
 نحو التربية البدنية والرياضية اتجاهات معلمي المرحلة االبتدائية الطور األول والثاني

 عبد القادر عثماني  . د

 : الملخص
 ةياضااية ألهمياامعلااا المرحلااة االبتدائيااة نحااو التربيااة البدنيااة والراتجاااه  الدراسااة هتنااول هاا ت

لنماو تحقيا  ا دوره في إنجاا  العملياة التربوياة وللادور الا ب تلعباب التربياة البدنياة والرياضاية فاي
اهاات تلا  فاناب ماا األهمياة بم اان دراساة اتج،  الشامل والمتزن للفارد سماميا ونفمايا واستما ياا

جاهااات اتالعناصاار الماا نرو نحااو التربيااة با تبارهااا إحااده الوسااائس الاامااة فااي إ مااا  الت مياا  
ياة  ياة للتربحرـ  وباالنرر للطبيعاة الانف ،  واهتمامات وميول وقيا تتعل  بنواحي الحياو المختلفاة

فااي  البدنيااة والرياضااية فااان نجااا  برنامجاااا يتوقااا  لااف مااده تعاااون  افااة العناصاار التربويااة
لموهااا فالتربياة البدنيااة والرياضاية تتطلاا إم انااات وتمااي ت  اصاة حتااف ياتم ا مع،  المدرساة

 . ما تنفي  مامتاا التربوية بنجا 

Résumé : 

Cette recherche a  étudié la tendance de l'enseignant primaire vers l'éducation physique et sport de 

l'importance de son rôle dans le succès du processus éducatif et le rôle joué par l'éducation physique et 

sport dans la réalisation de la croissance inclusive et une personne équilibrée, physiquement, 

psychologiquement et socialement, il est important d'étudier les tendances de ces acteurs sur l'éducation 

comme l'un des grands médias d'inculquer à élèves les tendances et les intérêts et les inclinations et les 

valeurs liées aux aspects de la vie différente, et compte tenu de la nature de l'auto cinétique de l'éducation 

physique et des sports, le succès du programme dépend de la coopération de tous les éléments à l'école, 

l'éducation met l'accent sur la physique et mathématique nécessite des installations potentiels et spéciaux 

ainsi que les  enseignants de mener à bien leur mission de l'éducation avec succès 

 : إشكاليةـ  2
ثااني نحاو والاألول  لمرحلاة االبتدائياة للطاورتعتمد المشا لة قياد الدراساة اتجاهاات معلماي ا

ختلفااة التربيااة البدنيااة والرياضااية حياار تمثاال دراسااة االتجاهااات نحااو الموضااو ات التربويااة الم
نااا  بأهميااة لااده العديااد مااا األوساااب المعنيااة بااالتخطيس والتطااوير التربااوب والتااي تماااها فااي 

مباشاارو  اتجاهااات وارا  العناصاار المعنيااةاألهااداا األ ثاار واقعيااة وتي اا  بعاايا اال تبااار ببيعااة 
 . بتطبي  المنااج المدرسي ما مفتش ومدير ومعلا

 مليااة الااتعلا  مليااة شاااملة ال تقت اار  لااف أن  انااب لمااا المعااروا=وحمااا الحماااحمي 
تغييار سالوا األفاراد فاي الناواحي  إلافا تما  المعارا والمعلوماات فحماا وإنماا تاادا أي اا 

 . (1)+نفعاليةالمعرفية والحر ية واال

إن التطور ال ب شادتب مختلا العلوم في   رنا ه ا و اصاة فاي المجاال الترباوب  شاا 
التعليمياة والتاي تادر  التربوياة و  ا أهمية التربية والبدنية والرياضية  مادو أ اديمية لاا أهدافاا

 ماادو إسباريااة  تعتمادهاأن  وها ا ماا د اا الجااات الوصاية للتربياة،  فاي سمياا المراحال التعليمياة
تحا  إشاراا أساات و مخت ايا درساوا  1976ببقا لمراسيا قانون التربية البدنياة والرياضاية لمانة 

  فااي معاهااد وبنيااة متخ  ااة ما اادا المرحلااة االبتدائيااة التااي لااا يخ اا  لاااا أسااات و مخت اايا

                                                      
 سامعة محمد  ي ر بم روـ  وتقنيات النشابات البدنية والرياضية معاد  لوم  
أنار تادري  مقارر التربياة الرياضاية  لاف االتجاهاات نحاو النشااب الرياضاي لاده با   سامعاة أم  ، ساابر ، محمد الحمااحمي )1(

 .   10ص ، 1989 ، القاهرو  ، 4رقا  ، المجلد األول  ، مجلة  لوم وفنون ، القره



 . أو ل  مامة تدري  ه ه المادو للمعلاو

أو  هاااايم ااا تجاو  ال،  ي المنروماااة التربويااةفللتربيااة البدنيااة والرياضااية م اناااة هامااة فاا
ر باات  وصاقل ل ال المبماا ت امنب ماا تربياة وتنمياة ،  لةاالستغنا   ناا  اّصة في مرحلة الطفو

ماو م  ماة لن تربياة قا دياة فااي،  البدنية والنفماية والف رياة واالستما ياة الم سماة للتلميا  نفماب
يااة  واماال وال تماانا ال ااحة المتمثلااة فااي تنم. الاا  ربيبعادهااا المااالفة ،  الطفاال فااي سميااا مراحلااب

،  حمااي  الفا ال فالقوو  والدقة( ال رورية للتلم،  المر ة المرونة،  المقاومة،  التنفي  )المداومة
 ، الاتح ا بل تد ل وتماها  بقدر  بير في تنمياة وتطاوير وتحمايا الجاناا المااارب ب اّل أبعااده )

يا   تقبلية للتلم( و  ا فاي ت اويا وبلاورو الشخ اية المما... الستجاباتا،  التوا ن الاي لة،  اإلدراا
لتربياة بياة نحاو اوه ا األمر لا يتحق  إال إذا توافرت  اتجاهات ايجا،  بجانبياا ال اتي واالستما ي

حاد الا ب يمثال اأال وهاو المعلاا ،  البدنية والرياضية لده احد العناصر الرئيمية فاي  ملياة التعلايا
 . الاامة في تحقي  أهدافااالوسائس 

وقاا مأو  موضاو أو  الرفض لف روأو  ل تجاهات دور رئيمي في استجابة الفرد بالقبولو
 فاايغ وان االتجاهاات النفماية ال ت اون ماا فارا،  وهي التي توسب سلوا الفرد نحو موقا معايا

لتاي لمثيارات او ا ل  تتعادد وتختلاا حماا ا،  تت ما دائما   قة بايا الفارد وموضاو  االتجااه
ة نحاو االبتدائيا القياام بدراساة  لمياة تعرفناا باتجاهاات معلماي المرحلاة إلافل ا ارتيينا ،  ترتبس باا

ياة  حر ـ  الحا وأهدافاا المعرفياة واالنفعالياة و مادتاا محورالتربية البدنية والرياضية ما   ل 
 م هاالوالخباارو نوات السااو جاان بمتغياار ال ومدرساااا لتشااخي  اإلشاا ال بدقااة و لميااة ممااتعينيا

 . ما أهمية في تحديد ودراسة المش ل قيد الدراسةا اللمعلا لما ل العلمي

فاناب ماا ،  التربية البدنية والرياضية في تحقي  النمو المتزن للفرد سمميا ونفمايا واستما ياا
والرياضااية األهميااة بم ااان التعاارا  لااف اتجاهااات تلاا  العناصاار الماا نرو نحااو التربيااة البدنيااة 

با تبارهااا إحااده الوسااائس الاامااة فااي إ مااا  الت مياا  اتجاهااات واهتمامااات وميااول وقاايا تتعلاا  
بنواحي الحياو المختلفة ويم ننا ماا مواسااة االتجاهاات المالبية وتاد يا االتجاهاات االيجابياة وماا 

ا  ا وب  ماا يشاير محماد حماهاداا التربياة البدنياة والرياضاية يرتبس ذلا  ماا تماايل تحقيا  أ
قياساا يماما بتوقاا نو ياة أن  "أن أها أسبا  قيا  االتجاهات نحو التربية البدنية والرياضية هو

ن االتجاااه يوسااب اسااتجابات الفاارد بطريقااة ت اااد ت ااون نابتااة نراارا أل،  اايساالوا الفاارد نحااو منشااط
 . (2)نمبيا"

لتاي هاا الجواناا اولقنا تنا أن التطار  إلاف االتجاهاات  موضاو  أو ساناا قاد يعتبار ماا أ
ع  اان ناو  ها ا اإلصا    يا ساوا  بتاد،  تماتلزم دراساتاا قبال اإلقباال  لاف  اوح اإلصا   أياا
خ اي  تربياة أو المياسة الحالية والمتمثلة بترا تدري  مادو التربية البدنية والرياضية لمعلا الع
 ولاا  الدراسااةل ل  حاأسااتاذ متخ اا  متخاارج مااا معاهااد سامعيااة للتربيااة البدنيااة والرياضااية 

 اإلسابة  لف التماؤالت التالية :

البدنيااة  والثاااني نحااو التربيااةاألول  هااي اتجاهااات معلمااي المرحلااة االبتدائيااة للطااور ماااـ  1
 . والرياضية ؟

متغياار هاال توسااد فاارو  باايا اتجاهااات المعلماايا نحااو التربيااة البدنيااة والرياضااية وفقااا لـ  2
 . الجن ؟

هاال توسااد فاارو  باايا اتجاهااات المعلماايا نحااو التربيااة البدنيااة والرياضااية وفقااا لمتغياار ـ  3

                                                      
 .  222ص ، 1988 ، القاهرو ، دار المعارا ، الطبعة المابعة ، محمد حما   وب :  لا النف  الرياضي    )2(



 . سنوات الخبرو ؟

متغياار هاال توسااد فاارو  باايا اتجاهااات المعلماايا نحااو التربيااة البدنيااة والرياضااية وفقااا لـ  4
 . الم هل العلمي؟

 : فرضيات 

لتربيااة اوالثاااني نحااو األول  توسااد اتجاهااات ايجابيااة لمعلمااي المرحلااة االبتدائيااة الطااورـ  1
 . البدنية والرياضية

لتربياة اوالثااني نحاو األول  توسد فارو  فاي اتجاهاات معلماي المرحلاة االبتدائياة الطاورـ  2
 . لمتغير الجن  هالبدنية والرياضية تعز

التربياة  والثااني نحاواألول  توسد الفرو  في اتجاهات معلماي المرحلاة االبتدائياة الطاورـ  3
 . لخبرو المانيةا ه لمنواتالبدنية والرياضية تعز

لتربياة اوالثااني نحاو األول  توسد فارو  فاي اتجاهاات معلماي المرحلاة االبتدائياة الطاورـ  4
 . لمتغير للم هل العلمي هالبدنية والرياضية تعز

 مفاهيم أساسية للدراسة :ـ  3

 :االتجاه ـ  

 تعريف االتجاه: ـ  

 . الوسب ال ب تق دهـ  تجاهاالتجاه في اللغة: اال

 . وشي  موسب: إذا ُسعل  لف ساة واحدو ال تختلا

 . (3)الجَاة الوسَاة: الموضا ال ب تتوسب إليب وتق ده 

الموقااا النفمااي للفاارد حيااال إحااده القاايا =( Znanicki( و  نااان ي )Thomas)تعريااا تومااا 
 . (4)+والمعايير

أو  الميل ال ب ينجو بالملوا قريبا ما بعاض  وامال البي اة (Bogardusويعرفب  بوساردو  )
ع النج ابب لااأو  وي في  لياا معايير موسبة،  بعيدا  ناا  . (5)نفوره منااأو  سالبة تبعا

إحااده حاااالت التاياا  والتيهااا العقلااي الع اابي التااي تنرماااا =( Allport)تعريااا البااورت 
ما نراع وموسااا الساتجابات الفارد لءشايا  والمواقاا وما ي اد يثبتب االتجاه حتف يم اي ،  الخبرو

 . (6)+المختلفة فاو ب ل  دينامي ي  ام

 مفهوم االتجاه االيجابي :ـ  

تييياد  ال لفيادفا ب ااحبب ،  الفرد للموضاو  الماراد دراساتب تيييدهو االتجاه ال ب يعبر  ا 
 . االتجاه  ما يتعل  بموضو

 : سلبيمفهوم االتجاه الـ  

فياادفا ب اااحبب  االتجاااه الاا ب يعباار  ااا معارضااة الفاارد للموضااو  المااراد دراسااتب  هااو 
 . وضو  االتجاهم للوقوا ضد

                                                      
 ص   ، 1988 ، بيروت ، دار النا ة العربية ، الطبعة الثانية ،  لا النف  االستما ي ، أبو النيل محمود )3( 
  34ص  ، 2000 ،  ماان ، دار الشارو  للنشار والتو ياا ، في التنشا ة االستما ياة ةاالتجاهات الو الدي ، فابمة المنت ر  ال تاني )4( 

 . 
 نف  ال فحة  .  ، نف  المرسا )5( 
 .  258ص  ، 1980 ، القاهرو ، دار الف ر العربي ، القيا  النفمي  ، صفوت فرج )6( 



 الدراسات السابقة :ـ  4
لتربيااة ا دراسااة اتجاهااات معلمااي المرحلااة االبتدائيااة واإل داديااة نحااو الدراسةةة الىلةة :ـ  أ

شاوائية  بمنطقاة مماقس حيار ا تاار  يناة البدنية والرياضية قام باا محمد الحماحمي فاي األردن 
. قاة مماقسمعلا ومعلماة ماا منتمابيا لمادار  التعلايا العاام ابتادائي وإ ادادب بمنط 237ـ  تتمثل  

أظاارت  وقاد،  استعمل فاي الدراساة مقياا   اتجاهاات المعلمايا نحاو التربياة البدنياة و الرياضاية
ل  اضاية ونحاو ات ايجابياة نحاو التربياة الريامعلمي المرحلة االبتدائية يمتل ون اتجاهاأن  الدراسة

اا نحاو أهاد ما المادو وأهداا التربية الرياضية ومعلمي التربية الرياضية وقد احتل  االتجاهات
لرياضااية التربيااة الرياضااية المرتبااة األ لااف نماابيا واحتاال بعااد االتجاهااات نحااو معلمااي التربيااة ا

  تغيار الجانمفي ماا يخا  أما ادو التربية الرياضية المرتبة األدنف مقارنة  ببعد اتجاهاتاا نحو م
 النتاائ  فلا ي ا هناا فرو  ت  ر بيا اتجاهات الا  ور واإلناان نحاو التربياة الرياضاية وأظاارت

ت ينير سانواتاأماا الم هل الدراسي للمعلميا ال ي نر في اتجاهاتاا نحو التربية الرياضاية أن  أي ا
 . ثرلتربية الرياضية ف ان  ظاهرو ل وب الخبرو األ الخبرو  لف اتجاهات المعلميا نحو ا

،  1994ساانة  ( collaborateurs Tanhill et ses)  ورفاقااب لأسااره تاناااا الدراسةةة الثانيةةة :ـ   
لااة باسااتخدام  لااف  ينااة مااا باا   المرح،  دراسااة بعنااوان االتجاهااات نحااو التربيااة الرياضااية

بييا فاي  وناوا ايجااأغلبياة ابباا  لاا يأن  وقاد بينا  الدراساة،  الثانوية وابائاا نحاو التربياة البدنياة
أن  ا ماا،   اارهد ماااا للتربيااة البدنيااة وال ياادر وناا با تبارهااا مااادو  بقيااة المااواد األ اديميااة األ

 . الط   ال يد مون برنام  التربية الرياضية ب ورو  بيرو

 مااديرا مااا 29معلمااا  427بدراسااة اتجاهااات  1996قااد قااام  ايااد ساانة  الدراسةةة الثالثةةة:ـ ج 
ن أ لدراساةاالعامليا بالمرحلة األساسية في األردن نحو التربية الرياضية المدرساية وقاد أظاارت 

 اتجاهااتن أ وقاد وساد،  العينة يمتل اون اتجاهاات ايجابياة نحاو التربياة الرياضاية المدرسايةأفراد 
الرضاا ،  ةوممتوه ممارسة األنشاطة الرياضاي،  جن العينة ما المعلميا تتينر بمتغيرات الأفراد 
ت النتااائ  وأشااار،  ودراسااة مقاارر يت اال بالتربيااة البدنيااة،  الدافعيااة لء مااال المدرسااية،  المانااي
 اصاة( وحماا سان  المدرساة ) ـ  )ح ومياة االتجاهاات تتاينر حماا نو ياة المدرساةأن  أي ا
درسااية لااا تجاهااات نحااو التربيااة الرياضااية الماالأن  وأشااارت النتااائ ،  مختلطااة (،  إنااان،  ذ ااور

 . تتينر بالم هل العلمي وال بعدد سنوات الخبرو

،  بدراساة اتجاهاات 1983الحمااحمي سانة  محمدقام  بد الرحما احمد و الدراسة الرابعة:ـ  د
مادرا  أن  وقد أظاارت النتاائ  ،  مدرا  المدار  في مناب  مختلفة ما الممل ة العربية المعودية

 ماا أظاارت ،  المدار  يمتل ون اتجاهات ايجابية ب ورو  امة نحو التربية الرياضاية المدرساية
 دم وسود فرو  ذات داللة في اتجاهاات المادرا  مماا يحملاون درساات سامعياة ودرساات غيار 

 . (7)سامعية

 اإلجراءات المنهجية للدراسة:ـ  5
 منهج البحث:ـ  1ـ  5

حير قمنا في ها ه الدراساة بوصاا ،  الممحي مناجا للدراسةالمنا  الوصفي   لف عتمدسن
اتجاهاات لمعلماي المرحلاة االبتدائياة الطاور األول ماا  واقا المدار  االبتدائياةفي  موسود وما ه

والثاااني نحااو التربيااة البدنيااة والرياضااية بواليااة المماايلة فااي ضااو  متغياارات العينااة المتمثلااة فااي  

                                                      
دراساات مقارناة التجاهاات بعاض مدرساات التربياة الرياضاية والموسااات ونااظرات المادار  نحاو  ، محمد محمد الحماحمي )7( 

 .   137ص ، 1992 ، سامعة حلوان ، رالمجلد الثال ، ةالمجلة العلمية للتربية البدنية والرياضي ، النشاب البدني



 . الم هل وسنوات الخبرو،  الجن 
 مجتمع البحث:ـ  2ـ  5

 بواليااة المماايلة  والثااانياألول  معلمااي المرحلااة االبتدائيااة للطااوريشااتمل مجتمااا بحثنااا  لااف 

ما معلميا مرسميا وأسات و مجا يا وماا مختلاا الخبارات الميدانياة وماا مختلاا ذ ورا وإنانا 
 . الم ه ت العلمية

 عينة البحث:ـ  3ـ  5

لغاارح الح ااول  لااف  ينااة ممثلااة للمجتمااا و،  العينااة بالطريقااة الطبقيااة العشااوائية ناااا تر
مجتمعااات فر يااة حمااا المناااب  التعليميااة  إلاافبتقماايا المجتمااا األصاالي  ناااقم األصاالي للدراسااة

مدرساة ابتدائياة بااا  702بلدياة والتاي ت اا بمجملااا  لاف  47دائارو ماو  يا  لاف  15البالغ  ددها 
معلاا  469و انا  العيناة  4693ماا مجماو  مجتماا البحار الا ب يبلاغ  %10ل ا أ  نا نمابة  معلا 4693

 . ما الجنميا وما معلميا مرسميا وأسات و مجا يا ومختلا سنوات الخبرو

وتح لنا  لف  ينة دراستنا بتقمايا المنااب  إلاف نا ن منااب  والا ب افار   ادد المعلمايا 
ماا  %04.59معلاا  بنمابة  2771يا الموساوديا بمنطقاة الشامال حير بلغ  ادد المعلما. بالنما التالية

ماا منطقاة  496ماا مجماو  المجتماا و % 38.30ماا منطقاة الوساس بنمابة  1426مجمو  المجتما و
فتح االنا  لااف  %10وفااي الناايااة أ اا نا مااا مجمااو  نمااا المناااب  نماابة  %56.10الجنااو  بنماابة 

   % 04.3معلا ومنطقاة الوساس بنمابة  277ـ     % 90.5 النما التالية للعينة الناائية منطقة الشمال
 عينااة ناائيااة  469معلااا فااي الناايااة تح االنا  لااف  49   %06.1معلااا ومنطقااة الجنااو  بنماابة  143ـاا 

لمعلمااي المرحلااة االبتدائيااة الطااور األول والثاااني ممثلااة ل اال المناااب  باااا يم ننااا القيااام بالدراسااة 
 . الميدانية

 البحث:أداة ـ  5ـ  5
قمنااا بتطبياا  مقيااا  اتجاهااات معلمااي المرحلااة االبتدائيااة نحااو التربيااة البدنيااة والرياضااية 

 يتيلا ه ا المقيا  ما ن ن محاور رئيمية  ون ن متغيرات ممتقلة وهي:

 10بيااة البدنيااة والرياضااية: يت ااون مااااتجاهااات معلمااي المرحلااة االبتدائيااة نحااو مااادو الترـاا 
 .  بارات

 20معلمي المرحلة االبتدائية نحاو أهاداا التربياة البدنياة والرياضاية : يت اون ماااتجاهات ـ 
 .  بارو

يت ااون مااا والرياضااية: اتجاهااات معلمااي المرحلااة االبتدائيااة نحااو ماادر  التربيااة البدنيااة ـا  
 .  بارات10

 المتغيرات الممتقلة فاي:    

 . متغير الجن ـ  1     

 . الخبرو سنوات متغيرـ  2     

 . متغير الم هلـ  3     

 الصدق ىالثبات:ـ  1ـ  5ـ  5

مااا أساال التي ااد مااا صااد  األداو اتبعنااا الوسااائل التاليااة لتقناايا معاماال  : صةةدق الداة . 5/1. 5. 1
 صد  المقيا  وهي  التالي:

ويدل ه ا الناو  ماا ال اد   لاف المراار العاام للمقياا   وسايلة :  الصدق الظاهري . 5/2. 5. 1



تا ا تياره ما مراسا  لمية ودراسات وبحون سابقة في مجال التربياة البدنياة . وسائل القيا ما 
أن  والرياضية وهي ذات معام ت وداللاة إح اائية  الياة ماا حيار ال اد  والثباات مماا سعلناا

 . ه ا المقيا  صادقاأن  نتوقا منطقيا

وهااو  بااارو  ااا الاادرسات ،  بااارويق ااد بااب ال ااد  الاادا لي ل  تالصةةدق الةة اتي :  . 5/3. 5. 1
التجريبيااة ل  تبااار منمااوبة للاادراسات الحقيقااة الخاليااة مااا أ طااا  القيااا   ويقااا   ااا برياا  

فانن ،  72.0معامال نباات المقياا  يمااوب: أن    وبماا(8)حما  الج ر التربيعي لمعامل نباات األداو
 معامل ال د  ال اتي ي ون  التالي:

 
 = معامل ال د  ال اتي 

 84. 0 =ال د  ال اتي                                       

  صدق التكوين الفرضي:. 5/4. 5. 1

 وهاا ا النااو  ياا دب إلااف الح ااول  لااف تقاادير لل ااد ،  لقااد اسااتخدمنا االتمااا  الاادا لي
 تااا حمااا . (Pearson Correlationوي ااون باسااتخدام معاماال ارتباااب بيرسااون )،  الت ااويني ل  تبااار

للمحاور  معام ت االرتباب بيا  ال  باارو ماا  باارات محااور المقياا  الث ناة و الدرساة ال لياة
ا سااة وحما  معام ت االرتباب بيا درسات  ل المحاور والدرسة ال لية للمقياا  ما،  ما ساة
 . أ ره

 ثبات الداة:ـ  2ـ  5ـ  5
 تا حما  :

 :ألفا كرىنباخ 

( ∞)نبات أداو سماا البياناات باساتخدام =معادلاة  رونبااع المعروفاة بمعامال ألفاا معام ت  
أب  ناادما ت ااون احتماااالت   لتقاادير االتمااا  الاادا لي ل  تبااارات والمقااايي  متعااددو اال تيااار

 . (9)اإلسابة ليم  صفراع أب ليم  ننائية البعد+

 اضااايةلتربياااة البدنياااة والريبلاااغ نباااات مقياااا  اتجاهاااات معلماااي المرحلاااة االبتدائياااة نحاااو ا
72.0  = Cronbach Alpha 

 :مناقشة النتائجـ   6

 :الفرضية الىل  ـ 1ـ  6

 ىالثاني نحو التربية البدنية ىالرياضية:الىل  توجد اتجاهات ايجابية لمعلمي المرحلة االبتدائية للطور

 شااف  الدراسااة الحاليااة أن معلمااي المرحلااة االبتدائيااة للطااور األول والثاااني لواليااة المماايلة 
 لااف  نحااو التربيااة البدنيااة والرياضاايةممثلااة فااي  ينااة الدراسااة أناااا يمتل ااون اتجاهااات ايجابيااة 

بمماتوه االتجااه  التربياة البدنياة والرياضايةالدرسة ال لياة للمقياا  ونحاو  ال ماا محاور أهاداا 
بمماتوه االتجااه االيجاابي بنمابة  التربية البدنية والرياضايةومحور مدر   % 9.93االيجابي بنمبة 

حير احتل  االتجاهات نحو األهداا المرتبة األ لاف وبفاار   بيار  اا االتجاهاات نحاو  % 19.79
لاة االبتدائياة ألهمياة وقاد يرساا ذلا  إلاف إدراا معلماي المرح،  مدر  التربية البدنية والرياضاية

                                                      
 ، القااهرو ، مر از ال تاا  للنشار ، ببعاة أولاف ، لقياا  فاي التربياة البدنياة والرياضايةالمد ل إلف ا ، محمد ن ر الديا رضوان )8( 

 .  216ص  ، 2006
 ، القااهرو ، مر از ال تاا  للنشار ، ببعاة أولاف  ، المد ل إلف القيا  في التربية البدنياة والرياضاية  ، محمد ن ر الديا رضوان )9( 

 .  138ص ، 2006

 معامل الثبات



متمثلة في المجاال المعرفاي ،  الدور ال ب ت طلا بب التربية البدنية والرياضية في النرام التربوب
الاا ب ياااتا باااألدا  العقلااي الاا ب يمااتادا تقااويا تاا  ر قوا ااد وقااوانيا اللعااا والتاااري  والمباااد  

  . األدا  البدني في الرياضةحر ي  ب،  األساسية لءنشطة واأللعا  الرياضية والمجال النف 

يع ا   الا بورغا اتجاهاها االيجابي نحو األهداا والمدر  و  ا الدرسة ال لياة للمقياا  
ينراار إليااب بقاادر  بياار مااا اال تبااار مااا باارا مخططااي الباارام  أن  و يااا  نااد المعلماايا ينبغااي

ابنااار المباشاارو والغياار والمنااه  التعليميااة ساايما وان المعلماايا أ ثار تاي ااا مااا غياارها باستشاعار 
مباشرو لجميا البرام  التربوية بح ا موقعاا الماني و باراتاا الميدانياة ولاو أ طيا  لاا ه الماادو 
أهمية ا بر  اصة في الرفاا ماا معاملااا التقاديرب وماا إنشاا  مرافا  ومنشاةت رياضاية تماا د 

ضية م انة تلي  باا لماا لااا ماا لتربية البدنية والريالمما يعطي ،   لف تطبي  المادو بماولة ويمر
أهمية  اصة في ه ه المرحلاة ماا الماا وتتفا  ها ا النتاائ  ماا الدراساة التاي أسراهاا الحمااحمي 
  لف  ينة ما المعلميا ماا المرحلاة االبتدائياة واإل دادياة بمديناة مماقس األردنياة والتاي أظاارت

هاداا المرتباة العالياة مقارناة بمحاور اتجاهات العينة ايجابية ب فة  امة واحتل فياا محور األأن 
 . المعلميا والمادو

نتائ  دراستنا ما الدراسة والنتاائ  التاي توصال إليااا   باد المانعا ورفاقاب  أي او ليب تتف  
بمدينة القاهرو لتق ي اتجاهات المعلميا ما تخ  ات مختلفة نحاو التربياة الرياضاية  1984سنة 

نانوب( و انا  ايجابياة و ا ل  تتفا  ماا الدراساة التاي قاام ،  في ضو  المرحلة التعليمية )إ دادب
ماديرا ماا العاامليا بالمرحلاة األساساية فاي  29معلماا  427التي درس  اتجاهات  1996باا  ايد سنة 

العيناة يمتل اون اتجاهاات أن أفاراد  األردن نحو التربية الرياضية المدرسية وقاد أظاارت الدراساة
 . ة المدرسيةايجابية نحو التربية الرياضي

إال أن اتجاهات معلمي المرحلة االبتدائية نحو مادو التربية البدنية  ان  سالبية بدرساة  بيارو 
وقد يرسا المبا في ذل  لعدم تفرغ المعلميا لتدري  ه ه المادو وانشاغالاا ال بيار بتادري  ماواد 

سا مية والتربياة المدنياة أ ره مثل الرياضيات واللغة العربية والنشاب والت نولوسياة والتربياة اإل
وا تبارها مادو نانوية مقارنة بالمواد األ ره وربما ل ون مفتش المرحلة ال يطلا بطاقاة الح اة 

 . الخاصة مادو التربية البدنية

وربمااا سااا  اتجاااهاا ساالبيا أي ااا نتيجااة لنراارتاا المااائدو أن الوقاا  الاا ب يم اايب الت مياا  
و ا ل  لعادم وساود ،  والرياضية يف ل تم يتب فاي تعلاا ماواد أ ارهدرو  مادو التربية البدنية 

أ لااف درسااة فااي  08مماااحات لممارسااة النشاااب الرياضااي وهاا ا مااا يعااز  احاات ل العبااارو رقااا 
 . + ند التخطيس لبنا  مدرسة ينبغي وضا المنش ات الرياضية بعيا اال تبارالمقيا    ل =

اببا  لا ي ونوا ايجاابييا فاي د مااا  أغلبيةأن  4199دراسة تاناال سنة ونتف  ما ما أشارت 
الطا   ال ياد مون أن   ماا،  األ اره  للتربية البدنية وال يادر وناا با تبارهاا ماادو  بقياة الماواد

 . برنام  التربية البدنية ب ورو  بيرو

ونختلااا فااي ذلاا  إلااف مااا توصاال  إليااب دراسااة محمااد الحماااحمي إلااف أن اتجاهااات مااديرب 
المااعودية نحااو التربيااة الرياضااية  مااادو دراسااية ايجابيااة ويرسااا ذلاا  إلااف الممااتوه الماادار  

االقت ادب الجيد وال ب يتمثل فاي تاوفير األدوات واإلم انياات ال  ماة النجاا  بموحاات بارام  
 . التربية الرياضية في الممل ة العربية المعودية

،  35،  15،  23،  13،  14،  21،  63،  18،  08ونفماار اسااتجابات المبحااونيا   لااف العبااارات )
درسااة فاي اتجاهااتاا االيجابياة نحاو التربيااة  28.4و 57.4( التاي تتاراو  متوساطات حمااباا بايا 10



 البدنية والرياضية

أما في ما يتعل  بعبارات المقيا  فقد أظاارت النتاائ  أن أفاراد  يناة الدراساة ساجلوا أ لاف 
 ناد التخطايس لبناا  مدرساة ينبغاي وضاا المنشا ات =متوسس  لف العبارات  التالية والتاي ن ااا 

و ا ل    57.4ما محور مادو التربية البدنية والرياضية بمتوساس حماابي  +الرياضية بعيا اال تبار
+ ماا محاور تماا  التربية البدنية والرياضية في تحمايا الوضاا ال احي للت ميا مر للفقرو =األ

يماااا ماادر  التربيااة البدنيااة = والعبااارو 43.4أهااداا التربيااة البدنيااة والرياضااية بمتوسااس حمااابي 
بمتوساس حماابي  "ما محاور مادر  التربياة البدنياةوالرياضية في تحقي  نا اة رياضاة الاوبا

األهمياااة ال بيااارو التاااي يوليااااا معلماااي المرحلاااة االبتدائياااة للتربياااة البدنياااة متمثلاااة فاااي  ت  اااد 42.4
المنشاا ات الرياضااية واألهميااة ال ااحية واالستما يااة و اا ل  ماادر  التربيااة البدنيااة وفااي المقاباال 

ينبغاااي حااا ا درو  التربياااة البدنياااة والرياضاااية ماااا أشاااارت النتاااائ  أن الفقااارو التاااي ن ااااا =
مماا يادل  لاف اال تقااد الماائد  ناد  62.1ـ     أدنف متوسس لاا في المقياا    ال + سجلالمنااج

المعلماايا أن مااادو التربيااة البدنيااة والرياضااية مقارنااة بااالمواد األ ااره تحتاال المرتبااة األ ياارو فااي 
أ تبار درو  التربياة و  ل  العباارو التاي ساجلتا أدناف متوساس حماابي وهماا =.الترتيا واألهمية

شااخ  القيااام بتاادري  مااادو التربيااة أب  يمااتطيا+والعبااارو =والرياضااية م اايعة للوق البدنيااة 
+ تع اا  بوضااو  ماادر ات  اب ااة لااده  امااة المعلماايا فااي أنااب أب شااخ  البدنيااة والرياضااية

يمتطيا تدري  التربية البدنياة والرياضاية لمااولتاا الراهرياة وا تباار أن درو  التربياة البدنياة 
ق  تع   أي ا فاما منقوصاا لادور التربياة البدنياة والرياضاية فاي تحقيا  والرياضية م يعة للو

 . النمو الشامل والمت امل للت مي  ما النواحي العقلية والجممية والنفمية واالستما ية

 الفرضية الثانية :ـ  2ـ  6

نيةة ىالثةاني نحةو التربيةة البدالىل  توجد فرىق في اتجاهات معلمي المرحلة االبتدائية الطور

 ىالرياضية تعزى لمتغير الجنس:

بين  الدراسة  دم وسود فرو  ذات داللة إح اائية فاي اتجاهاات  ال ماا الا  ور واإلناان 
لعاادم داللااة  نحااو التربيااة البدنيااة والرياضااية معلمااي المرحلااة االبتدائيااة الطااور األول والثااانيمااا 

رغاا وساود فارو  ذات داللاة إح اائية  لاف ،  09.0المقيا    ل حير  ان مماتوه الداللاة  ناد 
ل ا تبقف فرو  بمتوساطات حماابية صاغيرو  ناد  05.0محاور المقيا  الث نة  ند ممتوه الداللة 

  ور واإلنان في  ال ماا المحاور األول اتجاهاات معلماي المرحلاة االبتدائياة نحاو ماادو التربياة ال
ومتوساس حماا  اإلناان  35.21  ال  ور البدنية والرياضية ل الا اإلنان حير سا  متوسس حما

20.22. 

والرياضاية اتجاهات معلمي المرحلة االبتدائية نحو أهداا التربياة البدنياة أما المحور الثاني 
حياار  اناا  قيمااة ت  نااد ممااتوه ،  ل ااالا الاا  ور 82.67ـ  التااي سااا ت المتوسااس الحمااابي  

الثالر والا ب ساا  متقارباا  وهي أي ا متقاربة سدا بيا ال  ور واإلنان ويبقف المحور 05.0الداللة 
وها ا يشاير إلاف أن متغيار الجان   18.32  بمتوساس حماابيفي متوسطات حمابب ول االا الا  ور 

 .التربية البدنية والرياضيةلي  لب تينير  بير  لف اتجاهات المعلميا نحو 

إلياااا الدراسااة الحاليااة نجااد أن اتجاهااات  اال مااا المعلمااات مااا  اا ل النتااائ  التااي توصاال  
معلماي المرحلاة االبتدائياة الطاور  والمعلميا  انا  ايجابياة  لاف الدرساة ال لياة لمقياا  اتجاهاات

أماا فااي ماا يخا  محاااور المقياا  الاث ن ف ااان ،  نحاو التربياة البدنيااة والرياضاية األول والثااني
بينمااا اظااار ،  مااا المعلماايا لمااادو التربيااة البدنيااة والرياضااية اتجاااه المعلمااات أ ثاار ايجابيااة منااب



المعلميا اتجاه أ ثر ايجابية في  ل ما أهاداا التربياة البدنياة والرياضاية ومادر  التربياة البدنياة 
 .والرياضية

 دائياة نحاويبدو سليا أن متغير الجن  لي  لب تاينير  بيار فاي اتجاهاات معلماي المرحلاة االبت
ناان فاي ه ا ماا يفمار وساود انشاغاالت وسالوا موحاد بايا الا  ور واإل ية والرياضيةالتربية البدن

   اامااادو  لااف وربمااا إلسباريااة تاادري  ال،  المرحلااة االبتدائيااة فااي اتجاهاااتاا نحااو التربيااة البدنيااة
البدنياة  و  ا قاد يرساا المابا إلاف شاعور  ال ماا المعلماات والمعلمايا بيهمياة التربياة،  الجنميا
 هاا ا مااا يتفاا .ة  لااف الممااتوه المعرفااي واالستمااا ي والجمااالي وال ااحي والترويحاايوالرياضااي

بايا  بش ل  لي ما دراسة الحماحمي التي أسراهاا فاي األردن والتاي أظاارت اناب ال توساد فارو 
 ل  إلياااالجنميا فاي اتجاهااتاا نحاو التربياة الدنياة والرياضاية وتتعاارح ماا النتاائ  التاي توصا

حلااة مااديرا مااا العااامليا بالمر 29معلمااا و 427األردن فااي دراسااتب التجاهااات مااا  1996 ايااد ساانة 
ينر علمايا تتااألساسية نحو التربية الرياضية المدرساية وقاد وساد أن اتجاهاات أفاراد العيناة ماا الم

 .بمتغيرات الجن 
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البدنيةة  ىالثةاني نحةو التربيةةالىل  توجةد فةرىق فةي اتجاهةات معلمةي المرحلةة االبتدائيةة الطةور

 ىالرياضية تعزى لمتغير سنوات الخبرة:

أقال مي)اتجاهاات معلأظارت نتائ  الدراسة الحالية انب توسد فرو  ذات داللة إح ائية في 
ة مرحلااة االبتدائياالل(  فااو  مااا إلاافساانة  20مااا و  ساانوات 19إلااف  10 ماااساانوات  باارو و 10مااا  
 لااف  اال و لااف الدرسااة ال ليااة للمقيااا    يااة البدنيااة والرياضاايةوالثاااني نحااو الترباألول  الطااور

 ضاية تعازبالمحاور مما ي  د انب توساد فارو  فاي اتجاهاات المعلمايا نحاو التربياة البدنياة والريا
تاائ  أن لمتغير سنوات الخبرو حير تباين  متوسطات الحما  للمجمو ات الث نة وقد أشاارت الن

 الياااة مقارناااة سااانة  انااا  متوساااطات حمااااباا  20ثااار ماااا سااانوات  بااارتاا أ المجمو اااة التاااي 
ساانة  02لااا ا نمااتطيا القااول أن المعلماايا ذوب ساانوات الخباارو أ ثاار مااا ،  بالمجمو ااات األ ااره

 .الرياضيةويمتل ون اتجاهات أ ثر ايجابية ما  م ئاا األقل  برو مناا  نحو التربية البدنية 

 برتب يتعم  لديب الاو ي باينر أهاداا التربياة  ويم ا تفمير ذل  بان المعلا ما تقدم سنوات
وي اابا أ ثاار قاادرو  لااف تقياايا مخرسااات التربيااة البدنيااة ،  البدنيااة و الرياضااية ودور مدرساااا

والرياضااية ويم ااا تفمااير هاا ه النتااائ  بمااا أشااارت إليااب دومااا األدبيااات التربويااة بااان اتجاهااات 
أ ثار ماا  ا ل المعلوماات التاي يح الون المعلميا نحو الموضاو ات التربوياة المختلفاة تتعما  

إلاف أن بوسب  اام نشاير   لياا وما   ل تنامي  براتاا وه ا ما ي  ده محمد شقي  في قولب" انب
االتجااه هااو حالاة مااا االسااتعداد العقلاي والع اابي تنشااي  ا ل التجااار  والخباارات التاي يماار باااا 

ات معينااااة تجعلااااب يقباااال  لياااااا بالموافقااااة تجاااااه موضااااو وتاااا نر  لااااف اسااااتجاباتب ،  اإلنمااااان
 .(10)"ويحب ها

وتتفاا  هاا ه النتااائ  مااا نتااائ  الدراسااة التااي قااام باااا الحماااحمي مااا األردن  لااف  ينااة مااا 
المعلماايا فااي اتجاهاااتاا نحااو التربيااة الرياضااية ووسااد فياااا أن ساانوات الخباارو المانيااة لاااا تااينير 

ر  لما  ادت سنوات الخبارو  لماا  ادت ايجابي  لف اتجاهات المعلميا نحو التربية الرياضية حي
فاي اتجاهاات  1996أما الدراساة التاي قاام بااا  اياد سانة ،  ايجابية االتجاهات نحو التربية الرياضية

                                                      
 ةالطبعاا ، المتحاادو للطبا ااة والنشاار والتو يااا ةالشاار  ، إلااف  لااا الاانف  االستمااا ي لمااد  ، اإلنمااانيالماالوا  ، محمااد شاافي  )10( 

 .  85ص ، 0199 ، والقاهر ، األولف



 .مديرا أظارت النتائ  أن اتجاهاتاا نحو التربية الرياضية ال تتينر بمنوات الخبرو 29معلما و 427

يا سنوات سلااا ماا  ريجاي الجامعاات أو المجاا  10 ما أن ذوب سنوات الخبرو األقل ما 
ره حير ا تاروا التادري  فاي االبتادائي أماا للحاساة أو لعادم تاوفر فارص  مال فاي مجااالت أ ا

تخ ا   وأ ثر ما ه ا قد يرسا ذل  لنررتاا العاماة للتربياة البدنياة ولتخارساا ماا معاهاد ذات
 .معيا
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البدنيةة  ىالثةاني نحةو التربيةةالىل  معلمةي المرحلةة االبتدائيةة الطةور توجةد فةرىق فةي اتجاهةات

 ىالرياضية تعزى لمتغير المؤهل العلمي :

لماي فاي اتجاهاات معأشارت نتاائ  الدراساة الحالياة إلاف وساود فارو  ذات داللاة إح اائية 
ل ياار الم هاامتغوالثاااني نحااو التربيااة البدنيااة والرياضااية تعاازه لاألول  المرحلااة االبتدائيااة الطااور

لااون يحمال ممااا ل ااالا ،  وذلاا   لااف المحاااور الااث ن و اا ا الدرسااة ال ليااة للمقيااا ،  العلمااي
 يجابياااذوب المماتوه دون الجاامعي اتجاهاا أ ثار حير اظاار المعلمايا ،  الم هل الدون الجامعي

ن أل،  مااا المعلماايا ذوب الممااتوه الجااامعي نحااو أهااداا وماادر  التربيااة البدنيااة والرياضااية
نيا الااا يا ال يحملاااون مااا ه ت  لمياااة م اااو والثاااانياألول  معلماااي المرحلاااة االبتدائياااة الطاااور

وقااد يرسااا الماابا فااي ذلاا   اادم تقباال أصاا  ذوو الممااتوه الجااامعي ،    ي ااا لااا ه المرحلااة
ون فاي التدري  في المرحلة االبتدائية إضافة أناا يحملون شااادات سامعياة متخ  اة وال يرغبا

 .المرحلة االبتدائية والتي تتميز بتنو  المواد فياا تدري  برام 

اتجاهاات معلماي المرحلاة  وما  ا ل ماا ساب  نجاد أن دراساتنا الحالياة تختلاا ماا دراساة
فااي األردن  االبتدائياة واإل داديااة نحاو التربيااة البدنياة والرياضااية قااام بااا محمااد الحمااحمي الماانة

معلااا ومعلمااة مااا منتماابيا لماادار   237ـ  ل  بمنطقااة ممااقس حياار ا تااار  ينااة  شااوائية تتمثاا
الم هاال الدراسااي للمعلماايا ال أن  وأظااارت النتااائ .التعلاايا العااام ابتاادائي وإ اادادب بمنطقااة ممااقس

    . (11)ي نر في اتجاهاتاا نحو التربية الرياضية

مااديرا مااا  29معلمااا  427حااول اتجاهااات  1996مااا تشااير إليااب دراسااة  ايااد ساانة  إلاافو اا ل  
اد أن أفار تليا بالمرحلة األساسية في األردن نحو التربياة الرياضاية المدرساية والتاي أظاارالعام

 . العينة ال تتينرون بالم هل العلمي

ماادرا  ،  حااول اتجاهااات 1983قااام باااا  بااد الاارحما احمااد ساانة  تاايالدراسااة ال إلاافإضااافة 
ماادرا  الماادار  يمتل ااون أن  وقااد أظااارت النتااائ  ،  الماادار  فااي الممل ااة العربيااة المااعودية

 ماا أظاارت  ادم وساود فارو  ،  اتجاهات ايجابية ب ورو  امة نحو التربية الرياضية المدرسية
 . (12)ذات داللة في اتجاهات المدرا  مما يحملون درسات سامعية ودرسات غير سامعية

 : االستنتاجاتـ  7

معلمااي المرحلااة وتطبياا  مقيااا  اتجاهااات ،  بعااد تحلياال وإناارا  متغياارات البحاار نرريااا
معلااا  423 لااف  ينااة م ونااة مااا  االبتدائيااة للطااور األول والثاااني نحااو التربيااة البدنيااة والرياضااية

وبعااد سمااا البيانااات و رضاااا ومعالجتاااا إح ااائيا  ،  والثاااني مااا واليااة المماايلةاألول  الطااور

                                                      
المجلاة العلمياة للتربياة   ، بناا  مقياا  اتجاهاات اإلدارو المدرساية نحاو التربياة الرياضاية المدرساية ، محماد محماد الحمااحمي )11( 

 .  10. ص  1993 ، سامعة حلوان ، المجلد الرابا ، ةالبدنية والرياضي
دراسات مقارنة التجاهات بعض مدرساات التربياة الرياضاية والموسااات ونااظرات المادار  نحاو  ، محمد محمد الحماحمي )12( 

 .   371ص  ، 1992 ، سامعة حلوان ، رلمجلد الثالا ، ةالمجلة العلمية للتربية البدنية والرياضي ، النشاب البدني



تاا اساتنتاج ماا  فاي حادود  يناة الدراساة وة الماابق ومناقشة نتائ  الدراسة ومقارنتاا ما الدراسات
 يلي :

  شااف  الدراسااة الحاليااة أن معلمااي المرحلااة االبتدائيااة للطااور األول والثاااني لواليااة المماايلة 
 لاف  نحاو التربياة البدنياة والرياضايةممثلة في  ينة الدراسة أنااا يمتل اون اتجاهاات ايجابياة 
ومحااور  التربيااة البدنيااة والرياضاايةاا الدرسااة ال ليااة للمقيااا  ونحااو  اال مااا  محااور أهااد

 . مدر  التربية البدنية والرياضية

  ما  شف  الدراسة  لف وسود اتجاهات سلبية وبنمبة  بيارو لمعلماي المرحلاة االبتدائياة نحاو 
لعاادم تفاارغ المعلماايا لتاادري  هاا ه المااادو  قااد يرسااا ذلاا  ،  التربيااة البدنيااة والرياضااية مااادو

  مواد أ ره مثل الرياضيات واللغاة العربياة والنشااب والت نولوسياة وانشغالاا ال بير بتدري
 . والتربية اإلس مية والتربية المدنية وا تبارها مادو نانوية مقارنة بالمواد األ ره

  سانوات  بارو10أقل ماا  ) اتجاهات معلميأظارت نتائ  الدراسة الحالية انب توسد فرو  في 
والثااني األول  مرحلاة االبتدائياة الطاورلل( ماا فاو  إلاف سانة 20سنوات وماا  19 إلف 10و ما 

 لف الدرسة ال لية للمقيا  و لف  ال المحااور مماا ي  اد اناب   نحو التربية البدنية والرياضية
توسااد فاارو  فااي اتجاهااات المعلماايا نحااو التربيااة البدنيااة والرياضااية تعاازه لمتغياار ساانوات 

 . الخبرو

  المعلمايا ذوب سانوات الخبارو أ ثار أن  فننناا نماتطيا القاولوحما ما توصل  إلياب دراساتنا
 برو ماناا  نحاو التربياة البدنياة األقل  سنة يمتل ون اتجاهات أ ثر ايجابية ما  م ئاا 20ما 

ويم ا تفمير ذل  باان المعلاا ماا تقادم سانوات  برتاب يتعما  لدياب الاو ي باينر ،  والرياضية
وي ابا أ ثار قادرو  لاف تقيايا مخرساات ،  ور مدرساااأهداا التربية البدنية و الرياضية ود

 . التربية البدنية والرياضية

  نمتنت  أي ا انب  لما  ادت سنوات  برو المعلمايا  لماا  اان اتجاهااتاا ايجابياة نحاو التربياة
 . البدنية والرياضية ببعا في حدود  ينة الدراسة

   معلمي المرحلاة االبتدائياة الطاور في اتجاهاتأشارت نتائ  الدراسة الحالية إلف وسود فرو 
وذلاا   لااف ،  والثاااني نحااو التربيااة البدنيااة والرياضااية تعاازه لمتغياار الم هاال العلمااياألول 

ل ااالا ممااا ال يحملااون الم هاال الاادون ،  المحاااور الااث ن و اا ا الدرسااة ال ليااة للمقيااا 
جابياااا ماااا حيااار اظاااار المعلمااايا ذوب المماااتوه دون الجاااامعي اتجاهاااا أ ثااار اي،  الجاااامعي

 . المعلميا ذوب الممتوه الجامعي نحو أهداا ومدر  التربية البدنية والرياضية

  ذوب الممتوه دون الجامعي اتجاهاها نحاو التربياة البدنياة والرياضاية أ ثار ايجابيااالمعلميا 
 والثااانياألول  معلمااي المرحلااة االبتدائيااة الطااورمااا المعلماايا ذوب الممااتوه الجااامعي ألن 

الاا يا ال يحملااون ماا ه ت  لميااة م ااونيا   ي ااا لااا ه المرحلااة وقاااموا باادورات ت وينيااة 
 .      للتعريا بالتربية البدنية وأهميتاا في ه ه المرحلة

 اقتراحات :ـ  8

  نقتاار  إسااناد مااادو التربيااة البدنيااة والرياضااية ألسااات و مخت اايا نراارا لخ وصااية المااادو
 . يز  ا بقية الموادمونشاباا الم

  تماشااف مااا االحتياسااات النفمااية والجماامية أن ي الاا ب يجاااوإ ااادو النراار فااي برنااام  المااادو
 . )األلعا ( للت مي  في المرحلة االبتدائية



   ضرورو توفير الوسائل البيداغوسية لمادو التربياة البدنياة والرياضاية  لاف مماتوه المادار
 . االبتدائية

 ة البدنية والرياضاية وتاوفير األماا والما مة للت ميا تاي ة الم  ا والمحيس الخاص بالتربي 
 . الممارسةأننا  

 إسرا  ندوات وملتقيات م ثفة حول المادو . 

 ضرورو إلزام المعلميا بتطبي  برنام  مادو التربية البدنية والرياضية للمرحلة االبتدائية . 

 البدنياة المقاررو تح ير م  رو الدر  ل ل ح ة وإسارا  ح اة التربياة   لف حر المعلميا
 . في التوقي  األسبو ي

 نقتر  مشار ة المعلميا في منافمات رياضية بيا الم سمات . 

 اإل ثار ما المنافمات في إبار الرياضة المدرساية حتاف تنماو الماادو استما ياا  ناد المعلمايا 
 . الت مي  واألوليا و

 : فرضيات مستقبليةـ  9

 االبتدائياة الطاور األول والثااني نحاو التربياة البدنياة  توسد اتجاهاات ايجابياة لمعلماي المرحلاة
 . والرياضية تعزه لمتغير الرضا الماني

  توسد اتجاهاات ايجابياة لمعلماي المرحلاة االبتدائياة الطاور األول والثااني نحاو التربياة البدنياة
 . والرياضية تعزه للحالة االستما ية

 ول والثاااني  نااد قياااماا بتاادري  التربيااة أناار  فااا ات معلمااي المرحلااة االبتدائيااة الطااور األ
 . البدنية والرياضية

 : الدراسة اتمةخ ـ 10

األول  اتجاهااات معلمااي المرحلااة االبتدائيااة الطااورحاولاا  الدراسااة الحاليااة  ال شااا  ااا 
،  ساانوات الخباارو،  والفاارو  للمتغياارات التاليااة )الجاان  والثاااني نحااو التربيااة البدنيااة والرياضااية

،  (  لف مقيا  اتجاهات معلمي المرحلة االبتدائياة نحاو التربياة البدنياة والرياضايةالم هل العلمي
و ما حاول  الدراسة التعارا  لاف أهاا ،  المدر (،  اااألهد  )محور المادو الث ن هذو محاور
 . نحو التربية البدنية والرياضية والثانياألول  معلمي المرحلة االبتدائية الطوراالتجاهات 

وإ اداد أداو لجماا البياناات وتطبيقااا  لاف  يناة ،  يل وإنرا  متغيرات البحر نررياابعد تحل
معلااا  مااا الجنماايا ومااا مختلااا ساانوات الخباارو ومختلااا الماا ه ت العلميااة  423م ونااة مااا 

  وبعاد سماا متمثلاة فاي المادار  االبتدائياة لوالياة الممايلة يعملون بمختلا الم سماات التربوياة 
البيانااات ومعالجتاااا إح ااائيا و رضاااا وتحليلاااا وتفماايرها ومناقشااتاا باال تماااد  لااف التناااول 

 يلي: ما ال ب شمل ن ن ف ول  ل   دراستنا إلفالنررب 

أغلبيااة معلمااي المرحلااة االبتدائيااة الطااور األول والثاااني لاااا اتجاهااات ايجابيااة نحااو  أىال:
 . التربية البدنية والرياضية

إال أن محااور اتجاهااات معلمااي المرحلااة نحااو مااادو التربيااة البدنيااة والرياضااية سااا  ساالبيا 
 . وبنمبة  بيرو سدا

اتجاهات معلمي المرحلة نحو أهداا التربية البدنية والرياضية ومحاور اتجاهاات  أن محور
 . مبيامعلمي المرحلة نحو مدر  التربية البدنية والرياضية سا ت ايجابية بدرسات متفاوتة ن



أن متغيااار الجااان  ال يااا نر فاااي اتجاهاااات معلماااي المرحلاااة نحاااو التربياااة البدنياااة  ثانيةةةا :
 . والرياضية

أن هنااااا فااارو  فاااي اتجاهاااات معلماااي المرحلاااة االبتدائياااة نحاااو التربياااة البدنياااة  : ثالثةةةا
 . والرياضية تعزه لمتغير سنوات  برو المعلميا

ي والممتوه دون الجامعي( يا نر فاي اتجاهاات أن الم هل العلمي )الممتوه الجامع : رابعا
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