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 الریاضیةو اإلتجاھات نحو تدریس التربیة البدنیة
  3جامعة الجزائر ، اعیةقاإلیو علوم وممارسات األنشطة البدنیة الریاضیة مخبر     صالح بسة

  ملخص
 ،ومقدار الخبرات المكتسبة ونوعیتھا ،تتوقف معرفة مدى تقدم التالمیذ في مجال التحصیل العلمي

كعنصر فعال في تنشئة أفراده  ،على مدى إسھام األستاذ الفاعل والحیوي في تحقیق ما ینتظره المجتمع منھ
فھو من جھة أخرى یعمل على تكوینھ وتھیئتھ جسمیا ونفسیا ، تثقیفیة، وفقا لغایات وأھداف تربویة تكوینیة

، المعرفة: مھنة التدریس یقوم على أساس نحوولھذا فإن مقیاس ومعیار اختیار الطلبة المتوجھین ، وعقلیا
لم یكن عن رغبة حقیقیة ) ت ب ر(والرغبة ذلك الن العدید من الطلبة الملتحقین بمعھد ، واالتجاه، والمیول

دة العلیا التي ھي تأشیرة ومن ثم الحصول على الشھا، ن عالماتھم أھلتھم لاللتحاق بالمعھدبل أل، منھم
 والن الھدف الحقیقي المرغوب فیھ ال یخطط لھ مسبقا، لضمان منصب شغل مستقبال

 .الطلبة، التالمیذ، الریاضیةو التربیة البدنیة، اإلتجاھات :الكلمات الدالة
La connaissance des progrès des élèves dans le domaine de la scolarité, et 

l’expérience acquise ainsi que leurs qualités, repose sur l’ampleur de la  
contribution de l’enseignant acteur dans la réalisation de ce qui est attendu par la 
société, comme un élément efficace dans l'éducation des élèves en conformité 
avec les buts et objectifs pédagogique, éducative et culturelle. De ce fait 
l’enseignant assure la formation des élèves, leur adaptation physique, psychique 
et mentale. Pour cela, les critères et les tests de sélection des  étudiants pour la 
profession de l’enseignement doit être basée sur: les connaissances, les 
prédispositions, la tendances, l’ambition, non pas par la fiche de vœux qui se 
base sur les notes obtenus aux épreuves de baccalauréat, d’où l’explication du 
nombre d’étudiants orientés a l’institut d’éducation physique et sportive, sans 
conviction, ni ambition a leurs profil de sortie qui est « l’enseignement » 
Mots clés: tendances, éducation physique et sportive, les élèves, les étudiants 

  . إطارھا النضريو البحث إشكالیة. 1
 اتجاھات الطلبة نحو تدریس التربیة البدنیةولھذا الغرض وضع الباحث خطة منھجیة بقصد دراسة 

الریاضیة تناول العدید من الباحثین االتجاھات بتعریفات مختلفة یمكن تقدیم بعضھا مما لھ عالقة بالدراسة و
بأنھ )" 25ص، 1959(تعریف أحمد زكي صالح . مكوناتھو التي تساھم في توضیح طبیعة االتجاهو الحالیة
ھذه الحالة توجھ استجابات الفرد نحو كل الموضوعات ، تنظمھا الخبرة السابقةاستعداد عقلي عصبي (حالة 

فمن التعریفات التي توضح العناصر  األساسیة المكونة لالتجاه ". أو األشیاء أو المواقف التي ترتبط بھا
فاالتجاه ھو تنظیم مستمر للعملیات ) "Crutchfield,1962(الذي یمكن مالحظتھ في تعریف كل من

ویؤید سویف مصطفى ". المعرفیة إزاء بعض جوانب المجال الذي یعیش فیھ الفردو اإلدراكیةو نفعالیةلال
الحالة الوجدانیة القائمة وراء رأي الشخص أو اعتقاده فیما یتعلق "في تعریفھ لالتجاه بأنھ) 35ص، 1975(

  ".ولالقبو درجة ھذا الرفضو من حیث  رفضھ لھذا الموضوع أو قبولھ، بموضوع معین

  مكونات االتجاه. 1.1
ھي ما اتفق علیھا أغلب الذین ساھموا في و من خالل العرض السابق تبین أن لالتجاه مكونات ثالثة

  .دراسة االتجاھات
  :المكون المعرفي لالتجاه . 11..1

أفكار تتعلق بموضوع و معتقداتو ویتضمن المكون المعرفي كل ما لدى الفرد من عملیات إدراكیة
  ).45ص، 1985، السید(كما یشمل ما لدیھ من حجج تقف وراء تقبلھ لموضوع االتجاه  ،االتجاه

الموافق التي یتعرض لھا و الخیراتو المعلوماتو وفي دراستنا فالمكون المعرفي یتضمن األفكار
  .التي تؤثر في وجھة نظره نحو مھنة التدریسو الطالب خالل دراستھ في المعھد

 : المكون العاطفي. 2.1.1
من إقبالھ علیھ أو و رغباتھ نحو الموضوعو ویستدل على المكون العاطفي لالتجاه من مشاعر الشخص

  .و حبھ أو كرھھ، من نفوره منھ
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قد نجد شخصین ذوي اتجاه واحد نحو موضوع االتجاه أي أنھم یعارفون ھذا : على سبیل المثال
فأحدھما یعارضھ ألنھ خائف ، لكننا نجد مشاعرھما نحو الموضوع مختلفة، ال یوافقون علیھو الموضوع

  .اآلخر یعارض نفس الموضوع ألنھ كاره لھو، منھ
التي یحملھا الشخص نحو موضوع ما كالتعصب العنصري نحو و غیرهو وھذه المشاعر من نفور

  ).451ص، 1985، السید(قومیة معینة یمكن تقدیرھا بمقیاس االتجاھات و أفراد جنسیة
ھو یشیر و، في دراستنا یساعد المكون الوجداني الذي یستند على تلك العملیات اإلدراكیة المعرفیةو

تحدد نوع التعلق الطالب بمھنة التدریس أي أنھا تتضمن و إلى النواحي الشعوریة أو العاطفیة التي تساعد
  .تقدیما لألفضلیة

  أي أتھ من غیر الممكن، ني عالقة سلبیةالوجداو حیث أن نوع العالقة بین المركب المعرفي
و یوجد مكون ، الفصل بینھما في أي نشاط فاألمر المھم ھو أن یوجد مكون معرفي لكل جانب وجداني

  .وجداني لكل جانب معرفي
الوجدانیة للعملیة التربویة التعلیمیة تتفاعل إلى درجة ال و وعلى ھذا األساس فإن النواتج المعرفیة

  :فالعالقة وثیقة بین البعدین. بعضھایمكن فصلھا عن 
التي یعتبرھا البعض ھي األساس الذي تبنى علیھ سائر و، كفایاتھ االنفعالیةو، كغایة الطالب المعرفیة

  .تؤثر علیھاو الكفایات
  .و لكن یمكن اعتبار المكون الوجداني من أكثر المكونات أھمیة بالنسبة لالتجاه

االتجاھات ذات المكونات العاطفیة القویة تؤدي إلى أنماط سلوكیة معینة حیث تشیر الدالئل إلى أن 
  .بغض النظر عن وضوح ھذه االتجاھات أو صدقھا من الوجھة المعرفیة

  :المكون السلوكي لالتجاه. 3.1.1
فإذا كانت لدى .یتضح المكون السلوكي لالتجاه في االستجابة العملیة نحو موضوع االتجاه بطریقة ما

فإنھ بالتالي أما أن یتحاشى اللقاء بھم أو یوجھ إلیھم ، معتقدات سالبة عن أعضاء جماعة من الجماعاتالفرد 
العقاب بأي صورة من الصور إذا كان في إمكانھ ذلك أما إذا كانت معتقدات إیجابیة فإنھ یكون مستعدا 

  ).451ص، 1985، السید(للتفاعل معھم أو لتقدیم المساعدة إلیھم 
إن المیل السلوكي یتسق و فإن المكون السلوكي ھو نزعة الطالب أو میلھ إلى مھنة التدریسوفي بحثنا 

ما تتضمنھ تلك و معارفھ المتعلقة بالمھنةو انفعاالتھو أو من المفروض أن یتسق مع شعور الطالب 
  .غیرھاو الممیزات ز النظرة إلى مستقبل المھنةو االجتماعیةو المعارف عن المشكالت المھنیة

أي أن المكون یتضمن جمیع االستعدادات السلوكیة المرتبطة باالتجاه المتمثلة باالستجابات الناتجة من 
أو من المحصلة الناتجة من التفاعل بین المكونین بحیث یسلك الطالب ، الوجدانيو تبلور المركبین المعرفي

ما یقصد منھا ال و لثالثة لمفھوم االتجاهسلوكا إیجابیا أو سلبیا إزاء المھنة أن مثل ھذا التقسیم للمكونات ا
علم االجتماع كما تبین من و حیث یتفق علیھا أغلب العاملین في میدان علم النفس، یمثل مشكلة في حد ذاتھ

  . قبل

  مكـونات االتجـاه بینالعـالقـة . 2.1
تبط بالسیاق البعض یرو بعضھا یرتبط بالفرد، تتأثر مكونات االتجاه بالعدید من العوامل المختلفة

  .الثقافيو االجتماعي
یتبلور و االقتصادیةو بالضغوط االجتماعیةو فالمكون السلوكي لالتجاه یتأثر بضوابطھ األنا األعلى 

حیث یمكن أن یفسر وفقا لجانب من ، آثار أحد ھذین العاملین أو كلیھما في تفسیرھما للسلوك التعصبي
 الحجج التي یقدمھا  أھل الرأيو االتجاه فیتأثر بالبراھینأما الجانب المعرفي من . جوانب الشخصیة

قد یطغى أي مكون من ھذه و .الثقافیة التي تأتي عبر وسائل اإلعالم و الدینیةو البرامج العلمیةو الخبرةو
وذلك عندما یتبنى شخص ما اتجاھا فكریا دون أن ، المكونات على باقي المكونات األخرى في االتجاه

كذلك قد یتخذ التعصب اتجاھا ذا طابع عاطفي فیغلب على اتجاه . طفة أو مشاعر معینة  یرتبط ذلك بعا
  .النبذ كجماعات معینةو الشخص الكراھیة

  :عالقة االتجاه اللفظي باالتجاه العملي .3.1
 إن االتجاه اللفظي ھو االتجاه المقاس، من الممكن أال یتطابق االتجاه اللفظي للفرد مع اتجاھھ العملي  

  .االتجاه العملي ھو ما یصدقھ السلوك الفعليو أي الذي نعرفھ من نتیجة مقاییس االتجاھات
  :إن من الممكن أال یتطابق االتجاه اللفظي للفرد مع اتجاھھ العملي یقول هللا تعالى

یقولون بألسنتھم ما «: یقول و ) 2:آیة :سورة الصف( »یأیھا الذین آمنوا لما تقولون ما ال تفعلون« 
  ). 11:آیة : سورة الفتح (» لیس في قلوبھم
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أنھ یجب الحرص عندما نقرر أن االتجاھات المقاسة أو االتجاھات  )wicker « )1969« ویرى 
أن االتجاھات اللفظیة أو المقاسة تكون أقرب و، الجماعةو اللفظیة تحدد بشكل ثابت السلوك الفعلي للفرد

  .السلوك الفعليو حقیقیةإلى السلوك الظاھري منھا إلى المشاعر ال
بحث تجریبي للعالقة بین : ببحث ظاھرة الغش في االمتحان ، )1975آخران و زھران(وقد قام 

دلت نتائج تجربة البحث على أن االتجاه اللفظي و، بین السلوك الفعلي للغشو االتجاه اللفظي نحو الغش
 لكن معامل االرتباط بین االتجاه اللفظيو، المقاس نحو الغش في االمتحان یدل على استنكار ھذا السلوك

  .غیر دال إحصائیاو بین االتجاه العملي ضعیف جداو )المقاس (
بین الممارسة الفعلیة لھذا و الھوة تزید بین االتجاه اللفظي نحو الموضوع سلوكيو وأن العالقة تقل

، 1984، زھران(دینیا  غیر مرغوب فیھ اجتماعیا أو أخالقیا أوو السلوك كلما كان الموضوع مستنكرا
 ).144ص

  :ویمكن أن نستنتج مما سبق الخصائص التالیة لالتجاه
موضوع االتجاه نحو مھنة و الطالب–لكنھا تتضمن دائما عالقة الفرد و ال تتكون االتجاھات من فراع -

  التدریس
ذي االتجاه لیس لھ وجود مادي ملحوظ بل ھو مجرد تكوین فرضي یستدل على وجوده من السلوك ال -

  .مثل استجابات الفرد للعبارات التي تقیس االتجاه، یعبر عنھ بصورة لفظیة
  .مؤثرو ویالحظ بینھما حركة أثر، الوجداني السلوكي، یتكون بناء االتجاه من ثالثة مكونات المعرفي -
  .توجد خصائص عاطفیة بین المكونات ثالث -
 النفسیةو الفرد لبعض المثیرات االجتماعیةتسمح بالتنبؤ باستجابة ، إن االتجاھات ذات قوة تنبؤیة -
  .التربویةو
یمكن اعتباره میال نحو موضوع معین حیث أن ھناك تداخال بینھما بل كثیرا ما یعرف علماء النفس  -

  .االجتماعي المیل على أنھ اتجاه موجب
ام أو الرفض اآلخر سالب في حالھ القبول التو تقع االتجاھات دائما بین طرفین متقابلین أحدھما موجب -

منھا مقیاس و بینھما بمكن معرفة تدرج الشدة بین الطرفین بعد استخدام أحد المقاییس المختلفة، التام
  .لیكرت

  االتجـاھـات خصـائص. 3.1
 ).138ص، 1984، زھران(فیما یلي) حامد زھران(تتخلص أھم خصائص االتجاھات كما وردھا 

  .لیست وراثیةو متعلمةو االتجاھات مكتسبة  -
 .مواقف اجتماعیةو االتجاھات ترتبط بمثیرات -
 .موضوع من موضوعات البیئةو لكنھا تتضمن دائما عالقة بین فردو االتجاھات ال تتكون من فراغ -
 .تختلف  حسب المثیرات التي ترتبط بھاو االتجاھات تتعدد -
 .موضوع االتجاهو االتجاھات توضح وجود عالقة بین الفرد -
 .مدى حبھ أو استجابتھ االنفعالیة لموضوع االتجاهو الیا یعبر عن تقییم الفرداالتجاه یتضمن عنصرا انفع -
 .االتجاه یتضمن عنصرا عقلیا یعبر عن معتقدات الفرد أو معرفتھ العقلیة عن موضوع االتجاه -
 .االتجاه یتضمن عنصرا سلوكیا یعبر عن سلوك الفرد الظاھر الموجھ نحو موضوع االتجاه -
 .نشیر إلى السلوك في المستقبلو، ترتبط بالسلوك الحاضرو، ا للخبرة السابقةاالتجاھات تعتبر نتاج -

  :ھيو أربعة شروط أساسیة لتكوین االتجاه) Allport(و من ھنا فقد حدد 
  .تتجمع مع بعضھا مكونة اتجاھا نحو ھذا الموضوعو إن الخبرات الفردیة حول موضوع معین تتكامل -
  .نتیجة للخبرات المختلفة التي یتعرض لھا صاحبھ یمر االتجاه بعملیة تمایز -
  .تكتسب نتیجة لخبرة واحدة قویةو االتجاھات قد تتكون -
یكون مصدرا التجاھات ، األصدقاء اآلخرین الذین یحوزون إعجاب الفرد بصفة عامةو إن تقلید الوالدین -

  .جاھزة بالنسبة للفرد
إال أنھا ، وعلى الرغم من أن ھذه الفئات األربع تشترك في تأكید آثار الخبرة كمحدد أساسي لالتجاه   

، دیودار(تغییرھا و الدافعیة على تكوین االتجاھاتو ال توضح آثار العملیات المتوسطة مثل التعلم واإلدراك
  ).56ص، 1992

  :و تتكون االتجاھات كذلك عن طریق
 .العطاءو األخذو المجھود الذاتيو الممارسة الفعلیة -
 .فالرغبة في الشيء دافع قوي إلنجازه، الترغیب -
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أي التأثیر دون إقناع منطقي تقوم بدور كبیر في تكوین  –المثال الفعلي لالتجاه و القدرة الحسنة -
 .االتجاھات إذ أن تأثیر السلوك أقوى من تأثیر األلفاظ

إذ أن الشخص یكون بالنسبة ، إذ تتركز أھم خاصیة من خصائص االتجاه في خاصیتھ التقویمیة
  .التجاھھ مع أو شيء ما

لسلوك الفرد المرتبطة بموضوع االتجاه یشمل و لمشاعرو و یمكن إجراء ھذه التقویمات لمعتقدات
 ).450، ص1985السید، (سلوكیة  و )وجدانیة(عاطفیة و مكونات معرفیة

وتخصص دقیق في ، ھنا ینبغي التنبیھ إلى أن المدرس بحاجة إلى إعداد أكادیمي وبیداغوجيومن 
، والمعرفة الشاملة بأسالیب وطرق تدریسھا، مع اإللمام التام بمحتویاتھا، المادة العلمیة المراد إتباعھا

ال علم النفس الن المعلم والمتلقي ال بد من التكوین في مج: وحتى تكتمل عملیة التواصل بین الطرفین
المدرس یتعامل مع تالمیذ من مستویات مختلفة وأعمار متباینة وھذا یتطلب منھ معرفة ولو جزئیة 

  .بالتركیبة النفسیة المتلقي لسد النقائص والقضاء على الخلل في العالقة بین الطرفین
لب صفات خاصة ینبغي وعلیھ فغننا نؤكد على  أن مھنة التدریس من المھن الشاقة والنبیلة التي تتط

فالمعلم واألستاذ ھما القدوة  ، توفرھا في المدرس الكفئ الذي یعد المسؤول األول على تنشئة معوجة
  . والمثل األعلى الذي یقتدي بھ طالب العلم في حیاتھ الیومیة والمھنیة

ر مھنة تدریس وفي ھذا السیاق أراد الباحث معرفة مدى ایجابیة أو سلبیة اتجاھات الطلبة نحو اختیا
  .الریاضیة و التربیة البدنیة

 الدراسة منھج. 2
لما كان ھدف الدراسة الحالیة ھو الكشف عن . تعتمد الدراسة الحالیة على المنھج الوصفي المسحي 

وكل من المستوى ، تشكیل العالقة بین اتجاه طالب معھد التربیة البدنیة والریاضیة ومھنة التدریس
طالبا  500فقد تم اختیار حوالي ). الشعبة التي تحصل فیھا الطالب البكالوریا(الدراسي وتخصص الدراسي 

واعتمد الباحث على طریق االختیار . بطریقة عشوائیة لبعض طالب المستوى الدراسي األول والرابع
تیار سیطبق على الذكور دون اإلناث الن ھذا یعني أن االخ، المقصود للعینة وخاصة بالنسبة لعامل الجنس

  .ھذه األخیرة عینة بسیطة مقارنة مع الذكور
وقع االختیار على مقیاس ، وبعد االطالع على العدید من المقاییس، انطالقا من طبیعة الدراسة

عبارة  42یتألف المقیاس في صورتھ من ) . 1974، عنایات(اتجاھات المعلمین نحو مھنة التدریس 
صممت شكل  .)1 :الجدول رقم( بین العبارات السالبة والموجبة موزعة على خمسة أبعادموزعة 

موافق (االستجابات بحیث یجیب المفحوص عن كل عبارة من عبارات المقیاس یأخذ الخیارات الخمسة 
  ).غیر موافق بشدة، محاید، موافق، بشدة

وھل یقبل ممارستھا ، نظرة الطالب نحو مھنة التدریس كمھنة یقصد بھا: النظرة الشخصیة نحو المھنة  - أ
  .سالبة 2عبارات موجبة و 8منھا  10أم أنھا فرضت علیھ وعدد عباراتھا ، ویكون سعید بھا

تتكون ھذه النظرة من خالل خبراتھ مع أساتذتھ في المعھد : النظرة نحو السمات الشخصیة للمدرس  - ب
یتمیز بھ صفات مثل الشعور بالنقص أو سرعة االستشارة وعدد  وما، والتي أكسبتھ نظرة نحو المدرس

 .عبارات سالبة 7عبارات موجبة و 3منھا ، 10عباراتھا 
فالشخص الذي یتوسم في نفسھ القدرة على اداء مھنة معینة ینعكس : التقییم الشخصي لقدراتھ المھنیة  - ت

 .موجبة وواحدة سالبة 10منھا  )11(ایجابا على اتجاھاتھ وعدد عباراتھا 
اطمئنان الطالب المدرس لتوفر فرص الترقیة والتوظیف والعالوات التي تساعد في : مستقبل المھنة  - ث

 .منھا  عبارتین موجبة وثالثة سالبة 5استقراره وعدد عباراتھا 
ناء المجتمع یشعره نظرة المجتمع للمھنة باعتبارھا من المھن الرئیسیة والنبیلة لب: نظرة المجتمع للمھنة  - ج

 .سالبة 4منھا عبارتین موجبة و 6باالعتزاز بمھنتھ وعدد عباراتھا 
  .یبین العبارات الموجبة والسالبة في مقیاس اتجاه المعلمین نحو مھنة التدریس): 1(الجدول رقم 
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وفیما یلي جداول عبارات أبعاد  ثبات اإلختبارو تم إتباع كل الخطوات المنھجیة فیما یخص صدق

  .مقیاس اتجاه المعلمین نحو مھنة التدریس مع  معامالت اإلرتباط
  .عبارات البعد األول النظرة الشخصیة نحو المھنة): 2(جدول رقم 

  
معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات محور النظرة الشخصیة نحو المھنة بالدرجة الكلیة للمحور ذات 

  .0.01ئیة عند مستوى داللة داللة إحصا
  ).25(وبلغ أدنى معامل ارتباط عند العبارة رقم ، )7(عند العبارة رقم  0.59حیث بلغ أقصى معامل ارتباط 

  .فغنھا حصلت على معامالت ارتباط ضعیفة ولعدم داللتھا) 31(ورقم ) 4(تم حذف العبارتان رقم 
 - 5: عبارات وھي كالتالي 8لیصبح البعد األول متكون كمن ، ولذا تم استبعاد ھاتین العبارتین من المقیاس

7- 8 -13 -21 – 25- 38- 33. 
  .عبارات البعد الثاني إلى السمات الشخصیة للمدرس): 3(جدول رقم 
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معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات البعد الثاني النظرة على السمات الشخصیة للمدرس 

 - 22 -14 -2: لكل من العبارات رقم 0.01لة إحصائیة عند مستوى داللة بالدرجة الكلیة للمقیاس ذات دال
26- 30 - 36 - 40.  

  .30عند العبارة رقم  0.19وأدنى معامل ، 40عند العبارة رقم  0.53ولقد بلغ أقصى معامل ارتباط 
عبارات  8لیصبح البعد الثاني متكون من ، لعدم داللتھما إحصائیا 39و 15وتم حذف العبارتان رقم 

  .40 -36 -30 -29 -26- 22 -14 -2 -11وھي كالتالي 
  .عبارات البعد الثالث تقییم المدرس الشخصي لقدراتھ المھنیة :)04(جدول رقم 

  
معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات تقییم المدرس الشخصي لقدراتھ المھنیة بالدرجة الكلیة 

  .0.01لة إحصائیة عند مستوى للمقیاس دال
  .37وأدنى معامل ارتباط عن العبارة رقم  19عند العبارة رقم  0.56حیث بلغ أقصى معامل ارتباط 

  .لعدم داللتھم إحصائیا 42 -27 -10: عبارات رقم 3تم حذف 
  .37 -34 -32 -20 - 19 - 17 -11 -6: عبارات وھي 8أصبح ھذا البعد متكون من 

  .عبارات البعد الرابع مستقبل المھنة ):05(جدول رقم 
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معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات البعد الرابع مستقبل المھنة بالدرجة الكلیة للمقیاس ذات 

  .0.01داللة إحصائیة عند مستوى داللة 
عبارات وھي  4ال رجاء من النھوض بمھنة تدریس التربیة البدنیة والریاضیة من  3إال العبارة رقم 

12 ،35 ،41.24.  
  .عبارات البعد الخامس نظرة المجتمع نحو المھنة): 06(جدول رقم 

  
معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات البعد الخامس نظرة المجتمع إلى المھنة بالدرجة الكلیة 

لھذا . كانت غیر داللة إحصائیا 23إال العبارة رقم . 0.01للمقیاس ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 
  .38 -18 -16 -9 – 1: عبارات وھي 5أصبح البعد الخامس متكون من 

  .بعد معامل اإلرتباط تم حساب االتساق الداخلي بین األبعاد الخمسة والدرجة الكلیة للمقیاس
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ن = 408

التكرار
النسبة 
التكرارالمئویة

النسبة 
التكرارالمئویة

النسبة 
المجموعالمئویة

594958,15205119,96220021,8810200اتجاه إیجابي
217331,27172124,66304244,076936اتجاه سلبي

غیر موافقمحایدموافق            لدرجات

نوع االتجاه

  .معامل ارتباط بین األبعاد الخمسة والدرجة الكلیة): 7(جدول رقم 

  
وتبین من الجدول رقم ، حساب قیمة معامالت االرتباط بین األبعاد القائمة والدرجة الكلیة للقائمة تم

وجمیع ) 0.84-0.62(أن قیمة معامل االرتباط بین األبعاد والدرجة الكلیة للقائمة تراوحت بین ) 7(
مما ، ة وعالیة الداللة مھذا یبین أن كل معامالت االرتباط موجب.0.01معامالت االرتباط دالة عند مستوى 

وبناءا على ذلك فغن مقیاس اتجاھات المعلمین نحو مھنة .یدل على قوة االتساق الداخلي في المقیاس
أي أن ھناك اتساق بین العبارات والبعد الذي تنتمي ، التدریس یمكن وصفھ بأنھ درجة عالیة من االتساق

 .إلیھ وبین األبعاد والمقیاس بشكلھ العام

 نتائجالمناقشة و یلتحل، عرض
  )8: جدول رقم(الرابعة و عرض نتائج طلبة السنة األولى 

  الرابعةو  النسب المئویة إلیجابات طلبة األولىو تكرارات)    8(جدول رقم 
  

  
  
  
  

للعبارات ذات االتجاه   %  15, 58من خالل الجدول  نالحظ أن الموافقة كانت جد مرتفعة حیث بلغت 
ما قد یدلنا على ایجابیة ، للعبارات ذات االتجاه السلبي % 07, 44وكانت نسبة عدم الموافقة ، اإلیجابي

كما أن نسبة الحیاد كانت معتبرة حیث ، اتجاھات ھؤالء الطلبة نحو تدریس مادة التربیة البدنیة الریاضیة
  .في كال االتجاھین %  19,96فاقت 

لداللة الفروق بین االتــجاھین  2ة التدریس تم حساب كوللتأكد من ایجابیة اتجاھات الطلبة نحو مھن
وعلیھ فإن النتائج تدل على أن أفراد عینة الدراسة . 160.2  2وتحصلنا على ك) اإلیجابي والسلبي(

  .یمتلكون اتجاھات ایجابیة نحو تدریس التربیة البدنیة
والذي یجیبنا )  Friedman(ولمعرفة متوسط الرتب للمحاور الخمسة قمنا بتطبیق اختبار فریدمان 

  ).9:جدول رقم (وفي مایلي النتائج المتحصل علیھا عند تطبیق ھذا االختبار ، بالتدقیق عن ترتیب المحاور
  .متوسط الرتب لمحاور اتجاھات الطلبة نحو مھنة التدریس) : 9(جدول رقم 

  
أنھ قد اختلفت متوسطات الرتب لمحاور مقیاس اتجاھات الطلبة نحو  )9(ویتضح من الجدول رقم     

عند محور التقییم المدرس الشخصي    39,62حیث بلغ أعلى متوسط رتب، مھنة التدریس التربیة المدنیة
 عند محور النظرة إلى السمات الشخصیة للمدرس37,01لقدراتھ المھنیة بینما بلغ أدنى متوسط رتب  

كون غالبیة الطلبة یتجھون ، القول أن نتائج الدراسة أظھرت االتجاه اإلیجابي لعینة البحث وبالتالي یمكننا
  .ایجابیا لمھنة التدریس ویفضلونھا على باقي المجاالت كالتدریب مثال
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إن الكثیر من طالب ): " 1996(ھذا ما یجعل نتائج ھذه الدراسة تتفق مع ما أكده أمین أنور الخولي 
وھذا بال شك یعود إلى دور المعھد في تنمیة اتجاھات طالبھا نحو مھنة " ھني لھمالتدریس كمسار م

وعلى ذلك  .والذي البد أن یظھر بوضوح على میول ورغبات واتجاھات الطالب بشكل عام، التدریس
تعتبر اتجاھات الطلبة نحو مھنة التدریس أحد العوامل الھامة التي یتوقف علیھا تحقیق أھداف التربیة 

فالمدرس ھو أحد أركان العملیة التعلیمیة ومن بین  .دنیة خاصة وأھداف المنظومة التربویة عامةالب
المعلم ھو ذلك الشخص الذي لدیھ الرغبة والمیل والدافع لممارسة مھنة التدریس وعرفھ محمد ، ركائزھا

نیة بالسھر على تجسید بأنھ ذلك العنصر األساسي في إقناع المحیط بقیمھ المھ"  )75، 1996( أمین المفتي
 بحیث مشاركتھم وتحسناتھم تمثل عالمات الفعالیة، النوایا التربویة وھذا بتلبیة احتیاجات التكوین لكل تلمیذ

  ."الذي یلعبھ في العملیة التربویةوھذا نظرا للدور ، نجاعة  األسلوب البیداغوجي المطبق من طرفھو
، یعد من العوامل األساسیة في نجاح أي عملیة تعلیمیة )مرب، مدرس( إذ أن المدرس بمختلف أدواره 

فأي مجتمع یرید أن ینشئ جیال جدیدا واعیا وصالحا ینبغي علیھ أن یفكر بإعداد وتأھیل المدرسین قبل 
  .تھیئة العوامل األخرى التي تشكل العملیة التعلیمیة من مناھج دراسیة ووسائل مادیة وإمكانیات

القدرات والمھارات المختلفة لدى المتعلمین عن طریق تنظیم العملة حیث أنھ یعمل على تنمیة 
ھذا باإلضافة إلى الدور الریادي الذي یلعبھ معلم التربیة ، التعلیمیة ومعرفة حاجاتھم وطرق تفكیرھم

فھو رائد ریاضي اجتماعي یساھم في تطور المجتمع وتقدمھ عن طریق تربیة النشأ تربیة صحیحة ، البدنیة
  . ب الوطنتتسم بح

حاولنا تفسیر كل محور ، وبما أن مقیاس اتجاھات الطلبة نحو مھنة تدریس التربیة البدنیة والریاضیة
  .من المحاور

النظرة الشخصیة نحو المھنة وھو أنھا تتطلب من الطلبة أن یكونوا متخصصین في المھنة وإعطاء نظرة  -
إن التربیة البدنیة ھي ) " 15ص، 1995( یز حسنة ومشرفة للتربیة البدنیة كما یقول مختار عبد العز

إحدى المھن التي تحتاج إلى درایة فنیة وذھنیة بجانب التخصص من قبل العاملین بھا واكتساب المعلومات 
  " والمھارات عن طریق مختلف المؤسسات المھنیة

عبد العون   النظرة إلى السمات الشخصیة للمدرس والتي تتفق مع الدراسة التي قام بھا عبد العالي -
حیث استخلص وجود عالقة بین اتجاه مدرسي ومدرسات نحو مھنة التدریس وسماتھم )  1986(

  "وجود عالقة ایجابیة بین اتجاھات المدرسات نحو المھنة وسماتھن" الشخصیة 
في كتابھ قیاس    )1984(تقییم المدرس الشخصي لقدراتھ المھنیة والتي أكدھا األبحر محمد عاطف  -

أنھ على المدرس اإلحساس بنواحي القوة : " حیث یقول ، التوافق المھني لمدرسي التربیة والریاضة
إلى درجة الرغبة في إصالح نفسھ وتجنب الفشل وتقییم المدرس لنفسھ لیس من ، والضعف في عملھ

غیر أنھ یمكن التغلب ، بھ العملیات السھلة وخاصة أنھ یوجد من المدرسین من ھو راض عن عملھ قانع
  ."على ذلك بمساعدة المدرسین على تنمیة قدراتھم

عقلیة فحسب بل فالنجاح في العملیة التعلیمیة أو المھنیة ال یتوقف على اإلمكانیات المھنیة والنفسیة وال
  .یتوقف على الدوافع

أن الدوافع تعد من العوامل الھامة التي  "إذ یرى ) 39ص، 1984( ویؤكد ذلك محمد مصطفى زیدان 
فسلوك الفرد یكون مدفوعا إلیھ ، تساھم في عملیة التعلیم بل تساھم إلى حد كبیر في نجاح العملیة التعلیمیة

  .بقوة داخلیة تسمى دافع وینشط الفرد ویزداد نشاطھ كلما زادت قوة ھذا الدافع
ومھنة ، قدرات والمھارات لھا دور في اختبار المھنةإن االستعدادات وال، النظرة إلى مستقبل المھنة -

فإن میول الفرد تعد ذات ، التربیة البدنیة تحتاج إلى طالب تتوفر فیھ االستعداد واللیاقة البدنیة والقوام الجید
 ومن ثم كانت المیول، أھمیة في اختیار المھنة إذ تمثل استعدادا نفسیا لتقبل المھنة واالستمرار والنجاح فیھا

للعمل في مجال التربیة البدنیة والعمل في مجال تربیة النشء توافق الدراسة مع المیل الشخصي واالقتناع 
  .بالرسالة التربویة التي تقدمھا مھنة تدریس التربیة البدنیة

، إن شعور الطلبة بأھمیة المھنة التي سیزاولھا: " بقولھ ) 1998(وھو ما یؤكده زین الدین مصمودي 
لتي تحملھا من ترقیات وتحفیزات مختلفة تساعدھم دون شك في التحصیل العلمي األكادیمي الذي واألفاق ا

  ".یمكنھم من تأدیة مھنتھم مستقبال بشكل ایجابي
نظرة المجتمع نحو المھنة وھذا بفضل االھتمام الذي تقوم بھ الدولة والجھات المسؤولة ووزارة التربیة  -

والذي سوف یتم من خاللھ تحقیق نھضة وتقدم ریاضي في المجاالت الوطنیة ووزارة الشباب والریاضة 
  .الریاضیة المختلفة

ویتبعھ تغیر مفھوم ووجھة نظر المجتمع لمھنة التربیة البدنیة وذلك بفضل اھتمام الدولة بھذا المجال 
  .التربوي
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بیة البدنیة إن الطلبة یدركون أن لدیھم القدرة على تحقیق النجاح في مجال عملھم في مھنة التر
ومن ثم فإن فرص الترقیة في الوظیفة تجعلھم یعملون في تطویر وتنمیة التالمیذ من الناحیة ، والریاضیة

  .النفسیة والحركیة واالجتماعیة
توسعت التربیة البدنیة بشكل كبیر على : " بقولھ ) 25ص، 1996(وھذا ما أشار إلیھ الخولي 

جماھیر بقیمتھا الصحیة التربویة والترویحیة وأصبحت من بعد أن زاد وعي ال، المستوى االجتماعي
  ."  األنشطة اإلنسانیة المتداخلة في وجدان الناس جمیعا على مختلف أعمارھم وثقافتھم وطبقاتھم

وعلیھ فإن النتائج المتوصل إلیھا تدل على ایجابیة اتجاھات الطلبة نحو مھنة تدریس التربیة البدنیة 
تھا ویمكن ترتیب المحاور حسب األھمیة وذلك من خالل متوسط الرتب لمحاور والریاضیة من حیث أھمی

  .المقیاس كالتالي
  .تقییم المدرس الشخصي لقدراتھ المھنیة -  أ

  .مستقبل المھنة - ب
  .النظرة الشخصیة نحو المھنة - ت
  .نظرة المجتمع نحو المھنة - ث
  .  النظرة إلى السمات الشخصیة للمدرس - ج
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