقمات اα≤2020هل هنماك فمروق ذات داللمة إحصمائية عنمد مسمتوى الداللمة ) .3
التربية الرياضية في استخدام بعض أساليب التدريس لكرة الطائرة وكمرة السملة فمي المرحلمة  معلمي

 الثانوية بمدارس قصبة الكرك تعزى للخبرة؟

( فمي المعوقمات التمي تواجمه α≤2020هل هنماك فمروق ذات داللمة إحصمائية عنمد مسمتوى الداللمة ) .4
أساليب التدريس لكرة الطائرة وكمرة السملة فمي المرحلمة  التربية الرياضية في استخدام بعض معلمي

 الثانوية بمدارس قصبة الكرك تعزى للمؤهل العلمي؟
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 مصطلحات الدراسة:
أمام تنفيذ  اً التي تواجه أو تقف عائق المشكالتهي جميع العقبات أو المصاعب أو  المعوقات:
 )تعريف إجرائي(.معين أو تحقيق هدف 

"هي كل ما يواجه معلم التربية الرياضية من صعوبات  لرياضية:معوقات تدريس التربية ا
 .(Makhamreh,2012)تحول دون تحقيق أهداف تدريس التربية الرياضية"  ومشكالت

هو الشخص المؤهل علميا الذي يقوم بإعطاء دروس التربية  مدرس التربية الرياضية:
 Awdat)والخارجية ة الداخلية منها ميمعلة واإلشراف على األنشطة الرياضية المعلميالرياضية ال

and Khasawneh,2007). 
أن مجموعة األساليب التدريسية هي نظرية في العالقات بين المعلم  أساليب التدريس:

ويؤكد ما يحدث ل شخاص من  الطالبوالواجبات التي يقومون بها وتأثيرها في تطوير  والطالب
 .(Moustin,1982)لميالتدريس والتعلم والتخطيط العخالل عملية 

 محددات الدراسة:
 اجريت هذه الدراسة في مديرية التربية والتعليم التابعة لقصبة الكرك. المحدد الجغرافي:
على معلمي التربية الرياضية العاملين في المدارس  الدراسةاجريت هذه  المحدد البشري:

 الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم/ قصبة الكرك
الدراسي الثاني للعام الدراسي  في الفصلاجريت هذه الدراسة  دد الزماني:المح

 .م0213/0214
 الدراسات السابقة:

 قام الباحث بعرض الدراسات السابقة حسب العام الذي تمت فيه، وهي على النحو اآلتي:
 أواًل: الدراسات العربية:

شتراك االيجابي في معيقات اال إلىالتعرف  إلىتهدف  بدراسة  (HodHod,2012)قامت
حصة التربية الرياضية لدى طلبة المرحلة الثانوية في مديرية التربية والتعليم جنوب نابلس من وجهة 

( طالبا وطالبة، 300المنهج الوصفي، اشتملت عينة الدراسة على ) ستخدموقد أُ نظر الطلبة انفسهم، 
ة التربية الرياضية تتعلق بكل من وجود معيقات لالشتراك االيجابي في حص إلىاشارت النتائج و 

 المعلم والمتعلم وطرق التدريس واإلمكانات المتوفرة وولي االمر. 
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 التربية تدريس معوقات أهم إلى التعرف إلىهدفت  دراسة  (Makhamreh,2012)كما أجرى

 ههذ اختالف مدى وبيان المعلمين، نظر وجهة من الخليل جنوب تربية وتعليم مديرية في الرياضية
 ستخدمأً  وقد .ةالمعلم ونوع الخبرة، وسنوات العلمي، والمؤهل الجنس، :متغيرات باختالف المعوقات

( معلما ومعلمة 21من) وتكونت عينة الدراسة البيانات، لجمع ةاستبان وطورت المنهج الوصفي،
 رتأظه متوسطة. كما بدرجة جاءت الرياضية تدريس التربية معوقات أن الدراسة نتائج وأظهرت

 التربية تدريس لمعوقات الدراسة تقديرات أفراد عينة بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج

 المرحلة لمتغير تعزى فروق ووجود وسنوات الخبرة، العلمي، والمؤهل الجنس، لمتغير تعزى الرياضية

 الثانوية. المرحلة لصالح التعليمية
هم أ إلىالتعرف  إلى دراسة هدفت  (Al-Momani and Al-Okour,2011)وأجرى

ة نظر معلمي التربية الرياضية، المعوقات  التي تواجه  لعبة الكرة الطائرة في محافظة اربد من وجه
ومعلمة، وأظهرت نتائج  الدراسة ان  اً ( معلم23ستخدم المنهج الوصفي، تكونت عينة الدراسة من)أً و 

حافظة اربد كانت بدرجة متوسطة، كما اظهرت المعوقات  التي تواجه لعبة الكرة الطائرة في م
الدراسة عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية في المعوقات  التي تواجه لعبة الكرة الطائرة في 

 هناك فروق ألثر متغير المؤهل العلمي. تمحافظة اربد تعزى لمتغير الجنس والخبرة ، بينما كان
أكثر المشكالت التي تواجه  إلىتعرف ال إلىدراسة هدفت   (Abdul-Hafith,2009)وأجرى
ة معلميمشكالت الرياضة ال إلىة في مديريات محافظة الزرقاء من جهة، والتعرف معلميالرياضة ال

ستخدم المنهج وقد أً رة والمؤهل العلمي من جهة اخرى. تبًعا لمتغير الجنس، المديرية، سنوات الخب
ور هي: اإلمكانات، الجانب النفسي والحوافز، الوصفي بواسطة توزيع استبانة مكونة من خمسة محا

حصة التربية الرياضية، التخطيط والخبرة وتكنولوجيا التعليم. بلغ عدد فقرات االستبانة  إلىالنظرة 
( معلًما ومعلمة. أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر 121وتكونت عينة الدراسة من ) ( فقرة02)

وهي "عدم وجود مدارس رياضة متخصصة" وأقلها حدة المشكالت حدة تتمثل في محور اإلمكانيات، 
في محور الخبرة وتكنولوجيا التعليم والفقرة التي تنص على "االستعانة بخبرات معلمي المواد األخرى 
غير المؤهلين في إدارة األنشطة الرياضية الداخلية والخارجية. كما أظهرت النتائج عدم تأثر 

 المديرية.متغير الجنس، المؤهل العلمي والخبرة باستثناء  ة بمتغيراتمعلميمشكالت الرياضة ال
معرفة الصعوبات المهنية التي يواجهها معلمو التربية  إلى (Al-Zo'bi,1992) وسعت دراسة

لمرحلة التعليم األساسي في األردن، من حيث تأثرها بمجاالت تنفيذ البرنامج،  هاومعلمات الرياضية
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ي، واإلمكانات الرياضّية بناًء على متغيرات الجنس، المؤهل العلمي، اإلدارة، النمو المهن ،اإلشراف
( 420الدراسة وعددهم ) عينةالمنهج الوصفي باستبانة وزعت على  ُأستخدمالخبرة. و و ة المعلمنوع 

معلًما ومعلمة، تم اختيارهم بالطريقة العشوائّية. وتّم إجراء المعالجة اإلحصائّية وأظهرت النتائج 
وبات مبتدئة بالمجال المهني وانتهاًء بمجال اإلدارة، وعدم وجود فروق دالة تعزى للجنس ترتيب الصع

في الصعوبات، وفي مجال اإلشراف والنمو المهني، ووجود فروق دالة في مجال اإلشراف لصالح 
 المعلمات. وفي درجة الصعوبة المهنية تعزى للخبرة. 

 ثانيًا: الدراسات االجنبية:
التربية  معلميالمعيقات التي تواجه  إلى( دراسة هدفت للتعرف Oudat, 2016) أجرى

مته لطبيعة الدراسة، تكونت عينة ءوتم استخدام المنهج الوصفي لمال الرياضية في محافظة الزرقاء
استخدمت االستبانة كأداة لجمع و  ،( معلمًا ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة القصدية102الدراسة من )

الدراسية، األجهزة واألدوات،  صفوفمن خمسة مجاالت رئيسة )أعداد الطالب في الانات وتألفت البي
في المعيقات  اً واختالف اً ة( وأظهرت الدراسة تباينمعلمية، المنهاج والمحتوى، البيئة المعلمياإلدارة ال

تظهر الدراسية، كما لم  الصفوفالتربية الرياضية لصالح مجال أعداد الطلبة في  معلميالتي تواجه 
 .الدراسة فروقًا ذات داللة تعزى لمتغيري الجنس وسنوات الخبرة

أهم المعوقات التي تواجه اإلدارة  إلىهدفت للتعرف  ةدراس (Johan, 2002) أجرى جوهان
من اإلداريين والعاملين في  (108) الرياضية في والية أوهايو بأمريكا، وتكونت عينة الدراسة من

ية، وأظهرت الدراسة أن هناك معوقات كبيرة جدا تواجه اإلدارة الرياضية االتحادات الرياضية المحل
 الرياضية.إلجراء عملية التقييم لدرس التربية  واضح وعدم وجود معيار حقيقي

 التعليق على الدراسات السابقة
من الدراسات التي  تناولت موضوع  اً عديدرضه سابقًا يمكن القول أن هناك في ضوء ما تم ع

، ودراسات أخرى (Makhamreh,2012) الرياضية بشكل عام مثل دراسة التربية تدريس معوقات
موضوع  إلىة  ولكن لم تتطرق معلميال الرياضة تواجه التي المشكالت بشكل خاص عن طرقتت

أكثر أن  يتبين أن اكثرهاالمعوقات المتعلقة بكرة الطائرة وكرة السلة وبنظرة تحليلية لتلك الدراسات 
اإلمكانات، و  ،المناهج ،الصعوبات، المشكالت( في مجاالت التدريسالمعوقات ) تناول الدراسات

 ومعظم تلك الدراسات استخدمت المنهج الوصفي مثل الدراسة الحالية والتي استخدمت المنهجية
 وبناء أداة الدراسة. التساؤالت،. وقد تمت اإلفادة من الدراسات السابقة في صياغة ذاتها
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 من الدراسات السابقة: انالباحثماذا استفاد 
 فهم أعمق لمشكلة الدراسة. .1

 تحديد المعالجات اإلحصائية المناسبة. .0

 تحديد مجتمع الدراسة وعينتها. .3

 األساليب اإلحصائية المناسبة التي يمكن استخدامها في هذه الدراسة. إلىالتعرف  .4

أنها الدراسة األولى  ثالقول ان الدراسة الحالية قد تميزت عن تلك الدراسات من حي ويمكن
كرة الطائرة وكرة السلة  التدريس فيالتي تناولت المعوقات التي تواجه المعلمين في استخدام أساليب 

التربية الرياضية في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم/  معلماتو  معلميوكانت عينتها هي 
 قصبة الكرك.

 المنهجية والتصميم
 لطبيعة أهداف الدراسة وتساؤالتها. تهث باستخدام المنهج الوصفي لمناسبالباح قام منهجية الدراسة:

 مجتمع الدراسة وعينتها
في المرحلة الثانوية التابعة لمديرية التربية الرياضية  معلميتكون مجتمع الدراسة من جميع 

صائيات مديرية ، وذلك حسب إحعلمةوم علماً ( م42، والبالغ عددهم )التربية والتعليم/ قصبة الكرك
مجتمع الدراسة هي عينة الدراسة  عدم، و 0213/0214لقصبة الكرك للعام الدراسي  التربية والتعليم

، وتبين وجود بايناً ( است32، استرجع منها )اً ( استبيان42تم توزيع ) إذ)أسلوب الحصر الشامل( 
( يبين 1والجدول) ،ومعلمة معلماً ( 32استبيان واحد غير صالح للتحليل وبذلك بلغ عدد المبحوثين )

 حسب النوع االجتماعي والخبرة والمؤهل العلمي. توصيف أفراد عينة الدراسة
 ( توصيف أفراد عينة الدراسة1جدول)

 العدد المتغيرات المتغير
 20 معلم الفئة

 18 معلمة

 الخبرة
 9 سنوات 0أقل من 

 14 سنوات 12اقل من-0

 7 سنة 10 اقل من -12

 8 أكثرسنة ف 10

 المؤهل العلمي
 6 دبلوم

 28 بكالوريوس

 4 دراسات عليا

 38 المجموع
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 أداة الدراسة
 قام الباحث باتباع الخطوات اآلتية لتحديد األداة التي تم تطبيقها على معلمي التربية الرياضية

 تية:في مديرية التربية والتعليم التابعة لقصبة الكرك، وذلك وفقًا للخطوات اآل هاومعلمات
موضمموع  إلممىمممن المراجممع العلميممة والدراسممات السممابقة التممي تطرقممت  عديممدإطممالع الباحممث علممى  .1

، ودراسممممممممة (Al-Sarhan,2010)، ودراسممممممممة (Makhamreh,2012)الدراسممممممممة مثممممممممل دراسممممممممة 
(Abdul-Hafith,2009) ودراسة ،(Awdat,2007). 

يممة التربيممة والتعلمميم التابعممة مممن مدير  همماومعلمات اسممتطالع اراء عممدد مممن معلمممي التربيممة الرياضممية .0
تمممدريس الكمممرة الطمممائرة وكمممرة لتمممي تمممواجههم فمممي اسمممتخدام اسممماليب لقصممبة الكمممرك حمممول المعوقمممات ا

 السلة.

استطالع اراء عدد من الخبراء وأصحاب االختصاص من أعضاء هيئة التمدريس فمي الجامعمات  .3
 االردنية وأخذ ارائهم حول مضمون الفقرات ومحاور الدراسة.

أبعماد  أربعة( فقرة وزعت على 00)تكونت من  إذ، (االستبانةبصورتها األولية ) الدراسة اةبناء أد .4
 فقرات(. 0)المعلم فقرات(، دليل  0)المنهاج فقرات(،  2)اإلمكانات فقرات(،  2هي: الطلبة )

 تصميم أداة الدراسة:
في استخدام  التربية الرياضية معلميصممت هذه الدراسة للكشف عن المعوقات التي تواجه 

بعض أساليب التدريس لوحدات الكرة الطائرة وكرة السلة للمرحلة الثانوية في المدارس الثانوية التابعة 
لمديرية التربية والتعليم/ منطقة الكرك؛ لدراسة مجموعة من المتغيرات المستقلة وأثرها في المتغير 

 ( يبين هذه المتغيرات.0التابع، والجدول )
 صدق األداة
لتحقق ممن مؤشمرات الصمدق باسمتخدام صمدق المحتموى والصمدق الظماهري وذلمك ممن خمالل تم ا

محكمممين مممن أسمماتذة علمموم الرياضممة بجامعممة مؤتممة والجامعممة األردنيممة،  ثمانيممةتوزيممع االسممتبانة علممى 
بمداء حيث طلب إليهم الحكم ببيان مدى انتماء الفقرة للبعد، ومدى وضوح الفقرة وصياغتها ا للغويمة، وا 

اجممع  وقمد( ممن المحكممين لإلبقماء علمى الفقمرات، %22نسبة اتفاق ) إلى. وقد استند رونه مناسباً ما ي
(، وتم إعمادة صمياغة 02، 11، 13، 2، 3المحكمون على اإلبقاء على جميع الفقرات ذوات األرقام )

، 32، 02، 02، 04،01، 00، 01، 02، 12، 12، 10، 11، 2، 4، 0، 1الفقممممرات ذات األرقممممام )
، 03، 12، 10، 14، 12، 1، 2، 0(، وتمممم االتفممماق علمممى حمممذف الفقمممرات ذوات األرقمممام اآلتيمممة )31



 فادي حامد الضمور                                                                ....المعوقات التي تواجه مدرسي

121 

محممور  إلممى المعلممم(، كممما تممم االتفمماق علممى تعممديل أسممم المحممور الرابممع مممن محممور 34، 33، 30، 00
 دليل المعلم.
 ثبات األداة
( يبمين 0خلي والجمدول )التحقق من ثبمات األداة باسمتخدام معادلمة كرونبماف ألفما لالتسماق المدا تم
 ذلك:

 ألداة الدراسةثبات االتساق الداخلي  (2جدول)ال
 معامل الثبات المحور
 2020 الطلبة

 2022 اإلمكانات
 2023 المنهاج

 2022 دليل المعلم
 2022 الكلي

-2022دالالت ثبممات مناسممبة، تراوحممت بممين ) ألداة الدراسممة( بأنممه تحقممق 0يتبممين مممن الجممدول)
 ( للكلي.2022ور، و)( للمحا2022

 إجراءات تطبيق الدراسة:
 كانت إجراءات الدراسة على النحو اآلتي:

 توزيع أداة الدراسة على جميع أفراد مجتمع الدراسة. .1
 التربية الرياضية، وأنها لغايات البحث العلمي. معلميشرح هدف الدراسة على  .0

 التربية الرياضية. معلميتوضيح طريقة تعبئة فقرات األداة ل .3

جممممراء المعالجممممات اإلحصممممائية  .4 تممممم جمممممع أداة الدراسممممة )االسممممتبانة(، ومممممن ثممممم تفريممممغ البيانممممات وا 
 المناسبة.

 تصحيح المقياس
االسمممتبانة وفقممما لسممملم ليكمممرت الخماسمممي )أوافمممق بشمممدة، أوافمممق،  عمممن فقمممراتلقمممد تممممت االسمممتجابة 

 توالي.( على ال1، 0، 3، 4، 0)الدرجات محايد، ال أوافق، ال أوافق بشدًة( وتعطى 
 :اآلتيوتم الحكم على مستوى كل بعد من خالل المتوسطات الحسابية وفقًا للمعيار 

 الحكم الفترة

 متدنية 0033أقل من -1.00 من

 متوسطة 3021أقل من-0034من

 مرتفعة فأكثر 3022
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 متغيرات الدراسة
 المتغيرات المستقلة وهي:
 ومعلمة معلم: فئتان: وله النوع االجتماعي

 ولها أربعة مستويات هي: : الخبرة
 سنة   10اقل من-12ج.     سنوات            0أ. أقل من 

 سنة فأكثر10سنوات           د. 12اقل من-0ب. 
 : وله ثالثة مستويات هي:المؤهل العلمي

 أ. دبلوم      ب. بكالوريوس      ج. دراسات عليا
 المتغير التابع وهو:

ربية الرياضية في استخدام بعض أساليب التدريس لكمرة الطمائرة الت معلميالمعوقات التي تواجه 
 وكرة السلة في المرحلة الثانوية )الطلبة، اإلمكانات، المنهاج، دليل المعلم(.

 المعالجات اإلحصائية
 معادلة كرونباف ألفا لحساب الثبات. .1
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. .0

 (.t- test for two independent sampleاختبار )ت( لعينتين مستقلتين ) .3

 (.One Way ANOVAتحليل التباين األحادي ) .4

 البعدية. للمقارناتاختبار شيفيه  .0
 عرض النتائج ومناقشتها 

 عرض النتائج
التربية الرياضية في استخدام بعض أساليب  معلميالتساؤل األول: ما المعوقات التي تواجه 

 ة في المرحلة الثانوية بمدارس قصبة الكرك؟التدريس لكرة الطائرة وكرة السل
لإلجابمممة عمممن همممذا التسممماؤل تمممم حسممماب المتوسمممطات الحسمممابية واالنحرافمممات المعياريمممة إلجابمممات 

( 3التربية الرياضية على كل محور من محماور االسمتبانة األربعمة وعلمى األداة ككمل والجمدول) معلمي
 يبين ذلك:
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التربية الرياضية  معلميإلجابات والرتبة والدرجة رافات المعيارية المتوسطات الحسابية واالنح (3جدول)ال
 على كل محور من محاور االستبانة األربعة وعلى األداة ككل

 الدرجة الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحور
 متوسطة 0 2.34 3.64 الطلبة

 مرتفعة 1 2.51 3.88 اإلمكانات

 ةمتوسط 4 2.66 3.30 المنهاج

 متوسطة 3 2.59 3.37 دليل المعلم

 متوسطة 2.37 3.55 الكلي

التربيممة الرياضممية فممي اسممتخدام بعممض  معلمممي( أن المعوقممات التممي تواجممه 3يتبممين مممن الجممدول)
أساليب التدريس لكرة الطائرة وكرة السلة في المرحلة الثانويمة بممدارس قصمبة الكمرك قمد جماءت بدرجمة 

 الرتبمةحمل محمور اإلمكانمات فمي  وقمد(، 2031( وانحمراف معيماري )3000متوسطة وبمتوسط حسمابي )
األولممى مممن حيممث الحممدة كمعمموق فممي اسممتخدام أسمماليب التممدريس فممي تممدريس الكممرة الطممائرة وكممرة السمملة 

ثانيمًا وبدرجمة  الطلبمة(، ثمم محمور 2001( وانحمراف معيماري )3022وبدرجة مرتفعة وبمتوسمط حسمابي )
 الرتبمة(، ثم جماء محمور دليمل المعلمم فمي 2034( وانحراف معياري )3024متوسطة وبمتوسط حسابي )
 الرتبمةالمنهماج فمي محمور (، في حمين جماء 2002( وانحراف معياري )3031الثالثة وبمتوسط حسابي )

 (.2022( وانحراف معياري )3032األخيرة بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي )
التربيممة الرياضممية  معلممميعياريممة إلجابممات كممما تممم حسمماب المتوسممطات الحسممابية واالنحرافممات الم

 فقرات كل محور من المحاور األربعة كما يلي: عن
 الطلبةأواًل: محور 

التربية الرياضية  معلميإلجابات  والرتبة والدرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (4جدول)
 الطلبةعلى محور 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة ياريالمع

أعداد الطلبة في الصفوف الدراسية يعيق استخدام اساليب  زيادة 1
 مرتفعة 1 2.72 4.26 التدريس المستخدمة.

 متوسطة 0 2.95 3.42 الطلبة على فهم أساليب التدريس المستخدمة. مقدرةعدم  0

 متوسطة 4 2.82 3.58 تعلم الحق خاطئ. إلىعدم جودة التعلم السابق للطلبة مما يؤدي  3

 مرتفعة 3 2.88 3.76 عدم وجود دافعية لدى الطلبة للتعلم. 4

 متوسطة 2 1.06 3.05 الفئة العمرية التي أدرسها. مع تتناسبأساليب التدريس المستخدمة ال  0

 مرتفعة 0 2.82 3.76 الطلبة على تطبيق بعض اساليب التدريس المستخدمة. مقدرةعدم  2

 متوسطة 2.34 3.64 محور الطلبة
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( والتممممي تممممنص على"زيمممادة أعممممداد الطلبمممة فممممي الصممممفوف 1( بممممأن الفقمممرة )4يتبمممين مممممن الجمممدول)
األولممى وبدرجممة مرتفعممة  الرتبممةالدراسممية يعيممق اسممتخدام أسمماليب التممدريس المسممتخدمة" قممد جمماءت فممي 

عمدم "( والتي تنص علمى2(، في حين حلت الفقرة )2010( وانحراف معياري)4002وبمتوسط حسابي )
األخيممرة وبدرجممة متوسممطة  الرتبممة" فممي مقممدرة الطلبممة علممى تطبيممق بعممض أسمماليب التممدريس المسممتخدمة

 (.1022( وانحراف معياري)3020وبمتوسط حسابي )
 اإلمكاناتثانيًا: محور 

التربية الرياضية على  معلميإلجابات  والرتبة والدرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (5جدول)ال
 اإلمكاناتمحور 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

األجهزة واألدوات الرياضية الموجودة ال تتناسب وأساليب  1
 مرتفعة 1 2.90 4.29 التدريس المستخدمة.

عدم توفر مساحات كافية لتطبيق المهارات باستخدام أساليب  2
 مرتفعة 3 2.94 3.97 المستخدمة. التدريس

 مرتفعة 4 2.95 3.74 عدم توفر أدوات تكنولوجيا مالئمة ألساليب التدريس المستخدمة. 2

ة التي أعمل بها غير مناسبة الستخدام اساليب معلميالبيئة ال 12
 متوسطة 2 1.01 3.53 التدريس المستخدمة.

 مرتفعة 0 1.02 4.13 التدريس.يب عدم وجود صاالت مغلقة مالئمة الستخدام أسال 11

الظروف الجوية والبيئية في المنطقة تحد من استخدام أساليب  10
 متوسطة 0 1.08 3.60 التدريس المستخدمة.

 مرتفعة 2.51 3.88 محور اإلمكانات
( والتمي تمنص على"األجهمزة واألدوات الرياضمية الموجمودة ال 1( بأن الفقرة )0يتبين من الجدول)

بدرجممة مرتفعممة وبمتوسممط حسممابي الرتبممة األولمى وأسمماليب التممدريس المسممتخدمة" قمد جمماءت فممي تتناسمب 
ة التمي معلميم( والتمي تمنص على"البيئمة ال12(، في حين حلمت الفقمرة )2022( وانحراف معياري)4002)

األخيممرة وبدرجممة متوسممطة  الرتبممةاعمممل بهمما غيممر مناسممبة السممتخدام أسمماليب التممدريس المسممتخدمة" فممي 
 (.1021( وانحراف معياري)3003توسط حسابي )وبم

 المنهاجثالثا: محور 
التربية الرياضية  معلميإلجابات  والرتبة والدرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (6جدول)ال

 المنهاجعلى محور 
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

يتالءم وأساليب التدريس المستخدمة التي  محتوى المنهاج ال 13
 متوسطة 0 2.99 3.08 .المعلميعرفها 
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المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

 متوسطة 4 2.99 3.13 م وأساليب التدريس المستخدمة.ءاألساليب واألنشطة ال تتال 14

لتطبيق أساليب التدريس  الزمن المخصص للمحتوى غير كاف 10
 متوسطة 1 2.86 3.47 المستخدمة.

وأساليب التدريس  تتالءمي المنهاج ال أساليب التقويم ف 12
 متوسطة 3 1.15 3.37 المستخدمة.

 متوسطة 0 2.95 3.45 مع أساليب التدريس المستخدمة. تتالءمأهداف المنهاج ال  11

 متوسطة 2.66 3.30 محور المنهاج
 لى"المزمن المخصمص للمحتموى غيمر كماف( والتي تنص ع10( بأن الفقرة )2يتبين من الجدول)

األولممى وبدرجممة متوسممطة وبمتوسممط حسممابي  الرتبممةبب التممدريس المسممتخدمة" قممد جمماءت يممق أسمماليلتطب
( والتممي تممنص على"محتمموى المنهمماج ال 13(، فممي حممين حلممت الفقممرة )2022( وانحممراف معيمماري)3041)

األخيرة وبدرجة متوسطة وبمتوسمط  الرتبة" في المعلميتالءم وأساليب التدريس المستخدمة التي يعرفها 
 (.2022( وانحراف معياري)3022حسابي )

 دليل المعلمرابعًا: محور 
التربية الرياضية على  معلميإلجابات  والرتبة والدرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (7جدول)ال

 دليل المعلممحور 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

 متوسطة 0 1.08 3.45 يحد من استخدام أساليب التدريس المناسبة.دليل المعلم  12

 متوسطة 4 1.11 3.10 على تطبيق بعض أساليب التدريس المستخدمة. المعلم مقدرةعدم  12

 متوسطة 0 1.00 2.74 العلمية باستخدام أساليب التدريس المستخدمة. المعلمعدم معرفة  02

 مرتفعة 1 2.84 4.13 يب التدريس المستخدمة.عدم وجود ورشات عمل تتعلق بأسال 01

والطلبة في تحقيق أهداف الدرس  المعلمعدم وجود ثقة بين  00
 متوسطة 3 2.95 3.42 عند استخدام بعض األساليب التدريسية غير المباشرة.

 متوسطة 2.59 3.37 محور دليل المعلم
وجمممود ورشمممات عممممل تتعلمممق ( والتمممي تمممنص علمممى" عمممدم 01( بمممأن الفقمممرة )1يتبمممين ممممن الجمممدول)

( 4013األولى وبدرجة مرتفعة وبمتوسمط حسمابي ) الرتبةبأساليب التدريس المستخدمة " قد جاءت في 
العلميممة  المعلممم( والتممي تممنص علممى" عممدم معرفممة 02(، فممي حممين حلممت الفقممرة )2024وانحممراف معيمماري)

توسممممطة وبمتوسممممط حسممممابي األخيممممرة وبدرجممممة م الرتبممممةباسممممتخدام أسمممماليب التممممدريس المسممممتخدمة " فممممي 
 (.1022( وانحراف معياري )0014)
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( فاي α≤.0.5التساؤل الثااني: هال هنااك فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتو  الداللاة )
التربياة الرياضاية فاي اساتخدام بعاض أسااليب التادريس لكارة الطاائرة  معلمايالمعوقات التي تواجاه 

 الكرك تعز  للنوع االجتماعي؟وكرة السلة في المرحلة الثانوية بمدارس قصبة 
( يبممين نتممائج 2لإلجابممة عممن التسمماؤل الدراسممة اسممتخدام اختبممار )ت( للعينممات المسممتقلة والجممدول)

 التحليل.
التربية الرياضية  معلمينتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة للفروق في المعوقات التي تواجه  (8جدول)ال

طائرة وكرة السلة في المرحلة الثانوية بمدارس قصبة الكرك تبعا في استخدام بعض أساليب التدريس لكرة ال
 للنوع االجتماعي

النوع  المحور
 االجتماعي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
درجة  العدد المعياري

مستو   ت الحرية
 الداللة

 الطلبة
 

 20 2.37 3.71 معلم

36 

 18 2.30 3.56 معلمة 2.205 1.290

 اإلمكانات
 

 20 2.55 3.77 معلم
 18 2.46 4.00 معلمة 2.166 1.413-

 20 2.74 3.46 معلم المنهاج
 18 2.52 3.12 معلمة 2.116 1.612

 دليل المعلم
 20 2.65 3.47 معلم

 18 2.50 3.25 معلمة 2.267 1.128

 20 2.44 3.60 معلم الكلي
 18 2.25 3.48 معلمة 2.339 968.

( فمممي α≤2020( عمممدم وجمممود فمممروق دالمممة إحصمممائيا عنمممد مسمممتوى الداللمممة )2يتبمممين ممممن الجمممدول)
التربية الرياضية في استخدام بعمض أسماليب التمدريس لكمرة الطمائرة وكمرة  معلميالمعوقات التي تواجه 

السلة في المرحلة الثانوية في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعلميم/ قصمبة الكمرك الكلمي والمحماور 
كانمممت قيممممة )ت(  إذ، دليمممل المعلمممم( تعمممزى للنممموع االجتمممماعي، المنهممماج اإلمكانمممات،الطلبمممة، األربعمممة )

( علمى الترتيمب، وكانمت قيممة)ت( للمحمور الكلمي = 10102، 10210، 10413-، 10022للمحاور= )
20222. 

( فاي α≤.0.5التساؤل الثالث: هل هناك فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتو  الداللاة )
التربياة الرياضاية فاي اساتخدام بعاض أسااليب التادريس لكارة الطاائرة  معلمايتي تواجاه المعوقات ال

 وكرة السلة في المرحلة الثانوية بمدارس قصبة الكرك تعز  للخبرة؟
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لإلجابمممة عمممن همممذا التسممماؤل تمممم حسممماب المتوسمممطات الحسمممابية واالنحرافمممات المعياريمممة إلجابمممات 
( يبمين 2كمل محمور ممن محماور الدراسمة األربعمة والجمدول)التربيمة الرياضمية علمى األداة ككمل و  معلممي

 نتائج التحليل.
التربية الرياضية على األداة ككل  معلميالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات  (9جدول)ال

 وكل محور من محاور الدراسة
 المحور          

 الكلي دليل المعلم المنهاج اإلمكانات الطلبة  الخبرة

 سنوات 0اقل من
 3.52 3.33 3.18 3.92 3.67 المتوسط الحسابي

 9 9 9 9 9 العدد

 2.204 2.38 2.44 2.37 2.20 االنحراف المعياري

اقل -0
 سنوات12من

 3.63 3.54 3.27 4.03 3.67 المتوسط الحسابي

 14 14 14 14 14 العدد

 2.43 2.56 2.79 2.50 2.38 االنحراف المعياري

اقل -12
 سنة10من

 3.64 3.66 3.51 3.76 3.62 المتوسط الحسابي

 7 7 7 7 7 العدد

 2.42 2.56 2.67 2.34 2.44 االنحراف المعياري

 سنة فأكثر10
 3.34 2.85 3.30 3.64 3.58 المتوسط الحسابي

 8 8 8 8 8 العدد

 2.31 2.58 2.67 2.74 2.37 االنحراف المعياري

التربيممة  معلممميظاهريممة بممين المتوسمطات الحسممابية إلجابمات  ( وجممود فمروق2يتبمين مممن الجمدول)
التربيممة الرياضممية فممي  معلممميعلممى كممل محممور فممي المعوقممات التممي تواجممه علممى األداة ككممل و الرياضممية 

اسمتخدام بعمض أسماليب التمدريس لكمرة الطمائرة وكمرة السملة فمي المرحلمة الثانويمة بممدارس قصمبة الكمرك 
ا كانمممت تلمممك الفمممروق ذات داللمممة إحصمممائية تمممم اسمممتخدام اختبمممار)ف( تعمممزى للخبمممرة، ولمعرفمممة فيمممما إذ

 ( يبين نتائج التحليل:12( ل داة ككل ولكل محور والجدول)One Way ANOVAاألحادي )
( للمحور الكلي ولكل محور One Way ANOVAنتائج تحليل اختبار)ف( األحادي ) (.1جدول)ال

الرياضية في استخدام بعض أساليب التدريس لكرة الطائرة التربية  معلميفرعي في المعوقات التي تواجه 
 وكرة السلة في المرحلة الثانوية بمدارس قصبة الكرك تبعا للخبرة

 الداللة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التبيان المحور

 الطلبة
 015. 3 045. بين المجموعات

 129. 34 4.373 الخطأ 950. 117.

  37 4.418 لكليا

 اإلمكانات
 298. 3 894. بين المجموعات

 262. 34 8.921 الخطأ 348. 1.136

  37 9.816 الكلي

 797. 340. 156. 3 467. بين المجموعات المنهاج
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 الداللة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التبيان المحور
 459. 34 15.593 الخطأ

  37 16.060 الكلي

 دليل المعلم
 1.057 3 3.171 بين المجموعات

 282. 34 9.591 خطأال 020. 3.747

  37 12.762 الكلي

 الكلي
 161. 3 484. بين المجموعات

 132. 34 4.505 الخطأ 318. 1.217

  37 4.988 الكلي

( α≤2020( عدم وجود فمروق ذات داللمة إحصمائية عنمد مسمتوى الداللمة )12يتبين من الجدول)
ين عمممدم وجمممود فمممروق دالمممة إحصمممائيًا فمممي ، كمممما يتبممم10011كانمممت قيممممة )ف(=  إذعلمممى األداة ككمممل 

( 20342، 10132، 20111كانمممت قممميم )ف(= ) فقمممدالمحممماور الثالثمممة )الطلبمممة، اإلمكانمممات، المنهممماج( 
كانممت قيمممة  إذعلممى التمموالي، فممي حممين يالحممظ وجممود فممروق دالممة إحصممائيًا فممي محممور )دليممل المعلممم( 

م( تبعممما لمتغيمممر الخبمممرة تمممم اسمممتخدام ، ولمعرفمممة اتجممماه الفمممروق فمممي محمممور )دليمممل المعلممم30141)ف(= 
 ( يبن ذلك:11اختبار شيفيه للمقارنات البعدية والجدول)

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية التجاه الفروق في محور )دليل المعلم( من محاور  (11جدول)ال
الطائرة وكرة السلة التربية الرياضية في استخدام بعض أساليب التدريس لكرة  معلميالمعوقات التي تواجه 

 في المرحلة الثانوية بمدارس قصبة الكرك تبعا للخبرة
 الداللة متوسط الفروق B)الخبرة ) A)الخبرة )

 سنوات 0اقل من
 0.836 20952.- سنوات12اقل من-0

 0.693 32381.- سنة10اقل من-12

 0.336 48333. سنة فأكثر10

 0.975 11429.- سنة10اقل من-12 سنوات12اقل من-0

 0.050 *69286. سنة فأكثر10

 0.050 80714. سنة فأكثر10 سنة10اقل من-12

 (α≤2020* تعني دالة عند مستوى الداللة )
سمنوات( وممن خبمرتهم 12اقمل ممن-0( أن الفروق هي بمين ممن خبمرتهم )11يالحظ من الجدول)

تواجمه مممن خبممرتهم سممنوات(، أي إن المعوقممات 12اقممل ممن-0سمنة فممأكثر(، ولصممالح ممن خبممرتهم )10)
سممنوات( فممي اسممتخدام بعممض أسمماليب التممدريس لكممرة الطممائرة وكممرة السمملة فممي المرحلممة 12اقممل مممن-0)

 سنة فأكثر(.10الثانوية أكثر منه لذوي الخبرة )
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( في α≤.0.5التساؤل الرابع: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة )
لرياضية في استخدام بعض أساليب التدريس لكرة الطائرة التربية ا معلميالمعوقات التي تواجه 

 وكرة السلة في المرحلة الثانوية بمدارس قصبة الكرك تعز  للمؤهل العلمي؟
لإلجابة عن هذا التساؤل تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات 

( يبين نتائج 10ؤهل العلمي والجدول)التربية الرياضية على األداة ككل وكل محور تبعًا للم معلمي
 التحليل.

التربية الرياضية على األداة ككل  معلميالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات  (12جدول)ال
 وكل محور حسب المؤهل العلمي

 المحور         
 الكلي المعلم دليل المنهاج اإلمكانات الطلبة  الخبرة

 دبلوم
 3.90 3.97 3.90 4.05 3.69 بيالمتوسط الحسا

 6 6 6 6 6 العدد

 2.32 2.49 2.55 2.328 2.356 االنحراف المعياري

 بكالوريوس
 3.52 3.33 3.26 3.83 3.67 المتوسط الحسابي

 28 28 28 28 28 العدد

 2.30 2.50 2.61 2.533 31. االنحراف المعياري

 دراسات عليا
 3.17 2.70 2.70 3.92 3.37 المتوسط الحسابي

 4 4 4 4 4 العدد

 2.47 2.53 2.47 2.67 2.51 االنحراف المعياري

التربية  معلمي( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية إلجابات 10يتبين من الجدول)
التربية الرياضية في  معلميالرياضية على األداة ككل وعلى كل محور في المعوقات التي تواجه 

ساليب التدريس لكرة الطائرة وكرة السلة في المرحلة الثانوية في المدارس التابعة استخدام بعض أ
العلمي، ولمعرفة فيما إذا كانت تلك الفروق ذات  لمديرية التربية والتعليم/ قصبة الكرك تعزى للمؤهل
( ل داة ككل ولكل محور One Way ANOVAداللة إحصائية تم استخدام اختبار)ف( األحادي )

 ( يبين نتائج التحليل:13ول)والجد
( لألداة ككل ولكل محور في One Way ANOVAنتائج تحليل اختبار)ف( األحادي ) (13جدول)ال

التربية الرياضية في استخدام بعض أساليب التدريس لكرة الطائرة وكرة السلة  معلميالمعوقات التي تواجه 
 لعلميفي المرحلة الثانوية بمدارس قصبة الكرك تبعا للمؤهل ا

 الداللة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التبيان المحور

 الطلبة
 2.159 2 319. بين المجموعات

 2.117 35 4.100 الخطأ 2.270 1.360

  37 4.418 الكلي
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 الداللة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التبيان المحور

 اإلمكانات
 2.125 2 251. بين المجموعات

 2.273 35 9.565 الخطأ 636. 2.459

  37 9.816 الكلي

 المنهاج
 1.826 2 3.651 بين المجموعات

 2.355 35 12.409 الخطأ 2.011 5.150

  37 16.060 الكلي

 دليل المعلم
 1.982 2 3.964 بين المجموعات

 2.251 35 8.798 الخطأ 2.001 7.886

  37 12.762 الكلي

 الكلي
 2.670 2 1.341 بين المجموعات

 2.104 35 3.647 أالخط 2.004 6.434

  37 4.988 الكلي

( α≤2020( عدم وجود فمروق ذات داللمة إحصمائية عنمد مسمتوى الداللمة )13يتبين من الجدول)
( علممى الترتيممب، فممي حممين 0.459، 1.360كانممت قمميم )ف(= ) إذ، واإلمكانممات( الطلبممة)محمموري فممي 
المنهماج، ودليمل )محموري ( فمي α≤2020وجود فروق ذات داللة إحصمائية عنمد مسمتوى الداللمة ) تبين

( علممى التموالي، وكمذلك يالحممظ وجمود فمروق فممي األداة 7.886، 5.150كانمت قميم )ف(= ) إذالمعلمم( 
، ولمعرفممة اتجمماه الفممروق تبعمما للمؤهممل العلمممي تممم اسممتخدام اختبممار 6.434كانممت قيمممة )ف(=  إذككممل 

 ( يبن ذلك:14شيفيه للمقارنات البعدية والجدول)
 المنهاج،ككل ومحوري ) نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية التجاه الفروق في األداة (14جدول)ال

التربية الرياضية في استخدام بعض أساليب  معلميودليل المعلم( من محاور المعوقات التي تواجه 
 علميالتدريس لكرة الطائرة وكرة السلة في المرحلة الثانوية بمدارس قصبة الكرك تبعا للمؤهل ال

 الداللة متوسط الفروق B)المؤهل ) A)المؤهل ) المحور

 070. 64286. بكالوريوس دبلوم المنهاج

 014. *1.20000 دراسات عليا

 230. 55714. دراسات عليا بكالوريوس

 029. *63095. بكالوريوس دبلوم دليل المعلم

 002. *1.26667 دراسات عليا

 074. 63571. دراسات عليا بكالوريوس

 043. *38095. بكالوريوس دبلوم الكلي

 005. *73125. دراسات عليا

 143. 35030. دراسات عليا بكالوريوس

 (α≤2020* تعني دالة عند مستوى الداللة )
( أن الفممروق فممي محممور المنهمماج هممي بممين مممن مممؤهلهم العلمممي )دبلمموم( 14يالحممظ مممن الجممدول)

(، ولصمالح ممن ممؤهلهم العلممي )دبلموم(، وفمي األداة ككمل ومحمور ومن مؤهلهم العلمي )دراسمات عليما
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دليممل المعلممم فمميالحظ بممأن الفممروق بممين مممن مممؤهلهم العلمممي )دبلمموم( مممن ناحيممة ومممن مممؤهلهم العلمممي 
)بكممالوريوس( و)دراسممات عليمما(، ولصممالح مممن مممؤهلهم العلمممي )دبلمموم(، أي إن المعوقممات تواجممه مممن 

خدام بعممض أسمماليب التممدريس لكممرة الطممائرة وكممرة السمملة فممي المرحلممة مممؤهلهم العلمممي )دبلمموم( فممي اسممت
 الثانوية أكثر منه لذوي المؤهل العلمي )بكالوريوس( و)دراسات عليا(.

 مناقشة النتائج
 مناقشة نتائج التساؤل األول

التربية الرياضية فاي اساتخدام بعاض أسااليب التادريس لكارة  معلميما المعوقات التي تواجه 
 كرة السلة في المرحلة الثانوية بمدارس قصبة الكرك؟الطائرة و 

التربيمممة الرياضمممية فمممي اسمممتخدام بعمممض  معلمممميأن المعوقمممات التمممي تواجمممه  إلمممىأشمممارت النتمممائج 
أسمماليب التممدريس لكممرة الطممائرة وكممرة السمملة فممي المرحلممة الثانويممة فممي المممدارس التابعممة لمديريممة التربيممة 

أثنماء  المعلممون فميما يتلقاه أن  إلىمتوسطة، وقد يعزى ذلك  والتعليم/ قصبة الكرك قد جاءت بدرجة
دراستهم الجامعية من مقررات تساعدهم على التعامل مع الظروف والتحكم بها والتقليل من المعوقات 
لتوظيمممف الطمممرق واألسممماليب فمممي تمممدريس كمممرة الطمممائرة وكمممرة السممملة، كمممما أن كلتممما اللعبتمممين ال تتطلبمممان 

لحممال بكمرة القممدم مممما قلمل مممن تلممك المعوقمات وهممذا ممما سماعد المعلمممين علممى مسماحات كبيممرة كمما هممو ا
 تطبيق بعض تلك األساليب الحديثة.

األولمى وبدرجمة مرتفعمة، وقمد يعمزى  الرتبمةأن محور اإلمكانمات قمد حمل فمي  إلىوأشارت النتائج 
عمدم  إلمىبمدوره  ، والمذي أدىللنشماط الرياضمي المخصصمة الموازنمة وقلمة شمح المموارد الماليمة إلمىذلمك 

من المدارس، وكذلك عدم توفر صاالت مغلقة في  عديدتوافر لبعض األجهزة واألدوات الرياضية في 
 غالبية المدارس.

األخيرة بدرجمة متوسمطة وقمد يعمزى  الرتبةأن محور المنهاج قد جاء في  إلىكما أشارت النتائج 
دمة التمممي يعرفهممما المعلمممم، كمممما أن ممممة محتممموى المنهممماج ممممع أسممماليب التمممدريس المسمممتخءمال إلمممىذلمممك 

أن وزارة التربيمة والتعلميم  إلمىم أسماليب التمدريس، وهمذا قمد يعمود ئمالمناهج تتضممن أسماليب وأنشمطة تال
مديريمممة للمنمماهج فمممي المموزارة، وكمممذلك وجممود فريممق عممممل وطنممي مشمممترك مممن المشمممرفين  لممديهااألردنيممة 

نية يشرفون علمى تخطميط وتنفيمذ وتقيميم المنماهج والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات األرد
 في الوزارة. 
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والتي أظهرت أن  (Al-Momani and Okour,2011)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
 تواجه لعبة الكرة الطائرة في محافظة اربد كانت بدرجة متوسطة. المعوقات التي

أكثمر المشمكالت التمي  أن إلمىأشمارت  والتي  (Abdul-Hafith,2009)وتتفق كذلك مع دراسة
الزرقماء تتمثمل فمي محمور اإلمكانيمات. كمما اتفقمت ممع  محافظمة ممديريات فمي ةمعلميمال تواجمه الرياضمة

 تواجمه التمي المهنيمة المشمكالت والتمي بينمت أن بعمض (Awdat and Khasawneh,2007)دراسمة 

 تتعلق باإلمكانات. الرياضية التربية معلم
 تمدريس التربيمة معوقمات والتمي أظهمرت أن  (Makhamreh,2012)وتتفمق أيضما ممع دراسمة 

 متوسطة. بدرجة جاءت الرياضية
 مناقشة نتائج التساؤل الثاني

( فااي المعوقااات التااي α≤0.05هاال هناااك فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتو  الداللااة )
لة فاي التربية الرياضية فاي اساتخدام بعاض أسااليب التادريس لكارة الطاائرة وكارة السا معلميتواجه 

 المرحلة الثانوية بمدارس قصبة الكرك تعز  للنوع االجتماعي؟
( فممممي α≤2020عممممدم وجممممود فممممروق دالمممة إحصممممائيا عنممممد مسممممتوى الداللممممة ) إلممممىأشمممارت النتممممائج 
التربية الرياضية في استخدام بعمض أسماليب التمدريس لكمرة الطمائرة وكمرة  معلميالمعوقات التي تواجه 

ي المدارس التابعة لمديرية التربية والتعلميم/ قصمبة الكمرك الكلمي والمحماور السلة في المرحلة الثانوية ف
، دليممل المعلممم( تعمزى لمتغيممر النمموع االجتممماعي، وقممد يعممزى ذلممك المنهمماج اإلمكانممات،الطلبممة، األربعمة )

في قصبة الكمرك ممن حيمث اإلمكانمات، كمما أن  هاومعلمات ظروف معلمي التربية الرياضيةتشابه  إلى
 لتربية والتعليم تقوم بتوزيع األدوات على المدارس وكذلك موازنة النشاط الرياضي قليلة جدًا.وزارة ا

والتي أظهرت عدم  (Al-Momani and Okour,2011)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
وجود فروق ذات دالله إحصائية في المعوقات التي تواجه لعبة الكرة الطائرة في محافظة اربد تعزى 

 لنوع االجتماعي.لمتغير ا
 مشممكالت تممأثر عممدم إلممىوالتممي أشممارت  (Abdul-Hafith,2009)وتتفممق كممذلك مممع دراسممة 

 ة بمتغير النوع االجتماعي.معلميال الرياضة
وجممود فممروق ذات داللممة  عممدم إلممىوالتممي أشممارت  (Al-Zo'bi,1992)كممما اتفقممت مممع دراسممة 

 التعلميم لمرحلمة هماومعلمات الرياضمية يمةالترب معلممو يواجههما التمي المهنيمة إحصمائية فمي الصمعوبات

 تعزى لمتغير النوع االجتماعي. األردن في األساسي
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 أظهرت عدم وجود فروق في معوقات والتي  (Makhamreh,2012)وتتفق أيضا مع دراسة 

 الرياضية تعزى لمتغير النوع االجتماعي. تدريس التربية
 مناقشة نتائج التساؤل الثالث
( فااي المعوقااات التااي α≤0.05اللااة إحصااائية عنااد مسااتو  الداللااة )هاال هناااك فااروق ذات د

التربية الرياضية فاي اساتخدام بعاض أسااليب التادريس لكارة الطاائرة وكارة السالة فاي  معلميتواجه 
 المرحلة الثانوية بمدارس قصبة الكرك تعز  للخبرة؟

 معلممميي تواجممه عممدم وجممود فممروق ذات داللممة إحصممائية فممي المعوقممات التمم إلممىأشممارت النتممائج 
التربية الرياضية في استخدام بعض أساليب التدريس لكرة الطائرة وكرة السلة في المرحلة الثانويمة فمي 
المدارس التابعة لمديريمة التربيمة والتعلميم/ قصمبة الكمرك تعمزى للخبمرة، فمي حمين تبمين وجمود فمروق فمي 

سمنوات( وممن خبمرتهم 12اقمل ممن-0)محور )دليل المعلم( تعزى لمتغير الخبرة وذلك بين ممن خبمرتهم 
تبمين المعوقمات تواجمه ممن خبمرتهم  إذسمنوات(، 12اقمل ممن-0سنة فأكثر(، ولصالح ممن خبمرتهم )10)
ة فممي المرحلممة سممنوات( فممي اسممتخدام بعممض أسمماليب التممدريس لكممرة الطممائرة وكممرة السممل12اقممل مممن-0)

أن ممممن  إلمممىالسمممبب فممي ذلمممك  سمممنة فمممأكثر(، ويعممزو الباحمممث10ذوي الخبمممرة )لممدى الثانويممة أكثمممر منمممه 
سنة فأكثر( ونظرًا لما امتلكوه من خبمرة فهمم اقمدر علمى زرع الثقمة بيمنهم وبمين الطلبمة ممما 10خبرتهم )

اقدر على التعامل مع  فضاًل عن كونهميساعد على استخدام هذه األساليب لتحقيق أهداف الدروس، 
أنهممم تلقمموا ورشممات عمممل  إلممىيعممزى ذلممك الظممروف واإلمكانممات المتمموفرة لتطبيممق تلممك األسمماليب، وقممد 

ودورات تدريبية أكثر في أسماليب التمدريس. أمما بالنسمبة لعمدم وجمود فمروق بمين بقيمة فئمات الخبمرة، فقمد 
لهممم فممي الجامعممة، فممي أن الخممريجين الجممدد يمتلكممون المعرفممة العلميممة نظممرًا لممما يممدرس  إلممىيعممود ذلممك 

 تقليل الفرق بينهم.  إلىبيقية وهذا ما أدى الخبرة الطويلة المعرفة التط وحين يمتلك ذو 
أظهرت عدم وجود  والتي (Al-Momani and Okour,2011) دراسةوتتفق هذه النتيجة مع 

فروق ذات دالله إحصائية في المعوقات التي تواجه لعبة الكرة الطائرة في محافظة اربد تعزى لمتغير 
 الخبرة.

 مشممكالت تممأثر عممدم إلممىأشممارت  والتممي (Abdul-Hafith,2009)وتتفممق كممذلك مممع دراسممة 

 ة بمتغير الخبرة.معلميال الرياضة
 والتي أظهرت عدم وجمود فمروق فمي معوقمات  (Makhamreh,2012)وتتفق أيضا مع دراسة

أظهمرت التمي   (Bani Hani,2007)لمتغير الخبرة. واتفقمت ممع دراسمة الرياضية تعزى تدريس التربية
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فممممي مجممممال  (Al-Zo'bi,1992) ى لمتغيممممر الخبممممرة، ودراسممممةائية تعممممز وجممممود فممممروق ذات داللممممة إحصمممم
 االشراف وفي درجة الصعوبات المهنية تعزى للخبرة.

 مناقشة نتائج التساؤل الرابع
( فااي المعوقااات التااي α≤0.05هاال هناااك فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتو  الداللااة )

لكارة الطاائرة وكارة السالة فاي  التربية الرياضية فاي اساتخدام بعاض أسااليب التادريس معلميتواجه 
 المرحلة الثانوية بمدارس قصبة الكرك تعز  للمؤهل العلمي؟

( فمي α≤2020عدم وجود فمروق ذات داللمة إحصمائية عنمد مسمتوى الداللمة ) إلىأشارت النتائج 
، واإلمكانممات(، فممي حممين تبممين وجممود فممروق ذات داللممة إحصممائية عنممد مسممتوى الداللممة الطلبممةمحوري)

(α≤2020) فقمد .في محوري)المنهاج، ودليل المعلم(، وكمذلك يالحمظ وجمود فمروق فمي المحمور الكلمي 
أن كمال  إذكانت المعوقات اقل لذوي المؤهل البكالوريوس والدراسات العليا، وتعد همذه نتيجمة منطقيمة، 

ورش  المحمورين يرتبطمان بشمكل مباشمر بالمعرفمة العلميمة واألسماليب واألنشمطة، وبمما يتلقماه المعلمم مممن
الطلبمممة  اتلمممك المعوقمممات، فمممي حمممين يتطلمممب محمممور سممميطرته علمممى  إلمممىودورات تدريبيمممة، وهمممذا مممما أدى 

ة وموقعها وطبيعتها وطبيعمة المجتممع الموجمودة فيمه أو المعلمواإلمكانات توفر متغيرات أخرى تتعلق ب
 الطلبة. 

جود والتي أظهرت و   (Al-Momani and Okour,2011)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
فروق ذات دالله إحصائية في المعوقات التي تواجه لعبة الكرة الطائرة في محافظة اربد تعزى لمتغير 

 المؤهل العلمي.
 مشمكالت عمدم تمأثر إلمىأشمارت  والتمي  (Abdul-Hafith,2009)في حين اختلفت مع دراسة

والتمي   (Makhamreh,2012)همل العلممي. وتختلمف أيضما ممع دراسمةة بمتغيمر المؤ معلميمال الرياضمة
 أظهرت عدم وجود فروق في معوقات تدريس التربية الرياضية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

 التوصيات: 
 في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يمكن التوصية باآلتي:

التربيمة الرياضمية لتمدريبهم  لمعلممي تدريبيمة عممل ورش بعقمد والتعلميم التربيمة وزارة تقموم أن ضمرورة .1
 ى استخدام أساليب التدريس وبإشراف مختصين ومشرفين مؤهلين وذوي خبرات.عل

والتعلمميم علممى تمموفير األدوات الالزمممة واألجهممزة فممي المممدارس الثانويممة  التربيممة وزارة تعمممل أن .0
 التربية الرياضية على استخدام أساليب التدريس. معلميلمساعدة 
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عداد الطلبة في الصف الدراسي مما يساعد المعلم في بالتقليل من أ والتعليم التربية وزارة تقوم أن .3
 استخدام أساليب التدريس.

إجراء دراسات مشابهة على بيئات أخرى ومراحل تعليمية أخرى وألعاب رياضية أخرى مثل كمرة  .4
 القدم والجمباز وغيرها.
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