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 :الُملَّخص

ة والسددلوكي العا فيددةيهدد ه اددلا الإلددد الددا درااددة اعجااددات المعلمددات فددي مرملددة ريددا  ا  فددا  مدد  ال ددوامي      

والمعرفية نلو التربية اللركية وعأثيراا علا أ فا  الروضة بما يلقد  أاد اه التربيدة اللركيدة، باةضدافة الدا معرفدة الفدرو  

بي  عي ات ال رااة مد  ميدد متريدراتل العمدر وال إدرح واللالدة ايجتماعيدةل والدو فدي الروضدات الم تعدرح والتابعدة لم يريدة 

 ملافظة درعا. السورية في يالتربية في وزارح التعليم العال

( روضددددة فددددي ملافظددددة درعددددا، ميددددد  ددددممع ااددددتإانات 66( معلمددددة موزعددددات علددددا  66عكونددددع العي ددددات مدددد   

( اددددما  موزعددددة علددددا المكونددددات الإلجثددددة، م هددددا اات اةجابددددات اييجابيددددة وم هددددا 66خا ددددة لهددددلا الرددددر  مكونددددة مدددد   

وبعدددد  اختإددددار الفرضدددديات أ هددددرت العي ددددات اعجااددددات  ،0...السددددلإية، وعددددم اختإددددار الفرضدددديات علددددا مسددددتو  مع ويددددة 

 ايجابية ل   معلمات ريا  ا  فا  نلو التربية اللركية م  جميع ال وامي الم رواة.

كمدددا بي دددع وجددددود فدددرو  اات ديلددددة امادددااية بال سددددإة يعجاادددات المعلمددددات مددد  ال دددداميتي  السدددلوكية والمعرفيددددة  

فيددددة عإعددددات لمتريددددر ال إددددرح، كمددددا اختلفددددع الدددد ييت ايماددددااية عإعددددات للمتريددددرات عإعددددات لمتريددددر العمددددر، ومدددد  ال اميددددة العا 

 الإلجث مسب ال وامي الم رواة، باةضافة الا ارعإا ها بعكل ايجابي والتي أثرت علا المكونات الم رواة.

 الروضة.مات المكون المعرفي، المكون السلوكي، المكون العا في، التربية اللركية، معل الكلمات المفتاحية: 
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An Analytical Study of Kindergarten Teachers' Attitudes towards Kinetic Education in 

Daraa Governorate 

 

Summary: 

 This research aims to study the attitudes of teachers in kindergarten in terms of emotional, 

behavioral and cognitive aspects towards kinetic education and its impact on kindergarten 

children in order to achieve the objectives of kinetic education, 

 in addition to knowing the differences between the study samples in terms of the variables 

of “age, experience and social status” in the kindergartens spread in  Daraa Governorate. 

The samples consisted of (66) female teachers distributed over (16) kindergartens in Daraa 

governorate, where special questionnaires were designed for this purpose, consisting of (66) 

questions distributed over the three components, some of which have positive and negative 

answers.  Hypotheses testing The samples showed positive attitudes among kindergarten 

teachers towards kinetic education in all the studied aspects. 

It also showed that there were statistically significant differences regarding the attitudes of 

the parameters in terms of behavioral and cognitive according to the variable of age, and in terms 

of emotional according to the variable of experience, and the statistical indications differed 

according to the three variables according to the studied aspects, in addition to their positive 

association that affected the components studied. 

Keywords: Cognitive component, behavioral component, emotional component, kinesthetic 

education, kindergarten teachers. 
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 مقدمة البحث: .1

ع  مرملة الطفولة المإكرح م  أكإلر المرامل الليوية والهامة فدي ميداح اينسدان، فمد  خجلهدا عتلد د السدمات الع ادية ع  

راات ريدا  ا  فدا  دور أااادي وملدور     عتوضح الافات التي ايلملها متا نهاية مياعه، ولما كان لم   للفرد، وفيها أيضات 

رادات ومعرفدة المفداايم والمعلومدات والعوا د     يبد  ل دا مد  دراادة اعجاادات الم   كانة الطفل في رام وعل ي  مجمح ش اي

للعجقة الوثيقة التدي عدربا ايعجداه بالسدلوف، دفعت دا ادله ا ادإاة ل راادة اعجاادات  عجاه الموضوعات التربوية الم تلفة، ونظرات 

متدا نسدتطيع أن نتعدره علدا اعجااداعه  وأفكدارا ، وا نعدطة المعلمات في مرملة ريا  ا  فا  نلدو ا نعدطة  اللركيدة، 

تطددوير العمليددة التربويددة بم تلدد  أج ااهددا ل والددوالتددي عتدديح ل ددا اكتعدداه اددلوكيات الم راددات نلددو المواضدديع التددي نسددته فها 

 ومراملها.

ات في المرامل ن ايعجااات نلو موضوعات معي ة عتطور م  خج  مجموعة م  الممثرالل يإلة أأثإتع ال رااات 

العمرية ا ولا، ع   ري  التعلم بالمجمظة أو التقلي  أو ع   ري  عمليات ا شرا  الكجايكي وعمليات ا شرا  اةجرااي، 

 . (parham, 1988) .الإلقافيةونضي  علا الو كله ال وامي الم طقية والمعرفية وال لفية 

وعتطور ل   الفئات كافة مد  خدج  ال إدرح مدع موضدوج ايعجداه المد روي، ممدا يعطي دا القد رح  اتالمكونعتعم   وأيضات 

 .(Eiser, 1984) ن كانع ايجابية أو الإية وم   درجة القإو  أو الرفض للموضوج ايعجاهاعلا الت إم بسلوكيات الفرد 

مرملدة الفدرد فدي  وو يفته عوجيه ادلوف لوراثة بل م  خج  ايمتكاف مع المليا، عل ث با ة يمكتسإعملية ن ايعجاه ا

لدة م دامي الليداح الم تلفدة، وع دوج الواداال   اآلو ن عارنا الراا  يتمي  بدالتطور العلمدي الكإيدر، ودخد ما قإل الفعل، ونظرات 

وخاو ا علا  إيعة اللركة م  ميدد الكدم وال دوج، م واعجاااعهالترفيهية لأل فا  الل  أثر بطريقة مإاشرح علا مياح أ فال ا 

مما أد  لظهور أمرا  م تلفة أامها السم ة وايكتئاة والتوم ، ومتدا نسدتطيع عجفدي ادله اةشدكالية ي بد  أن ندولي اياتمدام 

 .  فا ا كإر لللركة وا نعطة اللركية وباللات للتربية اللركية، للا كان م  الواجب اياتمام بمرملة ريا  ا

ع  الروضة م  أام المماسات التربوية التي ي تقل لهدا الطفدل بعد  أن ي فادل عد  مجتمعده ا و  ا ادرح، ومد  خدج  ع   

عد  بلد  نقطدة الإ ايدة التدي يسدتطيع مد  خجلهدا اله المماسة يتلقا مجموعة كإيرح م  المعاره والمهارات وا نعدطة، والتدي ع  

اعي والتعليمي والسلوكي وال فسي وعوجيهه لللاو  علا مجموعة م  المفاايم التربوية التدي اينطج  بال عا  الإ ني وايجتم

 الإو دافي، زايد ، و الهد بي، علي ا عطوير مادح التربية اللركية لتلسي  وا هدار قد رات الطفدل الكام دة  يلتاجها، للا كان ل امات 

6.66). 

يددة فددي مرملددة الطفولددة المإكددرح ع اددر اددام وميددو  لإ ددام اةنسددان السددو  مدد  م تلدد  ال ددوامي ع عدد  التربيددة اللرك

وايعجااات، اا أن اللركة ععطي ا  فا  الق رح علا التعإير ع  اواعهم، وعساع ام في عع يد  الادلة العامدة وعقدو  الم اعدة 

 م  ال وامي التعليمية والتعلمية وال فسية والسلوكية. ل يهم وبالتالي عساع ام في ال مو السليم وعسهم بالتأثير علا الطفل

للا اناب ااتمام اةدارات التربوية علا م تل  المستويات بالتربية اللركية والإ نية للطفل، لما لها م  فواا  وعدأثيرات 

مع كددل اةمكانيددات الماديددة ايجابيددة علددا أب اا ددا فددي جميددع المجددايت ال فسددية والسددلوكية والتعليميددة والإ نيددة وايجتماعيددة، فقدد 

 والعلمية والمع وية لتطوير الا المجا ،

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-2-5| تأريخ اإلصدار:  رابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

  

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    121 

 ISSN: 2706-6495 

 
واضافة مواد درااية في كليات التربية كا نعطة اللركية والتربية الرياضية لم تل  المرامل التعليمية، وا قتار في  

 ة.بلإل ا اللالي ب رااة علليلية يعجااات المعلمات في دور ريا  ا  فا  نلو التربية اللركي

 مشكلة البحث: .2

  ، الجاندب ا ااادي والمهدم فدي كما أنه يع  موضوج ايعجااات م  الموضوعات الهامة والليوية في المجا  التربو

الي مد  يتميد  بأنده خدادو عكدوي  الطفدل وعهيئتده ليادإح انسدان فاعدل فدي مجتمعده، ومه ة الت ريس في مرملة ريا  ا  فا ، 

، لمعرفة مااي اعجااات معلمات ريا  ا  فا  نلدو علي ا التفكير مليات  للركية، للا كان ل امات العيوة القوامية ويمتلو الطجقة ا

قددام الإامدد ب رااددة علليليدة لمعرفدة اعجااددات المعلمدات نلددو التربيدة اللركيدة، وقدد  اختدار العمددل فدي ثددجث فالتربيدة اللركيدة  

ه الكافيدة التدي عمك هدا مد  عطدوير اللركدات ا ااادية لأل فدا  ال يوج  ل   المعلمات المعار :ا و الملور  :ملاور رايسية

 وعطوير ال امية المعرفية بجسم اينسان وامكانياعه  

  راة مكون عا في كافي يادتإلمار التربيدة اللركيدة بالعدكل الدل  يتديح لهدا عطدوير    ال يوج  ل   الم   :الإلانيالملور

 ق رح ا  فا  ال فسية واينفعالية والوج انية 

  رادة المكدون السدلوكي لترجمدة أفكارادا فدي مدري المفداايم التربويدة لد   الطفدل    ال يوج  لد   الم   :الإلالدالملور

 لتكوي  الوكيات اليمة ل يه.

  أهمية البحث وأهدافه: .3

دح خج  شرفه بالما والو م ، المطلوة م ه ع  المعلم الك م م  العرو  ا اااية والهامة والليوية لت فيل الم هاجي  

 جبه ومادعه العلمية نلو سر، وأن يكون ل يه اعجاه ايجابي نلو المه ة ووي   ال رااية وق رعه علا اياا  المعلومة بكل اجاة  

 .(6996 ب ير و المطوج ،   يه بالافات المرموبة في اله المه ةعلل  باةضافة الا 

دد ن ارعإدا  مددادح التربيدة اللركيددةا ن عطددور ونجددا  إراه، لددلا فدالليددو  با نعدطة الج ددفية اددو ارعإدا  وثيدد  ي ع فادم ع 

مدد   عظددافر جهددود كددل ع ا ددر العمليددة التربويددة فددي دور ريددا   علددابددرامو وم ددااو التربيددة اللركيددة يتوقدد  بعددكل رايسددي 

 ا  فا .

دو يدة وادليمة لمعالجتهدا، وادي عتعلد  بمد   ربي  بلاجدة لللدو  م طقم  خج  الا الإلد اي تو لد ي ا اشدكالية ونلد  كم 

علمات علا عطوير ا  فدا  وامكانيداعهم فدي جميدع ال دوامي مد  خدج  التربيدة اللركيدة، وعتمإلدل أاميدة ادلا الإلدد مد  ق رح الم  

 :ما يليخج  

 ندوا ملاولة خل  ش ايات متوازنة قادرح علا التكي  وععليمهم مجموعدة مد  المفداايم والمعلومدات ا ااادية ليكو

لو و  الطفل للمعرفة وبالتالي عكوي  ادلوكيات ادليمة،  عساامل خو  الم راة، واله المعلومات نفسها اي التي  علا ااتع اد

 .ليسع فقا مقإولة م  المجتمع بل وملإإة أيضات 

  عكددوي  اعجااددات ايجابيددة لدد   معلمددات ريددا  ا  فددا  نلددو التربيددة اللركيددة، وعوضدديح أاميددة التربيددة اللركيددة

 للمعلمات باعتإاراا م  الوااال التعليمية الهامة والمرموبة ل   ا  فا .
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 ثدرام ادلا المجدا  امو  التربية اللركية، مما يمد  الدا  جرام أبلاث أكإلر عمقات امكانية فتح المجا  أمام الإامإلي  ة

 بوية بالعكل ا مإلل.بالإلد العلمي الم هجي م  م تل  الجوانب وال وامي وايعجااات وعقويم العملية التر

 أسئلة البحث: .4

 ما اي اعجااات معلمات ريا  ا  فا  نلو التربية اللركية  -6

 للمعلمات نلو التربية اللركية مسب العمر  ايعجااات ال ع تل  -6

 ال ع تل  ايعجااات للمعلمات نلو التربية اللركية مسب ال إرح  -3

 سب اللالة ايجتماعية ال ع تل  ايعجااات للمعلمات نلو التربية اللركية م -4

 مااي عجقة ايرعإا  بي  مكونات ايعجاه المعرفي والسلوكي والعا في للمعلمات  -0

 فرضيات البحث: .5

ناميدة ي عوج  فرو  اات ديلة اماااية بي  متواا عوجهات معلمدات ريدا  ا  فدا  عجداه التربيدة اللركيدة مد   (6

 (.0...المكون المعرفي ع   مستو  ديلة  

المكدون ناميدة فرو  اات ديلة اماااية بي  متواا عوجهات أفراد عي ة الإلد عجاه التربية اللركيدة مد  ي عوج   (6

 (.0...السلوكي ع   مستو  ديلة  

المكدون ناميدة ي عوج  فرو  اات ديلة اماااية بي  متواا عوجهات أفراد عي ة الإلد عجاه التربية اللركيدة مد   (3

 (0...العا في ع   مستو  ديلة  

ي عوج  فرو  اات ديلة اماااية بي  متواا عوجهات أفراد عي دة الإلدد عإعدات لمتريدرات العمدر وال إدرح واللالدة  (4

 (.0...ايجتماعية ع   مستو  ديلة  

ي عوج  عجقة ارعإا ية بي  متواا التوجهات  المعرفية السلوكية( و المعرفية العا فيدة( و  السدلوكية العا فيدة(  (0

والسلوكية والعا فية( ل   أفراد عي ة الإلد عإعات لمتريدرات العمدر وال إدرح واللالدة ايجتماعيدة ع د  مسدتو  ديلدة و المعرفية 

 ...0.) 

 :منهجية البحث. 6

 :البحث . مجتمع وعينة1.6

درعدا م  معلمات مرملة ريا  ا  فا  في الم اري التابعة لم يرية التربية في ملافظدة  ال رااة اختار الإامد مجتمع

(، واددلا العدد د الددل  ااددتطاج الإامددد التوا ددل معدده، 44( معلمددة مدد  أ ددل 66والإددالع عدد دام   6.66-.6.6للعددام ال رااددي 

 (.6( م راة، مع ا خل بايعتإار اختجه المعلمات في العمر وال إرح واللالة ايجتماعية كما في الج و   66موزعي  علا  
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 ع أفراد عينة البحث تبعاً للمتغيرات المدروسة )الخبرة والحالة االجتماعية والعمر(توز  1جدول 

 المتريرات

 

 الملافظة

 اللالة ايجتماعية ال إرح العمر

 المجموج
 مت وجة ع بام 0≤  0>  30≥  30< 

 66 40 66 64 34 62 39 درعا

% 09.6 4..9 02.6 46.4 36.4 64.6 6.. 

 

 منهج البحث: .2.6

اددت  م الإامددد المدد هو الو ددفي التلليلددي الددل  يهدد ه الددا درااددة بيانددات ملدد دح ةثإددات فددرو  علددا عي ددة ال رااددة ا

واةجابة ع  التساؤيت المطلوبة ب قة والتي عتعل  باللاضدر وا مد اث الراا دة والمظداار اللاليدة عد   ريد  اادت  ام أدوات 

 . (6992 امسان، م ااإة للإلد المطرو  

 :البحث ت. أدوا3.6

 المعلمات نلو التربية اللركية: اعجااات مقياي 

 المتعلقة السابقة وال رااات ا دة التربو  الا خإرعه وبالرجوج ضوم في ب وده وكتابة المقياي الا بتطوير الإامد قام

ب  ات بال سإة  (64م   المقيايعك ون  وق  ال فسية والسلوكية والتعليمية لمعلمات ريا  ا  فا  عجاه التربية اللركية، بايعجااات

السلوكي فقد  شدمل علدا  للمكون( لإلجابات السلإية، أما بال سإة 64( ب  ات لإلجابات اييجابية و 64والتي شملع   للمكون ال فسي

 ب  . .6فق  شمل علا  والمكون المعرفي( ب  ات لإلجابات اةيجابية، 64 

 ي أواف ، ملاي ، بع ح، مواف ، وايل مواف  ليكرت ال مااي علا  ريقة وعمع اياتجابة علا اياتإيان وفقات للمقياي

 ( علا التوالي، ويتم عكس السلم في ما  الفقرات السلإية.6-6-3-4-0ي أواف  بع حل وعالح ال رجات  

عي  وعتميدد   ريقددة ليكددرت بارعفدداج درجددة الإلإددات والادد   للمقيدداي المسددت  م والددو لتفدداوت الدد رجات أمددام كددل العإددار

 مواف  بع ح، وي أواف  بع ح(، كما عتمي  بسهولة ااتعمالها والوضو  والسما  للمتلقي اختيار اةجابدة الم اادإة يعجااده، وقد  

؛ عفيدد ، 6.66، و الهدد بي، ؛ الإو ددافي، زايدد 6999 زايدد ،  عددم ااددت  ام اددله الطريقددة فددي أملددب ال رااددات السددابقة كمددا فددي

وعددم اللكددم علددا مقيدداي ايعجدداه نلددو التربيددة اللركيددة وفدد  المعيددار المإددي  فددي  ،(4..6؛ اددعي ان، 6996قطددامي، و قطددامي، 

 (.6الج و   

 معيار الحكم على نتائج مقياس االتجاهات نحو التربية الحركية 6جدول 

 تم   ال رجا درجة ايعجاه

 5.00 – 4.20 ج ات  ايجابي

 4.2-3.4 ايجابي
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 3.4-2.6 ملاي 

 2.6-1.8 الإي

 1.8-1 ج ات  الإي

 :الدراسة أدوات ثبات 4.6

لمعرفدة اعجاادات  الكلدي ايعسدا  الد اخلي معامل فكان ألفا كرونإاخ، معادلة باات  ام ال رااة أدوات ثإات م  التلق  عم

  مدرا  جد ات ومقإولدة  مرعفعدة المقدادير ادله اعتإدرت عدام وبعدكل (0.842) يسداو  المعلمدات فدي مرملدة ريدا  ا  فدا 

 .ال رااة

 . حدود البحث:5.6

 عمددددددددددددوز  60اللدددددددددددد ود ال مانيددددددددددددة: عددددددددددددم اجددددددددددددرام الإلددددددددددددد فددددددددددددي الفتددددددددددددرح ال م يددددددددددددة مددددددددددددا بددددددددددددي   -6

 .6.66 أيلو  لعام .6متا 

والتابعدددة لدددوزارح التربيدددة  اللددد ود المكانيدددة: أجدددر  الإلدددد فدددي المددد اري ايبت اايدددة المتواجددد ح فدددي ملافظدددة درعدددا -6

 بالجمهورية العربية السورية والتي علتو  علا  فوه مرملة ريا  ا  فا .

اللد ود الإعددرية: اقتاددرت ال رااددة علددا معلمدات ريددا  ا  فددا  فددي المدد اري العامدة التددي علتددو  علددا  ددفوه  -3

 لمرملة ريا  ا  فا .

ت المعلمات نلو التربية اللركية لمرملة ريدا  ا  فدا  الل ود الموضوعية: اقتارت ال رااة علا معرفة اعجااا -4

 ا وات. 6-0م  عمر 

 التعريفات النظرية واالجرائية: .7

مجموعددة مدد  ا نعددطة اللركيددة الم تددارح والموجهددة لتربيددة وععلدديم الطفددل واثددارح فضددولهم ودوافعهددم  التربيةةة الحركيةةة:

ربية والتعليم لطفل الروضة، والهادفدة لتطدوير الطفدل بد نيات وعقليدات لللاو  علا المعرفة، فاللركة اي القاع ح وا ااي في الت

 واجتماعيات ومعرفيات.

كللو يمك  ععري  التربية اللركية أيضدات: بأنهدا نظدام عربدو  متكامدل يعتمد  علدا كدل أشدكا  اللركدات الطإيعيدة للطفدل 

عع  الطفل لجن را  في المجتمع اينساني وعساام فدي  وعلا ا نما  ا كإلر شيوعات لللركات ا اااية والمهارات اللركية التي

 نموه ونمامه.

اي مجموعة م  الوم ات ال رااية قوامها الفعلي اللركدات ا ااادية علتدو  علدا  التعريف االجرائي للتربية الحركية:

 .وعلميات  خجقيات أو واجتماعيات  ونفسيات  أا اه معرفية والوكية وعا فية، الرر  م ها عطوير الطفل ب نيات 

او الموق  الل  يت له ش ص معي  م  ميد القإو  أو الرفض لموضوج مل د أو ش ص  علّم:ويعرف االتجاه لدى المُ 

 .(6992 الع او ،أو جماعة أو أ  شيم أخر  
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: او مجموعة م  المعاعر والمعتق ات واآلرام التي عل د ااتجابة معلمدات ريدا  ا  فدا  نلدو تعريف االتجاه اجرائياً 

 التربية اللركية كأالوة ععليمي، ومعرفة م   قإوله  أو رفضه  لهلا ا الوة، وال تااو المرجوح م  عطإيقه علا ا  فا .

 الدراسات السابقة: .8

 ا اف الع ي  م  ال رااات العربية وا ج إية مو  التربية اللركية وأام ما أ لع عليه الإامد:

 :(1990وت، )شلتدراسة  

 عأثير الإرنامو الم ظم   فا  دور اللضانة علا مستو  المهارات اللركية ا اااية. ع وان ال رااة:

 .المهارات اللركية علا ا  فا  بأعمار م تلفةا ه ال رااة: معرفة أثر 

 عي ات ال رااة: عوزعع العي ات علا ثجثة مجموعات م  ا  فا  بأعمار م تلفة.

عق م مجموعة ا  فا  التي عماري المهارات اللركية الم تلفة ع  ا  فا  اللي  يماراون ال عدا  اللدر ااة: نتااو ال ر

كمدا أن الإرندامو اللركدي الموجده مدع وجدود معدرفي  م تادي   ،التلقااي واختلفع ع  ا  فا  اللي  لم يللقدوا بد ور اللضدانة

 .علا ع مية المهارات ل يهم ايجابي عأثيرواعامة اللعب   فا  دور اللضانة له 

 :(2009)حمودة و الحايك، دراسة 

 ( ا وات.6-0  أثر برنامو لتطوير المهارات اللركية ا اااية لأل فا  م  ا ع وان ال رااة: 

لمجموعددة التجريإيددة ( ل60(  فددجت و فلددة فددي روضددة فددي عمددان، وقسددمع الددا مجمددوعتي   .3 عي ددات ال رااددة: شددملع علددا 

 ( للمجموعة الضابطة.60و 

 .اات  ام الم هو التجريإي لمجامته لطإيعة وأا اه ال رااةم هو الإلد: عم 

ان الإرنامو المقتر  أثر بعكل ايجدابي علدا أدام اللركدات ا ااادية ع د  ا  فدا ، ونسدإة التلسد  أكإدر نتااو ال رااة: 

المهددارات ويجددب أن يلتددو  الإرنددامو المقتددر  فددي اددله الفئددة العمريددة علددا ا لعدداة ع دد  أ فددا  المجموعددة التجريإيددة بجميددع 

 .المت وعة وا ماني التي علف ام لألدام الرياضي

 : (2004)عامر،  دراسة

الإ نيددة وعجقتهددا ع ددوان ال رااددة: عددأثير بددرامو عربيددة مركيددة مقتددر  علددا ع ميددة بعددض المهددارات ا اااددية والقدد رات 

 ( ا وات.6-4قإل الم راة   بمستو  الكفامح ايدراكية   فا  ما

 (  فل في مرملة ريا  ا  فا  واات  م مقياي دايتون...6عي ات ال رااة: اات  م الإامد الم هو التجريإي علا  

للركيدة ايااادية والقد رات الإ نيدة نتااو ال رااة: كان لإرنامو التربيدة اللركيدة المقتدر  عدأثير ايجدابي علدا المهدرات ا

 ورفع مستو  الكفامح ايدراكية ل   ا فا  الروضة.
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 .(2018)فاضل، دراسة 

برندددامو مقتدددر  فدددي التربيدددة اللركيدددة وأثدددره علدددا علقيددد  بعدددض ا اددد اه التربويدددة لددد   أ فدددا  ع دددوان ال راادددة: 

 ( ا وات6-0التلضير  

لقيد  ا اد اه التعليميدة المسدته فة لد   عالتعره علا مد   عدأثير اادت  م ااداليب التربيدة اللركيدة فدي  ا ه ال رااة:

 ايجتماعي(. -العقلي، العا في -مركي، المعرفي - اللسأ فا  التلضير  في المجايت الإلجثة 

 اه التربوية ل   أ فدا  التلضدير  وج ت نتااو ايجابية وفعالة للإرنامو التجريإي في علقي  بعض ا انتااو ال رااة: 

 كللو كان له عأثير ايجابي في ال جا  العا في وايجتماعي.

 .(2021)الكراد، دراسة 

 ايعجااات التربوية وايجتماعية لمعلمات ريا  ا  فا  نلو التربية اللركية في ملافظة درعاع وان ال رااة: 

 ه الإلد الا درااة اعجااات المعلمات في مرملة ريا  ا  فا  م  ال اميتي  التربويةا ه ال رااة: يه 

وايجتماعية نلو التربية اللركية، باةضافة الا معرفة الفرو  بي  عي ات ال رااة م  ميد متريراتل العمر وال إرح واللالة 

 ايجتماعيةل والو في الروضات الم تعرح في ملافظة درعا.

( روضدة فددي م ي دة درعددا، ميدد  ددممع ااددتإانات 66( معلمددة موزعدة علددا  66رااددة: عكوندع العي ددة مد   عي دات ال 

( ب  ات موزعدة علدا اعجدااي ، وبعد  اختإدار الفرضديات أ هدرت ال تدااو اعجاادات ايجابيدة لد   46خا ة لهلا الرر  عضم ع  

 معلمات ريا  ا  فا  نلو التربية اللركية م  ال امية التربوية.

ااو ال رااة: نتااو الإلد الا وجود فرو  اات ديلة اماااية بال سإة يعجااات المعلمات م  ال امية التربوية نت

وايجتماعية عإعات لمترير العمر، أما بال سإة لمترير  ال إرح واللالة ايجتماعية فق  كانع دالة اماااية بال سإة يعجااات 

ع وية نلو التوجهات ايجتماعية بال سإة لمعلمات الروضة والتي كانع ايجابية ج ات المعلمات التربوية مع ع م وجود فرو  م

       نلو التربية اللركية.

 محددات البحث: .9

 يوج  بعض المل دات التي يمك  أن عقلل م  امكانية ععميم نتااو الا الإلد:

 يريدة التربيدة فدي ملافظدة مبعدة لاقتارت ال رااة علا عي دة  دريرح مد  معلمدات ريدا  ا  فدا  فدي المد اري التا -6

 6.66-.6.6درعا للعام ال رااي 

ا وات  ن الم اري ي عستقإل ا  فا  دون ادلا العمدر  6-0ومارت ال رااة فقا علا ا  فا  بالم اري بعمر م   -6

 في ال ظام الج ي  الل  أقرعه وزارح التربية بالجمهورية العربية السورية.
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 اإلطار النظري للبحث:  .10

، ولتلقي  الا الهد ه درعاة لمعرفة اعجااات معلمات ريا  ا  فا  نلو التربية اللركية في يلإامد ب رااة علليلقام ا

 ايعجااات والتربية اللركية. ال ظر  للإلد في بع ي  رايسي  اما: اة ارعم عل ي  

 االتجاهات:. 1.  10

ربية وعلم ال فس، فم  خجلهدا ندتمك  مد  الت إدم بسدلوكيات علظا درااة ايعجااات بااتمام كإير م  قإل الإامإلي  في الت

الطالدب الدل  يتمتدع باعجداه ايجدابي نلدو ال راادة، نسدتطيع أن نت إدأ بأنده ادوه  مع موضوج ايعجاه، فمدإلجت  ها فراد ونسإة عفاعل

 .م(6..6 السإيعي ، والعكس  ليح  متفوقات  يكون  الإات 

  ايعجاه ااتجابة معي ة أو فعل يقوم به الفرد، ولك  المع ا اللرو  لكلمة اعجاه علد د مع دا واضدح و دريح وادو ي يعو

، ومد  الممكد  أن (6926 اجمة و عإد  الرفدار ، عكوي  افتراضي يأعي قإل اياتجابة وبع  المإلير، فهو الملرف ال افع للسلوف 

 اعجااات ا فراد م  خج  مجموعة م  المقاييس ال ا ة أو مقياي مل د لقياي اعجاه معي . نتعره علا 

 لمضمون:ل ووافيبتعريفه بعكل م تار  (Moscovici, 1970)  ععري  ايعجاه: قام العالم الفرنسي مواكوفيسي

ن ايعجاه او عكوي  مكتسب وليس القو : وم  خج  ما اإ  يمك  النس  نفسي ي ظم العجقة بي  الفرد والإيئة المليطة بهل 

ي القيمة التي يضفيها الفرد م  اوراثي أو فطر ، ي يريره الفرد بسرعة ويع  او ثإات نسإي، وي يملو في  ياعه أ  قيمة، 

 .(6996 بركات ، قيمه الع اية علا ايعجاه. 

 تها:أهمية معرفة االتجاهات ودراس. 2.10

عع  درااة ايعجااات العامة لألفراد في المجتمع م  ا ولويات التي عقدوم بهدا الد و  المتطدورح، وخا دة فدي المواضديع 

رام وأفكدار ال داي، وااتمدع المماسدات التربويدة آالسيااية متا يستطيع المرشدلون عقد يم بدرامو انت ابيدة ععإدر عد  رمإدات و

مي  والطددجة والجهدداز اةدار  التددابع لهددا، متددا عسددتطيع عع يدد  ايعجااددات اةيجابيددة بايعجااددات ال ا ددة بددالمعل عامددة أيضددات 

وع عمها، وملاولة م هدا لترييدر ايعجاادات السدلإية واجتإلاثهدا وعوجيده المجتمدع التربدو  نلدو ايعجاادات المرموبدة وامكانياعهدا 

 ةم اث التريير المطلوة بما يلإي ماجات المجتمع وثقافته.

 كونات العامة لالتجاه:الم. 3.10

 ي قسم ايعجاه الا ثجث مكونات رايسية:

يمثر علا قإو  المعلم لموضوج مدا أو رفضده، وي  ،علا شعور عامفي  ياعه الا المكون  يلملالمكون العا في:  -6

 .(6943 نعواعي ،  التي دفعته للقإو  أو الرفضمسومات علمية ي ضع الا الععور بالضرورح  اإاة م طقية أو 

المكون المعرفي: يلمل الا المكون في  ياعه الجوانب العلمية والمعرفية الموجدودح لد   الفدرد والتدي عدربا موقفده  -6

 .(6943 نعواعي ، الع اي مع موضوج ايعجاه 

لوف فدي أنمدا  معي دة وفد  أنمدا  ملد دح،  نهدا ععمدل علدا المكون السلوكي: ي   الا المكون الا ن عدة الفدرد للسد -3

 .(6943 نعواعي ،  للموق  أو ايعجاه الل  يت له عوجيه السلوف فهي عمثر علا الفرد وع فعه للعمل عإعات 
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فقد  يتدوافر لد   الفدرد الرمإدة القويدة  المكدون  ،اادتقجليته لكل مكون م  المكونات درجة القوح ال ا دة بده ولده أيضدات و

  أن يعمل بكل  اقته نلو الموضوج  المكدون السدلوكي(، اوالعا في( لك  ليس ل يه المعلومات الكافية ع  الا الموضوج، فيل

 .(6943 نعواعي ، ظاار  السلوف الوعلا جميع ا موا  ييمك  معرفة اعجاه فرد نلو موضوج ما م  خج  

 خصائص االتجاهات:. 4.10

ان عكوي  أ  اعجاه نلو موضوج مل د ادو با  دل عمليدة نفسدية مكتسدإة، عدتم عد   ريد  عفاعدل العد ص مدع بيئتده أو 

خدر مد  خدج  عجقدة العد ص بهدلا الموضدوج آم  خج  الموروث الإلقافي المجتمعي، وم   ره  مليطه ايجتماعي، وأيضات 

 ون شعور او اعجاه ايجابي أو الإي نلو مجموعة م  المفاايم أو القيم أو المإادئ أو ا فكار التي عتعل  به.ك  فهو ي  

ي مد  خدج  ادلوكيات ان نت إدأ بهدا أوايعجااات اات أااي نفسي عرعإا بعكل وثي  بأفكار المعلم ومعتق اعه، وي يمكد  

ث دام قيامده بالعمليدة الت ريسدية، ويد داد ادلا ايعجداه قدوح مدع مدرور الد م  والتي عظهر بعدكل واضدح ومإاشدر أ ،المعلم التعليمية

ويتطور م  خج  ال إرح لياإح اعجاه مقاوم للترير والتع يل، وم  نامية أخر  يمك  أن يضدع  ويكدون مد  السدهل عع يلده أو 

 عقويمه أو متا عجشيه.

دلعا فيدة والسدلوكية، ع  وكلما مال المعلم علا نتدااو أفضدل مد  ال دوامي المعرفيدة وا ون ل يده اعجداه ايجدابي أكإدر نلدو ك 

 دويد ر ، ب رجدة اةيجابيدة مد  التربيدة اللركيدة  وثيقدات  اله ال تااو اي المإليدرات التدي عدرعإا ارعإا دات  ع   التربية اللركية، ميد ع  

6994). 

 :الناحية العاطفية 

مددا قإددل الم راددة مددب اللركددة وال عددا  واللعددب، ويمإلددل اددلا جانددب مهددم وأاااددي لتكددوي   أن الطددابع الرالددب علددا  فددل

ش اية الطفل المتكاملة، لما علق  للطفل الع ي  م  ال قا  اةيجابية م  خج  التفاعل مع مليطه، والتدي عدمثر بطريقدة مإاشدرح 

في عكوي  ش اية الطفل وخل  اينسان السدو  القدادر علدا علا ال وامي العقلية وال فسية واينفعالية، وبالتالي لها دور رايسي 

 علمل المسمولية.

 :الناحية السلوكية 

أن بددرامو ا نعددطة اللركيددة فددي مرملددة ريددا  ا  فددا  قددادرح علددا عوجيدده اددلوف ا  فددا  نلددو الاددفات المرموبددة 

ني بالعمدل وعقإدل اله يمدة، ومد  خدج  ، فمماراة ا نعطة اللركية ع فد  مد  السدلوف العد واني، وخلد  أادلوة ععداواجتماعيات 

مماراة الطفل لألنعطة اللركية نقوم بتوجيه الوف الطفل نلو ملئ أوقات فرامده با نعدطة المفيد ح وعج دب ال عدا ات الضدارح 

 مإلل ععل  ا  فا  بالتق يات الل يإلة كا جه ح اللومية والمراية.

 

 

 :الناحية المعرفية 
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فدي ميداح  فدل الروضدة، فاللركدة ادي جدوار مياعده، ومد  خجلهدا يسدتطيع الطفدل  زات بدار علتل ا نعطة اللركيدة مكاندات 

التفاعل والتعامل مع بيئتده ويتعدره عليهدا، ويدتعلم قديم وأخدج  مجتمعده، فدالتعلم اللركدي جد م أااادي مد  أجد ام الدتعلم العدام 

 بالمعرفة واللكام والوضع ال فسي لطفل الروضة. كالتعلم المعرفي، وم  ال طأ ايعتقاد أنه ععلم لللركة فقا، بل او ععلم يمثر

 كيفية قياس االتجاه:. 5.10

 (: 6994ع   قياي اعجااات معلمات ريا  ا  فا  يجب مراعاح مجموعة اامة م  المإادئ:  درويش، 

 الق رح علا عل ي  الموضوج والع ا ر ا اااية المراد قياي اعجااات ا فراد المطلوبة بال قة الم ااإة. -6

 عامل التجانس في ا داح المع ح لقياي ايعجاه م  ضرورات الإلد نضي  علا الو أنها يجب أن عكون أمادية ايعجاه. -6

أن نستطيع م  خج  المقياي الكع  ع  اعجاه الفرد نلدو الموضدوج المدراد دراادته مد  أربعدة اعجاادات رايسدية  ال رجدة  -3

 والع ح والسيادح والوجهة(

 قياي علا شر ي الا   والإلإات. يجب أن علتو  أداح ال -4

 ويقسم علمام علم ال فس ايجتماعي مقاييس ايعجااات الا قسمي :

بوجاردوي واو أو  مقياي وضع لقيداي  ومقياي ،الطر  المإاشرح للقياي: مإلل مقياي ليكرت واو مقياي خمااي -6

ي ثيراددتون واددو مقيدداي الفتددرات المتسدداوية مقيدداو ،ايعجااددات ويسددما الإعدد  ايجتمدداعي ويتددأل  مدد  اددإع عإددارات عقريريددة

 ومقياي جتمان ويطل  عليه المقياي التجميعي المت رج. ، ااريات 

 الطر  مير المإاشرح: مإلل ايختإارات اةاقا ية والسيكودراما والسوايودراما. -6

  وانفعاليدات  ونفسيات  وش ايات  والوكيات  التربية اللركية: عع  مرملة الطفولة المإكرح الفترح اللقيقية لتكوي  الطفل مركيات ،

ميد عقوم ا ارح في عربيته بالسد وات ا ولدا ومد  ثدم ي فادل ع هدا ويلتلد  بالروضدة التدي عسدإع عليده مجموعدة مد  المفداايم 

والمعلومات والمعاره الإلقافية وايجتماعية والعلمية، وأد   هور التربية اللركية التي كانع عإارح عد  برندامو مادمم لت ميدة 

مهارات اللركية ا ااادية، وبعد اا جدامت دراادة يبدان التدي قد مع دراادة م هجيدة واضدلة للجواندب اللركيدة ا ربعدة ادي ال

 ل رااة اللركة. العجقات( فهي عمد  الا اعطام  ورح أكإلر عكامجت –الفراغ -الجسم- الجه 

 :المهارات الحركية 

 ااي :عقسم المهارات اللركية ال ا ة با  فا  الا نوعي  أا

المهارح أو اللركة مير الإ ااية: اي مركة يمديهدا الطفدل مسدب اادتطاعته وق رعده الع ادية، وي عتطلدب ال قدة فدي  -6

 .(6.60 ملم  و عإ  الرميم ، أدااها، فهلا ال وج يعجع الطفل علا ايب اج وايبتكار واكتعاه اللركة 

 ية: واي المهارح التي عتطلب دقة عالية في ا دام واةعقان اللركي وع قسم الا قسمي : المهارح أو اللركة الإ اا -6

اللركددات ا اااددية: واددي اللركددات التددي يتعلمهددا ا نسددان بددالفطرح وععدد  أادداي المهددارات ال ا ددة وع قسددم الددا ثددجث  .6.6

 أ  اه: 
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   م  مكان الا أخر مإلل الجر  والقف  والوثب.اللركات اينتقالية: اي اللركات التي عساع  الطفل علا اينتقا 

   مركددات التددوازن والإلإددات: واددي اللركددات التددي عسدداع  الطفددل فددي التعامددل بالعددكل ا فضددل وا نسددب مددع الجاابيددة

 ا رضية، مإلل الوقوه علا ق م وام ح أو ال مرجة ا مامية أو المعي علا عارضة التوازن.

   لتددي عتطلددب مدد  الطفددل ع دداو  أو معالجددة ا شدديام اددوام بالددلراعي  او الددتلكم والسدديطرح: واددي اللركددات امركددات

 الرجلي  مإلل الركل المسو.

واله المهارات التي ع تص بلعإة معي ة مإلدل كدرح القد م أو السدلة، فكدل لعإدة مد  ادله ا لعداة  ال ا ة:المهارات  .6.6 

 .(6.60 ملم  و عإ  الرميم ،  أدام اله اللعإة عتطلب م  الطفل مجموعة م  المهارات التي يجب أن يتق ها متا يستطيع

 األغراض األساسية للتربية الحركية: . 6.10

بددرامو التربيددة اللركيددة لهددا مجموعددة مدد  ا مددرا  والقدديم التددي ععددكل بمجموعهددا ش اددية الطفددل وعكوي دده المعرفددي 

عتيح للطفل اللاو  علا ال إرات العامة وعع  خإرح ال جا  فدي أدام اللركدة مد   فهيوالعلمي والإلقافي وايجتماعي وال فسي، 

 أامها:

 إيعددة الطفددل اددي ملددور العمليددة التعليميددة فددي التربيددة اللركيددة، ومددا علمددل اددله الطإيعددة فددي  ياعهددا مدد  ايجابيددة  -6

 وخاااص نمو وبعكل خاص ال مو اللركي.

لتدي عتعلد  بهدا، ومدا عتطلإده ادله اللركدة مد  امكانيدات ب نيدة لد    إيعة اللركة وخااااها وأشكالها والعوامدل ا -6

 الطفل ومادية ل   الروضة، وق رح الطفل علا أدااها بالعكل المقإو .

 إيعة الق رح ايدراكية لللركة والتي عع  الهد ه ا ااادي وا و  للتربيدة اللركيدة، ومدا علتويده ادله الطإيعدة مد   -3

والتوافدد  العضددلي العاددإي، لتلقيدد  مايددات ومقا دد  وأمددرا  التربيددة اللركيددة مدد  أجددل ع ا ددر القددوح والسددرعة والمرونددة 

اللفا  علا ادجمة الطفدل ومادوله علدا المتعدة والرضدا ليكدون فدي المسدتقإل فدردا قدادر علدا الليداح والعمدل فدي المجتمعدات 

 الل يإلة.

 نتائج الدراسة:  .11

المكوندات العا فيدة والمعرفيدة التربيدة اللركيدة مد  ندوامي  ايجابة علا لما اي اعجااات معلمات ريا  ا  فا  نلو 

  لوالسلوكية 

 (.3قام الإامد بإجرام اختإارات المتواا اللسابي واينلراه المعيار  للعي ات والو كما يإي  الج و   

 ة الحركيةبعض المقاييس لالتجاهات المدروسة لمعلمات رياض األطفال نحو التربي 3جدول 

 درجة ايعجاه اينلراه المعيار  المتواا اللسابي المقياي

 ايجابي ج ات  32.. 4.66 المكون السلوكي
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 ايجابي ج ات  62.. 4.60 المكون التعليمي

 ايجابي 66.. 4.60 المكون العا في

 

جاادات معلمدات ريدا  ا  فدا  ( أن متواا اع6( ووفقات لمعيار اللكم الوارد في الج و  رقم  3يتإي  م  الج و  رقم  

( واو ي   علا اعجاه ايجابي ج ات للمعلمات نلو التربيدة اللركيدة وبدللو يعد  أعلدا الملداور فدي 4.66م  ال امية السلوكية بلع  

( والتدي عد   علدا أن التربيدة 4.60وبلدع   ايجدابي جد ات  المعرفيدةاعجاه المعلمي ، كللو كان متوادا عوجده المعلمدات مد  ال اميدة 

اللركية عمثر علا ق رح ا  فا  التعليمية وعطوراا وع فعهم نلو التمتع باللعب ومب الروضدة والدتعلم ب دام علدا أادس علميدة، 

(، والا ي   بوضو  علا امكانيدة 4.60ايجابي وبلع   العا فيةوأيضات كان متواا اعجااات معلمات ريا  ا  فا  م  ال امية 

 فدا  مد  ال اميدة ال فسدية وخلد  اينسدان السدو ، وبعدكل عدام كاندع عوجهدات المعلمدات نلدو التربية اللركيدة بالتدأثير علدا ا 

 .التربية اللركية ايجابية

للمعلمدات نلدو التربيدة اللركيدة مسدب  المكونات السدلوكية والمعرفيدة والعا فيدةايجابة علا السما  الإلاني لال ع تل  

للتلق  م  الفرو  بي  اعجااات المعلمات نلو التربية اللركية عإعدات للعمدر كمدا العمر ل عم مساة اختإار  ت( لعي تي  مستقلتي  

 (.4في الج و   

 اتجاهات معلمات رياض األطفال نحو التربية الحركية تبعاً لمتغير العمر 4جدول 

 المتواا ن العمر ايعجاه
اينلراه 

 المعيار 
 اختإار ت

مستو  

 ال يلة
 الفرو  ديلة

 السلوكي
 دالة 6.... 4.6 64.. 0..4 62 30≥

>30 39 4.4. ..34    

 المعرفي
 دالة 6... 6.9 36.. 4.6 62 30≥

>30 39 4.3 ..66    

 العا في
 مير دالة 69.. 6.3 64. 3.9 62 30≥

>30 39 4.6 ..62    

 

لمتوادا عوجهدات المعلمدات نلدو التربيدة اللركيدة ( يتإي  وجود فرو  اات ديلة امادااية بال سدإة 4م  خج  الج و   

 .العا فية، فإي ما ي عوج  فرو  اات ديلة اماااية م  ال امية والمعرفيةم  ال وامي السلوكية 
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للمعلمدات نلدو التربيدة اللركيدة السلوكية والمعرفية والعا فية وعمع ايجابة علا السما  الإلالد لال ع تل  ايعجااات 

عددم اجددرام اختإددار  ت( للعي ددات المسددتقلة مدد  معلمددات ريددا  ا  فددا  باةضددافة الددا امتسدداة المتواددا مسددب ال إددرح  ل 

 (.0واينلراه المعيار  كما في الج و   

 اتجاهات معلمات رياض األطفال من النواحي المدروسة تبعاً لمتغير الخبرة 5جدول 

 المتواا ن ال إرح الإع 
ه اينلرا

 المعيار 
 اختإار ت

مستو  

 ال يلة
 ديلة الفرو 

 السلوكي
 مير دالة 69.. 6.3 36.. 4.3 64 0≤

<0 34 4.6 ..32    

 المعرفي
 مير دالة 23.. 6.4 60.. 4.3 64 0≤

<0 34 4.6 ..62    

 عا فيال
 دالة 6.... 3.4 64.. 4.6 64 0≤

<0 34 4.. ..64    

 

 م وجود فرو  اات ديلة اماااية في اعجااات المعلمات التربوية نلو التربيدة اللركيدة ( ع0يتضح م  خج  الج و   

والدو بال سدإة لدلو  ال إدرح أكإلدر مد   العا فيدة، ووجود فرو  اات ديلة اماااية م  ال امية والمعرفيةم  ال اميتي  السلوكية 

أقل م  خمس ا وات، اا أن اعجااها ايجابي فقدا نلدو التربيدة  خمس ا وات والتي عتمي  بأنها ايجابية ج ات مقارنة مع فئة ال إرح

اللركية، ويرجح الإامد الا أن ارعفاج ا وات ال إرح ي ي  م  مماي المعلم نلو التربية اللركية وان فاعه لما لها م  عدأثيرات 

 .ايجابية علا الطفل جميع ال وامي

للمعلمدات نلدو التربيدة اللركيدة مسدب اللالدة رفيدة والعا فيدة السدلوكية والمعأما اجابة السدما  لادل ع تلد  ايعجاادات 

(، اا بلدع عد د المعلمدات 6ايجتماعية ل عم اجرام اختإار  ت( للعي ات المسدتقلة مد  معلمدات ريدا  ا  فدا  كمدا فدي الجد و   

 ( معلمة.66( معلمة مقارنة مع العازبات اللواعي بلع ع دا   40المت وجات  

 الفروق في اتجاهات المعلمات من النواحي المدروسة تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية 6جدول 

 المتواا ن اللالة ايجتماعية الإع 
اينلراه 

 المعيار 
 اختإار ت

مستو  

 ل يلةا

يلة د

 الفرو 

 السلوكي
 مير دالة 69.. 96... 34.. 4.6 40 مت وجة

    30.. 4.6 66 عازبة

 يالمعرف
 مير دالة 4.. 93.. 62.. 4.6 40 مت وجة

    62.. 4.3 66 عازبة

 مير دالة 0.. 33.. 64.. 4.6 40 مت وجة العا في
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    64.. 4.6 66 عازبة

 

السددلوكية ( عدد م وجددود فددرو  اات ديلددة اماددااية فددي اعجدداه المعلمددات مدد  ال ددوامي 6يتإددي  ل ددا مدد  خددج  الجدد و   

لمتريدر اللالدة ايجتماعيدة للمعلمدة، وععد  ادله ايعجاادات مرموبدة وايجابيدة بردض ال ظدر عد  اللالدة  عإعدات والمعرفية والعا فية 

 للم راة.ايجتماعية 

لمعلمات ريدا  ا  فدا   يوضدح السلوكية والمعرفية والعا فية أما اجابة السما ل مااي عجقة ايرعإا  بي  التوجهات 

 المكونداتفي ارعإا  كل اعجااي  مع بعضهما، الا ي   علا أن ايرعإدا  وثيد  بدي  ( فرو  اات ديلة اماااية 2الج و  رقم  

 الإاقية. المكوناتالإلجث مع بعضها الإعض، فكلما ارعفع أم اا أد  الا رفع 

 تحديد االرتباط من النواحي الثالث 7جدول 

 ةمستو  ال يل المع وية قيمة معامل ايرعإا  المكون

 دالة .... 469.. العا في× السلوكي 

 دالة .... 2.3.. المعرفي× السلوكي

 دالة .... 042.. المعرفي×  العا في

 

وع   اجرام اختإار علليل التإاي  للمتريرات الإلجثة  العمر، ال إدرح، اللالدة ايجتماعيدة( نلدو التربيدة اللركيدة كمدا يإدي  

يلددة اماددااية فددي جميددع ملدداور ال رااددة بال سددإة لتوجهددات المعلمددات مدد  ال اميددة ( عإددي  عدد م وجددود فددرو  اات د4الجدد و   

 السلوكية.

 من حيث المكون السلوكياختبار تحليل التباين للمتغيرات الثالثة  8جدول 

 مستو  ال يلة المع وية متواا المربعات ما ر التإاي  الإع 

 السلوكي

 مير دالة 64.. 66... العمر× ال إرح

 مير دالة 20.. .6...  .ايجتماعية× ال إرح

 مير دالة 62.. 64..  .ايجتماعية× العمر 

× العمر× ال إرح

  .ايجتماعية
 دالة 36... 426..

 

ع د  كما أن اختإار التإاي  للمتريرات الإلجث م  ال امية السلوكية، عإي  أن كل متريري  مع بعضهما مير مرعإطة مع ويدا 

 (، للا يجب أن عتوافر المتريرات الإلجث في ال امية السلوكية متا يكون عأثيراا مع و .0... 
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 من حيث المكون المعرفياختبار تحليل التباين للمتغيرات الثالثة  9جدول 

 ما ر التإاي  المكون
متواا 

 المربعات
 المع وية

مستو  

 ال يلة

 التعليمي

 مير دالة 06.. 66... العمر× رحال إ

 دالة 9.... 44.. ايجتماعية  .× ال إرح

 دالة 6.... 44.. ايجتماعية  .× العمر 

  .× العمر× ال إرح

 ايجتماعية
 مير دالة 43.. 3...

 

الددة ( وجددود فددرو  اات ديلددة اماددااية عإعددا لمتريددر  ال إددرح واللالددة ايجتماعيددة والعمددر والل9يإددي  الجدد و  رقددم  

 .مع بعضها مير دالة امااايات  المعرفية، وعإاي  المتريرات الإلجث في ال امية للمكون المعرفيايجتماعية مجتمعة بال سإة 

 حيث المكون العاطفياختبار تحليل التباين للمتغيرات الثالثة من  10جدول 

 ما ر التإاي  الإع 
متواا 

 المربعات
 تو  ال يلةمس المع وية

 ال فسي

 مير دالة 64.. 4... العمر× ال إرح

 مير دالة 66.. 0...  .ايجتماعية× ال إرح

 دالة 3... 66..  .ايجتماعية× العمر 

× العمر× ال إرح

  .ايجتماعية
 دالة 3... 60..

 

( أن متريددر  العمددر مددع ال إددرح .6فيإددي  الجدد و  رقددم   بال سددإة للمكددون العددا فيأمددا اختإددار التإدداي  للمتريددرات الددإلجث 

وال إرح مدع اللالدة ايجتماعيدة ميدر مرعإطدة مع ويدات، وعإدي  أن العمدر مدع اللالدة ايجتماعيدة اات ديلدة امادااية ع د  ال رجدة 

 (، وأيضا عإاي  المتريرات الإلجث مع بعضها كانع اات عأثير مع و .          0...المع وية  
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 االستنتاجات: .12

 ال تااو التي عو ل اليها الإامد في اله ال رااة يمك  أن نست لص ما يلي:م  خج  

 ان اعجااات معلمات ريا  ا  فا  نلو التربية اللركية ايجابية ج ات. -6

اثإتع ال رااة ان رمإة المعلمات نلو عو ي  ا ا اه السلوكية في التربية اللركية، اي أام الملاور بال سإة لهد ،  -6

 .العا فيةبال رجة الإلانية وأخيرا كانع ال امية  لمعرفيةاوم  ثم ال امية 

يكون عأثير المعلمات علا ا  فا  أكإر ع   عوفر ال إرات وزيادح وعي المعلمة واياتقرار ال فسي والدل  يد عكس  -3

 .بعكل ايجابي ج ا علا اياا  المعلومات بعكل أفضل لأل فا 

 لمترير العمر. عوجه المعلمات نلو التربية اللركية عإعات  في والمعرفيةيوج  اختجه م  ال امية السلوكية  -4

 لمترير ال إرح. في عوجه المعلمات نلو التربية اللركية وفقات  العا فيةيوج  اختجه م  ال امية  -0

 التوصيات: .13

زيادح وعي وع ريب معلمات ريا  ا  فا  علا دروي التربيدة اللركيدة لمدا لهدا مد  أاميدة علدا ال مدو والتطدور  -6

 كي للطفل.اللر

 زيادح ع د المقررات ال رااية ال ا ة بالتربية اللركية لل اراي  لمرملة ريا  ا  فا . -6

 ع وي  وعجهي  روضات ا  فا  بالتجهي ات التي ععجع الطفل مركيات. -3

القام الضوم عإر وااال ايعاا  ايجتمداعي وا عدجم علدا أاميدة اللركدة وا نعدطة اللركيدة والتربيدة اللركيدة  -4

 طفل.لل

 اجرام برامو متطورح وعطإيقها في المرامل ا اااية في الم راي. -0

 مراجع .14

Macar B  ،& Maria   .6..3 .) High school physical Education teacher Attics towed the program 

goal of the new York state I earning standards for physical education importance and 

implantation .Now York USA. 

Christine a Parham   .6944 .) Psychology: Studying the behavior of people . Southwestern 
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Zayed K. N   .6996 .) Attitudes of principals and teachers towards school’s Physical Education 

(Comparative Study) .Bucharest University ، Romania: unpublished Ph.D. 

Medhat Rahim و ،Taralee Marriner   .6992 .) Students' Attitudes towards Physical Activity: 

Specialist versus Nonspecialist .Journal of Educational Research  ،6-3 ،64-666.  

Richard j Eiser   .6944 .) Attitudinal judgment .Springer - verlag. 
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 . القاارح : دار ال هضة العربية . علم ال فس ايجتماعي(. 6926، و عإ  الرفار عإ  السجم.  إ  الع ي اجمة، أمم  ع

 (. الإلد التربو ل ع ا ره وم ااجه وأدواعهل. مطإعة الرنتيسي.6992اآلما امسان.  

كدي لتطدوير المهدارات اللركيدة ا ااادية لأل فدا  مد  أثر برندامو مر(. 9..6ممودح، بيان ملمود ، و اللايو،  اد  خال .  

 .36. السلة العلم التربوية، (ا وات6-0ا   

ايعجااددات التربويددة وايجتماعيددة لمعلمددات ريددا  ا  فددا  نلددو التربيددة اللركيددة فددي ملافظددة (. 6.66الكددراد، عمدديم مواددا.  

 . مجلة جامعة ععري .درعا

مو عربيددة مركيددة مقتددر  علددا ع ميددة المهددارات اللركيددة اياااددية والقدد رات الإ نيددة عددأثير برنددا(. 4..6عددامر، رشددي  ملمدد .  

. المجلدة العلميدة لعلدوم التربيدة الإ نيدة اد وات 6-4وعجقتهما بمستو  الكفدامح ايدراكيدة اللركيدة ماقإدل الم رادة مد  

 .602-6.64والرياضة، الافلات 

. جامعدة يدات المعلمدي  فدي المملكدة العربيدة السدعودية نلدو مه دة التعلديماعجاادات  دجة كلم(. 6..6السإيعي، اع  ب  ملمد .  

 الملو اعود: كلية التربية .

. مجلدة دراادات يعجاه نلو العلوم وع ريسها ل   معلمي المرملة المتوادطة قإدل ال  مدة وأث ااهدا(. ا6990رفاج، اعي  ملم .  

 الم ااو و ر  الت ريس.

الكويددع، الكويددع: الجمعيددة الكويتيددة  التربيددة الإ نيددة  م ااجهددا و ددر  ع ريسددها(.(. 6996 بدد ير، اددهير ، و المطددوج، بدد ر . 

 لل رااات والإلوث الت ااية.

 (. علم ال فس ايجتماعي  ا وله ومإاداه(. بيروت : دار ال هضة العربية.6994دوي ر، عإ  الفتا  ملم  .  

 مان، ا ردن: دار الفرقان .. ع علم ال فس التربو (. 6943نعواعي، عإ  المجي  .  

اعجاادات الطلإدة ال ارادي  فدي كليدة عأايدل المعلمدي  العاليدة نلدو (. 6996عإ الرمم  عفي ، يوا  قطامي، و نايفدة قطدامي.  

 (.3 2. ممعة للإلوث وال رااات،  ة الت ريسهم

 ة الت ريس في ال تطقة العرقية فدي الممكلدة اعجااات معلمي المرملة ايبت ااية والإلانوية نلة مه(. 6992عإ الام .  ا مإر ، 

 ت في ام ااو و ر  الت ريس ، الجمعية المارية للم ااو.ا. مجلة درااالعربية السعودية

التطددوير التدد ريجي للكفددامات التعليميددة السددعودية اعجدداه الم راددي  وايداريددي  نلددو مه ددة التعلدديم (. 6942عإدد الع ي .  الإددااع، 

 . جامعة الملو اعود.ال  مة وموا لة ال رااة اثام

دراادة العجقدات بدي  اعجاادات الطدجة الجد د والمتد رة نلدو مه دة التد ريس وبعدض  (.6993مإ هللا عإد الرمم .  المقوشي، 

 مجلة درااات عربوية.المتريرات. 

عددورات جامعددة . دمعدد  : م ات عجميددل الادد  السددادي نلددو بددرامو التمفدداز العربددي السددور ادداعجا(. 6996فدداع  .  بركددات، 

 دمع : كلية التربية .
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اعجااات  لإة كلية التربية الرياضدية بالجامعدة ايدرنيدة نلدو مه دة عد ريس (. 6994بسام.  اارون، فاا  مس ي ، و أبو مليمة، 

 . مجلة كلية التربية الرياضية.التربية الرياضية

ليدة كليدة التربيددة الرياضدية نلدو مه دة عدد ريس كادات دراادة مقارنددة يعجا(. 6996ماجد .  مجلدي، فداا  مسدد ي ، و أبدو مليمدة، 

 . مجلة درااات ، وقااع الممعمر الرياضي الإلالد.التربية الرياضية ع   ايللتا  بالكلية والت رج م ها

 . جامعة الملو اعود.اعجااات معلمي التربية الإ نية نلو المه ة في م ي ة الريا (. 4..6فه .  اعي ان، 

برندددامو مقتدددر  فدددي التربيدددة اللركيدددة وأثدددره علدددا علقيددد  بعدددض ا اددد اه التربويدددة لددد   أ فدددا  (. 6.64فدددماد.  فاضدددل  

 . جامعة ملم  بو ياه.( ا وات6-0التلضير  

. مدمعمر قسدم التربيدة دراادة علليليدة يعجاادات معلمدي المدرملتي  ايبت اايدة و اةع اديدة بم طقدة مسدقا(. 6999كاش .  زاي ، 

 ..0الرياضية،  فلة 

إم قيداي مد   ارعإدا  المعلمدي  فدي ايردن بمه دة التربيدة والتعلد(. 6946ملمد .  لطفدي، اال  ، و ال وال ح، لطفية ، فرمان، ال

 (.6. درااات العلوم اينسانية ووياهم لها والعوامل الممثرح في الو

المإكرح في ادلط ة عمدان نلدو التربيدة اعجااات معلمات الطفولة (. 6.66ب رية.  اله بي، كاش  ، و زاي ، ماج ح ، الإو افي، 

 .0.2-494، الافلات .6مجلة ال راات التربوية وال فسية، اللركية. 

ععلدديم المهددارات ا اااددية الرياضددية فددي ريددا    فددا  مدد  خددج  التربيددة (. 6.60أميددرح.  عإدد  الددرميم، مجدد   ، و ملمدد ، 

 . ا اك  رية ، مار : دار الوفام للطإاعة .اللركية

القداارح : دار مريدب للطإاعدة وال عدر  الإدرامو(. -التعد يص -الت لد  العقلدي  ا ادإاة (. 6992ملم  ملدروي .  و ، الع ا

 والتوزيع.

عأثير الإرنامو اللركي المد ظم   فدا  دور اللضدانة علدا مسدتو  بعدض المهدارات اللركيدة (. .699نوا  ابراايم.  شلتوت، 

 .6.3-42اك  رية، الافلات . نظريات وعطإيقات جامعة ايا اااية
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