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عض مهارات في الكرة الطائرة  ة في تعلم  ة الراجعة الفور التغذ س  عض أسالیب التدر تأثیر استخدام 
عمر  سنة) 12-9(عند أطفال 

عطاء هللا أحمد: ستاذاأل
الدروس لف  أستاذ مساعد م
ة اض ة والر ة البدن معهد التر

ات منذ  عین األهداف 1972لقد ظهرت أسالیب التدرس في الس الغة في تحقی ة  ، وذلك لما لها من أهم
ة التر عیدة، والتي تتناسب وفلسفة المجتمع، ومن المعروف أن العمل ة وال ة القر ة تخضع إلى الترو و

ون واضحا أن  هذا  دور المدرس هو إعطاء المعلومات وتلقینها، و األهداف عامة للمجتمع، ولم یب
الغرض المطلوب، ولكن في  ة لتحقی ع أسالیب مناس فرض علینا أن نت الوصول إلى هذه األهداف 

عتم. المدارس الجزائرة دون على أسلوب واحد في أغلب المدرسین ال ینوعون في أسالیب التدرس، و
ده  اث(عمل التدرس وهذا ما یؤ إن األسالیب المستعملة في "شأن األسالیب العامة للتدرس ) بوفلجة غ

ون اتجاه المعلومات من األعلى إلى  ة، ف م المدرس في هذه العمل ة التدرس یتغلب علیها تح عمل
أن األسلوب السائد هو األسلوب التقلید اث، ("األسفل، أ ).66، ص1993بوفلجة غ

م والتعلم  ات التعل عمل م الذاتي، فالتقدم  التدرس هو اتجاه أسلوب التعل إن االتجاه المعاصر في طرائ
ة دوره  ذلك تنم ة، و یز اهتمامنا على المستفید األول من هذه العمل حتم علینا تر ة  ة الراض في التر

اره م اعت ره  الفعال وتطو ةالحیو ة والترو م ة التعل .حور العمل
ذلك عدم  ة الكرة الطائرة، و األداء في لع من خالل استعراض أهم العوامل المؤثرة في انخفاض مستو
ة، وقصور وعدم  ة الراجعة المناس مها واستخدام التغذ ع في استخدام أسالیب التدرس في تعل التنو

ار أفضل أسالیب التعلم التي أنها تعتبر الوضوح في اخت عة الظروف المختلفة، فإننا نر تتناسب وطب
ة في انخفاض المستو لة األساس سي التالي. المش احث السؤال الرئ طرح ال :وفي ضوء هذا 

عض المهارات  ة الراجعة الفورة وأفضلها في تعلم  التغذ عض أسالیب التدرس  ما هو تأثیر استخدام 
الكرة في الكرة ال ة  طائرة ؟األساس
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ة طرح جملة من األسئلة الفرع :وفي ضوءه 
عض أسالیب التدرس-1 عض المهارات 1ما هو تأثیر استخدام  ة الراجعة الفورة على تعلم  التغذ

ة في الكرة الطائرة ؟2األساس
م مهارة اإل-2 ة الراجعة الفورة له تأثیر أحسن في تعل التغذ رسال، ما هو أفضل أسلوب تدرسي 

والتمرر، واإلعداد في الكرة الطائرة ؟
حث إلى ما یلي-  احث من خالل هذا ال هدف ال :و
عض المهارات -  ة الراجعة الفورة وأفضلها في تعلم  التغذ عض أسالیب التدرس  معرفة تأثیر استخدام 

ة في الكرة الطائرة .األساس
هذا  :ةالهدف نطرح جملة من األهداف الفرعولتحقی

عض المهارات -  ة الراجعة الفورة على تعلم  التغذ عض أسالیب التدرس  معرفة تأثیر استخدام 
ة في الكرة الطائرة .األساس

م مهارة اإلرسال، -  ة الراجعة الفورة له تأثیر أحسن في تعل التغذ معرفة أفضل أسلوب تدرسي 
.والتمرر، واإلعداد في الكرة الطائرة

ا على تعلم مهارة وقد افترضنا  ة الراجعة الفورة یؤثر إیجاب التغذ عض أسالیب التدرس  أن استخدام 
تها حسب نوع األسلوب ونوع المهارة وصعو .اإلرسال والتمرر واإلعداد، وأن هذا التأثیر یختلف 

ة ة التال ات الفرع ة نطرح الفرض :من خالل هذه الفرض
الت-  عض أسالیب التدرس  عض المهارات استخدام  ا على تعلم  ة الراجعة الفورة یؤثر إیجاب غذ

ة في الكرة الطائرة .األساس
تها-  ع نوع المهارة وصعو ة الراجعة الفورة وأحسنها یت التغذ .إن أفضل أنواع أسالیب التدرس 

ة  حث وإ منهج ةال :جراءاته المیدان
حث طرقة مقصودة:عینة ال حث  ار عینة ال .تم اخت

ة من  ر، و180تلمیذا منهم 360تكونت العینة الكل 523أنثى من مجتمع أصل متكون من 180ذ
را و250تلمیذا منهم  .أنثى273ذ

ادلي - ج–األسلوب التدربي -ب–األسلوب األمر-أ: أسالیب التدرس المدروسة هي- 1 أسلوب -د–األسلوب الت
.التضمین

ة هيالمها- 2 حثنا اإلرسال المواجه األمامي من األسفل: رات األساس .اإلرسال أخذنا في 
.التمرر-
.إعداد-
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الوالیات

راد
ألف

د ا
قیمة االختبار الثانياالختبار األولعد

" ت"
المحسوبة

" ت"قیمة 
الجدولیة

عند مستوى 
0.05الداللة 

" ت"قیمة 
الجدولیة

ى مستوعند 
الداللة 
0.01

نوع الفرق نوع الداللة
لصالح

عسعس

المجموعة 
الضابطة

120.30.452.20.7218.96سعیدة

1.802.72

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

المجموعة التي 
تلقت األسلوب 

األمري بالتغذیة 
الراجعة الفوریة

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

المجموعة التي 
تلقت األسلوب 

ف.ر.التدریبي ت

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

المجموعة التي 
تلقت التبادلي 

ف.ر.التدریبي ت

االختبار الثانيدال إحصائیا120.170.397.31.9135.62سعیدة
االختبار الثانيدال إحصائیا120.170.398.32.8329.04مستغانم
االختبار الثانيحصائیادال إ120.170.394.21.5923.44قسنطینة

المجموعة التي 
تلقت األسلوب 

ف.ر.التضمین ت

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

طة والمجموعات ):1(جدول رقم  عند المجموعة الضا عد ار القبلي وال یوضح مقارنة بین االخت
ات الثالثة ور الوال ار مهارة اإلرسال المواجه األمامي من األسفل ذ ة في اخت .التجرب

الط طة، والتي تعلمت  ة والمجموعة الضا ع المجموعات التجرب ن أن نستنتج أن جم رقة واألسلوب م
ة  ه عند المعلم، قد حققت تقدما وفروق ذات داللة إحصائ ة(المعتاد عل في تعلم مهارة اإلرسال ) معنو

.المواجه األمامي من األسفل
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الوالیات

راد
ألف

د ا
قیمة االختبار الثانياالختبار األولعد

" ت"
المحسوبة

" ت"قیمة 
الجدولیة

عند مستوى 
0.05الداللة 

" ت"قیمة 
الجدولیة

عند مستوى 
الداللة 
0.01

نوع الفرق نوع الداللة
لصالح

عسعس

المجموعة 
الضابطة

120.10.290.70.657.18سعیدة

1.802.72

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

المجموعة التي 
تلقت األسلوب 

األمري بالتغذیة 
الراجعة الفوریة

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

المجموعة التي 
تلقت األسلوب 

ف.ر.التدریبي ت

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

المجموعة التي 
تلقت التبادلي 

ف.ر.التدریبي ت

االختبار الثانيدال إحصائیا120.250.452.331.1515.01سعیدة
االختبار الثانيدال إحصائیا120.170.392.421.4215.99مستغانم
االختبار الثانيدال إحصائیا120.250.452.251.1414.56قسنطینة

المجموعة التي 
تلقت األسلوب 

ف.ر.التضمین ت

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

طة والمجموعات ):2(جدول رقم  عند المجموعة الضا عد ار القبلي وال یوضح مقارنة بین االخت
ار مهارة اإل ة في اخت ات الثالثةلعدادالتجرب ور الوال .ذ

ن أن نستنتج أنمّما تقدم  ات الثالثة بین یوجد فرق في نتائج المتوسطات الحسابهم ور الوال ة عند ذ
ا  ار مهارة اإلعداد، وهذا الفرق هو فرق دال إحصائ ارن األول والثاني في اخت وعن ) معنو(االخت

ار  ار الثاني، مّما یدل على أن هذا الفرق هو لصالح االخت ظهر وجود تفوق لنتائج االخت المقارنة 
عني أن هناك تأثیر إیجابي ل ة، الثاني، مّما  ة المستخدمة عند المجموعات التجرب ألسالیب التدرس

ستعملها المعلم في تدرسه  طة، مّما یدل على أن األسالیب التي  ذلك هناك فرق عند المجموعة الضا و
ات الثالثة ور الوال ا على تعلمها عند ذ .لهذه المهارة قد تأثر إیجاب
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الوالیات

راد
ألف

د ا
قیمة االختبار الثانيولاالختبار األعد

" ت"
المحسوبة

" ت"قیمة 
الجدولیة

عند مستوى 
0.05الداللة 

" ت"قیمة 
الجدولیة

عند مستوى 
الداللة 
0.01

نوع الفرق نوع الداللة
لصالح

عسعس

المجموعة 
الضابطة

120.20.390.60.674.56سعیدة

1.802.72

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

المجموعة التي 
تلقت األسلوب 

األمري بالتغذیة 
الراجعة الفوریة

االختبار الثانيادال إحصائی120.170.391.830.7217.43سعیدة
االختبار الثانيدال إحصائیا120.170.391.330.8910.58مستغانم
االختبار الثانيدال إحصائیا120.080.291.170.8311.16قسنطینة

المجموعة التي 
تلقت األسلوب 

ف.ر.التدریبي ت

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

المجموعة التي 
تلقت التبادلي 

ف.ر.التدریبي ت

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

المجموعة التي 
تلقت األسلوب 

ف.ر.التضمین ت

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

طة والمجموعات ):3(جدول رقم  عند المجموعة الضا عد ار القبلي وال یوضح مقارنة بین االخت
ات الثالثة ور الوال ار مهارة التمرر ذ ة في اخت .التجرب

ننا أن نستنتج أنه یوجد فروق مّما م ا تقدم  ة(دالة إحصائ ارن األول والثاني عند ) معنو بین نتائج االخت
طة، وهذا الفرق هو لصالح نتائج  ة والمجموعة الضا افة المجموعات التجرب ات الثالثة وعند  ور الوال ذ

م واالستنتاج على أن أسالی یدفعنا على الح ار الثاني الذ ة الراجعة االخت التغذ ب التدرس المستخدمة 
ات الثالثة ور الوال ل إیجابي في تعلم مهارة التمرر عند ذ ش .الفورة قد أثرت 
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این مجموع مصدر الت
المرعات

درجة 
ة الحر

تقدیر 
این الت

مة  Fق
ة المحسو

مة  Fق
ة عند  الجدول
الداللة  مستو

0.01

مة  ة Fق الجدول
ستوعند م
0.05الداللة 

نوع الفرق 

147.4552.6834.08داخل المجموعاتسعیدة

3.682.61

ا دال إحصائ 365.44491.36بین المجموعات
292.6555.3230.82داخل المجموعاتمستغانم

ا دال إحصائ 655.284163.82بین المجموعات
111.65552.0318.66داخل المجموعاتقسنطینة

ا دال إحصائ 151.76437.94بین المجموعات
مة ):4(جدول رقم  ین المجموعات في Fیوضح ق ة ومجموع المرعات داخل و ة والجدول المحسو

ار اإلرسال المواجه ات الثالثاخت ور الوال .من األسفل ذ
ننا أن نستنتج أن استخدام أسلوب الت م ة الراجعة الفورة أعطى نتائج حسنة مّما تقدم  التغذ ضمین 

ات) أفضل( افة الوال ور  م مهارة اإلرسال المواجه األمامي من األسفل عند ذ .في تعل

این مجموع مصدر الت
المرعات

درجة 
ة الحر

تقدیر 
این الت

مة  Fق
ة المحسو

مة  Fق
ة عند  الجدول
الداللة  مستو

0.01

مة  ة Fق الجدول
مستوعند

0.05الداللة 

نوع الفرق 

45.65550.8312.45داخل المجموعاتسعیدة

3.682.61

ا دال إحصائ 41.28410.32بین المجموعات
92.95551.691.93داخل المجموعاتمستغانم

ا دال إحصائ 12.443.1بین المجموعات
48.4550.883.24داخل المجموعاتقسنطینة

ا دال إحصائ 11.442.85بین المجموعات
مة ):5(جدول رقم  ین المجموعات في Fیوضح ق ة ومجموع المرعات داخل و ة والجدول المحسو

ار اإل ات الثالثعداد عنداخت ور الوال .ذ
ل ما م مهارة اإلعداد إلى الجهة اتقدم نستنتج أن من خالل  ل من أفضل أسلوب لتعل ور  منى عند ذ ل

ة  النس م المهارة  ة الراجعة الفورة، أما أفضل أسلوب لتعل التغذ سعیدة ومستغانم هو األسلوب التدربي 
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احث هذا االختالف في النتائج  ال عز ة الراجعة الفورة، و التغذ ادلي  ور قسنطینة هو األسلوب الت لذ
ة بین الو  ات المدروسةإلى اختالف في البیئة االجتماع ات، والموقع الجغرافي للوال .ال

این مجموع مصدر الت
المرعات

درجة 
ة الحر

تقدیر 
این الت

مة  Fق
ة المحسو

مة  Fق
ة عند  الجدول
الداللة  مستو

0.01

مة  ة Fق الجدول
عند مستو

0.05الداللة 

نوع الفرق 

32.45550.5915.09داخل المجموعاتسعیدة

3.682.61

ا دال إحصائ 35.448.85بین المجموعات
75.35551.372.59داخل المجموعاتمستغانم

ا دال إحصائ 14.1643.54بین المجموعات
57.75551.053.81داخل المجموعاتقسنطینة

ا دال إحصائ 15.2443.81بین المجموعات
م):6(جدول رقم  ین المجموعات في Fة یوضح ق ة ومجموع المرعات داخل و ة والجدول المحسو

ار  ات الثالثعندالتمرراخت ور الوال .ذ
ل ما تقدم  ن أن من خالل  م مهارة التمرر وجود اختالف نستنتج م في استخدام أسالیب التدرس لتعل

احث إلى أن أسالیب ، وأن هذا االختال)سعیدة، مستغانم، قسنطینة(من منطقة إلى أخر ف یرجعه ال
الشخص  ح ل ما  ة، أ ة، واالقتصاد ة، والنفس الحالة االجتماع طة  المتعلم ) الفرد(التدرس مرت

ل مهارة من  نتائج  إلى اختالف في تحقی أد اء من منطقة إلى أخر والمعلم، واختالف هذه األش
ل منطقة من المناط .المهارات في 

عد معالجتها ونستنتج م احث، وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إلیها  ن خالل التجرة التي قام بها ال
ة ا توصل إلى النتائج التال :إحصائ

ا في -  ، قد أثر إیجاب ة الراجعة الفورة واستخدام األسلوب التقلید التغذ إن استخدام أسالیب التدرس 
ات الثالث تعلم مهارة اإلرسال عند أفراد العینة ذ ).سعیدة، مستغانم، قسنطینة(ور في الوال

ادلي، التضمین(استخدام أسالیب التدرس -  ، التدربي، الت ة الراجعة الفورة، واستخدام ) األمر التغذ
ات الثالث ور في الوال ا في تعلم مهارة اإلعداد عند أفراد عینة الذ أثر إیجاب .المعلم لألسلوب التقلید

ة الراجعة الفورة، واستخدام المعلم استخدام-  التغذ حث  افة أنواعها والمقترحة في ال أسالیب التدرس 
ات  ورا في الوال ل إیجابي على تعلم مهارة التمرر عند مختلف الجنسین ذ ش قد أثر  لألسلوب التقلید

).سعیدة، مستغانم، وقسنطینة(الثالث 
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ار ال-  ا في مهارة افرسال عند مختلف الجنسین استنتجنا أن الفرق بین االخت دال إحصائ عد قبلي وال
ات الثالث  ورا في الوال طة) سعیدة، مستغانم، وقسنطینة(ذ ة والضا .وهذا عند المجموعات التجرب

ل نوع من أنواع المهارات -  ا في تعلم  استنتجنا أن الفروق بین المجموعات وداخلها دالة إحصائ
حث ات الثالث المقترحة في ال ور الوال اإلرسال المواجه األمامي واإلرسال الجانبي وٕارسال التنس عند ذ

).سعیدة، مستغانم، قسنطینة(
ا بین المجموعات وداخلها في تعلم مهارة اإلعداد والتمرر عند -  استنتجنا أنه یوجد فرق دال إحصائ

عني أن هناك تأثیرا ة سعیدة وقسنطینة، هذا  ل من وال ور  ة الراجعة الفورة ذ التغذ ألسالیب التدرس 
.المستعملة في التعلم من أسلوب إلى آخر

ع في أسالیب التدرس، وال نقتصر على أسلوب واحد -  م المهارات استنتجنا أنه یجب التنو في تعل فق
ة الكرة الطائرة، وهذا ما یوضحه االختالف الموجود في استخدام أسالیب التد رس من مهارة الكرة في لع

.إلى أخر
أنه -  سي الستعمال أسالیب التدرس أ ل الع ة ومعقدة، یجب أن نتجه في الش انت المهارة صع لما 

ة في التعلم ومعقدة األداء نستعمل  انت صع انت المهارة سهلة نستعمل أسالیب متقدمة، وٕاذا  إذا 
نتجه في اتجاه األسلوب األمر .األسالیب األولى، أ

ة نقید المتعلم، وهذا راجع -  انت المهارة صع لما  انت المهارة سهلة، نعطي أكثر حرة للمتعلم، و لما 
ة المهارة .إلى الدقة في التعلم وصعو

حث ات ال :مناقشة فرض
ة األولى :مناقشة الفرض

ا على تعلم ة الراجعة الفورة، یؤثر إیجاب التغذ عض أسالیب التدرس  مهارة اإلرسال : إن استخدام 
ور .والتمرر واإلعداد عند الذ

حث األولى، ذلك أن الفروق بین المتوسطات  ة ال إن النتائج التي توصلت إلیها الدراسة تثبت صحة فرض
عند  عد ار ال ا لصالح االخت هي فروق دالة إحصائ عد ار ال ار القبلي واالخت ة لالخت الحساب

ة والضا حث التجرب .طةمجموعات ال
ا في تعلم مهارة اإلرسال والتمرر  ة الراجعة الفورة قد أثر إیجاب التغذ فاستخدام األسلوب األمر
ا على تعلم مهارة اإلرسال  ة الراجعة الفورة أثر إیجاب التغذ واإلعداد، واستخدام األسلوب التدربي 

ادلي وأسلوب التض ذلك استخدام األسلوب الت ة الراجعة الفورة قد أثرمینوالتمرر واإلعداد، و التغذ
ة المقترحة ا على تعلم المهارات األساس .إیجاب

حث قة والمشابهة التي تناولت موضوع ال ، وخاصة أسالیب حیث إننا إذا رجعنا إلى الدراسات السا
د التأثیر اإلیجابي الستخدام هذه األسالیب في التعلم وفي مختلف ال ا موستن تؤ راضات، التدرس لموس
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ا موستن في . وعند الفئات المختلفة د على نجاعة استخدام أسالیب التدرس الحدیثة لموس وهذا ما یؤ
ة ة والراض ة البدن ة التعلم وخاصة في مجال التر ات الدور افیجابي ألسالیب التدرس . عمل إن إث

جو جدید لعمل التدرس، وخاصة أن معظم عینة ال ر في خل ناها ال تعرف یجعلنا نف حث التي استجو
ا موستن .أسالیب التدرس لموس
ة حث الثان ة ال :مناقشة فرض

ور تها عند الذ ع نوع المهارة وصعو ة الراجعة الفورة وأحسنها یت التغذ .إن أفضل أنواع أسالیب التدرس 
:تبین لنا من خالل نتائج الدراسة أن

ة ا التغذ ة یؤثر استخدام أسلوب التضمین  التغذ ا أحسن من األسالیب األخر لراجعة الفورة إیجاب
ور .الراجعة الفورة في تعلم مهارة اإلرسال المواجه األمامي من األسفل عند الذ

نتائج في  ة، حیث أن اإلرسال المواجه األمامي حق إن نتیجة الدراسة قد أثبتت صحة هذه الفرض
ة عند المجموعة التي  ، وأن المتوسطات الحساب تلقت أسلوب التضمین أحسن من المجموعات األخر

عتمد على  ة بین نتائج المجموعات وأسلوب التضمین هو األسلوب الذ هناك فروقا ذات داللة إحصائ
م اإلرسال المواجه  افة التالمیذ للعمل في المهارة المقترحة، وسهولة تعل احتواء  إیجاد مواقف تسمح 

م أن المهارة سهلة األمامي من األسفل واإل ح رسال الجانبي أعطى التالمیذ أكثر فرصة وحرة في العمل 
.وغیر معقدة
ات :التوص

ات  والتدرس المعاش وتحسینه، نود إیراد التوص من الواقع الترو ة اإلفادة في التغییر الضرور غ
ة :التال

ة الراجعة الفورة في دروس -  التغذ م استخدام أسالیب التدرس  ة تعل غ ة ضرور ة الراض التر
ة الكرة الطائرة الكرة في لع ة  .المهارات األساس

ور-  ة الراجعة الفورة في تعلم مهارة إرسال التنس عند الذ التغذ ادلي  .ضرورة استخدام األسلوب الت
الكرة ف-  ة  م المهارات األساس ع في استخدام أسالیب التدرس عند تعل ة الكرة الطائرةضرورة التنو .ي لع
ة في مختلف المراحل -  ة والراض ة البدن استخدام مجموعة أسالیب التدرس خالل دروس التر

ار أن االتجاه السائد  اعت شة العصر  ة، وذلك لفتح المجال للتلمیذ واسعا للتفتح والتطور ومعا م التعل
ة دون ضغ ع طرقة طب ا هو أن الطفل یتعلم بنفسه و ة حال ال والرغ اإلق وال عقاب، بل عن طر

منح القرارات له ن توفیرها  م .التي 
التدرس، وذلك ضرورة إدراج أسالیب التدرس-  ة والتي تهتم  ة والراض ة البدن في مناهج أقسام التر

ة والرا ة البدن م في التر ة في العمل، ألن الهدف األساسي من التعل عد لالبتعاد عن العشوائ ة لم  ض
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ة، وهذا ما  اة المهن ح تحضیرا للح ص ذلك ل قتصر على اكتساب المعارف والمعلومات، وٕانما تعد
صفة عامة ة الحدیثة  ه التر .تنص عل

م المهارات األكثر تعقیدا ودقة، والتي تحتاج -  في تعل ضرورة اعتماد المدرسین على األسلوب األمر
یز الكبیر  نائهاإلى استعمال التر ة و .في تحلیل الحر

م مهارات -  ادلي عند تعل أسلوب التضمین واألسلوب الت ضرورة استعمال أسالیب التدرس المتقدمة 
ة والقدرة على  بیرة للتلمیذ لتحلیل الحر عطي فرصة  اإلرسال المواجه والجانبي والتنس، ألنه  سهلة 

یز معها والتعامل مع تفاصیلها .التر
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