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  - 3لجزائردراسة ميدانية بمعهد التربية البدنية والرياضية بجامعة ا -

  بريكي الطاهر. أ

  3مخبر علوم وتقنيات النشاط البدني والرياضي جامعة الجزائر 
  :ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة االتجاهات النفسية التي يكونها طلبة لتربية البدنية والرياضية نحو مهنهم المستقبلية خالل فترة 
فرضية أن هناك اتجاهات إيجابية لطلبة التربية البدنية والرياضية نحو العمل بمهنة حيث انطلقت هذه الدراسة من . تكوينهم بمرحلة التدرج

طالب في كل التخصصات  220لقد قمنا بتوزيع مقياس اتجاهات الطلبة نحو مهنة التدريس على أفراد عينة عشوائية مقدرة بـ . التدريس
ئج هذه الدراسة أنه هناك اتجاهات ايجابية نحو مهنة التدريس وهذا ما والسنوات على مستوى المعهد بجامعة الجزائر، وتبين من خالل نتا

 .يتفق مع الفرضية المقترحة

Résumé:  

L'objectif de cette recherche est d'étudier les attitudes psychologiques qui sont formées par des étudiants 

de l'éducation physique et sportive sur leur futur métier au cours de leur formation de graduation. Cette 

étude démarre d’une hypothèse qui stipule que les attitudes des étudiants d’EPS envers le m’enseignement 

sont positives.    

Nous avons distribué le test des attitudes psychologiques sur un échantillon aléatoire composé de 220 

individus toutes disciplines et  années confondues. Les résultats de cette étude montre que les  attitudes 

les étudiants envers la profession enseignement de l’EPS sont positives ce qui confirme l'hypothèse 

proposée. 

  :مـقـدمـة

أصبحت التربية البدنية والرياضية في العصر الحديث من المجاالت التي توسعت بشكل كبير على المستوى االجتماعي، و بعد 
أن زاد وعي الجماهير بقيمتها الصحية والترويحية و التربوية، و أصبحت من األنشطة اإلنسانية المتداخلة في وجدان الناس جميعاً على 

وقد حدثت تطورات عدة في التربية البدنية والرياضية كمهنة ونظام خالل القرن العشرين لعل أبزها . وثقافاتهم وطبقاتهم مختلف أعمارهم
هو ذلك المنحنى المهني التخصصي الذي تخطى مراحل مجرد العمل في مجال تدريس التربية البدنية والرياضية إلى آفاق مهنية أكثر 

الخ، و هو األمر الذي جعل ...دارة الرياضية و اللياقة واإلعالم الرياضي والصحة والرياضة الترويحيةرحابة كالتدريب الرياضي و اإل
فرص العمل تتنامى وتزدهر أمام خريجي معاهد وأقسام التربية البدنية والرياضية ، وفتح أسواق جديدة للعمل لم تكن مطروحة من قبل 

  .لمؤهلين ولتقديم الخدمات المهنية على اختالف أنواعها إلى أفراد المجتمعلمقابلة احتياجات هذه البرامج من المهنيين ا

 ومن هنا فإن التربية البدنية والرياضية في صورتها التربوية الحديثة بنظمها وقواعدها السليمة وألوانها المتعددة تعتبر ميداناً هاماً
زوده بخبرات ومهارات واسعة ، تساعده على التكيف مع مجتمعه وتجعله من ميادين التربية وعنصراً قوياً في إعداد المواطن اإليجابي ت

  . قادراً على تشكيل حياته ومسايرة العصر الحديث في تطوره ونموه

وتعتبر دارسة االتجاهات من الموضوعات بالغة األهمية في تحديد السلوك اإليجابي نحو المهنة التي يزاولها الفرد ، حيث تقدم 
ن االتجاهات غالباً ما تحدد نوع السلوك المتوقع للفرد إي تدل على احتماالت النجاح في المتطلبات المهنية المختلفة، بعض المؤشرات الت

 كما أن مقياس االتجاهات يعتبر من األساليب الهامة لتحديد دوافع الرفض والقبول للجوانب المختلفة والمرتبطة بالنشاط الذي يقوم الفرد
  .بأدائه

مجموعة استجابات القبول أو الرفض التي تتعلق بموضوع جدلي معين والمقصود بالموضوع الجدلي موضوع واالتجاه هو 
اجتماعي يقبل المنافسة، وهو استعداد نفسي وتهيؤ عقلي عصبي متعلم لالستجابة الموجبة أو السالبة نحو أشخاص وأشياء أو موضوعات أو 

  .جابةمواقف أو رموز في البيئة التي تثير هذه االست

إن دراسة االتجاهات لألفراد تعد ذات أهمية، وذلك باعتبار أن الشخصية اإلنسانية ما هي إال مجموعة من االتجاهات التي تتكون 
لدى الفرد وتؤثر في عاداته وميوله ووجدانه وأساليب وأنماط سلوكه، وانه على قدر توافق هذه االتجاهات وانسجامها تكون الشخصية 

  .المؤثرة

جاه استعداد وجداني مكتسب، أي ليس فطريا، وهو ثابت نسبيا يحدد سلوك الفرد ومشاعره إزاء أشياء، بواسطته يمكن فاالت
معرفة نظرة األفراد واعتقاداتهم نحو مواضيع معينة، وبالتالي يمكن التنبؤ بما سيحدث مستقبال ولما ال العمل على تعديل االتجاه نحو 

  .اإليجاب إن كان سالبا
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ات الطلبة نحو مهنتهم من أهم العوامل التي تساعده على إنجاز كثير من األهداف، وهذا يدعو إلى حسن اختيار الطلبة فاتجاه
من الملتحقين بمعاهد وأقسام التربية البدنية والرياضية، بناء على رغباتهم واتجاهاتهم نحو مهنة من ناحية وتدعيم وتنمية هذه االتجاهات 

  .ناحية أخرى

دراسة االتجاهات النفسية وقياسها يسمح بالكشف عن درجتها قبل تخرج الطلبة حتى يمكن تجنب الوقوع في سلبيات لذلك فإن 
 .تؤثر على مخرجات التكوين من جميع جوانبها

سام في وفي اآلونة األخيرة أصبح اإلقبال على االلتحاق بمعاهد وأقسام التربية الرياضية كبيراً ونظراً لفتح العديد من معاهد وأق
الجامعات الجزائرية، بعدما كان هذا الفرع مقتصراً في السابق على بعض الجامعات، ويعزى هذا التحول تماشياً مع حاجات المجتمع 

  .وحاجات سوق العمل

  .و سوف نحاول معرفة أهم العوامل التي تتحكم في االتجاهات النفسية لطلبة التربية البدنية والرياضية نحو مهنة التدريس

  :شـكـالـيـةإ .1
نظراً ألهمية موضوع اتجاهات الطلبة نحو المهن المراد العمل بها بعد التخرج ومنها التدريس فقد أجريت العديد من الدراسات 

والتي هدفت للتعرف على اتجاهات طالب قسم التربية الرياضية بكلية التربية بجامعة ) 2001(والمؤتمرات ومنها دراسة هدى الخاجة 
وهدفت إلى التعرف والمقارنة بين اتجاهات ) 1994(مهنة اإلدارة الرياضية والتدريس والتدريب ، ودراسة ساري حمدان  البحرين نحو

المشرفين والمعلمين نحو اإلعداد واألساليب المتبعة في دورات صقل وتطوير معلمي التربية الرياضية باألردن ، ودراسة بهجت أبو طامع 
لتعرف على دوافع التحاق الطلبة إلى أقسام التربية الرياضية في كليات فلسطين الحكومية ، ودراسة حاتم وهدفت الدراسة إلى ا) 2006(

وهدفت للتعرف على واقع إعداد معلم التربية الرياضية بجامعة األقصى والكشف عن اتجاهات المعلمين نحو التربية ) 2003(أبو سالم 
  .الرياضية

ة في محور العمل بمهنة التدريس وخاصة أن الجزائر بحاجة كبيرة إلعداد مدرسين مؤهلين لذا اختار الباحث أن تكون الدراس
  .للنهوض بالمستوى التعليمي بصفة عامة والرياضة المدرسية والتنافسية بصفة خاصة على حد سواء

  :وعلى ضوء كل ما سبق تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن التساؤل اآلتي

  تدريس؟البة التربية البدنية والرياضية نحو العمل بمهنة هل هناك اتجاهات إيجابية لطل

 :ومنه نطرح التساؤالت الفرعية اآلتية

 ؟اإلشباع النفسي للمهنةهل اتجاهات طلبة التربية البدنية والرياضية نحو العمل بمهنة التدريس تعزى لعامل   - 1

 ؟طبيعة المهنةس تعزى لعامل هل اتجاهات طلبة التربية البدنية والرياضية نحو العمل بمهنة التدري  - 2

 ؟صفات المدرسهل اتجاهات طلبة التربية البدنية والرياضية نحو العمل بمهنة التدريس تعزى لعامل   - 3

 ؟مستقبل المهنةهل اتجاهات طلبة التربية البدنية والرياضية نحو العمل بمهنة التدريس تعزى لعامل   - 4

 ؟المكانة االجتماعية للمهنةو العمل بمهنة التدريس تعزى لعامل هل اتجاهات طلبة التربية البدنية والرياضية نح  - 5

  

 :الـفـرضـيـات .2

  : الفرضية العامة 2-1
  .هناك اتجاهات إيجابية لطلبة التربية البدنية والرياضية نحو العمل بمهنة التدريس

 :الفرضيات الجزئية 2-2

 .اإلشباع النفسي للمهنةلعامل  تعزى اتجاهات طلبة التربية البدنية والرياضية نحو العمل بمهنة التدريس  - 1

 .طبيعة المهنةتعزى اتجاهات طلبة التربية البدنية والرياضية نحو العمل بمهنة التدريس لعامل   - 2

 .صفات المدرس أو المدربتعزى اتجاهات طلبة التربية البدنية والرياضية نحو بمهنة التدريس لعامل   - 3

 .مستقبل المهنةنحو العمل بمهنة التدريس لعامل تعزى اتجاهات طلبة التربية البدنية والرياضية   - 4

 .المكانة االجتماعية للمهنةتعزى اتجاهات طلبة التربية البدنية والرياضية نحو العمل بمهنة التدريس لعامل   - 5

  

  :أهـداف الـدراسـة  .3
  :تهدف الدراسة إلى

 .العمل بمهنة التدريس التعرف على مدى وجود اتجاهات إيجابية لطلبة التربية البدنية والرياضية نحو - 1

في ) اإلشباع النفسي للمهنة و طبيعة المهنة وصفات المدرس ومستقبل المهنة والمكانة االجتماعية(معرفة مدى مساهمة عوامل  - 2
 .تكوين اتجاهات ايجابية لطلبة التربية البدنية والرياضية نحو العمل بمهنتي تدريس التربية البدنية والرياضية والتدريب الرياضي
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  :أهـمـيـة الـدراسـة  .4
تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تتعرض لموضوع بالغ األهمية في إحدى مؤسسات التعليم العالي، التي تشارك في إعداد 

و الكوادر المساهمة في تربية األجيال القادمة، وكذا تكوين مدربين وتقنين لهم الكفاءة والقدرة على تطوير وترقية الرياضة الجزائرية نح
األفضل، بما قد يعمل على توفير بعض المعلومات والمعطيات لتكون في متناول المسئولين القائمين على معاهد وأقسام التربية البدنية 
والرياضية، ذلك خالل إعداد وتسطير برامج ومحتويات التدريس سواء منها النظري أو التطبيقي، وفق اتجاهات وميول الطلبة نحو المهن 

  .جون فيها في حياتهم العمليةالتي سوف يل

  

  :تحديد مصطلحات ومفاهيم .5
  :االتـجــاه 5-1

أن االتجاه استعداد وجداني متعلم ثابت نسبياً يحدد شعور الفرد وسلوكه إزاء موضوعات معينة من حيث ) محمد إسماعيل(يعرفه 
  .تفضيلها أو عدم تفضيلها

ور، أو سلوك، أو التفكيـر بطريقـة محـددة إزاء النـاس اآلخـرين، أو      الميل إلى الشع"هو ، فاالتجاه عنده )أرجايل(أما ميشيل 
   ".المنظمات، أو الموضوعات، أو الرموز

 :   الــبـطـال 5-2

يمثلون فئـة  فالطلبة مرحلة التعليم العالي والجامعي، ب لمتابعة الدراسةيقصد بالطالب الجامعي هو الطالب الذي أتيحت له الفرصة 
وإنما بمجموعهم هم االختصاصـيون الـذين    ،وذلك ألنهم ال يشغلون وضعا مستقال  في اإلنتاج االقتصادي ،اجتماعية وليس طبقة خاصة

   .لثقافي وإدارة الدولة والمجتمعاسيشغلون في اإلنتاج المادي والعلمي والتطبيقي و

  :الـتـدريـس 5-3
خطيط عملية التعلم وتنفيذها وتسهيلها وتقويم ونعني بالتدريس مجموع الممارسات واألساليب والنشاطات التي يقوم بها المعلم لت

ته نتائجها، هذه العملية التي تهدف إلى اكساب المتعلم مجموعة من المعارف والمفاهيم والمبادئ والمهارات واالتجاهات والقيم وتطوير قدرا
  . العقلية من أجل مواصلة التعلم الحقا

  

  :للبحثاإلجراءات المنهجية  .6
  :المنهج المتبع 6-1

ستدعي دراستنا هذه استعمال المنهج الوصفي والذي يهتم بجمع أوصاف دقيقة علمية للظاهرة المقصودة، ووصف الوضع وت
الراهن وتفسيره، كما يستخدم المنهج الوصفي في التعرف على اآلراء والمعتقدات واالتجاهات عند األفراد والجماعات، ويستخدم الباحث 

ظاهرة موضوع البحث، وهو ال يقتصر على جمع البيانات وتدوينها إنما يمتد إلى ما هو أبعد من الوصف من أجل التحقق وفهم أفضل ل
ذلك ألنه يتضمن تفسيرها كذلك، ومعرفة العالقات التي توجد بين هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر المتشابهة، ومقارنتها بما يجب أن 

  .التنبؤات المستقبلية لألحداث يكون للتعرف على سبب حدوث المشكلة وطريقة حلها ووضع

 :عينة البحثمجتمع و 6-2

  .إن مجتمع دراستا هو طلبة معهد التربية البدنية والرياضية، في كل التخصصات والسنوات وكلى الجنسين في طور التدرج

ة والرياضية بجامعة من طلبة معهد التربية البدنيطالبة وطالب  220مقدراها  اخترنا عينة عشوائيةوانطالقا من موضوع البحث 
العينة الصحيحة هي التي تكون ممثلة للمجتمع األصلي أحسن تمثيل، بحيث من مجموع طلبة المعهد، ف% 10تمثل  دالي إبراهيم 3-الجزائر

  .تكون أشبه ما يمكن إلى المجتمع األصلي

  :الدراسة االستطالعية 6-3

ولمعرفتنا وأدارته، أساليب البحث  اختيارة قبل قيامه ببحثه بهدف هي عبارة عن دراسة أولية يقوم بها الباحث على عينة صغير
  .إلنجاز هذا البحث مع العينة المختارة تخدمالمس المقياسمدى مصداقية ومالئمة 

تم فيها تطبيق المقياس على مجموعة من طلبة معهد التربية البدنية والرياضية  2011في شهر جانفي  استطالعيةقمنا بدراسة 
  .لها طالب، وذلك من أجل الوقوف على النقائص والتغييرات الممكن حدوثها قبل التطبيق النهائي 40، مكونة من 3لجزائربجامعة ا

  :أدوات البحث 6-4

سلطان سعيد مقصود . محمد حمزة أمير خان د. مقياس اتجاهات الطلبة نحو مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية  لـ د
  :1991بخاري 
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  .وضع هذا المقياس لغرض قياس متغير االتجاهات المهني: س بناء المقيا •
 .يتكون هذا المقياس من خمسة أبعاد، يحتوي كل بعد على عدد معين العبارات :أبعاد المقياس  •

  :مجاالت البحث 6-4

 .أشهر 6دامت دراستنا هذه في الشقين النظري وتطبيقي قرابة : المجال الزماني •

  .3.المكاني طلبة معهد التربية البدنية والرياضية بجامعة الجزائرشمل المجال : المجال المكاني •
  

  عرض وتحليل ومناقشة النتائج .7
  عرض وتحليل نتائج ومناقشة طبيعة اتجاهات طلبة التربية البدنية والرياضية نحو مهنة التدريس

  الدرجة دــالبع
النسبة 
 المئوية

  طبيعة االستجابة  ترتيب البعد

  إيجابي  1  89.97  989 نحو اإلشباع النفسي للمهنةالبعد األول لالتجاه 

  إيجابي  2  93.13  1024 البعد الثاني لالتجاه نحو طبيعة المهنة

  إيجابي  3  97.80  1075 البعد الثالث لالتجاه نحو صفات المدرس

  إيجابي  4  99.09  1090 البعد الرابع لالتجاه نحو مستقبل المهنة

  إيجابي  5 99.62  1095 تماعية للمهنةالبعد الخامس لالتجاه المكانة االج

  جدول يبين درجات ونسب و ترتيب و طبيعة اتجاهات طلبة نحو مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية

  : عرض وتحليل نتائج - 
من خالل جدول أعاله والذي يبين درجات ونسب وترتيب وشدة استجابة الطلبة نحو العمل بمهنة تدريس التربية البدنية 

، أما بالنسبة ألبعاد المقياس الخمسة %)95.92(اضية أنه بالنسبة لدرجات المقياس الكلية جاءت اتجاهات الطلبة ايجابية وهذا بنسبة والري
لالتجاه %) 93.13(و%) 89.97(جاءت طبيعة االستجابة معظمها ايجابية، حيث كانت نسبة اتجاه نحو اإلشباع النفسي للمهنة مقدرة بـ 

لالتجاه نحو مستقبل المهنة أما البعد األخير كانت نسبة %) 99.09(لالتجاه نحو صفات المدرس و %) 97.80(ة، ونحو طبيعة المهن
  ).99.62(االتجاه به بـ 

  :مناقشة نتائج - 
وعليه يمكن القول أن طلبة معهد التربية البدنية والرياضية لهم اتجاهات ايجابية نحو اتخاذ وظيفة تدريس التربية البدنية 

ياضية داخل المنظومة التربوية بأطوارها الثالث كمهنة مستقبلية، تشبع رغباتهم النفسية من استمتاع وارتياح وقبول، وكذا تقبلهم والر
طبيعة وخصوصيات وظروف المهنة من مصاعب وعراقيل وصعوبة في التعامل مع التالميذ وكذا الجوانب المحيطة بالعمل خاصة في 

  .منشآت رياضيةجانب نقص تجهيزات ومعدات و

اتجاهات طالب قسم التربية الرياضية " وهذه النتائج نجدها تتفق مع عديد من الدراسات السابقة، حيث في دراسة هدى الخاجة، 
والتي توصلت إلى أن االتجاه لمهنة التدريس يمثل الشكل  الغالب ) 1997" (بجامعة البحرين نحو العمل بمهنة اإلدارة والتدريس والتدريب 

اتجاهات طلبة قسم التربية "تجاهات طالب التربية الرياضية بكلية التربية بجامعة البحرين للطالبات والطالب، ودارسة فيصل المال عبداهللا ال
، حيث هدفت إلى التعرف إلى اتجاهات طلبة قسم التربية الرياضية في ) " 2007(الرياضية في جامعة البحرين نحو مجال تخصصهم 

، وأشارت إلى وجود اتجاه ايجابي لدي طلبة قسم التربية الرياضية بجامعة )تدريس التربية الرياضية(نحو مجال تخصصهم جامعة البحرين 
، وأيضا دراسة أحمد خاطر وفهد %)73,90(أي ما يعادل ) 3.63(البحرين نحو مجال تخصصهم، حيث بلغ متوسط اتجاهات الطلبة الكلية 

م التربية الرياضية بمعهدي  التربية  للمعلمين والمعلمات نحو مهنة  تدريس  التربية  الرياضية  اتجاهات طلبة وطالبات قس" كنعان 
هدفت هذه الدراسة للتعرف على اتجاهات طلبة وطالبات قسم التربية الرياضية بمعهدي التربية للمعلمين ) 1986" (بجامعة  الكويت 

  .ة الكويت، وجاءت النتائج إيجابية نحو مهنة التدريسوالمعلمات نحو مهنة تدريس التربية الرياضية بجامع

تفضيل القطريين لمهنة التدريس والتخصص في تدريس التربية "كما اختلفت نتائج دراستنا مع دراسة جابر جابر وحسين الدريني 
يس التربية الرياضية التي هدفت الدراسة إلى معرفة درجة تفضيل طالب وطالبات جامعة قطر للتخصص في تدر) 1985" (الرياضية 

والفنية وبعض العوامل التي تكمن وراء هذه التفضيالت، خاصة في البعد الخاص بالمكانة االجتماعية للمهنة، حيث توصلت إلى النتائج أن 
  .هناك لعوامل اجتماعية تعد كأحد األسباب المؤدية إلى عدم تفضيل القطريين تدريس التربية الرياضية

الجزئية للبحث قد تحققت من خالل نتائج المقياس وعلى يمكن قبول الفرضية العامة التي تقول هناك وعليه فإن الفرضيات 
  .اتجاهات إيجابية لطلبة التربية البدنية والرياضية نحو العمل بمهنتي التدريس والتدريب الرياضي
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  :خاتمة

 ةالتدريس، واخترنا مقياس بطريقة ليكرت كأدا ةلعمل بمهنلقد تناولت دراستنا هذه اتجاهات طلبة التربية البدنية والرياضية نحو ا
 3طالب من معهد التربية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر 220للبحث قصد التحقق من صحة الفرضيات المقترحة على عينة مقدراها 

عوامل تدخل في بناء الفرد لالتجاه نحو  من كل السنوات والتخصصات وكال الجنسين، فكانت النتائج جد إيجابية حيث وجدنا أنه هناك عدة
أن لدراسة االتجاهات أهمية كبيرة لفهم الفرد وتوجيهه ) 1975كوربين، (المهن التي يرغب في مزاولتها مستقبال، ويشير في هذا الصدد 

بطة بسلوك الفرد وتعكس نحو العمل أو النشاط الذي يتفق مـع ميولـه والتكويـن الخاص بشخصيته، كما أنها تعتبر عملية معقدة مرت
 . شعور الفرد نحو بعض المواقف

  : ولقد قمنا بتحديد تلك العوامل التي تعزز وتبني تلك االتجاهات بخمسة وهي

حيث يعد هذا العامل أساسي ومهم في مدى ميول وتقبل الطالب للمهنة التي يرغب في العمل بها  عامل اإلشباع النفسي، :أوالً
  .اءاً على مدى تحقيق تلك المهنة لحاجات ورغباته النفسيةسواء كانت التدريس، بن

فخصائص المهنة والظروف المحيطة بها من مسؤوليات وأعباء وقدرة على التعامل مع التالميذ والزمالء  طبيعة المهنة،: ثانياً
  .ه تلك خصائص والظروفواألساتذة، هي التي تجعل الطالب يكون اتجاها ايجابيا أو سلبيا نحوها بناءاً على ما مدى تقبل

فمهنة تتطلب سمات وصفات شخصية كالصبر على مشاق العمل وتميز بالخلق الحميد والصدق في  صفات المدرس ،: ثالثاً
العمل والقول وضبط انفعاالت، ومدى تقبل النقد والقدرة على اإلقناع، فكل هذه العناصر تدخل في تكوين الطالب التجاهه نحو هذه المهن 

  .المهنةتلك الصفات المطلوبة في خصائص تلك  بناء على

يعمل هذا العامل دور المحفز أو مغرى من أجل أن يكون الطالب اتجاهات ايجابية نحو المهنة،  عامل مستقبل المهنة،: رابعاً
مهنة من أحسن فالفرد يرغب في العمل في مهنة لها مستوى رفيع ومستقبل مضمون وأن يلقي في راحة وسعادة في العمل ويري أنها 

  .المهن التي يمكن أن يختارها

فأراء وانطباعات المجتمع حول قيمة وأهمية هذه المهن خاصة منهم األصدقاء والعائلة  عامل المكانة االجتماعية للمهنة،: خامساً
  .واالنطباعات اآلراءتجعل الفرد يكون اتجاهات ايجابية أو سلبية نحوها بناءاً على تلك 

هي مترابطة ومتشابكة فيما بينها تدخل ضمن عملية تكوين االتجاه بالنسبة للطالب في اختيار مهنته المستقبلية، كل هذه العوامل 
إلى أن  "The Winner's Attitude"في كتابة) 2006جيف جي (نسميه في ميدان علم النفس االجتماعي االتجاه المهني، ويشير 

حياته على المستويين المهني والشخصي، فإذا كانت لدينا اتجاهات إيجابية نحو عملنا، فإن  االتجاهات اإليجابية للفرد تقرر مدى نجاحه في
التي قد تواجهنا وتعوق نجاحنا في هذا العمل، أما إذا كانت اتجاهاتنا  واإلحاطاتهذا سيدفعنا لمحاولة تخطي والتغلب علي كل المعوقات 

  .التي من شأنها أن تجعلنا نفشل في أداء هذا العمل اإلحاطاتني أكبر قدر من سلبية نحو هذا العمل فإننا نعطي فرصة ألنفسنا لتب

تقبل الفرد لعمله والذي يتأثر بجوانب " ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها"في كتابه ) 2000، علي عسكر(واالتجاه المهني يعرفه 
توى العمل، وتقبله لمجموعة الزمالء في العمل، وتقبله لنمط عديدة، وهى تقبله ألجره وتقبله للظروف المادية للعمل، وتقبله لطبيعة ومح

  . الرئاسة وفرص الترقية المتاحة والتي تتمثل في استجابات القبول لهذه الجوانب

أساسا إلى كشف تلك االتجاهات التي يحملها الطلبة نحو مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية،  تإن دراستنا هذه كانت هدف
، وقد جاءت نتائجها ايجابية حيث وجدنا أنه هناك اتجاهات ايجابية وبنسبة عالية نحو العمل بمهني تدريس التربية البدنية هئصمقارنة بخصا

  .في كل السنوات والتخصصات ولكال الجنسين 3والرياضية لدى جميع طلبة معهد التربية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر

  :قتراحاتاال

ة إلى أن المعلومات المقدمة ضمن البرامج الجامعية للطلبة يجب أن تكون بمستوى أفضل ليمكن من خاللها تشير نتائج الدراس  - 1
التدريس، مما يؤكد ضرورة توفير مواد ذات عالقة  ةمالحظة التغيرات اإلحصائية على تكوين اتجاهاتهم االيجابية نحو مهن

قييم لمناهج المعاهد وأقسام التربية البدنية والرياضية النفسية والتربوية بتعزيز االتجاهات لديهم وتدعيمها بشكل أفضل من خالل ت
 . والعلمية بين فترة وأخرى، وكذلك إثراء الطالب بكمية من الخبرات والمعلومات التي تتعلق بمجال التدريس بشكل عام

االختبارات التي يمكن من خاللها الطالب المناسب في المجال المناسب من خالل وضع بعض المقاييس و اختيار العمل على  - 2
  . كشف ميول وقدرات الطلبة عند التحاقهم، وتحديد ما يصلح لهم في كل فرع من التخصصات الرئيسية والفرعية

ضرورة مالحظة القدوة الحسنة بين أساتذة معاهد وأقسام التربية البدنية والرياضية، ليمكن للطالب االقتداء بهم في سلوكهم   - 3
 .صدر للخبرة والمعرفةوتصرفاتهم كم

الندوات والمحاضرات الدورية باستمرار التي تطرح مشاكل التدريس والمدرسين واطالعهم على كيفية حل مثل تلك  تنظيم  - 4
 .المشكالت

 .تنمية واستغالل قدرات واستعدادات الطلبة منذ المراحل الدراسية األولى  - 5

 .ذ البداية وتدعيمها وتنميتها خالل المستويات الدراسية المختلفةلدى الطلبة من االيجابية المحاولة تنمية االتجاهات  - 6
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