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  االفتتاحیة

غنيٌّ عن البیان ما للجامعات من مسئولیة في صنع المستقبل، الذي ال    

ومعرفة  حث في المشكالت االجتماعیة والتربویة التي تواجه المجتمعبیتحقق إّال بال

ن أّي وقت وٕایجاد الحلول العلمیة لها، والباحثون مطالبون الیوم أكثر م ،أسبابها

مضى بالتصدي لتلك المشكالت وتسخیر العلم لخدمة المجتمع، ویتطلب تحقیق 

إلى  كثیر من الجهد في سبیل الوصولالهذا الهدف النزاهة من الباحثین وبذل 

  .حقیقة تلك المشكالت

أدوات البحث العلمي، وللوثوق به فإنه أداة من العقل البشري هو أهم و 

الوقوع في  الباحثین ام بالمهارات األساسیة التي تجنبیحتاج إلى التدریب واإللم

ومع إیماننا بعدم وجود منهج علمي جامد ذي خطوات محددة تلزم كل الخطأ، 

الباحثین بتتبعها بنفس الترتیب، إّال أن على الباحثین في مجاالت العلوم اإلنسانیة 

  . المختلفة اإللمام بالمبادئ األساسیة للبحث العلمي

والبحوث التي یتضمنها هذا العدد ما هي إّال نقطة في بحر من البحوث 

 ،علمیة في منهجیتهاكون ، وكلنا أمل في أن تالتي تعنى بالمشكالت التربویة

في مجاالت التطبیق والعمل من لتحقیق اإلفادة العلمیة  ةمرشد ،نتائجهادقیقة في 

عرفة العلمیة المعاصرة للحاق ومواكبة الم ،أجل حل المشكالت التي تكابد مجتمعنا

  .بالجدید في عالم سریع التغیر دائب التقدم

   هیئة التحریر                                                                      
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  ترحبات اهللا عبد محمد/ أ                    النفر عمار میلود/ د          

   طرابلس/ كلیة التربیة قصر بن غشیر             جامعة المرقب   / كلیة التربیة 

  سلیمان أمحمد الجلیل عبد أـ

  طرابلس/ كلیة التربیة قصر بن غشیر 

  

  :البحث وأهمیة المقدمة

 في العلماء اعتبره الذي االتجاهات موضوع فیه ناولنت الذي البحث هذا في

 ذهب لقد بل االجتماعي؛ النفس علم مواضیع أهم من أنهُ  والنفسیة السلوكیة الدراسات

 إلى اآلراء هذه أصحاب ویستند العلم، لذلك الوحید المیدان هو أنه اعتبار إلى البعض

 في تخضع عامة أو خاصة بة،مرك أم كانت بسیطة. واالجتماعیة النفسیة الظواهر جمیع

 یسمى خاص تركیب علیه ویسیطر یواجهه الذي اإلنساني السلوك محدد إلى أساسها

 السلوك، هذا على وفعال واضح بشكل تؤثر واالهتمامات القیم أن إلى باإلضافة. االتجاه

 فةكا وتضامن تعاون على یعتمدُ  المدرسة في برامجها ونجاح البدنیة التربیة میدان ویعتبر

 عن مستقال موضوعاً  البدنیة التربیة برامج اعتبار الخطأ فمن التربویة والقیادات العناصر

 بنجاح برامجه ینفذ أن یمكن البدنیة التربیة مدرس وأن المدرسة، وأنشطة موضوعات بقیة

 للمناخ األساسي البنیان تشكل والتي المدرسة في التدریس هیئة وتفهم تأیید عن بمعزل

 التعلیمیة سیاستها على واضح بشكل تؤثر والتي بالمدرسة،  التربويو  التعلیمي

  .بها تقوم التي والنشاطات

 المهنة تواجه التي العقبات أحد هو البدنیة التربیة تواجههُ  الذي الفهم سوء ویعتبر

 مدرسي قبل من -ولألسف–الجنسیـن الولك كثیرا، بها ـرونویشع ة،البدنی التربیة يلمدرس

   مدرسي لكون ة،ـــــــصحیح وغیر ةـــــمتدنی نظره ةــــــالبدنی التربیة إلى ونظرتهم خرىاأل المواد
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  . الصفیة األنشطة وممارسة العملي والتدریس البدني التدریب بأمور یهتمون البدنیة التربیة

   جالم يـــــــــف هورــــــــالجم إلى ةـــــــالبدنی التربیة حاجة)  1969(  شتلون أوضح وقد

 بین نجدها التي الخاطئة والمفاهیم السلبیة االتجاهات مواجهة في العامة العالقات

 النشاط أوجه یعتبرُ  وممن وٕادارتها، المدارس في التدریسیة الهیئات وأعضاء المربین

  ) 21:1(  .والتعلیم التربیة على دخیل شبه الریاضي

 ضعف خالل من ذلك ویظهر قها،ح البدنیة التربیة إعطاء عدم إلى تشیر دالئل وهناك

 الوقت كفایة وعدم واألجهزة واألدوات التسهیالت وقلة البدنیة، التربیة بدرس االهتمام

 بدعم المدارس إدارة اهتمام عدم وكذلك المدارس، في البدنیة التربیة لحصة المخصص

  .الریاضي النشاط

 التربیة رسيلمد دافع هذا وأیضاً  الموضوع، هذا دراسة أهمیة جاءت هنا من

 المدرسة في األخرى المجاالت مع الدراسي للعام واستعدادهم بواجباتهم للقیام البدنیة

 إدارة مع التام التعاون خالل من به واالهتمام البدني النشاط وتنمیة التربیة تطویر لغرض

 توضیح في كبیر دور لعب عاتقهم على یقع البدنیة التربیة بشؤون والمعنیین المدرسة

 وبرامجها البدنیة التربیة لدرس النظرة وتحسین اإلنسان حیاة في البدني النشاط یةأهم

 ورسالتها الریاضي المیدان في المهنة أهمیة وتوضیح لهم، الغیر تأیید وكسب التنمویة

 معهم والعمل األخرى، للمواد التدریسیة الهیئات أعضاء من الزمالء كسب طریق عن

  .المجتمع وبناء البدنیة والتربیة التربیة، في التهاورس المدرسة أهداف خدمة على

  :البحث مشكلة       

 حسابها في تدخل أن یجب الطلبة نشاط وطبیعة موضوع تتناول معالجه أي إن

 المدرسي، النشاط برامج نحو والمدرسین المدرسات اتجاهات في حدثت التي التغیرات

 المناخ جوانب من هاما جانبا عضهمبب وعالقتهم والمدرسین المدرسات اتجاهات وتشكل

 كما فیه العمل وسیر المدرسي النشاط نجاح وٕامكانیة مدى تحدید في بالمدرسة التربوي
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 ودرجة حجم یحدد الذي األمر أنفسهم، الطلبة اتجاهات على العالقة هذه طبیعة تنعكس

   درساتــــــــــــالم من ذونـــــــیتخ أنهم بارــــــــباعت ةـــــــالمدرسی طةــــــاألنش في ةـــــوالمشارك الممارسة

  )52:  6.(بها یقتدون حسنه وقدوةٌ  لهم، نموذجا والمدرسین

 التي البدنیة التربیة نحو األحرى المواد ومدرسات مدرسي اتجاهات ومشكلة

 في البحث هذا أهمیة وتأتي لها، المتضمنة األبعاد لكافة والتوضیح البحث تتطلب

 والعمل الریاضیة التربیة نحو السلبیة االتجاهات مواجهة یمكن حتى بعاداأل هذه توضیح

 البحث وهذا البدنیة، للتربیة األخرى المواد تدریس هیئة أعضاء ومؤازرة تأید كسب على

 والكفیلة المناسبة الحلول ووضع البدنیة التربیة نحو االتجاهات على للتعرف محاولة هو

  .وٕاصالحه الخلل لمعالجة

  :البحث فأهدا

  :  إلى البحث یهدف

 نحو) البدنیة التربیة غیر(  المختلفة المواد ومدرسي مدرسات اتجاهات على التعرف –

  .الممارسة لحجم تبعا البدنیة التربیة

  :البحث فروض

 نحو المختلفة المواد ومدرسات لمدرسي اتجاهات هناك أن الباحثون یفترض

  . منها السلبي مواجهة على والعمل وسلبیة إیجابیة البدنیة التربیة

  :البحث مجاالت

 في اإلعدادیة المدارس بعض في المختلفة المواد ومدرسات مدرسي: البشري المجال – 1

  طرابلس

  1/2/2013 لغایة 2012/ 10/ 1 الفترة من: الزماني المجال – 2

  طرابلس مدینة في اإلعدادیة المدارس: المكاني المجال – 3

  :البحث يف المستخدمة المصطلحات
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 إزاء وسلوكه الفرد شعور یحدده نسبیاً  ثابت مكتسب وجداني استعداد هو: النفسي االتجاه

  .تفضیلها عدم أو معینه موضوعات

 ،دائمة بصفة :اآلتیة أحد األشكالالریاضة ب ممارسة بأنها إجرائیا تعرف: الممارسة حجم

  . مطلقا الممارسة عدم وأ ،أحیاناً  ممارستها وأ

  :والمشابهة لنظریةا الدراسات

 اهتمام أثارت التي المواضیع من النفسي االتجاه موضوع إن: االتجاهات مفهوم

 في فعالیة نحو للفرد النفسي واالتجاه طویلة فتره منذُ  االجتماع وعلماء النفس علماء

 معها والتفاعل الفعالیة، لتلك الفرد اختیار في تؤثر التي المهمة العوامل من یعد الحیاة

 سؤال األفراد أو المؤسسة أو الفعالیة نحو للفرد االتجاه تغیر وٕان تجنبها، أو ارستهاومم

 فهو وبالنتیجة المختلفة، الحیاة ومیادین التربوي المیدان في والعاملین المربین اهتمام أثار

 یخدم الذي االتجاه نحو والجماعات األفراد سلوك توجیـــــه في مؤسسة أو فرد كل یهم

  .أهدافه

 لممارسة التلمیذ استعداد ویعد للسلوك، دافعاً  یمثل للریاضة النفسي واالتجاه

 معین توجه أساس على الجماعیة األلعاب في وخاصة المربین توجیه وكذلك الریاضة،

 المنافسة في النجاح له یضمن قد وصدقه صحته في المدرب أو المدرس یعتقد

  )24:1(. الریاضیة

  :النفسي االتجاه خصائص

  :یلي ما منها نذكر خصائص عدة كهنا

   فرضي تكوین: االتجاه  - 1

. یمارسون( معین نشاط نحو باإلیجابیة استجاباتهم تتسم الذین األفراد بعض 

   .إیجابي اتجاه األفراد هؤالء اتجاه نقول) الریاضیة الموضوعات یقرؤون. یشاهدون

  ) المكتسب( متعلم: االتجاه  - 2
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 تعني والتي االجتماعي التطبیع عملیة یقطر  عن الثقافة من مكتسب: أي 

   مجتمعه من بـــــــــــــــیكتس الذي فالفرد) فیه یعیش الذي معــــــــــــــالمجت في للحیاة الفرد إعداد(

 االجتماعیة، أو الریاضیة األنشطة بعض ونحو اآلخرین نحو المناسبة االتجاهات وثقافته

 التعلم مبادئ من بالكثیر الریاضي النشاط ونح االتجاهات اكتساب على ینطبق لذلك

  )33:6( .ونظریاته

   .ونزوعیة ووجدانیة معرفیة عناصر من یتكون: االتجاه    - 3

 فیمثل الوجداني العنصر أما) االعتقاد عدم االعتقاد،أو(المعرفي بالعنصر ویقصد

 لنزوعيا والعنصر والسلبي، اإلیجابي الشعور آخر بمعنى أو التفضیل، وعدم التفضیل

  ).السلوك( لالستجابة االستعداد یتضمن

  :محاید أو سلبي أو إیجابي إما االتجاه  - 4

 أقصى( التام التأیید إحداهما تمثل نقطتین بین یمتد مستقیم بخط تشبیهه ویمكن 

 هي الوسط ونقطة) السلبیة أقصى( المعارض الخط اآلخر الطرف وتمثل)  اإلیجابیة

  ).22:4( .الحیاد نقطة

  :النفسي االتجاه تمكونا

 على والسیطرة األفراد سلوك وتوقع فهم هو االتجاهات دراسة من الهدف إن

 النفسیة االتجاهات ومكونات فهم طریق عن إال یتم ال وهذا تربویة، بصورة نزاعاتهم

  : وهي المتداخلة

   المعرفي المكون – 1

   العاطفي المكون – 2

  )18:3( السلوكي أو النزوعي المكون – 3

  :وأشكالها االتجاهات نواعأ

  :وهي االتجاه موضوع إلیه یوجه الذي الهدف حسب االتجاهات تصنف    - 1
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  .آخر نوع من النفور أو الملبس، نحو االتجاه: مثل األشیاء نحو االتجاه – أ

  .اآلخر وكره واألقران، األصدقاء حب: األشخاص نحو اتجاه – ب

  .كرههم أو ریناآلخ مع التعاطف: الجماعات نحو اتجاه – ج

 أو واحترامها، الذات حب: نفسي التجاه موضوع نفسه الفرد الذات نحو اتجاه – د

  .استصغارها

 نفور أو حب االشتراكیة، نحو أو الدیمقراطیة، نحو االتجاه: األفكار نحو اتجاه – ه

  )14:2( .منها

  :المشابهة الدراسات

  )7( 1982 حسانین صبحي محمد دراسة

 هذه شملت حیث الریاضیة التربیة حول الخاطئة لمدركاتا: الدراسة عنوان

 استفتاء فیه استخدم والذي والثانویة، اإلعدادیة المرحلة مدرسي من مدرسا 27 الدراسة

 التربیة في األساسیة المجاالت حول خاطئة مدركات على اشتملت عبارة 80 تضمن

 الخاطئة مدركاتال من% 50 من أكثر أن الدراسة هذه لنا أوضحت حیث الریاضیة

 في به المكلف ودوره المدرس إعداد بأسلوب تتصل الریاضیة التربیة نحو للمدرسین

 التربیة مدرس به یقوم التي النشاطات معرفة في المهمة األمور من وهي المدرسة،

 الریاضیة، التربیة في خاطئة مدركات هناك أن الدراسة هذه من استنتج وقد البدنیة،

 هاتین في المدرسین بین ومتفشیة كثیرة خاطئة مدركات هناك أن البحث ملخص ویشیر

  .مستویات أربع إلى تصنیفها تم وقد المرحلتین،

  )9( 1977 الدایم عبد محمود محمد دراسة

 التربیة نحو اإلعدادیة المرحلة مسؤولي اتجاهات عن الدراسة هذه بحثت

 واینر مقیاس الباحث استخدم حیث الریاضیة التربیة بمستوى وعالقتها الریاضیة

 وبلغ المدارس، ومدراء الریاضیة مدرسي على وطبقها الریاضیة التربیة نحو لالتجاهات
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 المدارس مدراء اتجاهات أن النتائج أظهرت وقد إعدادیة، مدرسة 199 المدارس عدد

  .منخفضة كانت ومعاونیهم

 العینة حجم معرفة في منهما الباحثون استفاد الدراستین مناقشة خالل ومن

 المقیاس استخدامات على التعرف في الباحثون أفاد وقد إلیهما، توصل التي والنتائج

  .  الدراسات هذه في واختالف تشابه وهناك ،فائدة علمیةله  تصوًرا لهم أضاف وأیضا

  :المیدانیة وٕاجراءاته البحث منهج

 ناتالبیا جمع على تعتمد التي مسحیة لدراسات الوصفي المنهج استخدام تم

 جمع إمكانیة على تبنى المسحیة والدراسات معین، موقف عن الجاریة والحقائق

  )2(.والممارسات األوضاع ماهیة لبیان الظواهر عن األوصاف

  .البحث طبیعة لمالئمته المسحي الوصفي المنهج الباحثون واعتمد

  :البحث عینة

) البدنیة التربیة غیر( ةالمختلف المواد ومدرسي مدرسات من عشوائیا البحث عینة اختیرت

 وبنسبة مدرسة 150 العینة حجم فبلغ طرابلس مدینة في اإلعدادیة المدارس في

 المجتمع حجم من%) 20,13( بنسبة مدرس 150و األصلي المجتمع من%) 15,13(

 الریاضیة الممارسة لحجم تبعا العینة تصنیف تم البحث أهداف ولتحقیق األصلي،

  : إلى الدراسیة حیاتهم خالل من الریاضي والنشاط

 وبنسبة) 15( المدرسات عدد وبلغ) دائمة بصفه( الریاضي للنشاط ممارسین  -

  %).24,67( وبنسبة مدرسا) 37( فبلغ المدرسین عدد أما العینة، حجم من%) 10(

 وبنسبة) 55( المدرسات عدد وبلغ أحیانا، الریاضي النشاط ممارسین  -

  .%)50,66( وبنسبة) 76( فبلغ المدرسین عدد أما العینة، حجم من%) 36,67(

 من%)  53,33( وبنسبة مدرسة 80 بلغ فقد الریاضي للنشاط الممارسین غیر  -

  %).24,67( وبنسبة مدرسا 37 فبلغ المدرسین عدد اما العینة، حجم
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  :البحث أدوات

   العربیة والمراجع المصادر  - 1

   االستبیان استمارة  - 2

   المعلومات تفریغ استمارة  - 3

  اإلحصائیة المعالجات  - 4

  مساعد عمل فریق  - 5

  :االستبیان استمارة

 على عرضها وتم األسئلة، من مجموعه على تحتوي التي االستبیان استمارة اختیار تم

 فكانت وموضوعیتها البحث مشكلة معالجة في إمكانیاتها لمعرفة*  الخبراء من مجموعه

 مشكلة عن وموضوعیه حقیقیة إجابة عطینات الرئیسیة محاورها أن: أي إیجابیة، النتیجة

  .  البحث

  :االستبیان استمارة توصیف

) ویر. لم. لوس كار مقیاس( البدنیة التربیة نحو االتجاهات مقیاس الباحثون استخدم

 أعد والذي البدنیة، التربیة نحو االتجاهات بقیاس ویر مقیاس من) أ( الصورة واستخدمت

 30( المقیاس هذا من الصورة وتمثل) 2008( عالوي حسن محمد العربیة صورته

 بشدة، المتحمس. الموافق بین یتردد بتدرج التدریج خماسي مقیاس عبارة كل وأمام) عبارة

 التعبیر فرصة للمفحوصین تتاح حیث وقوته االتجاه لقیاس وذلك مطلقا، الموافقة وعدم

 في البدنیة التربیة أغراض ویر( حدد وقد الموجودة العبارة مفـــــــــهوم نحو اتجاهاتهم عن

  : هي مجاالت أربع

   االجتماعي الغرض – 2                الفسیولوجي البدني الغرض – 1

  العام الغرض – 4                   االنفعالي العقلي الغرض – 3
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  :االستمارة صدق

 سبةن وكانت واالختصاص الخبرة ذوي من الخبراء من مجموعة على االستمارة عرضت

  %).94( االتفاق

  : االستمارة ثبات

  :االختبار ثبات في أسلوبین الباحثون استخدم

 األساتذة إجابات خالل من المحتوى صدق طریقة استخدمت :االختبار صدق  - 1

 من االستفتاء لصالح عام بوجه النتیجة وكانت األسئلة، عن ومالحظاتهم المختصین

  .االختبار صدق على دلیل هذاو  أسلوبها، وسهولة األسئلة، شمولیة حیث

 أفراد مختلف عند المعنى نفس لألسئلة یكون أن به ونعني: االختبار موضوعیة  - 2

 عند ذلك لنا تحقق وقد التأویل، یقبل ال السؤال أن أي االختبار، علیها یطبق التي العینة

 واحد كل من وطلبنا البحث، عینة على األسئلة عرضنا حیث االستطالعیة تجربتنا إجراء

 شرط لنا حقق ما وهذا األسئلة، حول آراؤهم تختلف ولم السؤال، معنى لنا یبین أن منهم

  .الموضوعیة

 قیمة كانت حیث االختبار إعادة بطریقة االختبار استخالص تم: االختبار ثبات    - 3

  %).76,1( االختبار

  .نتائجها وتفسیر لتحلیل إحصائیا معاملتها ثم ومن وتبویبها البیانات جمع تم  - 4

  : البحث في المستخدمة اإلحصائیة الوسائل

 التباین مقیاس االتجاهات بمقیاس الخاصة اإلحصائیة والقوانین الوسائل الباحثون استخدم

  )5(.المجموعات وبین المجموعات داخل

  المجموعات داخل التباین                                 
F   = --------------------- 

  المجموعات بین التباین
  الجزء          

  100×  ------------- =    المئویة النسبة
  الكل           
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   :ومناقشتها البحث نتائج عرض

   موضوعي علمي أسلوب اتباع إلى الباحثون عمد وفروضه البحث ألهداف تحقیقا

  . البحث نتائج وتفسیر تحلیل خالله من یتمكنون

  

 بین البدنیة التربیة نحو االتجاهات في التباین لدراسة) F( قیمة یبین) 1( جدول

  الممارسة لحجم تبعا للریاضة الممارسات المدرسات

                                           
  الجزء                                             

  )100×  --------=    المئویة النسبة(
  الكل        
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لدراسة التباین الذي یبین االتجاه ) F(الذي یبین قیمة ) 1(من خالل الجدول  

تبین من خالل  عاله قدأ ةالمذكور  ةیاضللر البدنیة بین المدرسات الممارسات  ةالتربینحو 

 ةبصف ةللریاضللمدرسات الممارسات  ةبالنسبحصائیا إ ةدالهناك فروق أن النتائج 

 الریاضة یمارسن للمدرسات اللواتي ال ةبالنسبما أ. حیانا أ ةریاضومن تمارس ال ة،دائم

  . حصائیاإفلم تكن  هناك فروق داله 
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  )2( رقم جدول

 المدرسین بین البدنیة ةالتربی نحو االتجاه في المتباینة الدراسة)F( قیمة یوضح

  ) یمارس ال ، حیاناأ ، دائما( الممارسة بحجم للریاضة الممارسین
  

 نحو االتجاه في التباین لدراسة) F( قیمة فیه یوضح والذي) 2( للجدول وبالنظر

 ال /حیاناأ /دائما( الممارسة لحجم تبعا ةلریاضل الممارسین المدرسین بین البدنیة التربیة

 یمارسون الذین للمدرسین بالنسبة حصائیاإ دالة فروق هناك نأب لنا یتضح )یمارس

 والمدرسین حیاناأ الریاضة یمارسون الذین للمدرسین بالنسبة ماأ دائمة، بصفة الریاضة

 التفسیر علول ،حصائیاإ دالة فروق هناك تكن فلم الریاضي النشاط ایمارسو  لم الذین

 كنظام ولیس تنافسي كنظام الریاضة مع التعامل هو) 2و 1( الجدولین تنمیة یالئم الذي

 ولاأل المقام في یهمه المتقدمة المستویات في وخصوصا دائم بشكل فالممارسة ،تربوي

) المدرسة( البدنیة التربیة في تشیع التي التربویة االعتبارات من كثرأ الفوز مثل اعتبارات

 قد والمجهدة الملزمة تهااطلببمت التنافسیة الریاضة بأن شعر ربما نهأ لىإ باإلضافة

 ،البدنیة التربیة نحو سلبیة هاتاتجا شكل في ذلك عكسفت حیاته في كثیرة مورأ حرمته

 في اعایشو  قد العالیــــة الممارسة مستوى صحابأ الممارسین هؤالء نفإ خرىأ جهة ومن

 یتوفر ال قد مما لهم المتاحة التسهیالت ووفرة المنظم التدریب من جدي نظام المالعب

 وأ ریاضةال ایمارسو  لم الذین والمدرسات المدرسین اتجاهات امأ المدرسة، ظروف في

 مع الممارس ظروف لتشابه نظرٌ  الریاضة نحو تزداد نهمافإ بسیط بشكل مارسها من

 التي اللقاءات خالل من التحلیل هذا الى الباحثون توصل وقد ،تقریبا اسةالدر  ظروف

 السبب ویعزى) البحث عینة فرادأ( اإلعدادیة المدارس ومدرسي مدرسات بعض مع تمت

 الریاضیة التمارین نإ حیث المرحلة هذه في والریاضة البدنیة بیةالتر  بأهمیة قناعهمإ لىإ

 رجال الجسم شكل فیه یكون الذي الوقت في المرحلة هذه على كبیرة أهمیة لها المبرمجة

 یمارسون ال الذین والشباب النمو دوافع تتم الحركات طریق وعن، هبناؤ  اكتمل قد نساء وأ
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 واطئة، تهمامكانیإ و  ضعیف، عندهم النموأن  نجد الجسمي العمل وال الریاضیة التربیة

 شحوم تظهر حیاناوأ ،هلبالتر  جسامهمأ تصاب حیاناوأ ،الجسم عضالت في وضعف

  وفروضه البحث هدف تحقیق تم ،التحلیل هذا خالل من إضافیة

  :والتوصیات اجاتتناالست

  :وهي التالیة اجاتتناالست لىإ الباحثون توصل البحث خالل من

 دائمة، بصفة للریاضة الممارسات المدرسات لىإ بالنسبة حصائیاإ دالة فروق هناك   - 1

 لىإ لنسبةبا إحصائیا دالله ذات فروق هناك تكن ولم ،حیاناأ الریاضة یمارسن ولمن

  الریاضة یمارسن لم اللواتي المدرسات

 بصفه الریاضة یمارسون الذین للمدرسین بالنسبة إحصائیا داللة ذات فروق توجد  - 2

 والمدرسین حیاناأ الریاضة یمارسون الذین للمدرسین بالنسبة دالة فروق توجد وال ائمةد

  .الریاضة  یمارسون ال الذین

  .   ریاضةال ممارسة نحو المدرسین من الكثیر توجه في ضعف هناك    - 3

  :التوصیات

 استخالص تم فقد البحث نتائج ظهرتهاأ التي العلمیة الحقائق ضوء في

  الیةالت التوصیات

 التفاعل بضرورة المختلفة التعلیمیة بالمراحل البدنیة التربیة ومدرسات مدرسي على    - 1

 یسهم مما وهذا الداخلیة والخارجیة األنشطة في شراكهموإ  بالمدرسة التدریسیة الهیئة مع

 الواجبات بعض في منهم لالستفادة وذلك البدنیة التربیة نحو إیجابیة اتجاهات كسابإ في

  تهامكانیإ وفق بالبرامج طةالمرتب

 الدوریة االجتماعات المدرسة في البدنیة التربیة ومدرسات مدرسي یستغل نأ  - 2

 وتوضیح ،نسانلإل الصحة بناء في ودوره الریاضي النشاط همیةأ توضیح لغرض

   البناء عملیة في مةـــــــالمه ووظائفها ودورها ةــــــــــــالبدنی التربیة في یاتــــــــــــــــــوالمعط مــــــالمفاهی
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   . وسیاسته المدرسي المنهاج بخطة وربطها االجتماعي

 طریق عن المدرسة في البدنیة التربیة نحو اإلیجابیة االتجاهات نشر على العمل  - 3
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