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  مدى تطبيق معلمي التربية الرياضية لنظريات التعلم في درس التربية الرياضية

 *بسام عبدهللا مسمارأ.د. 
 دعاء عقلة المراعية

 

 ملخص:
لنظريات التعلم في درس ربية الرياضية تعرف مدى تطبيق معلمي الت إلىهدفت هذه الدراسة 

في مدينة معان تبعا للمتغيرات التالية: ) النوع االجتماعي، والمرحلة الدراسية،  التربية الرياضية
والخبرة التدريسية(.وقد اشتملت عينة الدراسة على معلمي التربية الرياضية في مدينة معان 

، حيث استخدم الباحثان المنهج الوصفي 7152/7152ل و ( في الفصل الدراسي األ51وعددهم)
( فقرة موزعة على ثالث 77كونه األكثر مالئمة مع طبيعة البحث، وتم بناء استبانة مكونة من )

 إلىهرت نتائج الدراسة ظ)السلوكية، والجشطلتية، والبنائية(.وقد أ نظريات التعلمر ذات صلة بأو مح
إذ بلغ المتوسط الحسابي كانت مرتفعة  ت التعلملنظريا أن درجة تطبيق معلمي التربية الرياضية

، وفي المرتبة (6.14بمتوسط حسابي) نظرية التعلم البنائيةلى مجال و (، وفي الرتبة األ5.21)
ت نظرية تعلم الجشطلت، كما أفضت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في األخيرة جاء

تبعا للمتغيرات النوع االجتماعي، والمرحلة  لتعلملنظريات امدى تطبيق معلمي التربية الرياضية 
صى الباحثان بضرورة ربط أو اهرية تبعا لمتغير الخبرة التدريسية. و ظالتدريسية، وان هناك فروقا 

 بالمنهاج المدرسي نظرا لدروها اإليجابي على عمليات تعلم الطلبة. نظريات التعلم
 .ية الرياضية؛ معلمو التربية الرياضيةنظريات التعلم؛ دروس الترب الكلمات المفتاحية:
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The Extent of Utilizing Learning Theories by Physical Education 

Teachers during Physical Education Lessons 

*Bassam Abdullah Mismar. Prof 

Dua‘a Oqla Almarayeh 

Abstract: 

This study aimed at exploring the extent of utilizing learning theories 

by physical education teachers during teaching lessons in Ma‘an city 

according to the variables of : gender, experience and studying level. The 

descriptive approach was used, and the study sample consisted of (15) 

physical education teachers. The researchers constructed a questionnaire 

that included (22) items divided into three domains related to learning 

theories. The findings of the study showed that the physical education 

teachers application for the learning theories was high with an average of ( 

3.85) . Also it was indicated that the Constructive theory was the most used 

theory with an average of (4.06) while the least used one was the Gestalt 

learning theory. In addition, the findings of the study showed that there were 

no significant statistical differences in teachers’ application of learning 

theories due to gender, experience and studying level .The researchers 

recommended integrating the learning theories into the curriculum of all 

subjects especially in teaching physical education for their positive impact 

on students’ learning. 

Keywords: Learning Theories, Physical Education Lessons, Physical 

Education Teachers. 
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 :المقّدمة
إن التعلم له أهمية كبيرة في الخطة التدريسية ومايرتبط بها من نتاجات تعليمية، ومن هنا 

عملية التعلم بنظر االهتمام كونها تشكل الهدف الذي شيدت المدارس من أجله، فكما  إلىينظر 
عطاء الطفل في المدرسة على إ  فكذلك يحرص المعلمون  ،يحرص األب واألم على تعليم طفلهما

فهو الذي يبحث في  ا  قائم ا(. ويمكن اعتبار التعلم الحركي علمSaad Allah,2015التعليم الالزم )
ل هذا التغير يكون في اث التغير في سلوك اإلنسان، وإن أو إحد إلىوالقوانين التي تؤدي القواعد 

 (.Lazm & Kamash 2010السلوك الحركي، وبالتالي ينتج عن ذلك تعلم المهارات الحركية )
 تنفيذ على الشخص قدرة في نسبي ا دائم تغيير أنه التعلم على (Coker,2013)وقد عرف 

ن أ إلى Saad Allah,2015))يشير السياق  وفي نفس ،الخبرة أو للممارسة نتيجة حركية مهارة
التعلمية تقع على عاتق كل من المعلم والمتعلم معا، فالدور الذي يقوم به المعلم ومدى  العملية

وفي الوقت ذاته فإن من  ،داؤهان المهارة المطلوب أفاعلية المتعلم ينعكس على سرعة التعلم وإتقا
لتربية الرياضية في العملية التعليمية أن يوفر البيئة التعليمية السليمة والصحيحة، مهام معلم ا

ختالف خبراتهم للطلبة باتركيز اهتمامه على النمو البدني والعقلي واالجتماعي  إلىباإلضافة 
وغرس الدافعية لدى الطلبة وتخطيطه للعملية التعلمية والتعليمية بشكل جيد  وقدراتهم،

(Solomons,2001.) 
لية التي تقوم عليها و ( على أن افتقار المعلمين لألسس األ(Al Mogshe,2001وقد أكد 
رية لآللية التي يستدلون من خاللها على كيفية حدوث ظوعدم معرفتهم لألسس الن ،العملية التعلمية

هم على التعلم تعد عقبة في طريق العملية التعلمية، إذ إن دور المعلمين ال يتوقف في مدى قدرت
ريات التعلم واألسس التي تقوم ظوتعد معرفة المعلم لن ،الضبط وإلزام الطلبة بالفروض والواجبات

ريات مفتاحا للمعلمين والتربويين ليتمكنوا من خاللها من فهم المتعلم ومعرفة الخبرات ظعليها هذه الن
تمكينهم من اختيار األساليب  وكذلك ،واألنشطة التعليمية التي تتناسب مع مرحلته العمرية والمعرفية

 (.Driscoll,1994والطرق التي تتناسب مع المهارات المعطاة المناسبة للجو التعليمي كذلك )
أن  إلىرية التعلم السلوكية التي تشير ظوهي ن ،ريات التعلمظوقد اختار الباحثان ثالث من ن 

لتي تؤكد أن التعلم مرتبط بإدراك الكائن الجشطلتية ا ،رية التعلمظون ،التعلم يقوم على التدريب واألثر
 Abd) للتعلممهم  رية التعلم البنائية التي تعتبر أن النمو محدد  ظون ،للموقف واستبصاره بشكل كلي

ALhadi,2000).           
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تعرف مدى تطبيق معلمي التربية  إلىريات الثالث تسعى الدراسة ظوفي ضوء هذه الن
وذلك من خالل االعتماد على استجابات  ،رس التربية الرياضيةريات في دظالرياضية لهذه الن

ن الممارسة ، حيث إريات التعلمظالمعلمين والمعلمات أنفسهم عن مدى تطبيقهم وممارستهم لن
التدريسية في هذه الدراسة تتلخص بسلوك المعلمين وأفعالهم واختيارهم للطرق واألساليب التي تمكن 

احثان أن ما يقوم به الطلبة من استجابات مناسبة للمواقف التي تحدث فيرى الب ؛الطلبة من التعلم
ريات ظخالل العملية التعليمية هو ترجمة لما تعلمه من المعلم، فيرى الباحثان أن الطرق التربوية ون

ويقاس  ،التعلم الوسيط بين المعلم والمتعلم والتي يتمكن المعلم من خاللها بتوجيه العملية التعليمية
 ريات التعلم داخل الحصة الدراسية.ظمقدار هذا التوجيه بمقدار ممارسة المعلم لنمدى 

 أهمية الدراسة:
وتكمن أهمية الدراسة في أنها تسعى للكشف عن مدى تطبيق معلمي التربية الرياضية 

 وذلك ألنها: ،ريات التعلم في درس التربية الرياضية، إذ يؤمن الباحثان بضرورة هذه الدراسةظلن
والقائمين على تطوير مقرراتها الدراسية االلتفات نحو  ،نح المتخصصين في التربية الرياضيةتم -

 االستفادة منها في المقررات المنهجية الجديدة. أو ،ريات التعلم بحيث يمكن تضمينهاظن
ريات التعلم في الجانب العملي التطبيقي ظتسهم الدراسة الحالية في توجيه االهتمام نحو دمج ن -

 حصص التربية الرياضية الممنهجة.في 
بحيث يتم التركيز على  ،ن تفتح هذه الدراسة اآلفاق لدراسات جديدة في هذا الخط البحثييؤمل أ -

 في دروس التربية الرياضية الممنهجة بشكل خاص. ودمجهاريات التعلم ظن
 :مشكلة الدراسة

ي العملية التربوية بوجود معلم ية فأو وحجر الز  ،إن درس التربية الرياضية يعد العنصر الرئيسي
ن يكون أوملتزم بتقديم دروس تعليمية تتسم بالتشويق والهادفية، فيفترض  ،تربية رياضية مخلص

باعتباره الحلقة األقرب للطلبة من بقية  ،معلم التربية الرياضية في عين الحدث التربوي المدرسي
ارة التربية والتعليم تولى االهتمام الكبير ن وز تجد أزمالئه المدرسين في المباحث االخرى، ولذلك 

ولكن يبدو  ،وبعقد الورشات التدريبية وورش الصقل لهم ،بمعلمي التربية الرياضية من خالل تعيينهم
أن الممارسات على االرض تختلف بعض الشيء، فالوزارة من خالل كوادرها اإلدارية والفنية تركز 

ري والمعرفي الذي يساعد على ظتغفل أهمية دور الجانب النو  ،النطاق الحركي البدني والمهاري  على
ريات التعلم في تكريس االداء واكتساب المهام الحركية ظمثل توظيف ن ،عملية التعلم والفهم السريع

 المنهجية.
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، كمعلمي تربية رياضية في المدارس الحكومية ،ن في هذا المجالفمن خالل خبرة الباحثي
ن ثمة ابعة تدريس المعلمين المقيمين، فإمتو  ،نةأو علمين في المدارس المتعشراف على الطلبة المواإل

غلب إشغال وقت في أ و  ،شكالية واجهتهما باعتبار دروس التربية الرياضية كدروس نشاط حركيإ
ن أغلب ما تركز عليه الدورات والورش التدريبية التي تعقدها مديريات التربية أناهيك عن  ،الحاالت

االدراكي و تنمية الجانب المعرفي  تغفلو تنمية الناحية المهارية للمتعلمين،  وه نحالتعليم تتجو 
في التأكيد على قدرات معلم التربية الرياضية و  ،نظرياتهو من خالل ربط التعليم بالتعلم  ،كيو السلو 
ر العالمي الحادث بربط علم التدريس و اكب التطو لي ؛س منهجية في التربية الرياضيةو خراج در إ
( Motor Learning & Controlالتحكم الحركي)و ( بعلم التعلم Sports Pedagogyرياضي )ال

ن الباحثيو من اللقاءات المستمرة بين معلمي التربية الرياضية و لتفعيل مخرجات الرياضة المدرسية، 
ن أو التعو  ،فتح باب النقاشو  ،الخطط الدراسية لكل مرحلةو  ،ما تحمله األحاديث عن سير الحصصو 
تقارب و ت أو نظرا لتف ،معلمات التربية الرياضيةو احد من الزمالء معلمي و آللية التي يتبعها كل با

ارتأى الباحثان  ،التربية الرياضية في هذا المضمار ور الذي يمارسه معلمو نظرا للدو  ،اآلراء أحيانا
س و تعلم داخل در ريات الظمعرفة مدى تطبيق معلمي التربية الرياضية لن وجه نحو في هذه الدراسة الت
ريات التعلم بدرس التربية الرياضية نادرة ظخاصة أن الدراسات التي تربط نو التربية الرياضية، 

 قليلة.و 
 :إلىتهدف هذه الدراسة  أهداف الدراسة:

 س التربية الرياضية.و ريات التعلم في در ظمدى تطبيق معلمي التربية الرياضية لن إلىالتعرف  .5
س و ريات التعلم في در ظمدى تطبيق معلمي التربية الرياضية لناإلختالف في  إلىالتعرف  .7

المرحلة الدراسية، و ع االجتماعي، و التربية الرياضية في مدينة معان تبعا للمتغيرات التالية: )الن
 الخبرة التدريسية(.و 

 اإلجابة عن التساؤالت التالية:  إلىسعت هذه الدراسة  تساؤالت الدراسة:
 ؟س التربية الرياضيةو ريات التعلم في در ظلتربية الرياضية لنما مدى تطبيق معلمي ا .5
في تطبيق معلمي التربية الرياضية  (α≤1.11ى )و ق ذات داللة إحصائية عند مستو جد فر و هل ت .7

المرحلة و ع االجتماعي، و س التربية الرياضية تعزى لمتغيرات )النو ريات التعلم في در ظلن
 ؟الخبرة التدريسية(و الدراسية، 

 لدراسة:د او حد
 الهاشمية. األردنيةد المكانية: أجريت هذه الدراسة في مدينة معان/ المملكة و الحد
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في الفترة  7152/7152ل من العام الدراسي و زيع األداة في الفصل األو د الزمانية: تم تو الحد
 .54/55/7152-57/55/7152 ما بين

مية التابعة لمديرية التربية و لحكد البشرية: جميع معلمي التربية الرياضية في المدارس او الحد
 التعليم في مدينة معان.و 

 المصطلحات المستخدمة في الدراسة:
المضامين التي يمكن من خاللها ربط التغيرات و عة من المبادئ و ريات التعلم: هي مجمظن
 (.(Al Mogshe,2001ث هذه التغييرات و ره سببا لحدو داء مع ما يمكن تصة على األظالمالح

 أوس و ريو بكال أوم و الشخص الحاصل على مؤهل أكاديمي دبل وبية الرياضية: همعلم التر 
ن و يكو يمارس عمله كمعلم تربية رياضية في المدارس، و ماجستير في تخصص التربية الرياضية، 

 جرائي*رسة.تعريف إمختلف المراحل الدراسية في المدو قادرا على تدريس كافة الفئات العمرية 
 اإلطار النظري:

 التربية الرياضية:درس 
البرامج و  ،عةو سع التي تضم العديد من األنشطة المتنو يعد درس التربية الرياضية الحلقة األ

ية التي يضعها المدرس في أثناء التحضير و التربو التي تسعى لتحقيق األهداف التعليمية و العديدة 
الرياضية كممارسة  ية لدرس التربيةو سنو مية و التخطيط للحصة، فما يضعه المدرس من خطط يو 

يسعى من خاللها لتحقيق األهداف  ،انينهاو قو المهارات الحركية و األلعاب و التمارين البدنية المختلفة 
ن و ضع أساسا بحيث تكو التي تو ك الطالب و التنظيمية لسلو النفسية و اإلجتماعية و ية و التربو التعليمية 

هذا ما و ق الفردية بين الطلبة و مع مراعاة الفر  رغباتهم،و ل الطلبة و كذلك لميو مناسبة للمرحلة الدراسية 
 (.(Shaltot & Mawad,1990ع و متنو يجعل من درس التربية الرياضية مختلف 

 معلم التربية الرياضية:
الرياضية ينفرد بقدراته على إشباع و "إن مدرس التربية البدنية  (Abu Harja,2000)يذكر 

حتى و  "،ثيقاو الجسم يرتبطان ارتباطا و فإنه يعلم أن العقل  بالتاليو له، و ميو حاجات التلميذ  العديد من
العملية، كان ال بد من إنشاء و انب النظرية و ملم بالجو اعد التدريس و نستطيع إعداد مدرس ملم بق

 ،المدرساتو م بإعداد المدرسين و الرياضية التي تقو الكليات المتخصصة بالتربية البدنية و المعاهد 
 وية بالمدرسة، فهو لم في مجال التربية البدنية من أهم الشخصيات التربالمع (Salah,1998)يعتبرو 



 .9102، الثانيالعدد رابع، األردنية، المجلد المجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

 
091 

ة ديناميكية حية و ذلك ألن فرصة االحتكاك بهم كبيرة، كما أنه يعتبر أكبر قو المعلم األقرب للتالميذ 
 مدركا.و ال و بخبرته يساعد المتعلم ليصبح مسؤ و خارج المدرسة، و للتخطيط للتربية البدنية داخل 

 تعلم:نظريات ال
كية، و صا منها المدرسة السلو خصو أهم نظريات التعلم،  إلىع من التركيز و سنتطرق بن

 المدرسة البنائية:و المدرسة الجشطلت، و 
 كية:و نظرية التعلم السل .5

 إلىانين آلية التعلم يمكن أن ترد و ندريك الذي يعتقد بأن قو كية بأفكار ثو تأثرت المدرسة السل
 نين أساسيين:و قان
 اصل.و تضعف باإلغفال المتو ى باالستعمال و ابط تقو التدريب، أي أن الر  أوران ن المو قان -
رضى عن  إلىتؤدي و تكتسب ميزة على غيرها و ى و ابط تقو ن األثر الذي يعني بأن هذه الر و قان -

 قف إذا كانت نتائجه إيجابية.و الم
 نظرية التعلم الجشطلت: .7

حيث إن إدراك  التعلم،قف و لمو ن لذاته ر هذا النظرية يرتبط بإدراك الكائو إن التعلم في منظ
فهم مبادئ التنظيم  إلىانعدام المعنى و ض و االنتقال من الغمو نة له و عناصره المكو حقيقة المجال 

لعل المثال األبرز على مدى و ذجي للتعلم، و يعتبر النمط النمو المعنى، و ح و ضو ل على الو الحصو 
 فيما يدعى بالطريقة الكلية. جيا من النظرية الجشطلتية يتجسدو استفادة البيداغ

 نظرية التعلم البنائية: .5
 ،يةو دبيات التربرة عميقة في األو تعتبر نظرية التعلم البنائية من أهم نظريات التي أحدثت ث

المادية المناسبة. و ط البشرية و فرت الشر و ثه، طبعا إذا تو شرط لحدو كمحدد للتعلم  وفهي تعتبر النم
Coker,2013)) 
 ة:الدراسات السابق

ع في تخصص التربية الرياضية تمت مراجعة و ضو نظرا لندرة الدراسات التي تطرقت لهذا الم
 :منهاو الدراسة، بعض الدراسات المرتبطة ذات العالقة ليتم االستعانة بها في هذه 

تطبيق معلمي المرحلة األساسية الدنيا و مدى معرفة  فتعر  هدفت إلى  (Sholi,2016)دراسة 
ك تبعا لمتغيرات لذو  ،معلما 5121البالغ عددهم و لبنائية في مدارس محافظة نابلس لمبادئ النظرية ا
لجمع البيانات بنت الباحثة أداتي الدراسة االستبانة و  ،ات الخبرةو سنو التخصص، و المؤهل العلمي، 
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معلم  556نة من و حيث طبقت االستبانة على عينة مك ،فقرة 51نت االستبانة من و تكو المالحظة و 
أظهرت نتائج و ، حصة 77إذ قامت الباحثة بمالحظة  ،فقرة 72بطاقة المالحظة من  نتو تكو 

أشارت و تطبيق المرحلة األساسية الدنيا لمبادئ النظرية البنائية عالية، و الدراسة أن درجة معرفة 
التطبيق لمبادئ النظرية البنائية و  ،سطات المعرفةو دالة إحصائي ا بين مت ق  و د فر و جو عدم  إلىأيضا 

ات و سنو التخصص الجامعي و فق متغيرات المؤهل العلمي و  ،لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا
سطي المعرفة و ( بين متى )و داللة إحصائية على مست ود فرق ذو جو  إلىو الخبرة، 

ظرية التطبيق لمبادئ النظرية البنائية لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا لصالح تطبيق مبادئ النو 
 البنائية. 
أدت التغييرات في نطاق التربية الرياضية Olson, Steel & Laidlaw,2016)  )دراسةو 

الصحة في استراليا باستخدم نهج و ضة اإجراء مراجعة في درجات التعليم لمعلمي الري إلىالصحة و 
الصحة عن هذه التغييرات، و ياضة رات معلمي الر و معرفة تص إلىعي، حيث هدفت هذه الدراسة و ن
حيث ركزت على أهمية اكتساب  ،أفكارهم  لعدة مالحظاتو قد أشارت اهتمامات المعلمين الخاصة و 

التي تركز على النظريات و  ،يشار إليها أيضا بالتعلم الحركي( في درجتهم الجامعيةو المهارات )
التحليل  إلىاستندت النتائج و ة، المهارت الحسيو ي عليها حركة التعلم و الممارسات التي تنطو 

صحة قبل الخدمة في إحدى و معلم تربية رياضية  71نة من و عات مكو عي ألربعة مجمو ضو الم
رة زيادة النشاط البدني و ضر و أهمية اكتساب المهارات  إلىيشير تحليل النتائج و  ،الجامعات االسترالية

مناهج الدراسية السابقة على خطة يات متناقضة في و لأو ن التركيز على الكفاءة أنها بذلك و د
ذلك لرصد و  ،مزيد من األبحاثو  ،د حاجة القتراحات جديدةو جو مما يدل على  ،الصحةو الرياضة 

 الصحة قبل الخدمة على المناهج.و مالحظات معلمي الرياضة 
ة، وذلك إدراكا هذه الدراس( Leary, Wattison. Edwards & Bryan,2014أجرى )و 

 هدفتو  ،الممارسة ال تزال مشكلة في إعداد معلمي التربية البدنيةو بين النظرية  ةو أن الفجمنهم إلى 
 لتعليم الجمباز أثناء jigsaw learningن و استكشاف ثالثة طالب جامعيين يستخدم إلىالدراسة 

 ن تحديد تلك القضايا التي نشأت باستخدامو ل الباحثو احو جه التحديد، و ي على و مرحلة التعليم الثان
 لجمعو  ،أثناء التنسيبو النظر في كيفية معالجة هذه المشكالت بفعالية قبل و  ،تيجية التعلم هذهستراا

 التالميذ.بطاقات تعليقات و ن مالحظات األصدقاء و البيانات استخدام الباحث

http://journals.sagepub.com.ezlibrary.ju.edu.jo:2048/author/Steel%2C+Kylie
http://journals.sagepub.com.ezlibrary.ju.edu.jo:2048/author/Steel%2C+Kylie
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 عالقاتهمو  الدنيا التعليمية قدراتهمو  دةو المحد العملية التالميذ قدرة أن النتائج ضحتو أ
 سد في للمساعدةو  ،للتعليم المجزء للمهارة الطالب استخدام على أثرت للمشاكل ببةالمس االجتماعية

 ن و المراقب المعلمينو  الطالبو  التدريس هيئة أعضاء ينظر بأن صىو ي ،التطبيقو  النظرية بين ةو الفج
 بكفاءة؛ االجتماعية المهارات تعليم على ن و قادر  الطالب أن ضمان ؛ للتالميذ شامل يرو تط إلى

 في النظر ،األمر لزم إذاو  ،المناسبة التعلم مصادر إعداد على ن و قادر  الطالب أن على أكيدالتو 
 .يةو الثان المدارس في اقفو الم خالل األخرى  التعلم استراتيجيات استخدام
اجبات المرتبطة بأداء معلم و ال إلىالتعرف  (AlHayek&Ammor2014)هدفت دراسة و 

 إلىجهة نظرهم في األردن، باإلضافة و دة الشاملة من و ي ظل الجالتربية الرياضية لتنفيذ المنهج ف
 إلىاالختالفات التي تعزى  إلىالتعرف و المعلمات، و بين المعلمين  ا  قو التعرف فيما إذا كانت هناك فر 

صفي و استخدم الباحثان المنهج الو  ،لطبيعة المدرسة أولخبرتهم  أونها و المرحلة التدريسية التي يدرس
زعة و ( فقرة م11صمم الباحثان استبانة ضمت )و معلمة و ( معلم 561لعينة من )نت او حيث تك

جد و أظهرت النتائج أنه ال تو  ،دة الشاملةو اجبات مرتبطة باألداء في ظل الجو ي على خمسة أو بالتس
 إلىاجبات المرتبطة باألداء تعزى و ل الو ق ذات داللة إحصائية بين معلمي التربية الرياضية حو فر 

ق ذات داللة إحصائية بين معلمي التربية و جد فر و راتهم التدريسية، بينما ظهر أنه تاختالف خب
كذلك لطبيعة و اختالف المرحلة التدريسية  إلىاجبات المرتبطة باألداء تعزى و ل الو الرياضية ح

 المؤسسات التعليمية.

ى تنفيذ امل التي تؤثر علو العو ف األسباب تعر  هدفت إلى  (Azab,2006) في دراسة أجراهاو 
ضع و يمية لو دراسة تق إلىصل و الت إلىباإلضافة  ،درس التربية الرياضية في المرحلة األساسية

قد و  ،صفيو قد استخدم الباحث المنهج الو  ،المعالجات العلمية الصحيحة المؤثرة على تنفيذ الدرس
عددهم و لكرم و شملت عينة البحث على مدرسي بعض المدارس األساسية المنتظمين في محافظة ط

يمها من قبل الباحث لجمع البيانات الخاصة و تم استخدام استبيان تم تقو مدرسة، و ( مدرس 61)
من قبل  ا  كبير  أن هناك إقباال   إلىصل الباحث و تو  ،رأو التي تضمنت خمسة محو بمشكلة البحث 

 إلىارس افتقار أغلب المد إلىصل أيضا و الطلبة للمشاركة في فعاليات درس التربية الرياضية كما ت
ى الدرس غير متالئم مع و محت إلىباإلضافة  ،رية لتنفيذ الدرسو األجهزة الضر و ات و األدو اإلمكانات 

رات و جد أن هناك حاجة من قبل المدرسين إلقامة دو كما  ،دة في أغلب المدارسو جو اإلمكانات الم
 تأهيلية لهم.و يرية و تط



 د. بسام مسمار، دعاء المراعية                     ........مدى تطبيق معلمي التربية الرياضية لنظريات التعلم في

099 

م بالنظرية البنائية، و علمي العلدرجة معرفة مإلى تعر ف دراسة هدفت  (Awad,2005)أجرى 
نت عينة الدراسة من جميع و تكو أثرهما في تحصيل طلبتهم، و درجة ممارستهم للتدريس القائم عليها، و 

طلبة الصف و معلمة، و ( معلم 61البالغ عددهم)و م للصف الثامن في محافظة مأدبا و معلمي العل
استخدم و طالبة. و ( طالب 7125الغ عددهم )البو ن و الثامن في المحافظة اللذين يدرسهم هؤالء المعلم

أداة مالحظة و ى معرفة المعلمين بالنظرية البنائية، و سئلة الدراسة اختبار مستالباحث لإلجابة عن أ
حدة و م، كما استخدم الباحث اختبار تحصيلي في الو لكشف الممارسات التدريسية لمعلمي العل

 م للصف الثامن.و الثامنة من كتاب العلو السابعة 
سط من المعرفة بالنظرية و ى متو م لديهم مستو من معلمي العل %11أظهرت النتائج أن و 

لديهم معرفة منخفضة بها، كما أظهرت  %71مو لديهم لديهم معرفة مرتفعة بها،  %71والبنائية 
 ،حد ما إلىسطة و ن التدريس القائم على البنائية بدرجة متو م يمارسو أن معلمي العل إلىالنتائج 

سطي تحصيل الطلبة الذين درسهم و ذات داللة إحصائية بين مت ا  قو النتائج أن هناك فر أشارت و 
معرفة منخفضة بالنظرية البنائية لصالح طلبة المعلمين  وون ذو معلمو معرفة مرتفعة وو ن ذو معلم

سطي و ق ذات داللة إحصائية بين متو د فر و جو  إلىأشارت النتائج و ي المعرفة المرتفعة، كما و ذ
ي و نه بدرجة منخفضة لصالح الطلبة المعلمين ذو ن يمارسو طلبة الذين درسهم معلمتحصيل ال

 الممارسة المرتفعة.
م عن نظريات و رات معلمي العلو استقصاء تص إلىدراسة هدفت  (Al Doulat,2005)أجرى 

يل قام الباحث بتحلو كيفية اكتسابهم لنظرياتهم التدريسية، و عالقتها بممارساتهم التعليمية و التعلم 
ثائق أداء المعلمين المشاركين، كما تم مالحظة عدد من الحصص الصفية لدى ستة معلمين و 

قد أظهرت نتائج و التعليم في محافظة عمان، و م في مديرتيين من مديرات التربية و ن العلو يدرس
بينما لم يظهر الخمسة  ،اضحة عن نظريات التعلمو رات و احدا فقط أظهر تصو الدراسة أن معلما 

رات نظريات التعلم قد انعكس على و عدمه لتص أوأن امتالكهم و رات تذكر، و ن أية تصو ر اآلخ
احدا قد اكتسب نظريته التدريسية من خالل معرفته لمبادئ و كما أن معلما  ،ممارساتهم التعليمية

 الزمالة المهنية.و ها من خالل التقليد و ن فقد اكتسبو نظريات التعلم، أما اآلخر 
ن فهم المعلمين قبل و صف كيف يتكو  إلى( بدراسة هدفت Brimijoin,2002ن )و قام بريمج

نت عينة الدراسة من معلم قبل الخدمة و تكو كيف يتم تأكيدها، و االرتقاء بالخدمة التعليمية، و الخدمة 
تم جمع البيانات من و  ،رو معلم في أثناء الخدمة درسا الصف الخامس األساسي لمدة أربعة شهو 
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( مشاهدات 5)و( مقابالت 4)و( مشاهدات صفية للمعلم قبل الخدمة 2)وت ( مقابال2خالل إجراء )
قد لخصت نتائج التحليل و  ،ثائق لكل مشاركو تحليل ثالثة و د في الخدمة، و جو صفية للمعلم الم

الفهم ألساليب و أن معتقدات المعلمين و رة التطبيق الديناميكي لمبدأ تغير األساليب في التعليم، و بضر 
 يم بشكل مستمر.و اتباع طرق تقو التعليم و ممارسات فعلية في التعلم  إلىة ترجمت التعلم المتبع

ممارسات المعلمين  إلى( دراسة هدفت التعرف Al Sageer & ALNassar,2002أجرى )
فقد تم  ،صفيو لتحقيق هذا الهدف استخدم الباحثان المنهج الو  ؛ء نظريات التعلمو التدريسية في ض

قد و معلما لجمع البيانات الخاصة بالدراسة،  511ائية مؤلفة من و عش زيع استبانة على عينةو ت
النظرية البنائية أكثر من النظريات  إلىأظهرت نتائج الدراسة استناد ممارسات المعلمين التدريسية 

ي المؤهالت األعلى و قا ذات داللة إحصائية بين المعلمين ذو كما أظهرت نتائج الدراسة فر  ،األخرى 
س فيما يتعلق بالنظرية المعرفية و ريو ي المؤهالت األقل من البكالو المعلمين ذو س و ريو من البكال

أما فيما يتعلق بمتغير المرحلة التعليمية، فلم  ،سو ريو ي المؤهالت أعلى من البكالو لصالح المعلمين ذ
أخيرا أظهر متغير التخصص و  ،ء نظريات التعلمو يكن له أثر يذكر على ممارسات المعلمين في ض

معلمي و الفنية من جهة و ق بين معلمي التربية البدنية و عات، حيث جاءت الفر و قا بين المجمو فر 
 االجتماعيات من جهة أخرى فيما يتعلق بالنظرية البنائية لصالح معلمي االجتماعيات. 

ير مهني للمعلمين على و ( التي استهدفت تقصي أثر برنامج تطLiptak,2000) وفي دراسة
ا في هذه الدراسة و عينة من عشرة معلمين شارك خالل انتقاءتهم التعليمية، من ممارساو معتقداتهم 

النظرية البنائية في و كية و اصفات النظرية السلو ا خالله على مو ا لبرنامج تدريبي اطلعو ا قد خضعو كان
ار المشترك، و ب االستقصاء العلمي من خالل السماح للمعلمين بالحو استخدم الباحث أسلو  ؛التعلم

كان الباحث قد حدد معتقدات و مفاهيم مشتركة،  إلىصل و البدائل بهدف التو االقتراحات  عرضو 
عمل و  ،المناقشةو ار و ر ستة أشهر من الحو بعد مر و ممارسات المعلمين العشرة قبل هذا البرنامج و 

بعد تحليل و مقابالت، و مالحظات و ر حصص صفية و مات من خالل حضو الباحث على جمع المعل
ممارسات المعلمين لصالح المنحى و حماسا في معتقدات و سا و أن هناك تغيرا ملم إلى صلو البيانات ت

استنتج الباحث أن منح المعلمين فرصا في تعلم طرق تعليم جديدة يزيد من و  ،البنائي في التعلم
 ن بذلك.و ضو إقصاء الطريقة التقليدية عندما يفو قدرتهم على اتخاذ القرارات الناجحة، 

مدى فهم المعلمين ألفكار النظرية البنائية، إلى تعر ف دراسة هدفت  (Roy,2000)أجرى و 
تتبع الباحث خالل هذه الدراسة ثمانية معلمين و كيف يؤثر هذا الفهم في ممارساتهم الصفية، و 
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المقابلة لمدة خمسة أشهر، و ب المالحظة و الثاني األساسيين مستخدما أسلو ل و ن الصفين األو يعلم
ن أن البنائية و نهم يعتقد، حيث إن فهما خاطئا للبنائيةو أن المعلمين يحمل أظهرت نتائج الدراسةو 

اجه المعلمين في و بات تو ليست نظرية في التعلم، كذلك تبين الدراسة أن هناك صعو طريقة تعليم 
 د بالبنائية، حيث أن فهمها كان يشكل حافزا لتعلم المزيد عنها.و فهمهم للمقص

ى أداء معلمي التربية الرياضية في و مستإلى تعر ف هدفت بدراسة   (Abu Alzit,1997)قام
جهة نظر المشرفين و ذلك من و مدى امتالكهم للكفايات األدائية لعملية التدريس، و محافظة جنين 

نت عينة و تكو ، الخبرةو المؤهل العلمي و ع االجتماعي و المعلمين ألنفسهم تبعا لمتغيرات النو يين و الترب
ذلك لجمع و يرها و تطو استخدم الباحث استبانة قام بتصميمها و  ،مةمعلو معلم  511الدراسة من 

يين و جهة نظر المشرفين التربو ى األداء الكلي للمعلمين من و أظهرت النتائج أن درجة مستو  ،البيانات
أن هناك عالقة ارتباطية إيجابية و درجة أداء قليلة، و حت بين درجة أداء كبيرة أو المعلمين ألنفسهم تر و 

 يم المعلم العام ألدائه . و بين تقو م العام للمشرف ألداء المعلم يو بين التق
ي ألداء و يم المشرف التربو ق ذات داللة إحصائية بين تقو د فر و جو أظهرت النتائج عدم و 

المؤهل و ع االجتماعي و يم المعلم العام ألدائه على مجاالت الدراسة تعزى لمتغيري النو بين تقو  ،المعلم
التي تتضمن و ق ذات داللة إحصائية بين مجاالت الدراسة و د فر و جو ج عدم أظهرت النتائو العلمي، 

 ،يم( تعزى لمتغير الخبرةو سائل،التقو الو )األهداف، التخطيط، الممارسات التعليمية التعلمية، األساليب 
 51يلة أكثر من و المهني لصالح أصحاب الخبرة الط وق دالة إحصائيا لمجال النمو بينما جاءت الفر 

ق دالة إحصائيا لمجاالت الدراسة و د فر و جو عدم و جهة نظر المعلمين أنفسهم، و ن ات مو سن
المتضمن: )األهداف، التخطيط، الممارسات التعليمية التعلمية( تعزى لمتغير الخبرة بينما جاءت و 

يم( و سائل، التقو الو المهني، األساليب  والتي تتضمن )النمو ق دالة إحصائيا لمجاالت الدراسة و الفر 
 يين.و جهة نظر المشرفين التربو ات من و سن51يلة أكثر منو ح أصحاب الخبرة الطلصال

 التعليق على الدراسات السابقة:
لتعلم في درس لم تغطي الدراسات السابقة مدى تطبيق معلمي التربية الرياضية لنظريات ا .5

 ( Sholi,2016()Al Sageer & ALNassar,2002ستثناء دراسة )التربية الرياضية با
 صفي.و بية الدراسات استخدمت المنهج الغال .7
 االستبيان.و المالحظة و ات جمع البيانات مثل المقابلة و ع أدو تن .5
 ياتها المختلفة في الدراسات السابقة من المعلمين.و المتغيرات المستقلة المستخدمة بمست .6
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 أهم ما استفادت منه الباحثة من هذه الدراسات مايلي:و 
 البيانات. سائل جمعو المساعدة في اختيار  .5
 اختيار عينة الدراسة. .7
 تحديد المنهج المستخدم. .5
 ة.و النتائج المرج إلىل و صو انتقاء أفضل األساليب للمعالجة اإلحصائية لل .6
 مناقشة النتائج.و عرض  .1
 قد تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بما يلي:و 

لتعلم في ية لنظريات اعلى مدى تطبيق معلمي التربية الرياضإلى تعر ف تسعى هذه الدراسة 
صفي كما في الدراسات و استخدام المنهج ال إلىي مدينة معان، باإلضافة درس التربية الرياضية ف

كية و لكن هذه الدراسة اهتمت بالتعرف على مدى تطبيق المعلمين لنظريات التعلم )السلو  ،السابقة
مدى تطبيق  إلىن التعرف يث إذلك تبعا لعدة متغيرات حددت سابقا، حو البنائية( و الجشطلت و 
 ممارسة المعليمن لنظريات التعلم جانب مهم يجب أن يعطى مساحة كبيرة من األهمية.و 

 منهج الدراسة:
 أهدافها.و مته لطبيعة الدراسة صفي، نظرا لمالءو تم استخدام المنهج ال

عينة الدراسة:و مجتمع   
مية التابعة لمديرية تربية و الحكن مجتمع الدراسة من معلمي التربية الرياضية في المدارس و تك

ظرا لصغر حجم مجتمع الدراسة نو  ،7152/7152( للعام الدراسي 51البالغ عددهم )و منطقة معان، 
 ن عينة الدراسة هي مجتمعها الكلي.و رتأى الباحثان أن تكفقد ا

 زيع أفراد عينة الدراسة.و ( ت5ل )و يبين الجدو 

زيع أفراد عينة الدراسةو ت (1ل)والجد  
دالعد  المتغيرات 
51 
1 

 انثى
ع االجتماعيو الن ذكر  

2 
2 

 المرحلة األساسية العليا
دراسيةالمرحلة ال أكثر من مرحلة  

2 
1 
5 

اتو سن 1 -5  
اتو سن 4-51  

سنة فأكثر55  
 الخبرة التدريسية

عو المجم 51   
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 أداة الدراسة:
الدراسات و علمية المراجع الو  األدب النظري  المصادر ضمن ن على عدد منيطالع الباحثابعد 

 .AlSageer) (ALDoulat,2005) (Abu Alam,2010) (Sholi,2016) ذات العالقة
ALNassar, 2002 )لقياس مدى تطبيق معلمي التربية الرياضية ستبانة االتصميم بالباحثان  قام

 وقد اشتملت على قسمين على النحو لنظريات التعلم في درس التربية الرياضية في مدينة معان، 
 تي:اآل

المرحلة  ،ع االجتماعيو تشمل: النو  ،مات الديمغرافية للمستبينو يتعلق بالمعل :لوالقسم ال 
 ، الخبرة التدريسية.دراسيةال

 تطبيق معلمي التربية الرياضية لنظريات التعلم  :القسم الثاني
نظرية  تثالثة مجاالزعة على و ( م77الباحثان بتصميم فقرات عددها ) لمعرفة ذلك قامو 

 ،( فقرات2نظرية التعلم البنائية )و ( فقرات 2) نظرية التعلم الجشطلتو ( فقرات 2كية )و تعلم السلال
افق و م ،( درجات1افق بدرجة كبيرة)و التالي: م والباحثان المقياس الخماسي على النح قد استخدمو 
 .احدةو  درجة كبيرة درجةبافق و ، غير مانافق درجتو ( درجات، غير م5( درجات، محايد )6)

 صدق الداة:
( من أعضاء 2بلغ عددهم )و تم التأكد من صدق األداة بعد عرضها على عدد من المحكمين 

مة الفقرات لطبيعة الدراسة ءل مالو ذلك إلبداء الرأي حو  ؛األردنيةهيئة التدريس في الجامعات 
 .اإلضافةو قد تم إجراء التعديالت الالزمة بالحذف و  ،حو ضو الو الصياغة و سالمة اللغة و 

 ثبات الداة:
 ،نباخ ألفاو تم الكشف عن ثبات األداة من خالل احتساب المعامل اإلحصائي للثبات كر 

 تي يبين معامل الثبات لكل مجال من مجاالت الدراسة.ل اآلو الجدو 

 تطبيق معلمي التربية الرياضية لنظريات التعلم في درس التربية الرياضية نتائج ثبات مجاالت (2ل)والجد
 نباخ الفا(و كر )باسلوب 

 نباخو قيمة الفا كر  عدد الفقرات المجال الرقم
 0.741 7 كيةو نظرية التعلم السل 5
 0.703 8 نظرية التعلم الجشطلت 7
 0.812 7 نظرية التعلم البنائية 5
 0.854 22 الكلي للنظريات 
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 جاالت( ان المجاالت تتمتع بقيم اتساق داخلي بدرجة عالية حيث بلغت لم7ل )و يبين الجد
بلغت كما  1.216تطبيق معلمي التربية الرياضية لنظريات التعلم في درس التربية الرياضية ككل 

 1.2557ونظرية تعلم الجشطلت  لمجال 1.215وكية و لنظرية التعلم السل 1.265الثبات  قيم
تشير و اسة كافية الغراض مثل هذه الدر و تعد جميع هذه القيم مناسبة و  ،التعلم البنائية لمجال لنظرية

 قيم ثبات مناسبة. إلى
 :إجراءات جمع البيانات

 التالي: وكانت إجراءات جمع البيانات على النح
التأكد من و افقة بعقد اجتماع لمعلمي التربية الرياضية ليتم شرح نظريات التعلم لهم و أخذ الم .5

 معرفتهم لها.و مدى استذكارهم لها 
 جتماع.ع من عقد االو ينة الدراسة بعد أسبزيع األداة على جميع أفراد عو ت .7
 أنها لغايات البحث العلمي فقط.و شرح هدف الدراسة لمعلمي التربية الرياضية  .5
 ضيح طريقة تعبئة فقرات األداء.و ت .6
 إجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة.و من ثم تفريغ البيانات و ، كاملة تم جمع االستبانات .1

 متغيرات الدراسة:
 ستقلة: المتغيرات الم

 أنثى( ،ع االجتماعي )ذكرو الن .5
 )األساسية العليا، أكثر من مرحلة( دراسيةالمرحلة ال .7
 (أكثرف 55 ،اتو سن 51-4 ،اتو سن 1-5)الخبرة التدريسية  .5

 المتغيرات التابعة:
نظرية التعلم و كية و التربية الرياضية على المجاالت الثالث نظرية التعلم السل ياستجابات معلم

 ية التعلم البنائية(.نظر و الجشطلت 
 المعالجة اإلحصائية: 

تغيرات التي تعتمد عليها الدراسة باستخدام مالو التساؤالت و الباحثان بناء على األهداف  قام
 التالية:سائل اإلحصائية و ال

 سطات الحسابيةو المت
 االنحرافات المعيارية
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 ختبار )ت(ا
 األحادي. تحليل التباين

 سطات الحسابية كاآلتي:و الحكم للمتقام الباحثان بتقسيم معيار و 
 ن )منخفض(و فما د -  55,7
 سط( و ) مت    42,5 – 56,7
 ) مرتفع (        1 – 42,5

 مناقشتها:و عرض النتائج 
 النتائج اآلتية: إلىصل و بعد أن قام الباحثان بجمع البيانات من خالل أداة الدراسة تم الت

طبيق معلمي التربية الرياضية لنظريات التعلم في ل: ما مدى تو النتائج المتعلقة بالسؤال األ
 درس التربية الرياضية

تبعا لمجاالت  ،االنحرافات المعياريةو سطات و لإلجابة عن هذا السؤال فقد استخدم الباحثان المت
 ضح ذلك.و ( ي5ل )و الجدو الفقرات التابعة لها و الدراسة 

تطبيق معلمي التربية الرياضية  لمجاالت مجاالتاالنحرافات المعيارية و  المتوسطات الحسابية (3ل )وجد
 مرتبة ترتيبًا تنازلياً  لنظريات التعلم في درس التربية الرياضية

 الرتبة ى و المست الهمية النسبية االنحراف المعياري  سط الحسابيو المت المجال الرقم
 1 مرتفعة 81.2 0.47 4.06 نظرية التعلم البنائية 1
 2 مرتفعة 80.0 0.33 4.00 ةكيو نظرية التعلم السل 2
 3 سطةو مت 70.0 0.41 3.50 نظرية التعلم الجشطلت 3
  مرتفعة 77.0 0.29 3.85 الكلي للنظريات 

درجة تطبيق معلمي التربية الرياضية لنظريات التعلم في درس ( أن 5ل )و يالحظ من الجد
جاء و  ،(22.1همية نسبية )( بأ5.21سط الحسابي )و ، إذ بلغ المتمرتفعةكانت  التربية الرياضية

 ،(5.11 – 6.14سطات الحسابية بين)و حت المتأو إذ تر  ،مرتفعةو ة سطو متبين ى المجاالت و مست
 ،(25.7أهمية نسبية )و ( 6.14سط حسابي)و بمت نظرية التعلم البنائيةلى مجال و جاء في الرتبة األو 
( بأهمية نسبية 5.11)سط حسابي و بمت ل نظرية تعلم الجشطلتفي المرتبة األخيرة جاء مجاو 
تطبيق معلمي التربية الرياضية لنظريات التعلم في درس التربية قد تم تحليل مجاالت و  (21.1)

 التالي: وذلك على النحو فقا  لفقراتها و  الرياضية
ال االنحرافات المعيارية، لمجو سطات الحسابية، و تم حساب المت: كيةو نظرية التعلم السل ال: مجالأو 

 ( يبين ذلك.6ل )و الجدو كية و السل نظرية التعلم
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 كية مرتبة تنازلياو النحرافات المعيارية لفقرات مجال نظرية التعلم السلو سطات الحسابية و المت (4ل)والجد
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

الهمية 
 الرتبة المستوى  النسبية

 5 مرتفعة 93.4 0.62 4.67 .فعالة في التدريس التعزيز أداة أعتقد أن  4
، على تحفيز تقديم الثناءأعمل من خالل  5

 7 مرتفعة 92.0 0.51 4.60 التعلم.التالميذ على 

تتناسب ي أقدم للطالب المادة المناسبة الت 2
 5 مرتفعة 88.0 0.74 4.40 ومستوى نموه من جميع النواحي

أحدد األهداف السلوكية قبل أن أبدأ بعملية  1
 6 مرتفعة 80.0 0.76 4.00 .التدريس

أتأكد من حدوث التعلم من خالل قياس التغير  7
 1 متوسطة 72.0 0.63 3.60 .في أداء المتعلم

أقوم بتطبيق المهارة وأداء النموذج أمامهم، ثم  6
 4 متوسطة 70.6 0.92 3.53 .أطلب منهم أن يقوموا هم بأدائها

 خطوات متسلسلة قصيرة إلىالمهارة أقوم بتقسيم  5
 2 متوسطة 64.0 0.86 3.20 .من أجل تفعيل التعلم

  مرتفعة 80.0 0.33 4.00 السلوكية التعلم نظرية 
سط و كان مرتفعا، إذ بلغ المت كيةو السل التعلم نظرية مجال ى و مست ( أن6ل)و يالحظ من الجد

 مرتفع، إذو  سطو ى فقرات المجال بين متو جاء مستو  ،(21.1) بأهمية نسبية( 6.11الحسابي )
هي و ( 4لى الفقرة )و جاءت في الرتبة األو  ،(5.71 –6.42سطات الحسابية بين )و حت المتأو تر 
جاءت و ( 15.6) وبأهمية نسبية( 6.42سط حسابي )و " بمتأداة فعالة في التدريس أعتقد أن التعزيز"

تفعيل  ات متسلسلة قصيرة من أجلو خط إلىالمهارة م بتقسيم و أقهي " و ( 5في الرتبة األخيرة الفقرة )
 (.46.1( بأهمية نسبية )5.71سط حسابي )و " بمت.التعلم

لمجال االنحرافات المعيارية، و سطات الحسابية، و المت حساب مت :الجشطلتثانيا: نظرية التعلم 
 .( يبين ذلك1ل )و الجدو نظرية التعلم الجشطلت  تحليل
 التعلم الجشطلت مرتبة تنازلياً  ريةنظ لفقرات مجال االنحرافات المعياريةو سطات الحسابية و المت (5ل )وجد
سط و المت الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

الهمية 
 الرتبة ى و المست النسبية

ات التعليمية و أبدأ بتدريس التالميذ الخط 5
 5 مرتفعة 77.4 0.74 3.87 الفنيةلمساعدتهم على تنظيم أفكارهم.و 

 اتو م بمساعدة التالميذ على إدراك الخطو أق 4
 7 سطةو مت 72.0 0.63 3.60 .الفنية للمهارة مـن خالل تنظيم عملية التدريس

المهارة المقررة  إلىا و أساعد التالميذ على أن ينظـر  1
 5 سطةو مت 70.6 0.64 3.53 .عو ضو ل المو على أنها مرتبطة بخـبراتهم السابقة ح

أعطي الطالب المهارة بالطريقة الكلية حتى  2
 5 سطةو مت 70.6 0.99 3.53 حليلها.وتيتسنى له إدراكها 

 1 سطةو مت 69.4 1.06 3.47ن التعلم أكثر فعالية عندما أدرب التالميذ على و يك 6
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سط و المت الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الهمية 
 الرتبة ى و المست النسبية

 .مهارات التفكير المختلفة، مثل مهارة حل المشكالت
أساعد التالميذ على تـشكيل بنـاء معرفي لدى الطالب  7

 4 سطةو مت 68.0 0.51 3.40 .من خالل المفاهيم المتعلقة بالمهارة المقررة

 إلىا بأنفسهم و صلو أمنح الفرصة للتالميذ كي يت 5
 2 سطةو مت 66.6 0.82 3.33 تقييم األداء. أوإكتشاف األخطاء 

2 
أساعد التالميذ على التعلم بشكل أفضل من 

خالل إتاحة الفرصـة لهم لالعتماد على خبراتهم 
 السابقة.معارفهم و 

 2 سطةو مت 65.4 0.59 3.27

  سطةو مت 70.0 0.41 3.50 ة التعلم الجشطلتنظري 
سطا، إذ بلغ و كان مت الجشطلت التعلم نظرية مجال ى و ( أن مست1ل )و من الجد يالحظ

، مرتفعو  سطو ى فقرات المجال بين متو جاء مستو  ،(21.1) بأهمية نسبية( 5.11سط الحسابي )و المت
هي و ( 5لى الفقرة )و الرتبة األ جاءت فيو  ،(5.72 –5.22سطات الحسابية بين )و حت المتأو إذ تر 

سط حسابي و " بمتالفنية لمساعدتهم على تنظيم أفكارهم.و ات التعليمية و أبدأ بتدريس التالميذ الخط"
أساعد التالميذ على هي "و ( 2جاءت في الرتبة األخيرة الفقرة )و  ،(22.6بأهمية نسبية )و ( 5.22)

سط و " بمتالسابقة.معارفهم و تماد على خبراتهم التعلم بشكل أفضل من خالل إتاحة الفرصـة لهم لالع
 (.41.6( بأهمية نسبية )5.72حسابي )

لمجال االنحرافات المعيارية، و سطات الحسابية، و حساب المت مت :البنائية التعلم نظرية ثالثا: مجال
 .( يبين ذلك4ل )و الجدو  البنائية التعلم نظرية
 مرتبة تنازلياً  البنائية التعلم نظرية لفقرات مجال عياريةاالنحرافات المو سطات الحسابية و المت (6ل )وجد
سط و المت الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

الهمية 
 الرتبة ى و المست النسبية

6 
الرضا عن و ر التالميذ باالرتياح و أعتقد بأن شع

النفس ال يقل أهمية عن تدريسهم المهارات 
 الرياضية.

 5 مرتفعة 92.0 0.51 4.60

العاطفي ال و االجتماعي  وأعتقد بأن تعزيز النم 7
 7 مرتفعة 89.4 0.83 4.47 يقل أهمية عن األداء البدني.

مساعدا  على و ن مسهال  و أعمل على أن أك 1
 7 مرتفعة 89.4 0.64 4.47 .مقدما  للمعرفة أولـيس ناقال  و عملية التعلم، 

5 
أثق في قدرات التالميذ لمساعدتهم على تحديد 

عية التعلم و نو اختيار طريقة و افهم الخاصـة، أهـد
 .تبعا  لذلك

 6 مرتفعة 80.0 1.20 4.00

م بتدريب الطالب على التعامل مع الخطأ و أق 4
 1 مرتفعة 76.0 0.77 3.80 ة في اتجاه المعرفة الصحيحة.و كخط

 4 سطةو مت 73.4 0.72 3.67أعمل على أن يشتمل التعلم على خبرات تساعد  5
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سط و المت الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الهمية 
 الرتبة ى و المست النسبية

ي، جـدانو المعرفي، ال و)النم وعلـى النم
 .الحركـي، االجتماعي( للتالميذ

أساعد الطالب على التكيف مع معطيات  2
 2 سطةو مت 68.0 0.63 3.40 خصائص البيئة المحيطة.و 

  مرتفعة 81.2 0.47 4.06 نظرية التعلم البنائية 
سط و ا، إذ بلغ المتكان مرتفع البنائية التعلم نظريةل مجا ى و ( أن مست4ل )و من الجد يالحظ  

مرتفع، إذ و  سطو ى فقرات المجال بين متو جاء مستو  ،(25.7) بأهمية نسبية( 6.14الحسابي )
هي و ( 6لى الفقرة )و جاءت في الرتبة األو  ،(5.61 –6.41سطات الحسابية بين )و حت المتأو تر 
المهارات الرضا عن النفس ال يقل أهمية عن تدريسهم و ر التالميذ باالرتياح و أعتقد بأن شع"

( 2جاءت في الرتبة األخيرة الفقرة )و  ،(17.1بأهمية نسبية )و ( 6.41سط حسابي )و " بمتالرياضية.
سط حسابي و " بمتخصائص البيئة المحيطة.و أساعد الطالب على التكيف مع معطيات هي " و 
 .(42.1( بأهمية نسبية )5.61)

ية في تطبيق معلمي التربية ئة إحصاق ذات داللو جد فر و المتعلقة بالسؤال الثاني: هل ت النتائج
المرحلة و ع االجتماعي، و النة الرياضية تعزى لمتغيرات )س التربيو ريات التعلم في در ظالرياضية لن

 ؟الخبرة التدريسية(و ، دراسيةال
استجابات  االنحرافات المعيارية،و الحسابية،  سطاتو تم حساب المت ع االجتماعي:و ال: متغير النأو 

تطبيق معلمي التربية الرياضية لنظريات التعلم في درس التربية مجاالت راسة على أفراد عينة الد
 ( يبين النتائج.2ل )و الجدو ، ع االجتماعيو النتبعا  لمتغير  الرياضية

معلمي التربية الرياضية لنظريات  تطبيقمجاالت سطات و ق بين متونتائج اختبار "ت" للفر  (7ل )والجد
 ع االجتماعيو تبعًا لمتغير الن ياضيةالتعلم في درس التربية الر 

ع و الن المجال
سط و المت العدد االجتماعي

 الحسابي
االنحراف 
ى و مست قيمة ت المعياري 

 الداللة
 0.34 3.96 10 أنثى 0.495 0.70 0.33 4.09 5 ذكر كيةو نظرية التعلم السل

 0.42 3.50 10 أنثى 0.998 0.01 0.41 3.50 5 ذكر نظرية التعلم الجشطلت
 0.56 4.01 10 أنثى 0.536 0.482 0.25 4.14 5 ذكر نظرية التعلم البنائية

 0.31 3.82 10 أنثى 0.613 0.51 0.29 3.91 5 ذكر الكلي للنظريات
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ى الداللة و ق ذات داللة إحصائية عند مستو د فر و جو عدم  إلى( 2ل )و تشير النتائج في الجد
(α≤ 1.11بين مت ) طبيق معلمي التربية الرياضية لنظريات التعلم في درس تمجاالت سطات و

 .ع االجتماعيو النالتربية الرياضية تبعا  لمتغير 
ستجابات أفراد ال االنحرافات المعياريةو سطات الحسابية، و حساب المت مت :الدراسيةالمرحلة ثانيا: 

في درس التربية معلمي التربية الرياضية لنظريات التعلم  مجاالت تطبيقعينة الدراسة على 
 ( يبين النتائج.2ل )و الجدو  ،المرحلة التدريسيةتبعا  لمتغير  الرياضية

معلمي التربية الرياضية لنظريات  تطبيقمجاالت سطات و ق بين متونتائج اختبار "ت" للفر  (8ل )والجد
 تبعًا لمتغير المرحلة التدريسية التعلم في درس التربية الرياضية

سط و المت العدد يةدراسالمرحلة ال المجال
 الحسابي

االنحراف 
ى و مست قيمة ت المعياري 

 الداللة
 0.18 3.94 7 من مرحلة أكثر 0.520 0.66 0.42 4.05 8 المرحلة العليا كيةو نظرية التعلم السل

نظرية التعلم 
 الجشطلت

 0.41 3.54 7 من مرحلة أكثر 0.763 0.30 0.43 3.47 8 المرحلة العليا
 0.47 4.16 7 من مرحلة أكثر 0.437 0.80 0.49 3.96 8 المرحلة العليا لم البنائيةنظرية التع

 0.27 3.88 7 من مرحلة أكثر 0.754 0.32 0.33 3.83 8 المرحلة العليا الكلي للنظريات
ى الداللة و ق ذات داللة إحصائية عند مستو د فر و جو عدم  إلى( 2ل )و تشير النتائج في الجد

(α≤ 1.11 )تطبيق معلمي التربية الرياضية لنظريات التعلم في درس مجاالت سطات و بين مت
 .المرحلة التدريسيةالتربية الرياضية تبعا  لمتغير 

 الخبرة التدريسية: ثالثا
تطبيق معلمي التربية الرياضية  سطات مجاالتو االنحرافات المعيارية لمتو سطات الحسابية و المت (9ل )وجد

 تبعًا لمتغير الخبرة التدريسية س التربية الرياضيةو در لنظريات التعلم في 
 االنحراف المعياري  سط الحسابيو المت العدد الخبرة التدريسية 

 كيةو نظرية التعلم السل
 0.16 3.90 7 اتو سن 5-1
 0.48 4.23 5 اتو سن 4-51

 0.14 3.86 3 سنة فأكثر 55

 نظرية التعلم الجشطلت
 0.47 3.45 7 اتو سن 5-1
 0.39 3.53 5 اتو سن 4-51

 0.40 3.58 3 سنة فأكثر 55

 نظرية التعلم البنائية
 0.53 4.08 7 اتو سن 5-1
 0.46 4.09 5 اتو سن 4-51

 0.54 3.95 3 سنة فأكثر 55
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 االنحراف المعياري  سط الحسابيو المت العدد الخبرة التدريسية 

 الكلي للنظريات
 0.30 3.81 7 اتو سن 5-1
 0.30 3.95 5 اتو سن 4-51

 0.34 3.80 3 سنة فأكثر 55
تطبيق معلمي التربية الرياضية سطات و ق ظاهرية بين متو د فر و جو ( 1ل )و من الجد يالحظ

ق و لتحديد فيما إذا كانت الفر و تبعا  لمتغير الخبرة التدريسية  لنظريات التعلم في درس التربية الرياضية
تم تطبيق تحليل التباين  (α≤ 1.11) الداللةى و سطات ذات داللة إحصائية عند مستو بين المت

 ( يبين ذلك:51ل )و الجدو (، one way ANOVAاألحادي )
سطات مجاالت تطبيق معلمي التربية الرياضية لنظريات و نتائج تحليل التباين الحادي لمت (11ل )وجد

 التعلم في درس التربية الرياضية تبعًا لمتغير الخبرة التدريسية
ع و مجم مصدر التباين المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

سط و مت
 المربعات

قيمة 
 ف

ى و مست
 الداللة

نظرية التعلم 
 كيةو السل

 2.13 0.20 2 0.40 عاتو بين المجم
 
 

0.162 
 
 

 0.09 12 1.11 عاتو داخل المجم
  14 1.51 الكلي

نظرية التعلم 
 الجشطلت

 0.12 0.02 2 0.04 عاتو بين المجم
 
 

0.891 
 
 

 0.19 12 2.27 عاتو داخل المجم
  14 2.31 الكلي

نظرية التعلم 
 نائيةالب

 0.08 0.02 2 0.04 عاتو بين المجم
 
 

0.924 
 
 

 0.26 12 3.09 عاتو داخل المجم
  14 3.13 الكلي

 الكلي للنظريات
 0.35 0.03 2 0.07 عاتو بين المجم

 
 

0.712 
 
 

 0.10 12 1.15 عاتو داخل المجم
  14 1.21 الكلي

ى الداللة و داللة إحصائية عند مست ق ذاتو د فر و جو عدم  إلى( 51ل )و تشير النتائج في الجد
(α≤ 1.11بين مت ) تطبيق معلمي التربية الرياضية لنظريات التعلم في درس مجاالت سطات و

بة إذ بلغت و قيمة ت المحس إلىذلك استنادا  و  ،الخبرة التدريسيةالتربية الرياضية تبعا  لمتغير 
كما  ،ذه القيمة غير دالة إحصائيا( للدرجة الكلية حيث تعد ه1.257ى داللة )و بمستو  ،(1.51)

بلغت و  كيةو لمجال نظرية التعلم السل( 1.547ى داللة )و ( بمست7.55بة )و بلغت قيمة ت المحس
ى داللة و ( بمست1.12بلغت )و  طلتلمجال نظرية التعلم الجش( 1.215ى داللة )و ( بمست1.57)
ق ذات داللة و د فر و جو عدم  إلىحيث تشير هذه القيم  ،لمجال نظرية التعلم البنائية( 1.176)

 1.11بة كانت اكبر من و ى الداللة المحسو ن قيم مستأل (α≤ 1.11ى الداللة )و إحصائية عند مست
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 مناقشة النتائج:
س التربية و ريات التعلم في در ظل: ما مدى تطبيق معلمي التربية الرياضية لنو األ السؤال

 الرياضية؟
 ،لى من بين النظرياتو ائية حصلت على الرتبة األ( بأن النظرية البن5ل )و أظهرت نتائج الجد

الباحثان ذلك ألن معلم التربية  وقد يعز و  ،هذا بما يتعلق بمدى تطبيق معلمي التربية الرياضيةو 
صل و بين الجديدة حتى يتو  ،الرياضية يعطي الطلبة الفرصة للربط بين المفاهيم السابقة التي تعلمها

صل و يتيح الفرصة للطلبة للتو جه في األداء و مو هارات، فالمعلم مرشد المو التلميذ للربط بين المفاهيم 
هذا يتفق مع ما ذكره و  ،السليمو داء الصحيح أ الذي حصل في األداء ليرشدهم لألللخط

(Kataiba,2005)  ما تركز عليه النظرية البنائية، فالتعلم  والتلميذ هو أن التفاعل النشط بين المعلم
ر و بحيث يترك الد ،الميسرو المرشد و جه و ر المو خالل أخذ المعلم لد يحدث في هذه النظرية من

بنائها، كما يرى الباحثان أن النظرية البنائية تفتح اآلفاق للمتعلم و صل للمعرفة و الكبير للتلميذ للت
المهاري الحاصل و ر الحركي و من خاللها يستطيع المعلم قياس مدى التطو  ،لتعلم المهارة الحركية

 لف مراحلهم الدراسية.بته بمختلطل
( حيث كان معلم AlDoulat,2005قد جاءت هذه النتيجة مختلفة مع ما جاء في دراسة)و 

 ،اضح عن نظريات التعلم مع أن تخصص المعلمين مختلف في الدراستينو ر و احد فقط يمتلك تصو 
ة لتطبيق الرياضيى معلمي التربية و د دراسة تقيس مستو جو قد لجأ الباحثان هنا للمقارنة لعدم و 

لذلك استند الباحثان على المقارنة مع الدراسات المتعلقة بالتخصصات األخرى نظريات التعلم، 
كذلك اختلفت الدراسة مع جاءت به و ضيحها .و تو كذلك على األدب النظري لتفسير النتائج و 

م سط الحسابي المرتفع أن للمعلمين في هذه الدراسة لديهو ( فلقد عكس المت (Roy,2000دراسة
آخر فقد  وعلى نحو المعرفة الكافية لتطبيق النظرية البنائية خالل درس التربية الرياضية، و الدراية 

كذلك اتفقت مع دراسة و ( Al Sageer &ALNassar,2002اتفقت النتيجة مع دراسة كل من )
(Sholi,2016فقد اشترك معلم )كال الدراستين باختالف اختصاصهما بنسبة التطبيق المرتفعة  و

 للنظرية البنائية .
 جاءت".أداة فعالة في التدريس أعتقد أن التعزيزهي "و ( 4الفقرة ) أن إلى( يشير 6ل )و الجدو 

ات و خط إلىالمهارة م بتقسيم و أقهي " و ( 5في الرتبة األخيرة الفقرة ) لى بينما جاءتو الرتبة األ
عدة أسباب منها  إلىد و ة قد تعالباحثان أن هذه النتيج " يرى .متسلسلة قصيرة من أجل تفعيل التعلم
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 ا  مساعد ا  ر و أن له دو  ،التحفيزو الدراية الكافية بأهمية التعزيز و أن معلم التربية الرياضية لديه العلم 
أن التعزيز من األساليب التي يستخدمها و الخبرات للتالميذ، و مات و كساب العديد من المعلإفي  ا  كبير و 

د و جو بو ن المهارات بحب و المعلمين ألهمية جعل التالميذ يؤد ذلك لمعرفةو  ؛التربية الرياضة ومعلم
خاصة أن مادة التربية الرياضية ال تدخل في و  ،دافع مثل كسبهم للتعزيز الذي يقدمه المعلم لهم

ن و لذلك يلجأ المعلم ،ها التلميذ ال تشكل له أي أهميةمقدار العالمة التي يحرز و احتساب المعدل 
 Abuهذا يتفق مع ما ذكره )و  ،التحفيز لدى التالميذو الدافعية  ستخدام التعزيز إلثارةال

Alam,2010ة مقدمة للتلميذ لالستجابة لما و بمثابة دع وه ،( بأن المعزز الذي يستخدمه المعلم
يمكن أن و  ،االستجابة الصحيحةو ب و ك المطلو ث السلو يطلبه المعلم، فالتعزيز يزيد من احتمال حد

 حتى شيء مادي يدل على استحسان المعلم ألداء التلميذ. أوة كلم أون المعزز إشارة و يك
ات متسلسلة و خط إلىم بتقسيم المهارة و هي " أقو ( 5ص الرتبة األخيرة للفقرة )و أما بخص

رة كلية و إعطاء المهارة بص إلىن و الباحثان أن المعلمين يلجؤ  قصيرة من أجل تفعيل التعلم" يرى 
إن معلم التربية و  ،رة الجزئيةو ليست بالصو رة الكلية و بالصأفضل و ضح أو ن و ن تجزئة حتى تكو بدو 

كية الذي و إليه النظرية السل ور المعلم الذي تدعو هذا يتنافى مع دو مرشد للتلميذ، و الرياضية ميسر 
 هذا يعد منحى  و  ،المعرفة يعتمد على المعلم للتالميذ إن نقل :لو يق ثحي (Murphy,1997)ذكره 
 بشكل كبير. ا  سلبي

ات و أبدأ بتدريس التالميذ الخطهي " و ( 5لى الفقرة )و الرتبة األ( 1ل )و يما يتعلق بالجدأما ف
أساعد هي " و ( 2جاءت في الرتبة األخيرة الفقرة )و " الفنية لمساعدتهم على تنظيم أفكارهم.و التعليمية 

عارفهم مو التالميذ على التعلم بشكل أفضل من خالل إتاحة الفرصـة لهم لالعتماد على خبراتهم 
 " السابقة.
آلية و الباحثان أن ذلك جاء نتيجة معرفة معلم التربية الرياضية بكيفية إدارة الحصة  ويعز و 

م بها قبل تنفيذ و كذلك معرفته المسبقة للتدابير الالزمة التي يجب أن يقو  ،تقسيم أجزاء الحصة
ليس فقط و  ،لمعلمين بشكل عامالتعليم لو زارة التربية و ر األساسي الذي تركز عليه و هذا الدو الدرس، 

ية و ضح عملية التخطيط السنو رات التدريبية التي تو تعزز الدو فهي تكثف  ،لمعلم التربية الرياضية
تتابعهم في ذلك، فضال عما كان يعطى لهم أثناء دراستهم و تدربهم و مية للمعلمين المستجدين و اليو 

هذا يتفق مع دراسة و الحصة بشكل صحيح  مايمكن المعلم من إعطاء والجامعية، فالتخطيط السليم ه
 (Abu Alzit,1997)    أكد عليه و يتفق مع ما ذكره و كما(Salah,1998)  ظيفة المدرس و بأن
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المثل و العادات الصحيحة و اكتساب التالميذ المعارف  إلىكية تهدف و اقف سلو تنحصر في إدارة م
 إتقان المهارات.و العليا 

أن المعلم يسعى  إلىالباحثان  و( فقد يعز 2ي تمثلت في الفقرة)التو أما فيما بالرتبة األخيرة و 
 ،الخبرةو يتعامل معهم على أساس أن لديهم نفس المعرفة و ق الفردية بين الطلبة و للتخلص من الفر 

ذلك حتى و مات الطلبة السابقة، و ن اعتماده على معلو الشرح للمهارات من دو ضيح و فيلجأ المعلم للت
ف المعلم من أن يتشكل فهم و خو الفهم للمهارة المعطاة، و تشكل لديهم المعرفة يتأكد أن جميع الطلبة 

من  ا  جزء أوة و فنسي خط ،على معرفته السابقة حركة ما قام بتأديتها طالب بناء أوخطأ لمهارة 
( أن المعلم Abd Alhadi,2000هذا يتفق مع ما ذكره )و  ،للبقية ئفينتقل التعلم الخاط ،الحركة

تحديد نقاط البدء و ن قادرا على التخطيط للدرس و فة البنى المعرفية للطلبة حتى يكيحرص على معر 
 بشكل سليم.

ر التالميذ و أعتقد بأن شعهي "و ( 6لى الفقرة )و اءت في الرتبة األ( فلقد ج4ل)و أما الجد
 الباحثان ذلك ويعز و " الرضا عن النفس ال يقل أهمية عن تدريسهم المهارات الرياضية.و باالرتياح 

ن درس التربية الرياضية ، حيث إجداني لدى طلبتهمو لحرص معلمي التربية الرياضية على الجانب ال
صلة التي يستدل من خاللها المعلم على مشاعر التلميذ، فاالحتكاك المباشر له يكشف و الب وه

شعر فيه بالقدر الذي يو اء في المدرسة أم البيت، و الخفايا االجتماعية التي يعاني منها التلميذ س
( Azab,2006هذا ما غفل عن ذكره )و أسرع للمهارة. و ن فهمهم أسهل و التالميذ بالراحة بقدر ما يك

لكنه و جداني للتالميذ كعامل مؤثر في درس التربية الرياضية، و نه لم يتطرق للجانب الإ حيث
أكد أنها و  ،ةمكانات يؤثر على درس التربية الرياضيلم يغفل عن أن افتقار المدرسة لإلبالمقابل 

هي " و ( 2جاءت في الرتبة األخيرة الفقرة )و عامل مؤثر على نجاح الحصة، بينما في هذه الدراسة 
 " خصائص البيئة المحيطة.و أساعد الطالب على التكيف مع معطيات 

ي تماما، فلم يركز على أو التلميذ متسو الباحثان أن حرص المعلم على الدرس  وذلك يعز لو 
اء المعلم للتلميذ يجعله يدرك و حتألن او اهتمامه بالمتعلم، و الحصة بقدر تركيزه  الجانب المادي من

المحيطة  البيئةخاصة أن و ن منه إال أن يبذل المزيد من الجهد، و فما يك ،أهميته في العملية التعليمية
بة و المرغو بة و ي على اإلمكانات الرياضية المطلو بأغلب الطلبة في المدارس في مدينة معان ال تحت

المرافق الرياضية و فر المالعب و فيتركز جهد المعلم على إشعار الطلبة بأهميتهم هم ال بأهمية ت
 لهم.و ح
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ية في تطبيق معلمي التربية الرياضية ئق ذات داللة إحصاو جد فر و السؤال الثاني: هل ت
، دراسيةال االجتماعي، المرحلة )النوعس التربية الرياضية تعزى لمتغيرات و ريات التعلم في در ظلن

 (؟الخبرة التدريسية
ع و ية تبعا لمتغير النئق ذات داللة إحصاو د فر و جو عدم  إلى( 2،2ل )أو ج في الجدئتشير النتا

أن المؤهل العلمي للعينة كان من مؤسسة  إلىالباحثان ذلك  ويعز و  ،المرحلة الدراسيةو االجتماعي 
رية ظاد الدراسية النو التدريب في المو جيه و أن أغلبهم قد خضع لنفس التو احدة لدى األغلب، و تعليمية 

الباحثان  وفقد يعز  ،ا طلبة معلمين، كذلك بالنسبة للمرحلة الدراسيةو مادة التربية العملية عندما كانو 
بة المهارات بما و دة في دليل التربية الرياضية متقاربة مع اختالف صعو جو أن األلعاب الم إلىذلك 

 (.(Al Sageer&ALNassar,2002الدراسة مع دراسة قد اتفقت هذه و يتناسب مع الصف، 
لكن تم استخدام و  ،اهرية تبعا لمتغير الخبرة التدريسيةظق و د فر و جو  إلى( يشير 1ل )و أما الجد

أنه ال  (51ل)و هر الجدظفأ ،يائق دالة إحصاو تحليل التباين األحادي حتى نتعرف إن كانت هذه الفر 
الباحثان ذلك أن بين معلمي التربية  ويعز و  ،لخبرة التدريسيةيا تبعا لمتغير ائق دالة إحصاو جد فر و ت

ن في تبادل أو التعو مما يسهل عليهم تبادل الخبرات  ا ،مشتركو  ا  كبير  ا  نأو الرياضية في مدينة معان تع
فرها مديرية التربية لمعلمي التربية الرياضية و االجتماعات التي تو فاللقاءات  ،اقتراحهاو األفكار 

نه يؤكد أن ( حيث إAlDoulat,2005هذا ما أشارت إليه دراسة )و ن، أو أكبر للتعتمنحهم فرصة 
قد اتفقت هذه و  ،الزمالة المهنيةو ريات التعلم من خالل التقليد ظن ئن مبادو أغلب المعلمين يطبق

 (.Al Sageer&ALNassar,2002)و( Sholi,2016النتيجة مع دراسة )
 االستنتاجات:

 ريات التعلم.ظالمعرفة الكافية عن نو طالع لديهم اال معلمي التربية الرياضيةن إ .5
 رية األكثر تطبيقا من قبل المعلمين.ظية كانت النئرية التعلم البناظن .7
ع االجتماعي و ريات التعلم تبعا لمتغير النظلم يختلف مدى تطبيق معلمي التربية الرياضية لن .5

 المرحلة الدراسية.و الخبرة التدريسية و 
 ريات التعلم في درس التربية الرياضية.ظن نو لرياضية يطبقن معلمي التربية اإ .6
 صيات:و الت
 ن استثناء.و ريات التعلم جميعها دظإثراء معرفة المعلمين في ن .5
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مثالي في مادة التربية الرياضية و ريات التعلم بشكل صحيح ظزارة لحصص مطبقة لنو تنفيذ ال .7
ن و حتى تكو ة، و نقاط القو م ا على نقاط الضعف لديهو رها حتى يقفو ة المعلمين لحضو دعو 

 ليست تقليدا فقط.و المرجعية لديهم صحيحة 
مادة التربية و ريات التعلم ظع نو ضو دراسات تجريبية تبحث أكثر في مو إجراء دراسات مشابة  .5
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