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االتجاهات الفلسفیة السائدة لدى أعضاء الهیئة التدریسیة في كلیة 

  وأقسام التربیة الریاضیة في جامعة الموصل
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  الملخص
  :على مایأتيیهدف البحث التعرف 

 االتجاهات الفلسفیة السائدة لدى أعضاء الهیئة التدریسیة من الرجـال  والنـساء فـي كلیـة وأقـسام -
عملي ونظري، (التربیة الریاضیة نحو التربیة الریاضیة في جامعة الموصل وحسب المواد الدراسیة

من الرجـال والنـساء فـي االتجاهات الفلسفیة السائدة لدى أعضاء الهیئة التدریسیة ). نظري، عملي
كلیـــــة وأقـــــسام التربیـــــة الریاضـــــیة نحـــــو التربیـــــة الریاضـــــیة فـــــي جامعـــــة الموصـــــل وحـــــسب ســـــنین 

  ).عشرة سنوات،خمس عشرة سنة، عشرون سنة(الخدمة
  :افترضت الباحثة ان

 االتجاهات الفلسفیة السائدة لـدى أعـضاء الهیئـة التدریـسیة مـن الرجـال والنـساء فـي كلیـة وأقـسام -
عملــي ونظــري، نظــري، ( الریاضــیة نحــو التربیــة الریاضــیة تختلــف بــاختالف المــواد الدراســیةالتربیــة
  ).عملي

 االتجاهات الفلسفیة السائدة لـدى أعـضاء الهیئـة التدریـسیة مـن الرجـال والنـساء فـي كلیـة وأقـسام -
رة عـشرة سـنوات،خمس عـش(التربیة الریاضیة نحو التربیة الریاضیة تختلف باختالف سـنین الخدمـة

تدریــسي وتدریــسیة مــن  كلیــة التربیــة )  ٦٨(وبلــغ عــدد إفــراد عینــة البحــث ). .ســنة، عــشرون ســنة
الریاضیة وقسم التربیة الریاضیة في كلیة البنات وقسم التربیة الریاضیة في كلیـة التربیـة األساسـیة 

اســـتخدمت الباحثـــة مقیـــاس التوجهـــات . مـــن العینـــة %) ١٠٠(فـــي جامعـــة الموصـــل یمثلـــون نـــسبة
امـین .د(وقـد اعـده فـي صـورته للعربیـة ) E.Zeigler,ph.d)(ایـرل زیجلـر(الفلسفیة المعد من قبل 

  .وعولجت البیانات إحصائیا باستخدام الوزن المئوي ومعامل االرتباط).الخولي
  
  
  
  
  

ABSTRACT  
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The common philosophical attitudes for the teaching staff 

members in Physical Education College and the departments 

Physical Education in University of Mosul.  
Ass.pro Dr.ALAA Abdullah Hussein   

Mosul university / college of physical education 

The paper aims the following:- 
- The common philosophical attitudes for the teaching staff members 

from male and female in the College of  Physical Education and the 
departments of physical education from the teaching subjects (practical 
theoretical)  (theoretical, practical ) 

- The common philosophical attitudes for the teaching staff members 
from male and female in the college of  physical education and the 
departments physical education from the years of employment (ten 
years, fifteen years, twenty years) 

The researcher hypothesized that:- 
- The common philosophical attitudes for the teaching staff members 

from male and female in the College of  Physical Education and the 
departments Physical Education in the University of Mosul differs with 
the differences of teaching subjects(practical theoretical),(theoretical, 
practical ). 

- The common philosophical attitudes for the teaching staff members 
from male and female in the College of  Physical Education and the 
departments about Physical Education in the University of Mosul 
differs with the differences of employment years (ten years, fifteen 
years, twenty years) 

- The number of the paper sample were (68) lecturers from both sex from 
the College of Physical Education and  the departments of  Physical 
Education in College. 

    Of Girls . 
- And  the departments of  physical education in basic education  college 

in the University of Mosul and their rate is about (100%) from the 
sample.  

- The researcher used the scale of  philosophical attitudes from (E. 
Zeigler, Ph.d) and Dr.Ameen AL-Kholi who produced it in to Arabic 
.The data are treated statically by using  (Weight  pereent , Correlation 
conclusions). 

   التعریف بالبحث-١
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 ٢١١

  المقدمة وأهمیة البحث١-١
فــالبعض یكــون   وهــؤالء النــاس مختلفــین عــن بعــضهم،ان كــل نظــام فــي العــالم یبنــي أناســاً 

 والــبعض االخــر علــى العكــس ولكــن الــرابط ،متفــاني فــي عملــه ولــه االســتعداد والقــدرة علــى االبــداع
 ،ةالجماهیریـــ، والریاضـــة لترویحیـــةالریاضــة ا(تلـــف مـــسمیاتها بــین هـــؤالء النـــاس هــو الریاضـــة بمخ

 فــي مرحلــة مــا مــن حیاتــه ةالریاضــفالبــد مــن ان یكــون الفــرد قــد مــارس ).  وغیرهــااأللعــاب اللعــب،
فمـنهم مـن مارسـها عنـدما كـان طفـال یلعــب ویلهـو او فـي مرحلـة الـشباب او الـشیخوخة ومـنهم مــن 

  .اتخذ الریاضة مهنة كالریاضي اوالمدرس للریاضة

 الواضـح للریاضــة علــى والتــأثیرجعلـه یــدرك الــدور الكبیـر بتـدریس الریاضــة ان قیـام الفــرد 
  .ختلفة لالفراد منذ الوالدة وحتى الموتممراحل النمو ال

 على الشباب التي یتوقف والسیماونتیجة لهذا الدور الكبیر للریاضة ومدى تاثیرها الواسع 
التوجهــات الفلـــسفیة الــسائدة لـــدى  البـــد ان نتعــرف علـــى نالدولـــة كــاعلیــه بنـــاء المجتمــع ومـــن ثــم 

 الجــامعي هــو الــشخص فاألســتاذأعــضاء الهیئــة التدریــسیة فــي كلیــات وأقــسام التربیــة الریاضــیة ، 
 مدرســـي المـــستقبل اویعـــدهم لیكونـــو   مـــن غیـــره الـــى الطلبـــة یتعامـــل معهـــم بـــشكل مباشـــر،األقـــرب
نحـــو تجـــاه فلـــسفي معـــین مـــن اجـــل ذلـــك البـــد للتدریـــسي ان یتبنـــى ا، او اســـاتذة جـــامعیین القریـــب،

 تـــساعده علـــى تحقیـــق كالبدنیـــة وبـــذلتوضـــیح مفهـــوم التربیـــة ( التربیـــة الریاضـــیة لكـــي تعینـــه علـــى
ث الـــذات والعمـــل د الـــسبل المتاحـــة، كمـــا ان تبنـــي فلـــسفة معینـــة تـــستحبأفـــضل المطلوبـــة األهـــداف

 المعبــرة خاصــةالالمــستقل ،ومــن خاللهــا یقــرأ المــدرس ویــتكلم ویجــادل وینمــو مهنیــا ویــشكل فلــسفته 
  ).٣٦٦، ٢٠٠١الخولي،)( والتربویة وعقائده المهنیةهاتجاهاتعن 

 والجمـود والثبـات واألهـدافوبتبني اتجاه فلـسفي یبتعـد المـدرس عـن الفوضـویة فـي العمـل 
فــي المكــان دون محاولــة منــه لمجــارات التطــور الهائــل الحاصــل فــي المجتمعــات وتنقلــه مــن مجــرد 

ربیة الریاضیة الى مدرس تربوي مفكر قادر على اختیار ما هو مقبـول فرد یمارس مهنة مدرس الت
  . وتربویةومهنیةومناسب في مهنته من عقائد دینیة 

 أعـضاء فلـسفیة الـسائدة لـدى االتجاهـات المن هنا ظهرت اهمیة البحث فـي التعـرف علـى
  . جامعة الموصل وأقسام التربیة الریاضیة نحو التربیة الریاضیة فيالهیئة التدریسیة في كلیة

  

  

   مشكلة البحث٢-١
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ـــات التربویـــة بكـــل تفاصـــیلها ـــى كـــل أســـتاذ ان یفهـــم النظری ـــسفة لألســـتاذ ،ان عل ـــیح الفل  تت
التعــرف علــى هــذه النظریــات التربویــة وفهــم أهــدافها ولمــاذا اختــارت هــذه األســالیب ورجحتهــا علــى 

   .وتساعد المدرس على مواجهة األسئلة الكبرى التي قد تواجهه، غیرها

ان أي عمــل تربــوي غیــر موجــه فلــسفیا سیــضع صــاحبه فــي دائــرة التیــه والــضیاع فیــصبح 
غیر قـادر علـى الـتكهن بالـصورة التـي یكـون علیهـا طلبتـه واي مـن الجوانـب مـن شخـصیته ینبغـي 

 طرائــقتنمیتهــا، واي انــواع المدرســیین یجــب إعــدادهم، وبــاي طریقــة واي مــنهج، واي طریقــة مــن 
 اذا بدون فلسفة سیكون كل عمـل تربـوي متروكـا للـصدفة ،بة النجاز ما یریدالتدریس ستكون مناس

  ).٦-٥، ١٩٨٩فرحان،(والظروف 

ى أعــضاء الفلــسفیة الــسائدة لــداالتجاهــات  علــى فمــن هنــا ظهــرت مــشكلة البحــث للتعــر 
  . وأقسام التربیة الریاضیة نحو التربیة الریاضیة في جامعة الموصلالهیئة التدریسیة في كلیة

   اهداف البحث٣-١
  :یهدف البحث التعرف على مایأتي

 وأقـسام التربیـة ة الفلسفیة السائدة لدى أعضاء الهیئة التدریسیة مـن الرجـال فـي كلیـ االتجاهات-١
عملـــي ونظـــري، (الریاضـــیة نحـــو التربیـــة الریاضـــیة فـــي جامعـــة الموصـــل وحـــسب المـــواد الدراســـیة

  ).نظري، عملي

 وأقسام التربیـة  في كلیة لدى أعضاء الهیئة التدریسیة من النساءلفلسفیة السائدةا االتجاهات  ا-٢
عملـــي ونظـــري، ( وحـــسب المـــواد الدراســـیةالریاضـــیة نحـــو التربیـــة الریاضـــیة فـــي جامعـــة الموصـــل

  .).نظري، عملي

 وأقـسام التربیـة  فـي كلیـة الفلسفیة السائدة لدى أعضاء الهیئة التدریسیة مـن الرجـال االتجاهات-٣
خمـس  سـنوات،عـشر  ( التربیة الریاضیة في جامعة الموصـل وحـسب سـنین الخدمـةالریاضیة نحو

  ).عشرة سنة، عشرون سنة

 وأقـسام التربیـة  فـي كلیـة الفلسفیة السائدة لدى أعضاء الهیئـة التدریـسیة مـن النـساء االتجاهات-٤
س خمـ عـشر سـنوات،( الریاضیة نحو التربیة الریاضیة في جامعة الموصـل وحـسب سـنین الخدمـة

  ).عشرة سنة، عشرون سنة

  
   فروض البحث٤-١

  :افترضت الباحثة ان
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 وأقـسام التربیـة ة الفلسفیة السائدة لدى أعضاء الهیئة التدریسیة مـن الرجـال فـي كلیـ االتجاهات-١
  ).عملي ونظري، نظري، عملي(الریاضیة نحو التربیة الریاضیة تختلف باختالف المواد الدراسیة

 وأقـسام التربیـة ةالسائدة لدى أعضاء الهیئـة التدریـسیة مـن النـساء فـي كلیـ الفلسفیة  االتجاهات-٢
  ).عملي ونظري، نظري، عملي(الریاضیة نحو التربیة الریاضیة تختلف باختالف المواد الدراسیة

الفلسفیة السائدة لدى أعضاء الهیئة التدریسیة مـن الرجـال فـي كلیـة وأقـسام التربیـة االتجاهات  -٣
خمـس عـشرة سـنة،  عـشر سـنوات،(التربیة الریاضیة تختلف باختالف سنین الخدمـةالریاضیة نحو 

  ).عشرون سنة

لفلسفیة السائدة لدى أعضاء الهیئـة التدریـسیة مـن النـساء فـي كلیـة وأقـسام التربیـة االتجاهات ا -٤
خمـس عـشرة سـنة،  عـشر سـنوات،(الریاضیة نحو التربیة الریاضیة تختلف باختالف سنین الخدمـة

  ). سنةعشرون

   مجاالت البحث٥-١
أعـــضاء الهیئـــة التدریـــسیة فـــي كلیـــة وأقـــسام التربیـــة الریاضـــیة  فـــي جامعـــة :  المجـــال البـــشري -١

  .الموصل

  . جامعة الموصلالریاضیة في كلیة وأقسام التربیة  :  المجال المكاني-٢

  .٢٠٠٨/٢٠٠٩الفصل الدراسي : ألزمانيالمجال -٣

   المصطلحات الواردة بالبحث٦-١
الفلسفیة نظرا لعدم توصل الباحثة لتعریف من المصادر العلمیة قامت الباحثـة بتعریفـه التجاهات ا

  -:بأنه إجرائیا

 او معتقـد او طریقـة رأي نحـو فـرادأاو مجموعـة لدى فرد حالة من المیل نحو مذهب فلسفي معین 
  .عمل

  

  

   اإلطار النظري والدراسات السابقة-٢
   اإلطار النظري١-٢
  تعریفها مفهومها و لسفة  الف١-١-٢
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  -: في تحدید مفهوم الفلسفة وهذان االتجاهین همانرئیسی اتجاهینیمكننا ان نمیز بین 

 للتفكیــــر وطریقــــة للمناقــــشة ویعتقــــد انــــه لــــیس للفلــــسفة أســــلوب یــــرى ان الفلــــسفة األولاالتجــــاه  -
  .مضمون علمي یقوم على مجموعة من الحقائق كما هو في باقي العلوم

 للتفكیــر وطریقــة للمناقــشة ایــضا ولكــن الــى جانــب ذلــك أســلوب الثــاني یــرى ان الفلــسفة االتجــاه -
   ).١٣، ٢٠٠٧كمال،(فهي لها مباحثها الخاصة ومیادینها المعرفیة 

  -:اما تعریف الفلسفة فقد عرفها الكثیر من الفالسفة وكما یاتي

 ان اإلنــساندر مــا یمكــن  كلهــا علــى قــاألشــیاء عرفهــا ابــن ســینا علــى انهــا الوقــوف علــى حقــائق -
على انها تلك الدراسـة ). Ryan,Pedden( وعرفها الفیلسوفان-.)١٦، ١٩٨٢صلیبا،.(یقف علیه

 القریبـــة والنهائیـــة وأهـــدافهاالتـــي توجـــه الفـــرد الـــى اكتـــساب نظـــرة متماســـكة للحیـــاة وقیمهـــا ومعناهـــا 
   .)١٢٩بیوكر،ب ت ،.( بوجه عاماإلنسانيوللسلوك 

الفلسفة لیست نظاما من المعرفة ذات الطابع االیجـابي كالقـانون ان  (Oconner) ویذكر
  ة وانما هي نظام نقدي او توضیحي لجغرافیا او التاریخ او اإلحیاءاو علم 

 )١٥، ١٩٨٧،الحیارى،سوزر ما(

    بعض الفلسفات التربویة وعالقتها بمدرس التربیة الریاضیة٢-١-٢

 التربویــة التقلیدیــة باألفكــار التزامهــا أســاس التربیــة الریاضــیة علــى و صــنف فالســفة التربیــة
او فكر فلسفي تربوي تقـدمي ) كالسیكي(أي بمعنى انها اما فكر فلسفي تربوي تقلیدي  من عدمه،

  ).حدیث(
 وعالقتـــه بالتربیـــة البدنیـــة وبمـــدرس )كالســـیكي( تربـــوي تقلیـــدي ي الفكـــر الفلـــسف١-٢-١-٢

  التربیة الریاضیة

 مبدأظ التقلیدي الذي یقوم على الفكر المتحف) كالسیكي(تقلیدي  تربوي يیقصد بالفكر الفلسف -
للعقل وتلقي اهتمـام بـالغ للقـیم وتعـدها ذات طبیعـة مطلقـة ولیـست نـسبیة وینبغـي ان التدریب 

وتـرى الفلــسفة  .  الفاضـلةبــاألخالقتؤسـس علـى ركـائز ثابتــة مـن خـالل التفكیــر الحـر المـدعم 
لبـدن للرقــي ا تنــشیط األساسـي خــارج المـنهج هــدفها أنـشطةالتقلیدیـة ان التربیــة الریاضـیة هــي 

  .بالقدرات العقلیة فهدف التربیة هي تحسین العقل وقدراته

  ) ٣٧٧، ٢٠٠١الخولي ،(

 - :ومن امثلة الفلسفة التقلیدیة
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 ٢١٥

همـــان فـــي م تتمـــسك هـــذه الفلـــسفة بـــان العقـــل والتفكیـــر همـــا الـــشیئان ال-:الفلـــسفة المثالیـــة -أ -
یشعر ان هناك عالما فوق العالم الحسن وهو عالم العقل والروح، وقد نـادت فالمثالي الحقیقة 

 .باعالء شان العقل وذلك بمقولة ان الحقیقة تكمن في االفكار

 )٢٢، ١٩٧٩هویدي،( )١٣٦، ١٩٨٩المشهداني، و الخطیب(

 ومن االفكار التي یؤكدها هذا المذهب في مجال التربیة الریاضیة. -

العقل والجسم ، وترى ان التلمیذ كائن ابداعي ویكون موجها من قبل  التوافق واالنسجام بین  -
 ةالمدرس ، ویرجح المثالي االلعاب الفردیة على االلعاب الجماعیـة وتـؤمن ان تربیـة الریاضـی

 ).٨٩، ١٩٨٦السراج،(تنمي شخصیة الفرد 

 ةفعلیـه تقـع مـسؤولیالتعلیمیـة  تنظـر الیـه علـى انـه محـور العملیـة ةالفلـسفة المثالیـاما المعلم فـان -
اختیــــــار وتفــــــسیر مــــــا یجــــــب تدریــــــسه وقیــــــادة خطــــــى الطــــــالب والتــــــدرج بهــــــم لتحقیــــــق االهــــــداف 

فحص واختیار وتفسیر المعرفة للطـالب ل عن فهو مسؤو ، )Baley,field,1976,235.(المرجوة
ومساعدة الطالب على فهم انفسهم وذلك عن طریق تنمیة خصائص نفـسیة  وتهیئة الموضوعات،

 سوزر مـــــا. (ثـــــل االعتمـــــاد علـــــى الـــــنفس واكتـــــشاف واســـــتثمار الطاقـــــات الكامنـــــة لـــــدیهمفردیـــــة م
  .ر الفلسفات التقلیدیةهوتعد هذه الفلسفة من اش، )٦٠ -٥٩، ١٩٨٧الحیارى،و 

  -: ومن امثلة الفلسفة التقلیدیة الفلسفة الواقعیة -ب

ائف المـــساعدة تنظـــر هـــذه الفلـــسفة للتربیـــة الریاضـــیة علـــى ان اللعـــب والتـــرویح احـــسن الوظـــ -
والتــشدید علــى اللیاقــة البدنیــة والتمــارین فهمــا یلعبــان دورا مهمــا فــي العملیـــة  لوظیفــة الحیــاة،

. التربویـــــة والنـــــشاطات والفعالیــــــات الریاضـــــیة یجــــــب ان تـــــستند علـــــى شــــــواهد علمیـــــة قیمــــــة
 سـلوكیة أنمـاط الفرد إلكساب ویمكن استخدام برامج التربیة الریاضیة ،)٩١، ١٩٨٦السراج،(

 الفـرد التكیـف إكـساب فیهـا مـن تـوتر وضـغوط قـد تنفـع فـي اایجابیة فالمنافسات الریاضیة وم
 .مع تلك الضغوط وهذا یساعدهم في مجال حیاتهم 

   )٨٨،  ١٩٨٧الحیارى ، و سوزر ما(

 تنظــر الیــه علــى انــه نــاقال للتــراث الثقــافي وان المعلــم هــو الــذي ةامــا المعلــم فــان الفلــسفة الواقعیــ -
   ).٣٧، ١٩٨٩فرحان،(س الطالب یقرر ما هي المادة التي یجب ان تدرس في الفصلیقرر ولی

ـــر مـــن الوســـائل الـــسمعیة والبـــصریة ویقـــوم بنفـــسه بعـــرض المهـــارة  - ـــم هنـــا الكثی یـــستخدم المعل
ـــوا ویحللـــو والتأكـــدللطـــالب  ـــیح للطـــالب ان یراقب  بأنفـــسهم لمالحظـــة ا مـــن فهمهـــم لهـــا وهـــو یت

 .دام المبادئ العلمیة  باستخاصالحهاأخطائهم وكیفیة 
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 ٢١٦

 ).٩٢ ،١٩٨٧الحیارى و سوزر ما (

  )حدیث( التربوي التقدمي يالفكر الفلسف٢-٢-١-٢

 تقـضي بـان الیقتـصر نمـو ان فلسفة هـذا الفكـر )حدیث(تربوي التقدمي ال ي یقصد بالفكر الفلسف-
   . المتكامل للفردوهوا لنمالجانب العقلي فقط بل هدف التربیة  الفرد على

  )٣٨٠، ٢٠٠١ ،الخولي(

  -: الفلسفة البرجماتیةوأشهرها الفلسفة التقدمیة أمثلةومن  -أ

 فهي بیولوجیة مرنة وظیفیا وهي في جوهرها اجتماعیة اإلنسانیة هذه الفلسفة الطبیعة تعد
وقـد اطلـق علیهـا الفلـسفة الذرائعیـة . واحد مطلق فالقیم نسبیة والتغییر حقیقة واقعیـةبمبدأال تتشبث 
 یجــب ان تكــون مبنیــة علــى أهــدافهاان نظــرة الفلــسفة البرجماتیــة للتربیــة الریاضــیة ان .ةاو العملیــ

 وبما ان التربیة تهتم بشكل متكامل بالفرد فیجب ،الحاجات والرغبات واالستعدادات لدى المتعلمین
وبـــرامج الریاضـــة تبتعـــد عـــن التمرینـــات الروتینیـــة او  .األخـــرى األنـــشطةمـــساعدته علـــى ممارســـة 

   ).٢٠، ١٩٩٨حسین ،(ام االرق

انسان یتبع اسلوب المحاولة والخطأ ویحل المشكالت جـزء جـزء  انه : اما المعلم في البرجماتیة -
وهو یتبنى نفس االتجاه في الفصل الدراسي وهو الیقوم بتدریس المواد التقلیدیة بصورة مباشرة بل 

مـواد بطریقـة منهجیـة أي الیتبـع یسعى لالفادة منها في حل المشكالت التي تظهر وهـو الیـدرس ال
، ١٩٨٩فرحــان،(الت ویقــودهم الــى اتبــاع طــرق لحلهــا  یــوحي لطالبــه بالمــشكوالمقــرر وهــالكتــاب 

١١٩.(  

 وهنــــــاك فلــــــسفات اخــــــرى تقــــــع ضــــــمن الفلــــــسفة التقدمیــــــة الحدیثــــــة مثــــــل الفلــــــسفة البرجماتیــــــة، -
 ،والتجریبیة، والطبیعیة،البنائیةوالتجدیدیة

  :  الدراسات السابقة٢-٢
  .لم تستطع الباحثة الحصول على أي دراسة سابقة في هذا الموضوع اومشابهة له

   البحثإجراءات -٣
   منهج البحث ١-٣

  .طبیعة المشكلةو مته ئاستخدمت الباحثة المنهج الوصفي بطریقة المسح لمال

   مجتمع البحث وعینته٢-٣
  .ي جامعة الموصل اشتمل مجتمع البحث على أساتذة كلیة وأقسام التربیة الریاضیة ف
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 ٢١٧

مجتمـع البحـث بطریقـة عمدیـه اذ تـم اختیـار أعـضاء الهیئـة التدریـسیة  تم اختیار عینـة البحـث مـن
من الرجال والنساء الحاصلین على شهادة الدكتوراه في التربیة الریاضیة وممن لدیهم خدمة عـشرة 

لیـة التربیـة الریاضـیة تدریـسي وتدریـسیة مـن  ك  )٦٨(وبلغ عدد إفراد عینـة البحـث .سنوات فأكثر 
األساســـیة فـــي وقـــسم التربیـــة الریاضـــیة فـــي كلیـــة البنـــات وقـــسم التربیـــة الریاضـــیة فـــي كلیـــة التربیـــة 

 وكمـــا )١(رقـــم  فـــي الجـــدول مـــوزعین كمـــا .مـــن العینـــة%) ١٠٠( یمثلـــون نـــسبةجامعـــة الموصـــل
  -:یأتي

  )١( ذو الرقمالجدول 

  البحثیمثل توزیع افراد عینة 

  عدد العینة
  العینة

  %النسبة المئویة  العدد

  ٩٠  ٩  المدرسات الالتي یدرسن المادة العملي والنظري

  -  -  المدرسات الالتي یدرسن المادة العملي

  ١٠  ١  المدرسات الالتي یدرسن المادة النظري

  ١٠٠  ١٠  عدد المدرسات الكلي

  ٣٠  ٣  المدرسات الالتي لدیهن عشرة سنوات خدمة

  ٣٠  ٣  شرسنة خدمةالمدرسات الالتي لدیهن خمسة ع

  ٤٠  ٤  المدرسات الالتي لدیهن عشرون سنة خدمة

  ١٠٠  ١٠  عدد المدرسات الكلي

  ٣٩‚٦٥٥  ٢٣  المدرسین الذین یدرسون المادة العملي والنظري

  ٣٦‚٢٠٦  ٢١  المدرسین الذین یدرسون المادة العملي

  ٢٤‚١٣٧  ١٤  المدرسین الذین یدرسون المادة النظري

  ١٠٠  ٥٨  عدد المدرسین الكلي

  ٢٥‚٨٦٢  ١٥  المدرسین الذین لدیهم عشرة سنوات خدمة

  ٣٧‚٩٣١  ٢٢  المدرسین الذین لدیهم خمسة عشرسنة خدمة
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 ٢١٨

  ٣٦‚٢٠٦  ٢١  المدرسین الذین لدیهم عشرون سنة خدمة

  ١٠٠  ٥٨  عدد المدرسین الكلي

   أداة البحث٣-٣
  الفلسفیةاالتجاهات  مقیاس ١-٣-٣

ــــــــــــة مقیــــــــــــاس التوجهــــــــــــات ا ــــــــــــل اســــــــــــتخدمت الباحث ایــــــــــــرل (لفلــــــــــــسفیة المعــــــــــــد مــــــــــــن قب
وقـــد قامـــت الباحثـــة )امـــین الخـــولي.د(وقـــد اعـــده فـــي صـــورته للعربیــة ) E.Zeigler,ph.d)(زیجلــر

  . المقیاس یفبتعر 

  -:یتكون المقیاس من ستة توجهات كل توجه یمثل اتجاه فلسفي معین وكما یاتي

  نائيب)........تحرري الى حد ما(االتجاه االول یمثل اتجاه لیبرالي -١

  . وجودي االتجاه الثاني اتجاه-٢

  .واقعي............. اتجاه تقلیدي االتجاه الثالث-٣

  .تجریبي............تحرري تماما(لیبرالي   اتجاه الرابع االتجاه-٤

  .تحلیلي اتجاه  الخامس االتجاه-٥

ــــــــــــــــــــــــــــــــسادس اتجــــــــــــــــــــــــــــــــاه تقلیــــــــــــــــــــــــــــــــدي-٦ ــــــــــــــــــــــــــــــــالي....................  االتجــــــــــــــــــــــــــــــــاه ال                  .مث
  ).٤٢١، ٢٠٠١الخولي،(
   العلمیة للمقیاس األسس ٢-٣-٣

   صدق المحكمین ١-٢-٣-٣

  .یقصد بصدق مدى انسجام فقرات االختبار مع موضوع االختبار ومفاهیمه

  )٢٧٥، ٢٠٠٤النبهان ،( 

كل في مجال اختـصاصه ،وطلـب  ∗ قامت الباحثة بعرض المقیاس على عدد من الخبراء
مقیــاس وبیــان مــدى صــالحیة الفقــرات لقیــاس االتجــاه الفلــسفي الــذي مــنهم االطــالع علــى فقــرات ال

                                                   
  . جامعة الموصل– كلیة التربیة الریاضیة –راشد حمدون .د. ا-١ *∗
  . جامعة الموصل–كلیة التربیة الریاضیة  -ودیع یاسین التكریتي.د . ا- ٢
  . جامعة الموصل–كلیة التربیة الریاضیة _ سعود عبد المحسن.د.م.ا- ٣
  . جامعة الموصل–كلیةاالداب_ مرزینا كرومي كیورك .د.م.ا- - ٤
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وقــد تــم اعتمــاد مالحظــات الخبــراء وقبــول جمیــع .تمثلــه مــع بیــان مــدى صــالحیة مفتــاح التــصحیح 
 %)٨٠(أي لكــل فقــرة نــسبة اتفــاق بــین الخبــراء  (%)٨٠(الفقــرات التــي حــصلت علــى نــسبة اتفــاق 

  ).١(رقم الملحق ) ٤٥، ١٩٩٦الالمي،(كثیروال عند الوتعد هذه النسبة معیارا مقب
   ثبات المقیاس٢-٢-٣-٣

یعنــي الثبــات ان االختبــار موثــوق بــه ویمكــن االعتمــاد علیــه وهــو اتــساق الــدرجات التــي 
 الثبـــات بانـــه معامـــل لویعـــد معامـــ المختلفـــة اإلجـــراءات فـــي مـــرات أنفـــسهم اإلفـــرادیحـــصل علیهـــا 

ت المقیـاس اسـتخدمت والجـل الحـصول علـى ثبـا). ٥، ١٩٩٩بـاهي ،(االرتباط بین درجات االفـراد
وقد تم استبعادهم من ) ١٠( على مجموعة من التدریسیین بلغ عددهم االختبار إعادةالباحثة طریقة 

  ).٠.٩٣( وبلغ معامل الثبات.عینة البحث
   تصحیح المقیاس٣-٢-٣-٣

علیـه تمامـا مـن افـق  ان یختـار اتجـاه واحـد یو سالمـدر  وعلـى  فلـسفیةیتكون المقیاس ستة اتجاهـات
  .ویتم حساب عدد التكرارات في كل اتجاه من االتجاهات الفلسفیة الستة .بین االتجاهات الستة 

   تطبیق المقیاس النهائي ٤-٣
 مــن المـدةتدریــسي فـي ) ٦٨(تـم تطبیـق المقیـاس النهــائي علـى عینـة البحــث البـالغ عـددهم

استمارات )  ٥ ( وٕالغاءاستمارة ) ٦٣ (تم استیفاء). ٢(ملحق .٢٦/١/٢٠٠٩ ،ولغایة ١/١٢/٢٠٠٨
  .اإلجابةلعدم استیفاء 

  

   اإلحصائیة الوسائل ٥-٣

  )إحصائیةالوزن المئوي ،ومعامل االرتباط كوسائل (استخدمت الباحثة 

  .) ٣٩٤، ٢٠٠٤، إلهیتي(،)١٠١، ١٩٩٩، ألعبیدي، التكریتي(

   عرض ومناقشة النتائج-٤

                                                                                                                                                  
  . جامعة الموصل– كلیةاالداب-موفق ویسي محمود .د.م.ا- - ٥
  . جامعة اربیل– كلیة التربیة الریاضیة - فؤاد ابراهیم السراج.د.م. ا- ٦
  . جامعة الموصل–كلیة التربیة الریاضیة -هدیل داهي.د. م- ٧
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 ٢٢٠

ى أعـضاء الهیئـة التدریـسیة مـن الرجـال حـسب الفلـسفیة لـداالتجاهـات  عرض ومناقـشة ١-٤
  .المادة التي یقوم التدریسي بتدریسها

  )٢(الجدول ذو الرقم

 الفلسفیة لدى أعضاء الهیئة التدریسیة من الرجال حسب  لالتجاهات اإلحصائیةالمعالیمیبین 
  .المادة التي یقوم التدریسي بتدریسها

  اإلحصائیة المعالم       %الوزن المئوي

 عدد  المتغیرات
  االتجاه  ةالعین

  األول

  االتجاه

  الثاني

  االتجاه

  الثالث

  االتجاه

  الرابع

  االتجاه

  الخامس

  االتجاه

  السادس

  %٢٠.٨٣٣  -  % ٨.٣٣٣  % ١٢.٥  %٢٥  % ٣٣.٣٣٣  ٢٣  المادة عملي ونظري

  %١٢.٥  -  %٢٥  % ١٢.٥  % ٣٧.٥  %١٢.٥  ٢١  المادة نظري

  %١٢.٥  -  %١٢.٥  %٥٠  %٢٥  -  ١٤  المادة عملي

 ان المدرسین الذین یدرسـون المـادة العملـي والنظـري سـجلوا أعلـى نـسبة یتبینلجدول من ا
 وهـــو اتجـــاه نحـــو الفلــــسفة  %)٣٣.٣٣٣( الفلـــسفیة نحـــو التوجــــه األول بنـــسبة  االتجاهـــات مـــن 

ـــــــة %)٢٥(تـــــــاله التوجـــــــه الثـــــــاني البنائیـــــــة  ـــــــسفة الوجودی  تـــــــاله التوجـــــــه  وهـــــــو اتجـــــــاه نحـــــــو الفل
 وهـو اتجـاه % )١٢.٥( تـاله التوجـه الثالـثاه نحو الفلـسفة المثالیـة وهو اتج%)٢٠.٨٣٣(السادس

  .وهو اتجاه نحو الفلسفة التجریبیة%) ٨.٣٣٣(نحو الفلسفة الواقعیة تاله التوجه الرابع

 ان مدرســي مــادة العملــي والنظــري كــان تــوجههم نحــو االتجــاه یتبــینالــسابق مــن الجــدول 
 وقـد یكـون  وهـو اتجـاه نحـو الفلـسفة البنائیـة حـدیث االول وهو توجه فلسفي ذو فكر تربوي تقـدمي

سبب ذلك حسب رأي الباحثة ان المدرس الذي یجمع مـادتین عملـي ونظـري یتبنـى اكثـر مـن فكـر 
 وطرائـــق م،ی فـــي التقیـــطرائـــق ان تدریـــسه لهـــذه المـــواد المختلفـــة تـــودي الـــى اختیـــار عـــدة اذتربـــوي 

 المــساعدة كــل هــذه العوامــل ســاعدت دواتاألمختلفــة فــي التــدریس مثــل عــرض نمــوذج واســتخدام 
   . هذه الفلسفةالمدرس على تبني

 یــسعى دائمــا الــى اســتخدام وســائل  مــن ضــمنه الفلــسفة البنائیــةالــذي فــالفكر التربــوي التقــدمي
مساعدة في التعلـیم قـد تكـون سـمعیة وبـصریة وفـي النـشاط الریاضـي یـتم عـرض نمـوذج للحركـات 
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 ٢٢١

  الطلبــةتقیــیم غیــر تقلیدیــة فــي طرائــقكمــا ان المــدرس یــستخدم وذلــك إلیــصال المعلومــات للطلبــة 
  ).٣٨١، ٢٠٠١، الخولي(

ایـــضا ان مــدرس المــادة النظریــة ســـجل اعلــى نــسبة اتجــاه نحـــو یتبــین الــسابق ومــن الجــدول  -
تـــاله التوجـــه  وهـــو اتجـــاه نحـــو الفلـــسفة الوجودیـــة  % )٣٧.٥(التوجـــه الثـــاني اذ بلغـــت نـــسبته

تــاله التوجــه االول والثالــث والــسادس جــاه نحــو الفلــسفة التجریبیــة وهــو ات%) ٢٥(الرابــع بنــسبة
 والمثالیــة علـــى ةالبنائیــة والواقعیــ وهــو اتجــاه نحــو الفلــسفة % )١٢.٥( النــسبة والبالغــةسبــنف

  .التوالي

الفلـسفة الوجودیـة وهـي  نالحظ من الجدول ان توجه مدرس المـادة النظـري كـان توجـه نحـو   -
ـــة ان مـــدرس المـــادة  فكـــر تربـــوي كالســـیكي قـــدذات یم ویرجـــع ســـبب ذلـــك حـــسب رأي الباحث

النظري یعتمد على الطریقة التقلیدیة في التدریس وهي تلقـین الطالـب مـن المنهـاج المقـرر لـه 
  .م والتي تشتمل على وضع االسئلة واالمتحانات یاضافة الى اتباع الطریقة القدیمة في التقی

زال محـافظ علــى شــكله التقلیـدي فــي تــدریس المــواد ان الفكـر الكالســیكي القــدیم فـي التربیــة مــا
النظریـة التـي  تعتمـد علـى الحفـظ الـصم للمنـاهج والتــي یكـون فیهـا المـدرس هـو الـسید فـي الفــصل 
فیكون مناخ الفصل جاف وهذه الطریقة الكالسیكیة مازالت متبعة فـي جمیـع مدارسـنا وانتقلـت الـى 

  ). الثانویة  سلفه من مدرسي التدریس الجامعي اذا أصبح المدرس یتبع طریقة

  )٣٨٢، ٢٠٠١الخولي،(
 ان مدرس المواد العملیة سجل أعلى توجه لالتجاه الثالث وهو اتجاه نحو یتبین ومن الجدول

وهـــو اتجـــاه نحـــو الفلـــسفة %) ٢٥(تـــاله التوجـــه الثـــاني% ) ٥٠(الفلـــسفة الواقعیـــة  اذا بلغـــت نـــسبته
 ، وهو اتجاه نحو الفلسفة التجریبیـة%) ١٢.٥( النسبةالوجودیة  تاله التوجه الرابع والسادس بنفس

 فــي التربیــة الریاضــیة اتجاهــه نحــو الفلــسفة الواقعیــة مــن الجــدول ان مــدرس المــادة العملــي یتبــین 
فحتــى عملیــة تــدریس  المــواد العملیــة جــرت علیهــا تحــدیث   والــسبب فــي ذلــك حــسب رأي الباحثــة

مـدرس للمـادة العملـي مـازال یمـارس الطریقـة القدیمـة وتطویر ولكننـا نلحـظ مـن خـالل دراسـتنا ان ال
في تدریس المادة العملي والتي ترتكز على عرض المهارة امام مجموعة كبیرة من الطلبة او إتباع 
األســلوب االمــري فــي تــدریس وٕادارة الــدرس الــذي یــشتمل الــشرح والتطبیــق ثــم یقــوم الطلبــة بالتقلیــد 

 نقـــــل الخبــــرة مـــــن المـــــدرس للطالـــــب دون مراعـــــاة المیـــــول فالعملیــــة التعلیمیـــــة مـــــا هـــــي اال عملیـــــة
  .واالتجاهات وعدم التركیز على اإلبداع واالنجاز المتمیز للطلبة

ان الفكــر التربــوي التقــدمي الحــدیث قــد عمــل فــي الــسنوات األخیــرة علــى إحــداث تطــورات وتغیــرات 
ز التربــوي  واأللعــاب علــى تــدریس لمــواد العملــي فادخــل بــرامج ریاضــیة تقدمیــة حدیثــة مثــل الجمبــا
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 ٢٢٢

التربویة وحتى الریاضات المائیة التربویة ولكن حتى االن لـم تأخـذ حظهـا مـن االنتـشار فـي العـالم 
  ).٣٨٢، ٢٠٠١الخولي،. (العربي

 الفلـسفیة لـدى أعـضاء الهیئـة التدریـسیة مـن النـساء حـسب  عرض ومناقشة االتجاهـات٢-٤
  .المادة التي یقمن بتدریسها

  ) ٣( الجدول ذو الرقم                                     
 حسب نساءالفلسفیة لدى أعضاء الهیئة التدریسیة من اللالتجاهات یبین المعالم اإلحصائیة 

  ن بتدریسهاالمادة التي یقم

  اإلحصائیة المعالم  %الوزن المئوي

  

  المتغیرات

 عدد
  االتجاه  العینة

  االول

  االتجاه

  الثاني

  االتجاه

  الثالث

  االتجاه

  الرابع

  االتجاه

  الخامس

  االتجاه

  السادس

  -  -  %٢٠  -  %٨٠  -  ٤  المادة عملي ونظري

  -  -  -  %١٠٠  -  -  ٣  المادة نظري

  -  -  -  -  -  -  ٣  المادة عملي

یتــضح ان مدرســات العملــي والنظــري ســجلن اعلــى نــسبة مــن التوجــه نحــوى  )٣(رقــم مــن الجــدول 
تـــاله التوجـــه الرابـــع  اتجـــاه نحـــو الفلـــسفة الوجودیـــة   وهـــو%)٨٠(االتجـــاه الثـــاني اذ بلغـــت النـــسبة

ان المعلــم ذي الفكــر الوجــودي یــرى ان التربیــة . وهــو اتجــاه نحــو الفلــسفة التجریبیــة%)٢٠(ةبنــسب
یجب ان تودي دورها بالتعـاون مـع المـواد االكادیمیـة االخـرى مـن اجـل التربیـة المتكاملـة الریاضیة 

ال من االهتمام بنتیجة اللعب والمعلـم الوجـودي الیعتمـد فـي وهي تهتم بالعب للتعبیر عن الذات بد
  . تقیمه على التفاعل الصفي بحیث یقارن الطالب مع بعضهم 

 هي من الفلسفات الكالسیكیة القدیمة ةان الفلسفة الوجودی). ١٢٩، ١٩٨٧الحیارى ، و سوزر ما(
ـــة ـــسفي یرجـــع حـــسب راي الباحث ـــاع المدرســـات لهـــذا الفكـــر الفل ـــام التدریـــسیة وان ســـبب اتب ـــى قی  ال

بتدریس اكثر من مادة عملي ونظري  وقد تحاول التدریسیة استثمار المادة النظري وما تحویه من 
 المــادة العملـي كــان تقـوم بتــدریس مـادة علـم التــدریب كمـادة نظــري وهنـا تعطــي لمـصلحةمعلومـات 

معــا وهــذا ماتــسعى الــى االمثلــة المتنوعــة عــن المــادة العملــي التــي تدرســها وبــذلك تــربط المــادتین 
  .تحقیقه الفلسفة الوجودیة
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 ٢٢٣

 وهو نحو التوجه الثالث%) ١٠٠( ان مدرسات المادة النظري سجلن نسبة یتبینومن الجدول   -
  .ذات فكر تربوي تقلیدي كالسیكي وهذه الفلسفة اتجاه نحو الفلسفة الواقعیة

یرجــع حــسب رأي   النظــري الفكــر الفلــسفي مــن قبــل جمیــع مدرســات هــذاان ســبب اختیــار
الباحثة الى المنهاج المتبع المبني على أساس الفلسفة التربویة القدیمة التي تجعـل كـل مرحلـة مـن 

لألخــرى وان علــى المــدرس ان یحــدد المــنهج الــذي ســیعطیه للطــالب بنفــسه مراحــل التعلــیم مكملــة 
 النــوع مــن وهــذاویقــوم بــشرحه للطــالب والطالــب مــاهو االمــستمع یتلقــى المعلومــات مــن المــدرس 

التـدریس هـو المتبـع فـي الوقـت الحاضـر فـي المـدارس وحتـى انـه انتقـل الـى الجامعـات عـن طریـق 
  .م الطالب بحفظها ثم االمتحان بهااالعتماد على كتاب منهجي محدد اوملزمة معینة یقو 

ان المعلم الواقعي یقوم باعطـاء المعلومـات كاملـة الـى الطـالب ویعتمـد الطالـب علـى هـذه 
  .ات المعطاة له لتكوین خبرات واراء علمیة فیما یتعلق بمهنته المستقبلیةالمعلوم

  ).٨٩، ١٩٨٧الحیارى ،  و سوزر ما(
  

  

  

  

  

  

  

  

 الفلـسفیة لـدى أعـضاء الهیئـة التدریـسیة مـن الرجـال حـسب التجاهـات عرض ومناقـشة ا٣-٤
  .مدة الخدمة

  )٤(الجدول ذو الرقم

 لدى أعضاء الهیئة التدریسیة من الرجال حسب الفلسفیةلالتجاهات یبین المعالم اإلحصائیة 
  .المادة التي یقوم التدریسي بتدریسها

  %الوزن المئوي  اإلحصائیة المعالم
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  المتغیرات
  االتجاه

  االول

  االتجاه

  الثاني

  االتجاه

  الثالث

  االتجاه

  الرابع

  االتجاه

  الخامس

  االتجاه

  السادس

  -  -  %٦.٦٦٦  %٤٦.٦٦٦  %١٣.٣٣٣  %٢٦.٦٦٦  عشرة سنوات خدمة

  %٣٣.٣٣٣  -  %٥٠  -  %١٦.٦٦٦  -  سنة خدمة خمسة عشر

  %١٩.٠٤٧  -  %٤.٧٤١  %٤.٧٤١  %٣٨.٠٩٥  %٣٣.٣٣٣  عشرون سنة خدمة

 ان أعضاء هیئة التدریس ممن لدیهم عشر سنوات خدمـة سـجلو اعلـى  یتبین)٤(رقم من الجدول 
تــاله لــسفة الواقعیــة   وهــو اتجــاه نحــو الف %)٤٦.٦٦٦( نحــو التوجــه الثالــث اذ ســجلو ة مئویــنــسبة

ــــــاني  وهــــــو اتجــــــاه نحــــــو الفلــــــسفة البنائیــــــة  %)٢٦.٦٦٦(ةالتوجــــــه االول بنــــــسب تــــــاله التوجــــــه الث
 وهو %). ٦.٦٦٦(ةتاله التوجه الرابع بنسب وهو اتجاه نحو الفلسفة الوجودیة  %)١٣.٣٣٣(ةبنسب

بهــذا لتــدریس ســبب ذلــك یعــود حــسب راي الباحثــة الــى ســهولة ا ان. اتجــاه نحــو الفلــسفة التجریبیــة
االتجاه الفلسفي الواقعي فما على المدرس االان یقوم باعطاء المادة سواء كانت نظري عن طریـق 

 من قبل المدرس مسبقا او كانت عملـي فیقـوم بـشرح المهـارة بنفـسه خطـوة تحضیرهامحاضرات تم 
لجون الـى هـذا خطوة وتقدیم نموذج للمهارة لذلك فان كثیر من المدرسین االقل خبرة في التدریس ی

  .التوجه الفلسفي القدیم الكالسیكي

 ان معلم الواقعیـة مـاهو اال الناقـل للتـراث وهدفـه الوحیـد ان یـضع المعرفـة )فرحان(ویذكر 
امام الطالب تلك المعرفـة التـي تحویهـا المـواد الدراسـیة والمعلـم مـاهو اال نـاقال امـین لتلـك المعرفـة 

  .الشخصي وابداء االراءعلیه نقلها بامانة ویبتعد عن التحیز 

  )٣٧، ١٩٨٩فرحان، (

ان أعــضاء هیئــة التــدریس ممــن لــدیهم خمــسة عــشر ســنة خدمــة  یتبــین )٣(رقــم مــن الجــدول 
  وهـو اتجـاه نحـو الفلـسفة التجریبیـة،%)٥٠( مئـوي نحـو التوجـه الرابـع اذ سـجلو نسبةسجلو اعلى 

 تــاله التوجــه الثــاني المثالیــة، وهــو اتجــاه نحــو الفلــسفة %)٣٣.٣٣٣(ةتــاله التوجــه الــسادس بنــسب
   . وهو اتجاه نحو الفلسفة الوجودیة%)١٦.٦٦٦( ةبنسب

  .ان التوجه نحو الفلسفة التجریبیة یعد توجها نحو الفكر التقدمي الحدیث -

ان المعلم التجریبي یجعل  اهدافه تقع ضمن المادة الدراسیة فهو یحقـق الهـدف الـذي وضـعه  -
ــم المــدرس لنفــسه كتدریــسي ضــمن اهــداف المــنه وبــنفس الوثــب الطویــل ج الدراســي فمــثال یعل
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وفـي المـادة . للوثـب الطویـل وهنـا مـثال تعلـیم القـانون ا   اخـر ا  الوقت یكـون قـد وضـع لنفـسه هـدف
النظـري یمكــن ان یــشرح المحاضــرة فـي الفــسلجة عــن القلــب ویـدخل هدفــه الشخــصي فیوضــح 

ان تبنـي .دائـرة المعـارف للطالـب للطالب تاثیر الریاضـة علـى القلـب وهكـذا وهـو بـذلك یوسـع 
 . هكذا فلسفة تحتاج من المدرس الدقة في العمل والمعرفة الواسعة في مجال اختصاصه 

 ان المدرس الذي یتبع هذا االتجاه یسعى دائما الى تنمیة القیم المعرفیـة لـدى )فرحان(ویذكر  -
وضــوع للمـــواد الطالــب ویحقــق اهدافـــه  الشخــصیة مــن خـــالل دمجــه مــع اهـــداف المنهــاج الم

  ) .١٣٤، ١٩٨٩فرحان، (الدراسیة 

ان أعضاء هیئـة التـدریس ممـن لـدیهم عـشرون سـنة خدمـة سـجلو  یتبین )٤(رقم من الجدول 
،  وهــو اتجــاه نحــو الفلــسفة الوجودیــة%)٣٨.٩٥( مئــوي نحــو التوجــه الثــاني اذ ســجلو نــسبةاعلــى 

 تــاله التوجــه الــسادس ،البنائیــة وهــو اتجــاه نحــو الفلــسفة %)٣٣.٣٣٣( ةتــاله التوجــه االول بنــسب
 تــاله التوجــه الثالــث والرابــع بــنفس النــسبة،  وهــو اتجــاه نحــو الفلــسفة المثالیــة%)١٩.٠٤٧( ةبنــسب

   . وهو اتجاه نحو الفلسفة الواقعیة والتجریبیة%)٤.٧٤١(

لـدیهم عـشرون  ایضا ان أعضاء هیئة التدریس ممـن لـدیهم خدمـة یتبین) ٤(رقم من الجدول 
ان سبب اختیـارهم لهـذا التوجـه یرجـع حـسب .نحو الفلسفة الوجودیة هم توجهاكان توجه سنة خدمة

راي الباحثة الى الخبرة الطویلة فـي مجـال التـدریس فمعلـم الوجودیـة الیقـدم المعرفـة فحـسب بـل ان 
ویـشحذ همـتهم وینـصحهم بعـدم اخـذ وظیفته ابعد مـن ذلـك فهـو یقـدم المـساعدة الشخـصیة للطالـب 

  . دون تفكیر وان یبتعدوا عن التقلید ویولد الحماس لدى الطلبةرأي االخرین 

  ) ١ ١٩٨٩،٥٠فرحان، (

وهــذا یرجــع حــسب رأي الباحثــة ان الفكــر التربــوي الــذي یتبنــاه التربــویین نــابع مــن فلــسفة 
المجتمــع التربویــة الــسائدة فكــل فكــر فلــسفي تربــوي یتبنــى الفكــر الفلــسفي للمجتمــع الــذي یعــیش فیــه 

فاذا مـا كـان الفكـر الفلـسفي الـسائد فـي . میع المیادین التربویة واالجتماعیة والثقافیة  یشمل جاوهذ
المجتمع كالسیكي كتحدید المنهاج من قبـل لجـان محـددة ،وكـذالك اسـتعمال طریقـة التقـیم للطالـب 
 ذاتها القدیمة التي تشتمل على طریقة االمتحان واألسـئلة وعـدم مراعـاة الفـروق الفردیـة واحتیاجـات
التالمیـــذ فـــان ذلـــك ســـینعكس وبـــصورة غیـــر مباشـــرة ومـــع مـــرور الـــزمن علـــى الفكـــر الفلـــسفي لـــدى 

  .التربویین

 ان األســس التربویــة الي مجتمــع تنبثــق مــن فلــسفة ذلــك المجتمــع اذ ) والحیــارىسوزر مــا(ویــذكر 
  ضــئیل مــع فلــسفةرانــه الیعقــل ان تبنــى االســس والمبــادئ الفلــسفیة علــى نمــو یتعــارض ولــو بمقــدا

  .المجتمع اذ ان فلسفة التربیة والتعلیم في أي بلد تاخذ نفس الطابع الفلسفي لذالك البلد
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  )٢٣، ١٩٨٧الحیارى، و سوزر ما(

 ایضا ان اعضاء هیئة التدریس ممن لدیهم خدمة خمسة عشر یتبینالسابق من الجدول و 
  . تقدمیا حدیثههمسنة  كان توج

 طرائــق اكتــشاف لتــدریس یحــاول قــدر االمكــان  الــذي یتبــع الفكــر التقــدمي فــي اذاألســتاان 
مساعدة تساعد الطلبة على تقبل المعلومات وامتصاصها بسرعة ویسر مع مراعاة الفـروق الفردیـة 
واالبتعاد عن الطرق الكالسیكیة في التدریس العملي والنظـري مـع االخـذ بنظـر االعتبـار األهـداف 

 ایـــصال المعرفـــة للطلبـــة العنایـــة بالطلبـــة نفـــضًال عـــالتـــي یـــضعها التدریـــسي لطلبتـــه والتـــي تـــشمل 
 كـل هـذه االمـور جعلـت ، كافة النواحي االخالقیة واالجتماعیة والنفسیة وكذلك العلمیةفيانفسهم و 

مــن التدریــسي یبتعــد عــن الجمــود فــي التربیــة وانتهــاج الفكــر التقــدمي الحــدیث فلــسفة لــه یحــدد مــن 
وهـــذا النـــوع مـــن التـــدریس هـــو النـــوع ، ع الغیـــرخاللهـــا اهدافـــه وطریقـــة تدریـــسه وطریقـــة تعاملـــه مـــ

  .المنشود الوصول الیه لیقود بالتالي الى نقل الخبرة الى الطلبة الذین هم اساتذة المستقبل
  

  

  

  

  

 بت الفلـسفیة لـدى أعـضاء الهیئـة التدریـسیة مـن النـساء حـسالتجاهـا عرض ومناقشة ا٤-٤
  .مدة الخدمة

  )٥(الجدول ذو الرقم

 الفلسفیة لدى أعضاء الهیئة التدریسیة من النساء حسب  لالتجاهاتائیةیبین المعالم اإلحص
  .المادة التي یقمن بتدریسها

  اإلحصائیة المعالم  %الوزن المئوي

  

  المتغیرات
  االتجاه

  االول

  االتجاه

  الثاني

  االتجاه

  الثالث

  االتجاه

  الرابع

  االتجاه

  الخامس

  االتجاه

  السادس

  -  -  -  -  %١٠٠  -  عشرة سنوات خدمة
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  -  -    %١٠٠  -  -  خمسة عشرسنة خدمة

  -  -  %٢٥  -  %٧٥  -  عشرون سنة خدمة

سـجلو اعلـى   سنوات خدمـةعضاء هیئة التدریس ممن لدیهم عشر ان أ یتبین)٥( رقم من الجدول
  .وهو اتجاه نحو الفلسفة الوجودیة %)١٠٠( مئوي نحو التوجه الثاني اذ سجلو نسبة

هیئــة التــدریس ممــن لــدیهم عــشرون ســنة خدمــة ان أعــضاء  یتبــین )٥(رقــم مــن الجــدول 
 وهـو اتجـاه نحـو الفلـسفة الوجودیـة، %)٧٥(سجلو اعلـى وزن مئـوي نحـو التوجـه الثـاني اذ سـجلو 

  .وهو اتجاه نحو الفلسفة التجریبیة%) ٢٥(تاله التوجه الرابع بنسبة

تجــه ان سـبب التوجـه الــى هـذه الفلــسفة یرجـع حـسب راي الباحثــة هـو ان التدریــسي الـذي ی
الى هـذه الفلـسفة علیـه ان الینـسى الجانـب المعرفـي الـذي یـسعى المـدرس الـى ایـصاله الـى الطلبـة 
فان لدیه واجبات اخرى وهي العنایة بالطلبة انفسهم من خـالل تنمیـة شخـصیتهم لكـي یـستطیع ان 

تــستطیع المــرأة ان تفعلــه مــع  وهــذا حــسب راي الباحثــة مــا.یثبــت ذاتــه ویحقــق اســتقالله الشخــصي 
 عــن طریــق بانفــسهماوالدهـا اوال ثــم مــع طالباتهــا بعــد ذلـك فهــي وبطریقــة غیــر مباشــرة تعـزز ثقــتهم 

  .الواجب الذي تقوم به

ویذكر فرحان ان المعلم الوجودي علیـه ان یـوثر فـي كـل طالـب وطالبـة بحیـث یكـون هـذا 
ن یكــون الطالــب هــو نفــسه وهــذه الطالبــة هــي نفــسها النــسخة عــن المجموعــة ،وان یعلــم الطالــب ا

  ) .١ ١٩٨٩،٥١فرحان، (محبوبا وشجاعا 

ان أعـضاء هیئـة التـدریس ممـن لـدیهم خمـسة عـشر سـنة خدمـة سـجلو  یتبـین )٥(رقم من الجدول 
  .وهو اتجاه نحو الفلسفة الواقعیة%) ١٠٠( مئوي نحو التوجه الثالث اذ سجلو نسبةأعلى 

 المـدرس یقـدم الحقـائق في هذه الفلسفة تكون شخصیة الطالب والمدرس غیر موجودة وان
الموجـودة فـي الكتـب فقــط ولـیس لـه الحـق ان یبــدي رأیـه فـي هـذه الحقــائق وان تكـون هـذه الحقــائق 

  . مصنفة تصنیف منطقي  بحیث یودي جزء منها الجزء الذي یلیه

  )١٩٨٩،٣٩فرحان، (

ـــة الـــذي یحـــدد  ـــسفة فـــي الغالـــب هـــي المنهـــاج الموضـــوع للطلب ان ســـبب اختیـــار هـــذه الفل
 وعلـى المـدرس ان محـدد سـلفا یجـب ان یدرسـه لطلبتـه وحتـى موعـد االمتحانـات یكـون  ماللمدرس

یتبع التسلسل المنطقي في التدریس مثل تعلم كیفیة كتابة تمرین البدني ثم تعلم كیفیة كتابة الخطة 
في مادة طرق التدریس اوتعلم الحركات االرضیة في الجمناسـتك تـم االنتقـال الـى عارضـة التـوازن 
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 ٢٢٨

 فــي نهایــة الــسنة ه  النــایتقیــد بهــو  كــل هــذه االمــور علــى المــدرس ان یاخــذها بعــین االعتبــار فــي 
  . هذا المنهاج ویقیم طلبتهان ینهيعلیه الدراسیة 

   االستنتاجات والتوصیات-٥
   االستنتاجات١-٥

  -:استنتجت الباحثة مایاتي

االتجاهــات لــى نــسبة مــن  ان المدرســین الــذین یدرســون المــادة العملــي والنظــري ســجلوا أع١-١-٥
 فقـد  ومدرسي المواد العملـي رسي المادة النظري اما مد،) اتجاه بنائي(الفلسفیة نحو االتجاه االول

  ).االتجاه الوجودي( الثانياالتجاه سجلو اعلى نسبة من 

ـــــسبة مـــــن ٢-١-٥ ـــــى ن ـــــي والنظـــــري ســـــجلن اعل حـــــوى االتجـــــاه ن  االتجاهـــــاتان مدرســـــات العمل
  الثالــث االتجــاه،امــا مدرســات المــادة النظــري ســجلن اعلــى نــسبة  نحــو). ودياالتجــاه الوجــ(الثــاني

  .)االتجاه الواقعي(

ممــن لــدیهم عــشر  أعــضاء هیئــة التــدریس امــا نتــائج البحــث حــسب ســنین الخدمــة كانــت ٣-١-٥
،امــا أعــضاء  ). االتجــاه الــواقعي( الثالــث  االتجــاه  مئــوي نحــونــسبةســنوات خدمــة ســجلو اعلــى 

 الرابــع  االتجــاه ممــن لــدیهم خمــسة عــشر ســنة خدمــة ســجلو اعلــى وزن مئــوي نحــوهیئــة التــدریس
،امــا ان أعــضاء هیئــة التــدریس ممــن لــدیهم عــشرون ســنة خدمــة ســجلو اعلــى )االتجــاه التجریبــي(

   ). االتجاه الوجودي( الثاني االتجاه وزن مئوي نحو

جهم حسب سنین الخدمة كمـا اما نتائج اعضاء الهیئة التدریسیة من النساء فكانت نتائ -٤-١-٥
  االتجـاه مئـوي نحـونـسبةأعضاء هیئة التدریس ممن لدیهم عشر سنوات خدمـه سـجلو اعلـى یاتي 
  ).االتجاه الوجودي(الثاني

  مئــوي نحــونــسبة ان أعــضاء هیئــة التــدریس ممــن لــدیهم خمــسة عــشر ســنة خدمــة ســجلو أعلــى -
  .).االتجاه الواقعي (الثالثاالتجاه 

  االتجـاه التدریس ممن لدیهم عشرون سنة خدمـة سـجلو اعلـى وزن مئـوي نحـوان أعضاء هیئة -
    ). االتجاه الوجودي (الثاني

   التوصیات٢-٥
  -:في ظل االستنتاجات السابقة توصي الباحثة بما یأتي
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 ٢٢٩

 فـــي دورات تدریبیـــة وتطویریــة داخـــل وخـــارج القطـــر للتعـــرف المـــدرس لالشـــتراك  تــشجیع ١-٢-٥
  .ةالمختلف التدریس للمواد على احدث اسالیب وطرق

شــراك المدرســین فــي تــدریس مــواد العملــي والنظــري لتطــویر قــابلیتهم فــي تــدریس المــواد ا ٢-٢-٥
  .العملیة والنظریة

  . عقد ندوات ومؤتمرات تتضمن محاورها الفلسفة التربویة وطرق تطویرها ٣-٢-٥

  .المصادر الحدیثة ن خالل  باخر المستجدات في العملیة التعلیمیة م الساتذةاد زویت ٤-٢-٥

  
   العربیة واالجنبیةمصادرال
البیلي ،محمد عبـداهللا، واخـران، علـم الـنفس التربـوي وتطبیقاتـه ،مكتبـة الفـالح للتوزیـع والنـشر،  -١

   .٢٠٠٧االمارات،

بیوكر،تــــشارلز،اسس التربیــــة البدنیــــة، ترجمــــة حــــسن معــــوض، كمــــال عبــــده ،مكتبــــة االنجلــــو  -٢
 .، ب ت المصریة ، القاهرة

التكریتي،ودیـــــع یاســـــین،العبیدي ،حـــــسن محمـــــد ،التطبیقـــــات االحـــــصائیة فـــــي بحـــــوث التربیـــــة  -٣
 .١٩٩٩الریاضیة ، دار الكتب للطباعة والنشر،جامعة الموصل،

حسین،االء عبداهللا ،بعض المدركات الخاطئة في التربیة الریاضیة والتـرویح لـدى طلبـة الـسنة  -٤
یر غیـر منـشورة فـي كلیـة التربیـة الریاضـیة االولى في كلیات جامعة الموصـل ، رسـالة ماجـست

 .١٩٩٨في جامعة الموصل،

الخطیب،منــذر هاشــم ،المــشهداني، عبــداهللا ابــراهیم ،الفلــسفة الریاضــیة، مطبعــة التعلــیم العــالي  -٥
  .١٩٨٩في الموصل،

، دار الفكــر )الفلــسفة-التــاریخ-المــدخل(الخــولي ، امــین انور،اصــول التربیــة البدنیــة والریاضــة  -٦
  .٢٠٠١القاهرة،العربي، 

الــــــسراج ، فــــــؤاد ابــــــراهیم ،المــــــدخل الــــــى فلــــــسفة التربیــــــة الریاضــــــیة ،، دار الكتــــــب للطباعــــــة  -٧
  .١٩٨٦والنشر،جامعة الموصل،

  .١٩٨٢ ،دار الكتب اللبناني ،٢صلیبا، جمیل، المعجم الفلسفي ،ج  -٨

ــــشر،جامعة افرحــــ -٩ ــــب للطباعــــة والن ــــسفة التربیــــة،، دار الكت ــــوب، دراســــات فــــي فل ن ،محمــــد جل
  .١٩٨٩الموصل ،
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 ٢٣٠

  .٢٠٠٧مكتبة االنجلو المصریة،كمال،نادیة یوسف، فلسفات في التربیة،  - ١٠

، عبــداهللا حــسین، تقــویم الــسلوك التــدریبي لمــدربي اندیــة الــدوري الممتــاز والدرجــة الالمــي  - ١١
 ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیـة ١٩٩٦ – ١٩٩٥االولى لكرة القدم في العراق للموسم 

 .ضیة، جامعة بغدادالتربیة الریا

 ،موســــــــى، اساســــــــیات القیــــــــاس فــــــــي العلــــــــوم الــــــــسلوكیة، دار الــــــــشروق للنــــــــشر النبهــــــــان - ١٢
 . .٢٠٠٤والتوزیع،عمان، 

الهیتي، صالح الدین حسین، االسالیب االحصائیة في العلـوم االداریـة،دار وائـل للطباعـة  - ١٣
  .٢٠٠٤والنشر،االردن،

ــــة الریاضــــیة - ١٤ ــــراهیم، الحیــــالي ،حــــسن، التربی ــــسفیة، دار االمــــل وزرمــــاس ،اب  وجــــذورها الفل
  .١٩٨٧للطباعة والنشر،االردن،

15-Baley,J,and field.D.physical Education and the physical Education .2nd 
Allyh .Inc Boston,1976. 

  
  
 
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  )٢( رقم الملحق  

  كلیة التربیة الریاضیة/جامعة الموصل 
  -------------------م السید االستاذ المحتر 

  -:تحیة طیبة وبعد
تهدف الدراسة التعرف میدانیا على االتجاهـات الفلـسفیة الـسائدة بـین اعـضاء الهیئـة التدریـسیة فـي 

فـي سـبیل تحدیـد االتجاهـات الفلـسفیة المـسیطرة .كلیة واقسام التربیة الریاضیة فـي جامعـة الموصـل
 القائمة حتى اخرها اذ ستجد ست استجابات في شكل یرجى التكرم وقراءة.وتحلیلها والتعرف علیها

والمطلوب ان تختار فئة واحدة .مصاغة بحیث تعبر عن اتجاه فلسفي بذاته)ا،ب،ج،د،ه،و(فئات 
تعتقد انها اقرب ما تكون الى اعتقادك الشخصي المرتبط بالتربیة الریاضیة كنظـام مهنـي ودراسـي 

ما یجب االخذ بنظر االعتبار انك قد ال توافق تمامـا ك.امام الفئة التي تختارها)√(وبوضع عالمة 
على كل ما جاء في الفقرات التي تعبر عن االتجـاه المختـار اذا انـك تتعامـل مـع افكـار فلـسفیة ال 

  .مع حقائق وقوانین
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 ٢٣١

  -:معلومات االستمارة
   عملي ونظري-نظري      -  عملي            -: المادة التي تقوم بتدریسها-١
   امرأة-    رجل        -                       الجنس -٢
  سنة فاكثر)٢٠(-سنة     )١٥(-سنوات      )١٠(-:          عددسنوات الخدمة-٣
  

  مقیاس االتجاهات
  االتجاه االول-ا

  .اعتقد ان مفهوم اللیاقة البدنیة هو مفهوم ضمني في مضمار التخطیط التربوي -١
 .اك الفرد لذاته ككائن اجتماعي یهدف مفهوم اللیاقة البدنیة الى ادر  -٢

في مجال النشاط البدني ینبغي اتاحة فرص االختیار المتنوع والواسـع لالنـشطة الریاضـیة  -٣
 .المفیدة

 .تدریس المهارات الحركیة ضروري لتوفیر كم مقبول وكاف النشطة اللیاقة البدنیة -٤

ساب االنــسان فــرص للتربیــة البدنیــة یــسهم فــي اكــ)الفــن الحركــي(ادخــال الحركــة التعبیریــة  -٥
 .تعبیریة وخالقة

ینبغـــي التاكیــــد علــــى بــــرامج النــــشاط الریاضــــي الــــداخلي والتركیــــز علــــى االنــــشطة البدنیــــة  -٦
 .االختیاریة وخاصة ضمن منافسات الفریق

 .ضرورة التاكید على التعاون والعمل لالرتقاء بالمنفسات الودیة -٧

 .هایمكن تقدیم االنشطة الریاضیة الخارجیة عند الحاجة الی -٨

 .مفهوم الكفاح في سبیل االمتیاز واالستحقاق مفهوم هام -٩

مــن االمــور الهامــة للغایــة ان تبقــى البــرامج التربویــة للریاضــة والتربیــة البدنیــة بعیــدة عــن -١٠
  ).الشخصي(التأثیر والنفوذ المادي

  .یجب توفیر اسالیب لالسترخاء ضمن المفهوم الكلي للتربیة لوقت الفراغ-١١
  انياالتجاه الث-ب
 اعتقــد ان مجــال التربیــة البدنیــة والریاضــة ینبغــي ان یــسعى جاهــدا فــي ســبیل تحقیــق دوره -١

  في انماط التربیة للفنون والعلوم
  . اللیاقة البدنیة فقطسالهدف من ممارسة األنشطة الریاضیة  تحقق اللیاقة الشاملة ولی-٢
  .تركز على التنافس والتعاونیجب ایجاد توازن بین اللیاقة الشاملة وبین االنشطة التي -٣
على المعرفة بالذات وبـالمحیط الخـارجي وعلـى أي معرفـة )االنسان العلمي(یتأسس مفهوم -٤

  .او مهارة یجب ان یحرزها هذا االنسان
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 ٢٣٢

مفهــوم ســام ورفیــع وفــي ســبیله یجــب ان نــسمح بحریــة الفــرد فــي اختیــار )االنــسان العلمــي (-٥
  .ریاضة او تمرینالنشاط البدني المالئم له سواء كان 

  .ینبغي ان نساعد الطفل الغیر سوي على العیش بین اناس عادیین-٦
 ینبغــي ان نجـــد ســبیال للـــشباب كــي یـــسلم بــالقیم وبالنـــاس حتــى یكـــون قــادرا علـــى اختیـــار -٧

  .االنشطة البدنیة التنمویة المتوافقة مع القیم التي یتمنى ان یكتسبها
ابقة ذلـك بــسبب االهتمــام المبــالغ فیــه علــى تحقیــق  تعتـرف بــصعوبة ماســبق فــي الفقــرة الــس-٨
  .وهي االنماط الثقافیة السائدة في المجتمع)الفوز(
 ینبغي ان نركز على االنشطة البدنیة الخالقة المبدعة كالجمباز الحدیث والتربیة الحركیة -٩

  .بحیث تنال هذه االنشطة العنایة الكافیة
   االتجاه الثالث-ج
  .ینبغي التاكید علیها اوال في مجال التربیة البدنیة والریاضة)بدنال( اعتقد ان تربیة-١
 انــا مهــتم بتنمیــة النــشاط البــدني ویــاتي هــذا االهتمــام بالنــسبة لــي فــي مرتبــة متقدمــة عــن -٢

  .الجوانب الترویحیة للتربیة البدنیة
د  یجـــب تخـــصیص فتـــرة مناســـبة فـــي المـــدارس العامـــة لتقویـــة ابـــدان التالمیـــذ وتنمیـــة الجلـــ-٣

  .التنفسي والتوافق البدني لهم
  .انا اعتقد ان التربیة البدنیة تاتي في مرتبة تالیة للتربیة العقلیة-٤
 انا اوافق تماما على اقامة النشاط الریاضـي الـداخلي للریاضةالمدرسـیة مـادام ذلـك یـساعد -٥

شاط بطریقـة الطالب في اكتساب الـروح الریاضـیة والـسلوك االجتمـاعي القـویم اذا اقـیم ذلـك النـ
  .مالئمة

  .هي بالطبع اضافة للمنهج االكادیمي للمدرسة)في مجملها ( النشاط والبرامج البدنیة -٦
  االتجاه الرابع-د
  . اكثر ما یهمني هو االرتقاء بمفهوم اللیاقة الشاملة بقدر یفوق مفهوم اللیاقة البدنیة وحده-١
  . علیها المنهج المدرسي انا اعتقد ان التربیة البدنیة مادة اساسیة یشتمل-٢
  . انا مع اتاحة فرص للتالمیذ عریضة الختیار األنشطة الریاضیة المتنوعة-٣
  . ینبغي ان تكون األنشطة الریاضیة من االهمیة بحیث تساعد على تنمیة الذكاء للطالب-٤
  . ینبغي انتتاح أنشطة الریاضیة تستحضر الدوافع الطبیعیة للعب عند التالمیذ-٥
الهتمــام بــدروس التربیــة البدنیــة وبــرامج النــشاط الــداخلي لغالبیــة التالمیــذ اكثــر مــن  یجــب ا-٦

  .االهتمام بالمنافسات الریاضیة بین المدارس والكلیات في حالة نقص التسهیالت
 استطیع ان اساند وبكل قوة فریقا یخوض المنافـسات الریاضـیة النهـا تمثـل خبـرات حیویـة -٧

  . مناسبةوفعالة اذا ماادیرت بطریقة

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٣٣

   االتجاه الخامس-ه
 انــا اعتقـــد ان هنــاك فـــروق جذریــة ومنهجیـــة بــین مـــاهي علیــه ومـــا یجــب ان تكـــون علیـــه -١

  .األنشطة البدنیة
یعبر االفراد عن معتقداتهم نحو األنشطة البدنیة والریاضة اما فـي حالـة عـدم وجـود معتقـد -٢

  .اضح متفق علیهلدیهم نحو التربیة البدنیة فان ذلك یقرر من خالل مبدا و 
مـع )الحقـائق والمعـارف( انه من المنطقي ایضا امكانیة المـشاركةمع الغیـر فـي المعتقـدات -٣

عــــدم الموافقــــة الجذریــــة فیمــــا یتــــصل باالتجاهــــات مثــــال ذلــــك مــــن المعتقــــدات ان الهرولــــة او 
الـــسباحة او المـــشي تـــتم بـــسبب اســـتجابة وظیفیـــة وفـــسلجیة معینـــة وهـــذا معتقـــد قـــد یـــشترك بـــه 

  .ییناخر 
 انك ال تستطیع اجبار االخریین للمشاركة الفعالة او لتبني اتجاهات طیبـة نحـو المـشاركة -٤

  .البدنیة الشخصیة
  . یمكن اثبات تصحیح معتقد بدني ،لكن الیمكن اثبات تصحیح اتجاه نفسي-٥
 اقبــل االدلــة والــشواهد التــي تــدل علــى ان الریاضــة والتمرینــات البدنیــة تحــدث تــاثیرات او -٦

  .تغیرات معینة في الجسم
اتجــاهي نحــو المــشاركة الشخــصیة فــي األنــشطة البدنیــة هــو نتیجــة التعهــد بالمــشاركة اكثــر -٧

  .من كونه رغبة
  االتجاه السادس-و
  .من بتربیة البدن  اهتم بتنمیة شخصیة الفرد كما او-١ 
نخفـضة فـي الـسلم انها فـي الحقیقـة تحتـل مكانـة م  االوأهمیتهامن األنشطة البدنیة   انا او-٢

  .التعلیمي
 ان االهـــداف المرغوبـــة  للتربیـــة البدنیـــة ینبغـــي ان تتـــضمن تنمیـــة المواطنـــة الـــسلیمة أرى -٣

  .والمشاركة االجتماعیة
مــن بنظریــة انتقــال اثــر التــدریب فــي الریاضــة التنافــسیة عنــدما تكــون مرتبطــة بتنمیــة   او-٤

  .السمات الشخصیة المقبولة
  .ریاضة یجب ان تكون وسیلة ولیست هدفا في حد ذاتها اعتقد ان ممارسة ال-٥
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