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اإلهداء
أهدي هذا العمل المتواضع
إلى الذي كان ينبوع الصف اء ورمز العطاء،
إلى من ق ال فيهما جل وعال ) وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه
.وبالوالدين إحسانا ).سورة اإلسراء ،اآلية23
إلى التي حوتني أحشاؤها وغذاني دمها واتصلت حياتي
بحياتها وجمعتني وإياها روحا واحدة..
إلى أمي الحنونة رعاها اهلل وأطال في عمرها.
إلى الذي شقى ألجلي وألجل راحتي وسعادتي ،إلى الذي
لم يبخل علي بعطفه وحنانه وتواضعه فزادني إيمانا بالحياة
رافعا من معنوياتي ،إلى الذي ال أتوقف عن حبه إلى
والدي العزيز أمده اهلل بالصحة والعافية.
إلى إخوتي وأخواتي وأهلي وكل من أحبهم
إلى
جميع األصدق اء والزمالء.عبد الجليل جمام ،عبد اهلل منصوري ،محفوظ مهاية  ،إسماعيل حسيني
مزاري محمد الف اتح  ،لزهر مناصرية

بلق اسم

أ

كلمة شكر

قال اهلل تعاىل:
'' فإذا تأذن ربكم لئن شكرمت ألزیدنكم
ولئن كفرمت إن عذايب شدید ''.
صدق اهلل العظيم .
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
'' من مل یشكر الناس مل یشكر اهلل ''
نشكر اهلل عز وجل الذي وفقنا إلهناء هذا العمل املتواضع،كما نتقدم
جبزیل الشكر و التقدیر إىل األستاذ الدكتور
'' نصري أمحيدة ''
على تفضله باإلشراف على هذا البحث وحنن نكن له التقدیر واالحرتام
ملا بذله من جهد من أجلنا،والذي أنار لنا الطریق بتعليماته املنهجية
وتوجيهاته القيمة يف ميدان البحث العلمي ,وإىل األساتذة الزمالء الذین
مل یبخلوا علينا بالنصائح واإلرشادات ،إىل من ساهم من قریب أو من بعيد
إلجناز هذا البحث.

بلقاسم

)اتجاهات أساتذة التربية البدنية والرياضية نحو مهنة تدريس في ضوء متغيرات (الخبرة والمؤهل العلمي
ب
هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات أساتذة التربية البدنية والرياضية نحو مهنة تدريس حصة التربية البدنية:الملخص
والرياضية ومعرفة إذا ماا اانات هناار فارو فا تلاا اتتجاهاات تعار لختريار اليبارة ومتريار الخ هاس العلخا وأساتيد
الطالب الخنهج الوصف التحليل للتحقق من فرضيات الدراسة وتخثلت عينة الدراسة فا أسااتذة التربياة البدنياة والرياضاية
) أستاذ وأعتخد الطالب على مقياس مان إعاداد عناياات اا05( الذين يُدرسون ف مرحلة التعليم الختوسط والبالغ عددهم
 عبارة مقسخة على خخس محاور (النظرة الشيصية نحاو الخهناة النظارة إلاى الساخات الشيصاية73 يوسف ويشتخس على
للخدرس تقييم ا لخادرس الشيصا لقدراتال الخهنياة مساتقبس الخهناة نظارة الخجتخام نحاو الخهناة) وتام اساتيدا ااسااليب
) بيرساون ومعاماس اتتساا الاداخل ألفااR(  معاماس اترتباا،اإلحصائية التالية الختوسط الحساب اتنحاراف الخعياار
 وتوصااس الطالااب إلااى ودااود اتجاهااات ايجابيااة لااد أساااتذة التربيااة البدنيااة،ارومبااا و أساالول تحليااس التباااين ااحاااد
والرياضية نحو مهنة تدريس حصة التربية البدنية والرياضية وت توداد فارو ذات دتلاة إحصاائية فا اتجاهاات ااسااتذة
. وت تودد فرو ذات دتلة إحصائية ف اتجاهات ااساتذة تعر لخترير الخ هس العلخ. تعر لخترير اليبرة
.  اتتجاهات نحو مهنة التدريس– أستاذ التربية البدنية والرياضية– اليبرة– الخ هس العلخ:الكلمات المفتاحية

Attitudes of physical and athletic education teachers towards a teaching
profession in the light of variables (experience and scientific qualification)
Abstract: The study aimed to identify the trends of physical and athletic teachers towards
the teaching the session of physical education and sports and know whether there are
differences in those trends due to the variables of both the experience and the scientific
qualification as well. The student has used the analytical descriptive method to verify study
hypotheses. The study sample consists of (50) teachers of physical and sports education who
are teaching in the middle school. The student relied on a questionnaire prepared by Zaki
Yusuf's and it includes 37 expressions divided into five axes (personal view Towards the
profession, the look at the personal characteristics of the teacher, teacher 's personal
assessment of his professional abilities, the future of the profession, the community's view
towards profession), the following statistical methods have been used: arithmetic mean,
standard deviation, correlation coefficient (R) Pearson, and internal consistency coefficient
alpha Krombakh, the method of analyzing unilateralism .The student has found positive
trends in physical education teachers towards teaching the session of physical and athletic
education, and there are no statistically significant differences in professors ' attitudes due to
the variable of experience. There are no significant differences Statistical trends in professors
are due to the scientific qualification variable.
Keywords: trends towards teaching profession – Professor of physical education and sports
– experience – scientific qualification.

ج

فهرس الخحتويات

الموضوع

الصفحة

اإلهداء

أ

الشكر

ب
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مقدمة
الباب األول الجانب النظري
الفصل األول :مدخل عام للدراسة
 -1إشكالية الدراسة

12

 -2أهداف الدراسة

12

 -3فرضيات الدراسة

12

 -4أهمية الدراسة

10

 -5تحديد المفاهيم والمصطلحات

10

 -6أهم النظريات المفسرة لالتجاهات نحو مهنة تدريس مادة التربية البدنية والرياضية

01

 1-6نظرية التحليل النفسي

01

 2-6نظرية التعلم االجتماعي

01

 3-6النظرية الجشطالتية

00

 4-6النظرية الوظيفية

00

الفصل الثاني :الدراسات السابقة
 -1تحليل الدراسات السابقة

04

 -2مناقشة وتفسير الدراسات السابقة

02

الباب الثاني الجانب التطبيقي
الفصل الثالث :طرق ومنهجية البحث
 -1المنهج المتبع

61
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 -2الدراسة االستطالعية

61

 1-2نتائج الدراسة االستطالعية

61

 -3مجتمع وعينة البحث

60

 1-3مجتمع البحث

60

 2-3عينة البحث

60

 3-3خصائص العينة حسب إستمارة المعلومات

66

 -4حدود الدراسة

66

 -5أدوات جمع البيانات

63

 -6أساليب التحليل اإلحصائي

64

الفصل الرابع :عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة
-1عرض نتائج الدراسة حسب الفرضيات

62

 1-1عرض وتحليل نتائج الفرضية األولى

62

 2-1عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية

33

 3-1عرض وتحليل نتائج الفرضية الثالثة

32

 -2مناقشة وتفسير نتائج الفرضيات

41

 1-2مناقشة وتفسير نتائج الفرضية األولى

41

 2-2مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الثانية

40

 3-2مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الثالثة

46

 -3االستنتاج العام للدراسة

43

االقتراحات
المراجع
المالحق

44
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قائمــــــــــــــــــــــــــة الجـــــــــــــــــــــــــــــــداول
العنــــــــــــوان

الرقم

الصـــفحة

0

ميثل معامل ثبات االستبيان بطریقة االختبار وإعادة االختبار

61

6

ميثل معامل ثبات االتساق الداخلي ألفا كرومباخ

60

3

ميثل صدق األداة

60

4

ميثل اخلربة

66

5

ميثل املؤهل العلمي

66

2

یوضح أبعاد االستبيان

63

2

ميثل طبيعة االجتاهات حسب جمال املتوسط احلسايب

64

0

یوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياریة ألبعاد االستبيان

62

یوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياریة لعبارات لبعد األول النظرة الشخصية حنو
9

املهنة
یوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياریة لعربات البعد الثاين اخلاص بالنظرة إىل

01

السمات الشخصية للمدرس
یوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياریة لعربات بعد تقييم املدرس الشخصي لقدراته

00

06

املهنية
یوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياریة لعربات البعد الثالث مستقبل املهنة

62

60

69

31

یوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياریة لعربات البعد الرابع نظرة اجملتمع حنو املهنة
03
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02

التدریس تبعا ملتغري اخلربة للبعد الثالث تقييم املدرس الشخصي لقدراته املهنية

34

ميثل قيمة (ف) حلسال الفروق يف اجتاهات أساتذة الرتبية البدنية والریاضية حنو مهنة
00

التدریس تبعا ملتغري اخلربة للبعد الرابع مستقبل املهنة

35

ميثل قيمة (ف) حلسال الفروق يف اجتاهات أساتذة الرتبية البدنية والریاضية حنو مهنة
09

61

التدریس تبعا ملتغري اخلربة للبعد اخلامس نظرة اجملتمع حنو املهنة.
ميثللل قيمللة (ف) حلسللال الفللروق يف اجتاهللات أسللاتذة الرتبيللة البدنيللة والریاضللية حنللو مهنللة
التدریس تبعا ملتغري املؤهل العلمي تبعا ملتغري املستوى الدراسي لكل األبعاد.

35

32

ميثللل قيمللة (ف) حلسللال الفللروق يف اجتاهللات أسللاتذة الرتبيللة البدنيللة والریاضللية حنللو مهنللة
60

التدریس تبعا ملتغري املؤهل العلمي للبعد األول النظرة الشخصية حنوى املهنة.

32

ميثللل قيمللة (ف) حلسللال الفللروق يف اجتاهللات أسللاتذة الرتبيللة البدنيللة والریاضللية حنللو مهنللة
66

التدریس تبعا ملتغري املؤهل العلمي للبعد الثاين النظرة إىل السمات الشخصية للمدرس.

32

ميثللل قيمللة (ف) حلسللال الفللروق يف اجتاهللات أسللاتذة الرتبيللة البدنيللة والریاضللية حنللو مهنللة
63

التدریس تبعا ملتغري املؤهل العلمي للبعد الثالث تقييم املدرس الشخصي لقدراته املهنية .
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64

التدریس تبعا ملتغري املؤهل العلمي للبعد الرابع مستقبل املهنة.

30

ميثل قيمة (ف) حلسال الفروق للعوامل يف اجتاهات أساتذة الرتبية البدنية والریاضية حنو
65

مهنة التدریس تبعا ملتغري املؤهل العلمي للبعد اخلامس نظرة اجملتمع إىل املهنة
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مقدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

مقدمة:
حتتل للل دراسل للات االجتاهل للات مكل للان بل للارز يف علل للم الل للنفس االجتمل للاعي يف الكثل للري مل للن الدراسل للات الشخصل للية
ودیناميكي للات اعماع للة ،وك للدا اجمل للاالت التطبيقي للة مث للل الرتبي للة والتعل لليم والص للحة النفس للية ،وتع للد االجتاه للات ثاب للة
مؤشرات نتوقع يف ضوئها سلوك مميز للفرد حنو موضوع معني كما هو احلال بالنسبة ألستاذ الرتبية البدنيلة والریاضلية
باعتباره فرد من أفراد اجملتمع فهو ینتمي إيل املؤسسة الرتبویة التعليمية ،كما أن التدریس هلو عمليلة التفاعلل املتبلادل
بللني املللدرس واملتعلمللني وعناصللر البيئللة الللر یهيئهللا املللدرس مللن اجللل إكسللال املتعلمللني املعلومللات واملهللارات والقلليم
واالجتاهات الرتبویة املرغوبة الر یبقى حتقيقها يف فرتة زمنية حمدودة تعرف بالدرس .
ولقللد أثبتللا دراسللات عدیللدة انلله بالقللدر الللذي یكللون فيلله املللدرس سللوي السلللوك متوافللق یكللون تالميللذه
أسللویاء متفقللني ،فاملللدرس یبللث القلليم واملبللادة الرتبویللة يف تالميللذه ألنلله هللو القللدوة الللر تللدون للا فهللم یتللأثرون بلله
وینقلللون عنلله عاداتلله ویقلدونلله يف اجتاهاتلله وقيملله ومبادئلله ومفاهيم له  .و للا أن مكونللات املهنللة الرتبویللة م لن خللالل
وحللدا ا وعالقا للا املرتبطللة تعطللي لنشللاا املللدرس اجتللاه حمللدد وتطبع له بأسلللول عمللله أدى يف االختيللار املهللر دور
وضلليفي متخصللط یتطلللب وجللود ارتبللاا بللني طبيعللة هللدا الللدور (مهنللة التللدریس ) ومتطلباتلله مللن قللدرات وكفللاءات
ختصصية .
ویعتللرب موض للوع دراس للة اجتاهللات أس للاتذة الرتبي لة البدنيللة والریاض للية حن للو مهن للة التللدریس تللربز أمهي للة معرفللة ه للذه
االجتاهللات مللن حيللث اعتبارهللا مؤشللر لتشللخيط ولوصل مللا مييلللون إليلله حنللو املهنللة ،وألجللل هللذا فقللد قمنللا باجنللاز
البحللث املتواضللع وذلللل للكش ل عللن طبيعللة اجتاهللات أسللاتذة الرتبيللة البدنيللة والریاضللية حنللو مهنللة تللدریس الرتبيللة
البدنيللة والریاضللية وعالقتهللا بللبعت املتغلريات الدراسللية (اخلللربة واملؤهللل العلمللي) ،ولقللد مت تقسللم الدراسللة إيل فصللول
على النحو التايل:
الجانب النظري:
الفصل األول:
حتدید عام للدراسة ( التعری بالبحث ) حيث نطرح فيه إشكالية وأهداف الدراسلة ،والفلرو

وأمهيلة البحلث

وكللدا مصللطلحات ومفللاهيم الدراسللة ،مث التطللرق إيل النظریللات املفسللرة لالجتاهللات حنللو مهنللة تللدریس مللادة الرتبيللة
البدنية والریاضية

الفصل الثاني:
حيث تناول فيه عر وحتليل الدراسات املرتبطة وضوعنا مث مناقشة وتفسري هده الدراسات
الجانب التطبيقي:
الفصل الثالث:
تناولنللا فيلله طللرق ومنهجيللة الدراسللة(املللنهمل املتبللع ،جمتمللع وعينللة الدراسللة ،الدراسللة االسللتطالعية ،أدوات للع
البيانات ،أساليب التحليل اإلحصائي).
الفصل الرابع:
مت فيله علر وحتليللل النتلائمل حسللب فرضليات الدراسللة مث التطلرق إيل مناقشللة وتفسلري النتللائمل حسلب فرضلليات
الدراسة ،مث استنتاج عام مث وضع بعت االقرتاحات ،وقائمة املراجع واملالحق.

البــــاب األول :الجانب النظري
الفص ـ ـ ـل األول :مدخل عام للدراسة
الفص ــل ال ـ ـاني :ع ــر
السابقة

ومناقش ــة الد ارس ــات

الفصل األول

مدخل عام للدراسة

 -2إشكالية الدراسة
 -1أهداف الدراسة
 -3فرضيات الدراسة
 -4أهمية البحث
 -5مصطلحات ومفاهيم الدراسة
 -6أهم النظريات المفسرة لالتجاهات نحو مهنة
تدريس مادة التربية البدنية والرياضية

مدخل عام للدراسة

الفصل األول
 -1إشكالية الدراسة:

تعترب مهنة التدریس بصفة عامة و مهنة التدریس يف مادة الرتبية البدنية والریاضة بصلورة خاصلة ملن املهلن اللر
هلا أمهية كبرية يف إعداد أجيال املستقبل الر تأخذ عللى عاتقهلا مهملة تطلویر وبنلاء اجملتملع ودعلم التنميلة اللر تعتلرب
أهللم أهللداف املنظومللة الرتبویللة الللر حتللاول حتقيقهللا ومهمللا تكللن ملهنللة التللدریس مللن أهللداف ومهمللات فللإن هللدف
إعللداد الطالللب علميللا ،تربویللا ،أخالقيللا ،ثقافيللا ،اجتماعيللا سيضللل اهل لدف األساسللي مللن بللني تلللل األهللداف وقللد
اهتما اعزائر ذا األمر اشد االهتمام يف شىت جماالت التعليم ويف خمتل املراحل التعليمية ملن املسلتوى االبتلدائي
إىل اعامعي ،ومن اخط هذه االهتمامات تدریس الرتبية البدنية والریاضية يف (مرحلة التعليم املتوسط) حيث یلزداد
وضللوحا الللدور الكللري الللذي یقللوم بلله أسللتاذ الرتبيللة البدنيللة والریاضللية يف هاتلله املرحلللة یعللد احللد ابللرز العناصللر يف جنللاح
النظام الرتبوي والتعليمي.
واجتاهلات أسلتاذ الرتبيلة البدنيلة والریاضلية تعتلرب ملن أهلم العواملل اللر تسلاعدها عللى اجنلاز كثلري ملن األهلداف
لللذا الب لد أن تتللوفر كفای لات تعليميللة أساسللية لللدى مللدرس الرتبيللة البدنيللة و الریاضللية تؤهللله إىل أن یقللوم كللل بللدوره
بكفای للة وفعالي للة والش للل أن ام للتالك امل للدرس اجتاه للات س للينمي ق للدرا م و یث للري خل لريا م ویس للاعدهم عل للى حتقي للق
األهداف الرتبویة ضمن اإلطار الذي یسهل تلبية حاجيا م لذلل فإن الكشل عنلد ملدى توفرهلا للدیهم أملر بلال
األمهية ألنه یساعد على حتقيق نقاا الضع والقوة لدیهم ومن مثة معاعتها

1

ویعترب موضوع دراسة االجتاهات من أهلم حمركلات السللوك فهلي طریقله یلتم لا معرفلة اجتلاه الفلرد حنلو ةلاهرة
أو حللدع معللني ميكللن أن نتنبللأ بسلللوكه فيمللا بعللد اجتللاه تلللل الظللاهرة أو احلللدع ؛ وتلعللب االجتاهللات حنللو مهنللة
الت للدریس دور ه للام بالنس للبة ل نس للان ألن مش للاعر املتمدرس للني حن للو ذا للم ت للأثر يف ق للدر م عل للى حتقيل لق األه للداف
التعليمية املنشودة  ،وألن التعلم الذي یؤدي لتكوین اجتاهلات مناسلبة للدى املتعلملني یكلون أكثلر جلودة ملن اللتعلم
القللائم علللى اكتسللال املعرف لة فقللط  ،و األسللتاذ ب لذلل مللل اجتاهاتلله وميوللله وخرباتلله مللن طالبلله وهل لذه االجتاهللات
الدور الكبري يف العملية التعليمية.2
واملشللكلة قيللد الدراسللة حتت لوي اجتاهللات أسللاتذة الرتبيللة البدنيللة والریاضللية حنللو مهنللة التللدریس وعالقتهللا بللبعت
املتغ لريات والللر تأخللذ بعللني االعتبللار طبيع لة اجتاهللا م واراء األسللاتذة املعنيللني باملهنللة ؛ ولقللد ارتأینللا بدراسللة علميللة

 -1السيدة صبيحة سلطان حممد  ،الكفايات التعليمية لمدرس ومدرسات التربية البدنية الرياضة في محافظة الفرات األوسط .العراق :جملة علوم الرتبية البدنية
العدد الثالث .اجمللة الرابعة1122 ،م ص .93
 2الشرعة وحسني الباكر ،اتجاهات المعلمين لمهنة التدريب بدولة قطر .اجمللة الرتبویة ،اجمللد ،21العدد  ،1111 ،55ص281-251
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تعرفنا باالجتاهات األساتذة حنلو مهنلة التلدریس ملن خلالل حملور ماد لا وأهلدافها املعرفيلة واالنفعاليلة واحلسلية احلركيلة
ومدرسيها لتشخيط اإلشكال بدقة  .ولذا ميكن أن نطرح إشكالية الدراسة يف التساؤل اآليت:
 هللل توجللد هنللا فللروق ات داللللة إحصللائية فللي اتجاهللات أسللاترة التربيللة البدنيللة والرياضللة نحللو مهنللةالتدريس تعزى لمتغير الخبرة والمؤهل العلمي ؟
ویندرج من هذا التساؤل عدة تساؤالت فرعية :
 ما طبيعة اجتاهات أساتذة الرتبية البدنية والریاضية حنو مهنة تدریس مادة الرتبية البدنية والریاضية؟ هللل توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية يف اجتاهللات أسللاتذة الرتبيللة البدنيللة والریاضللية حنللو مهنللة التللدریس تعللزىملتغري اخلربة؟
 هللل توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية يف اجتاهللات أسللاتذة الرتبيللة البدنيللة والریاضللة حنللو مهنللة التللدریس تعللزىملتغري املؤهل العلمي؟
-2أهداف الدراسة:
دف هذه الدراسة إىل التعرف على:
 طبيعة اجتاهات أستاذة الرتبية البدنية والریاضية حنو مهنة تدریس مادة الرتبية البدنية والریاضية الفروق يف االجتاهات لدى أساتذة الرتبية البدنية والریاضة حنو مهنة التدریس تبعا ملتغلريات سلنوات اخللربةيف التدریس.
 الفروق يف االجتاهات لدى أساتذة الرتبية البدنية والریاضة حنو مهنة التدریس تبعا ملتغري املؤهل العلمي. -3فرضيات الدراسة:
 -1-3الفرضية العامة :
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات أساتذة الرتبية البدنية الریاضية حنلو مهنلة التلدریس تعلزى ملتغلري اخللربةواملؤهل العلمي.
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 – 2-3الفرضيات الجزئية:

توجد اجتاهات اجيابية لدى أساتذة الرتبية البدنية و الریاضية حنو مهنة تدریس مادة الرتبية البدنية والریاضية.توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية يف اجتاهللات أسللاتذة الرتبيللة البدنيللة والریاضللية حنللو مهنللة التللدریس تعللزى ملتغللرياخلربة.
توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية يف اجتاهللات أسللاتذة الرتبيللة البدنيللة والریاضللية حنللو مهنللة التللدریس تعللزى ملتغللرياملؤهل العلمي .
-4أهمية الدراسة:
تكمللن أمهيللة الدراسللة ملللا ميكللن أن تقدمللة مللن إسللهامات نظریللة وتطبيقيللة الللر یفرضللها املللدخل النظللري يف
التللدریس يف رفللع مسللتوى اجتاهللات األسللاتذة وفعاليللة التللدریس وحماولللة التعللرف علللى أي مللن التغ لريات األكثللر
أمهي للة يف تغ للري نس للبة التب للاین يف االجتاه للات ل للدى األس للاتذة الرتبي للة البدني للة والریاض للية وت للأيت أمهي للة حتدی للد تل للل
املتغ لريات يف شخصللية األسللتاذ باعتبارهللا مللؤثرات ميكللن االسللتعانة للا يف اختبللارهم وإعللدادهم ملهنللة التللدریس
باعتبارها عوامل مطورة لالجتاهات االجيابية ألستاذ الرتبيلة البدنيلة والریاضلية تزیلد ملن فرصلة جنلاحهم يف مهنلتهم
وأمللا اإلسللهامات التطبيقيللة الرتبویللة الللر ميكللن أن تصللنيفها الدراسللة فتتمثللل يف تقلليم اجتاهللا م بصللفة عامللة ويف
املرحلة املتوسطة بصفة خاصة.
-5

تحديد مفاهيم ومصطلحات الدراسة:

 1-5االتجاه:
اصطالحا :هو ميل الفرد الذي ینحو بسلوكه جتاه عناصر البيئة اخلارجة قریبا منها أو بعيلدا عنهلا متلأثر يف ذللل يف
()1

املعایر املوجبة أو السالبة الر تفرضها البيئة

 -1بكري قدري حممد ،تأثير فترة التدريب الميداني المتصلة على االتجاهات التربوية لطالب الصف الثالث لكلية التربية الرياضية للبنين .رسالة املاجستري
2795م  ،ص.525
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إجرائي للا :ونقص للد باالجت للاه ه للو مي للل أس للاتذة الرتبي للة البدني للة حن للو ت للدریس م للادة الرتبي للة البدني للة والریاض للية يف املرحل للة
املتوسطة
 2-5أستاذ التربية البدنية والرياضية:
إجرائيللا :هللو القائللد الرتبللوي الللذي یقللوم بعمليللة تللدریس مللادة الرتبيللة البدنيللة والریاضللية ویللتم ذلللل مللن خللالل توصلليل
معلومات واخلربات الرتبویة وتوجيه السلوك لدى املتعلمني يف إطار منضم
 3-5الخبرة:
إجرائيللا :هللي الفللرتة املتمثلللة يف عللدد السللنوات الللر یقضلليها أسللتاذ الرتبيللة البدنيللة والریاضللية يف ممارسللة مهنللة التللدریس
وذلل إلكسال خمتل مهارات التعلم والتدریس.
 4-5المؤهل العلمي:
إجرائيا :هي الشهادة املتحصل عليها واملعرتف ا من طرف املعاهد الرتبية البدنية والریاضية.
 5-5التدريس:
إن عملية التلدریس تللل الظلروف الدراسلية اخلاصلة لكلان الدراسلة ودرجلة اإلضلاءة والتهویلة واملوقلع و اإلمكانيلات
املدرسللية املتللوفرة واخلاصللة بالسللبورة واألجهللزة وامللواد التعليميللة باإلضللافة إىل اإلجلراءات اخلاصللة بطللرق التللدریس اللر
یستخدمها املعلم  ،موق تعليمي معني(.)1

 -1حممد السكران ،أساليب تدريس الدراسات االجتماعية .ألردن :الطبعة الثانية  ،ا،دار الشروق،2787،ص.7
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 -6أهم النظريات المفسرة لالتجاهات نحو مهنة تدريس مادة التربية البدنية والرياضية :
 -1نظرية التحليل النفسي:
یلرى أنصللار نظریلة التحليللل النفسلي ومللن بيلنهم فرویللده أن اجتاهلات شللخط تلؤثر يف سلللوكه يف احليلاة كمللا أهنللا
تتدخل بشكل فعال يف تكوین األنا(.)1
وتس للتند ه للده النظری للة إىل منط للق التحلي للل النفس للي يف تفس للري الس لللوك اإلنس للاين ب للدوافع داخلي للة,حت للددها احلاج للات
األساسية ضمن بنية الشخصية وأن الفرد یقمع مشلاعر الكراهيلة ضلد اعتله ویبللور مشلاعر االنتملاء هللا ملع توجيله
مشاعر الكراهية واملقا للجماعات األخلرى للدا یلرى "البلدري"أنله ميكلن لالجتاهلات الفلرد أن تتغلري يف حاللة دراسلة
ميكانيزمات الدفاع لدیه,واحللول الر تقدمها وكذالل األعرا

الر من خالهللا ففلت الفلرد ملن توتراتله ملن خلالل

التحليلل النفسللي الللذي یسلعى إىل تبصللري الفللرد بأسللاس توقعاتله املصللطنعة ومللا یصللاحبها ملن وجللود اجتاهللات القبللول
والللرفت ودالللل يف ضللوء مبللدأ الثنائيللة أو االزدواج عنللد فرویللده حيللث یللرى بللأن هنللاك قللوتني متعارضللني دائمللني يف
حياة اإلنسان كالصوال واخلطأ واملوجب والسالب كما أن اإلنسان یواجه يف حياته اليوميلة اسلتقطابات واختبلارات
بني أفعال خمتلفة جتعلله یتخلذ قلرارات معينلة,وأن امللرء حلني یقلرتل ملن القطلب املوجلب تكتسلب خصائصله وتصلبح
()2

لدیه شحنات اجيابية حنوها

 - 2نظرية التعلم االجتماعي:
لق للد رك ل لزا علم للاء ال للتعلم االجتم للاعي مث للل ب للان دورة وال للرتز عل للى أمهي للة مفه للومني يف عملي للة تك للوین وتع للدیل
االجتاهات يف التعزیز والتقليلد واااكلاة ,حيلث أشلار إىل أن االجتلاه سلواء كلان اجيابيلا أو سللبيا ميكلن أن یكلون مثلل
باقي أشكال السلوك األخرى عن طریق املالحظة سللوك النملاذج اعتملادا عللى أنلواع التعزیلز املقلدم ,كملا أن اآلبلاء
یقومللون بللدور كبللري يف تشللكيل سلللوك أبنللائهم وعلللى دالللل ميكللن أن یكللون اآلبللاء للاذج حسللنة أو سلليئة ألبنللائهم
وخاصللة يف السللنوات األوىل مللن عمللر الطفللل باإلضللافة إىل أن األق لران والبيئللة اايطللة ووسللائل اإلعللالم ولللدالل یللرى
 -1عبد الرحيم طلعا حسن ،علم النفس االجتماعي المعاصر .القاهرة :الطبعة الثانية ، ،دار الثقافة ، 1991،ص .219

 -2علي علي ،حممد عباس ،اتجاهات المعلمين حيال مهنة التدريس وعالقتها باألسلوب القيادي لمديري المدارس األساسية باليمن  .اعزائر ،مذكرة
ماجستري ،قسم علم النفس وعلوم الرتبية ،2006 ،ص.82
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الفصل األول

عبد اهلل أنه ميكن تطبيق جوهر هده النظریة على نشأة وتطویر وتعدیل أو تغلري االجتاهلات النفسلية اللر توجلد للدى
الراشدین وبوجه خاص للوالدین واملدرسني(..)1
-3النظرية الجشطالتية:
یتبللص أصللحال االجتللاه اعيشللطالر يف تفسللري االجتاهللات علللى التفسللري اإلدراكللي ؛ والنظریللات املعرفيللة حيللث
تأكد هده النظریات إن اإلفراد یسعون دائما إىل حتقيق الرتابط وإعطاء معنلا لبنيلتهم املعرفيلة فهلم یسلعون إىل تأكيلد
االتسللاق فيمللا بللني معللارفهم املختلفللة فانلله ال یقبللل األف لراد إال االجتاهللات ال للر تتناس للب مللع بنائ لله املع للريف الكل للي،
كللدالل یللرى املنظللرون إن السللعي الللدائم واملسللتمر مللن جللال الفللرد لتحقيللق هللدا االنسللياق املعللريف یعتللرب دافعللا أوليللا
یتحدد يف ضوءه ما ميكن أن یتبناه الفرد من اجتاهات نفسية حنو املوضوعات املختلفة (.)2
-4النظرية الوظيفية:
تقلوم هلذه النظریلة عللى تعلدیل املكونلات األربعلة لالجتلاه النفسلي بطریقلة متوازنلة وحبيلث تبلدأ بتعلدیل المجال
اإلدراكي الذي یقع فيه موضوع االجتاه ومن مث تتعادل مدركات الفرد و إدراكه حنو هذا املوضوع و دع ذلل بناء
على مبدأین:
أولهما :انتظام جمال اإلدراك عص الوجود املتوازن لعناصر المجال
ثانيهما  :تكامل المجال عص تناسق األوضاع بالنسبة هلذه العناصلر  ،ويف ضلوء ذللل یلتم علر موضلوع االجتلاه
بصورته اإلدراكية املعدلة على الفرد ،وجبانب ذلل یتم إدخال جمموعة املعارف واملعلومات الر تتناسب مع الصيغة
اإلدراكيلة اعدیلدة ملع مالحظلة يلع اخلصلائط اللر سلبق اإلشلارة إليهلا يف نظریلة التنلافر املعلريف  ،كملا یالحل
إحلداع درجلة متناسلبة ملن االنفعلال تصلاحب جمموعلة املعلوملات أو املعلارف املقدملة  ،وعليله فإننلا نتوقلع تعلدیل
سلوك الفرد نتيجة ملا سبق.

 -2عبد اهلل سيد معتز ،االتجاهات التعصبية  .الكویا :سلسلة عامل املعرفة ،العدد ، 137 ،اجمللس الوطر للثقافة والفنون  ،1989 ،ص .211

 -2حشاشي عبد الوهال إدرا صورة الجسم وعالقتها بتكوين االتجاهات نحو التربية البدنية لدى تالمير المرحلة الثانوية  .اعزائر :رسالة ماجستري دايل
إبراهيم1111 ،م ،ص.87
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وهلذه النظریلة ال تعتلرب أساسلية بالنسلبة لتعلدیل االجتاهلات النفسلية فقلط  ،ولكلن أیضلا لتعلدیل العقائلد وامللذاهب
كذلل  ،وواضح من املناقشة السابقة أن ااور األساسي هلذه النظریة هو املكون اإلدراكي لالجتاه النفسلي أو علص
اخر المجال الذي یقع فيه موضوع االجتاه(.)1

 - 1فؤاد البهي السيد ،سعيد عبد الرمحان ،علم النفس االجتماع .القاهرة :دون طبعة ؛مدینة روایة معاصرة ؛دار الفكر العرل ،1115 ،ص.19
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الدراسات السابقة

الفصل الثاني
 -1عرض وتحليل الدراسات السابقة:

 -2دراسة قام بها باشي مبلرو  ،بلوقطيط عللي ( )2114ورقللة بعنلوا  :اجتاهلات طلبلة معهلد عللوم وتقنيلات
النشاطات البدنية والریاضلية حنلو مهنلة تلدریس الرتبيلة البدنيلة والریاضلة ،وهلدفا الدراسلة إىل التعلرف عللى اجتاهلات
طلبلة معهلد عللوم وتقنيلات النشللاطات البدنيلة والریاضلية لسلنة ثالثلة ليسللانس و أوىل ماسلرت حنلو مهنلة تلدریس الرتبيللة
البدنيلة والریاضلية  ،وكلذلل التعلرف عللى االخلتالف بلني االجتاهلات لطلبلة معهلد عللوم وتقنيلات النشلاطات البدنيلة
والریاضلية لطلبلة سلنة ثالثللة ليسلانس وأوىل ماسلرت أو العمللل يف جماال لا املهنيلة واعتملد أیضللا عللى مقيلاس االجتاهللات
الطلبة حنو مهنة التدریس (لعنيات زكي یوسل ) اللذي یتكلون ملن  12عبلارة مقسلمة إىل مخلس حملاور وتتمثلل عينلة
الدراسة من  51طالب مقسمة إىل  11طالب سنة ثالثة ليسلانس و  11طاللب أوىل ماسلرت وتوصلل الطالبلان إىل
النتائمل التالية :
توجد اجتاهلات اجيابيلة بلني طلبلة معهلد عللوم وتقنيلات النشلاطات البدنيلة والریاضلية حنلو مهنلة تلدریس الرتبيلة البدنيلة
والریاضية .
ال توجد فروق يف اجتاهات الطلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والریاضية حنو مهنلة تلدریس الرتبيلة البدنيلة
والریاضية تعزى ملتغري املستوى الدراسي.

1

 -1دراسللة قللام بهللا الشللارف نعلليم بللوهريرة وليللد ( )2116ورقلللة بعنللوا  :اجتاهللات أسللاتذة الرتبيللة البدنيللة حنللو
العقللال البللدين ،وهللدفا الدراسللة إىل التعللرف علللى اجتاهللات أسللاتذة الرتبيللة البدنيللة والریاضللة حنللو العقللال البللدين يف
متوسطات و ثانویات دائرة تقرت وعالقلة متغلريات اخللربة واملؤهلل العلملي باالجتلاه حنلو العقلال البلدين باإلضلافة إىل
معرفة ما إذا كان هناك تباین يف االجتاه حنلو العقلال البلدين ملا بلني أسلاتذة الطلورین الثلانوي واملتوسلط  ،وقلد كانلا
الدراسللة وصللفية نظ لرا لللتالؤم هللذا املللنهمل مللع هللذا النللوع مللن الدراسللات  ،وقللد بلل عللددهم  91أسللتاذ ( )18طللور
الثللانوي و ( )11الطللور املتوسللط  ،حيللث مت تطبيللق أداة الدراسللة واملتمثلللة يف مقيللاس االجتللاه حنللو العقللال البللدين ،
وقد مت بناء املقياس باالعتماد على عدة مقایيس للعقال البدين واستعملا يف دراسات سابقة .
وتوصل الطالبان إىل النتائمل التالية :
 انه توجد اجتاهات اجيابية لسأساتذة حنو العقال البدين . -1باشي مربوك ،بوقطيط علي ،اتجاهات طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية نحو مهنة التدريس :معهد ریاضة بورقلة .1121 ،

41

الدراسات السابقة

الفصل الثاني
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تشري ملتغري املؤهل العلمي. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تشري ملتغري اخلربة. -وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أساتذة الطور الثانوي والطور املتوسط(.)1

 -1دراسللة قللام بهللا منصللوري سللليما  ،قيطللو خالللد ( )2115ورقلللة بعنللوا  :االجتاهللات حنللو مللادة الرتبيللة
البدني للة والریاض للية ل للدى تلمي للذ املرحل للة الثانوی للة م للن  25إىل  28س للنة ،وق للد ه للدفا ه للذه الدراس للة للتع للرف عل للى
اجتاهللات تالميللذ املرحلللة الثانویللة وكللذا معرفللة فيمللا إذا كللان هنللاك اجتاهللات لللدى تلميللذ السللنة األوىل والثانيللة والثالثللة

ثللانوي حنللو مللادة الرتبيللة البدنيللة والریاضللية واسللتخدمنا املللنهمل الوصللفي لدراسللة املوضللوع و ثلللا عينللة الدراسللة مللن
( )75تلميللذ مقسللمة إىل السللنة األوىل ( )17والسللنة الثانيللة ( )11والسللنة الثالثللة ( )11حيللث كللان عللدد الللذكور
( )12بينم للا ك للان ع للدد اإلن للاع ( ، )55واعتم للدا يف دراس للتهم عل للى مقي للاس كين للون لالجتاه للات ل (حمم للد حس للن
عالوي) وتوصل الطالبان إىل النتائمل التالية :
 -أن هناك اجتاهات اجيابية لكال اعنسني ويف يع مستویات الطور الثانوي.

2

 -1دراسلة قللام بهللا أنللور محمللود رحلليم ( )2116بعنللوا  :اجتاهللات بعللت طلبللة جامعلة السللليمانية حنللو النشللاا
الریاضللي ،هللدفا الدراسللة تعللرف علللى اجتاهللات بعللت طلبللة جامعللة سللليمانية حنللو النشللاا الریاضللي وكللدالل علللى
فللروق يف اجتاهللات الطلبللة؛ أجریللا الدراسللة علللى عينللة قوامهللا 251طالبللا ؛اسللتخدم املللنهمل الوصللفي ؛مت تصللميم
استبيان؛ومت التوصل إىل النتائمل التالية:ااور الذي ميثلل التلوتر واملخلاطرة كلان تسلسلله األول علن بلاقي االاور-اجتلاه
عينة البحث ملمارسة األنشطة الریاضلية لفلر الصلحة واللرتویح یشلكل نسلبة كبلرية عنلد عينلة البحلث كملا ةهلر أن
ممارسة األنشطة الریاضية أما الفرص اعمالية فيمثل أضع االجتاهات حنو ممارسة تلل األنشطة.

3

 -5دراسة قام بها أبو سالم ( 2009 ):بعنوا  :اجتاهات طالل كلية الرتبية الریاضلية يف جامعلة األقصلى حنلو
العملل هنلة التلدریس والتلدریب هلدفا الدراسلة إىل التعلرف إىل اجتاهلات طلالل حنلو العملل هنلة التلدریس
والتدریب  ،وكانا عينة الدراسلة  95طالبلا وطالبلة ملن كلال اعنسلني  ،ومت اختيلار العينلة القصلدیة  ،حيلث بلغلا
55ملن اللذكور بنسلبة ، 57.9 %و  40ملن اإلنلاع بنسلبة ، 42.1 %ومت اسلتخدام امللنهمل الوصلفي واعتملاد
استبيان من إعداد الباحث  ،وكانا أهم النتائمل أن هناك اجتاها اجيابيا عاما لدى عينة الدراسة حنو مهنة التدریس
 - 1الشارف نعيم ،بوهریرة وليد ،اتجاهات أساترة التربية البدنية نحو العقاب البدني .معهد ریاضة ورقلة. )1125( ،

 - 2منصوري سليمان قيطون خالد ،االتجاهات نحو مادة التربية البدنية والرياضية لدى تالمير المرحلة الثانوية .معهد ریاضة بورقلة)1125( ،
 - 3دراسة أنور حممود رحيم ،اتجاهات بعض طلبة جامعة السليمانية نحو النشاط الرياضي.كلية الرتبية جامعة سليمانية.1115 ،
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وكانا الفروق لصلاح اإلنلاع  ،وكلان اجتلاه اجيلايب للدى عينلة الدراسلة حنلو العملل هنلة التلدریب  ،ومل توجلد فلروق
بني كال اعنسني.

()1

 -6دراسللة قللام بهللا معيللزة لمبللار بعنللوا (:)2111اجتاهللات طلبللة قسللم الرتبيللة البدنيللة والریاضللية حنللو مهنللة
التدریس وهدفا إيل دراسة االجتاه وأنواعه وعالقته بالرتبية البدنية والریاضية حنو مهنة التدریس
وكانللا عينللة الدراسللة مكونللة مللن  211طالللب مللوزعني بالتسللاوي علللي مسللتویني سللنة اوىل وسللنة رابعللة بطریقللة
عشوائية ،اعتمد على مقياس االجتاهات لعنایات زكي یوس وحصل على النتائمل التالية:
 ال توجد فروق بني طلبة قسم تربية البدنية والریاضية للسنة األوىل والرابعة يف االجتاه حنو مهنة التدریس. ال توجد فروق بني طلبة قسم تربية البدنية والریاضية للسنة األوىل والرابعة يف النظرة الشخصية حنو املهنة. ال توج للد ف للروق ب للني طلب للة قس للم تربي للة البدني للة والریاض للية للس للنة األوىل والرابع للة يف النظ للرة للس للمات الشخص لليةللمدرسني.
 ال توجد فروق بني طلبلة قسلم تربيلة البدنيلة والریاضلية للسلنة األوىل والرابعلة يف تقيليم امللدرس الشخصلي لقدراتلهاملهنية.
 ال توجد فروق بني طلبة قسم تربية البدنية والریاضية للسنة األوىل والرابعة يف النظرة إيل مستقبل املهنة. -ال توجد فروق بني طلبة قسم تربية البدنية والریاضية للسنة األوىل والرابعة يف تقييم نظرة اجملتمع حنو املهنة.2

- 1دراسة أبو سامل ،اتجاهات طالب كلية التربية الرياضية نحو العمل بمهنة التدريس والتدريب.جامعة األقصى1117،

 - 2معيزة ملبارك اتجاهات طلبة قسم التربية البدنية والرياضية نحو مهنة التدريس .رسالة مادستير دامعة الجرائر 1002
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 -2مناقشة وتفسير الدراسات السابقة:

من خالل إطالعنا عللى الدراسلات السلابقة نلرى أن نتائجهلا و أفكارهلا متقاربلة حيلث جنلد أن كلل دراسلة ملن
الدراسات السابقة تتشابه مع غريها جموعة من اخلصائط والر من أمهها أهداف الدراسلة والنتلائمل املتوصلل
إليهللا وكللذلل العينللة وطریقللة اختيارهللا وهلللذا كانللا دراسللتنا تشللابه بللاقي الدراسللات ،كوهنللا ركللزت علللى اجتللاه
أسللاتذة الرتبيللة البدنيللة والریاضللية حنللو مهنللة تللدریس حصللة الرتبيللة البدنيللة والریاضللية حسللب متغللري اخلللربة واملؤهللل
العلمللي ،حيللث كانللا للدف علللى التعللرف علللى الفللروق يف االجتاهللات لللدى أسللاتذة الرتبيللة البدنيللة والریاضللية
تبعا ملتغري اخلربة واملؤهل العلمي ،والتعرف علي طبيعة اجتاه أساتذة الرتبية البدنيلة والریاضلية حنلو مهنلة التلدریس
يف املرحللة املتوسلطة وحتدیللد طبيعلة هلذا االجتللاه ،وكلذالل جنلد أوجلله التشلابه ملع الدراسللات السلابقة املتناولللة يف
اختيار العينة وكذلل جندها متشا ة يف نفس اااور واألبعاد املتناولة من جانب االجتاهات.
يف ضوء الدراسات السابقة الر مت عرضها جند أن هنلاك ملن ركلزت عللى جانلب اجتاهلات أسلاتذة الرتبيلة البدنيلة
والریاضية حنو مهنة التدریس  ،فنجد أن :
دراسة معيزة ملبارك دراسة باشي مربوك وبوقطيط علي ودراسلة ابوسلامل ودراسلة أنلور حمملود رحليم جنلدهم ركلزوا عللي
طلبة اعامعة كعينة لدراستهم ،فيملا ركلزت دراسلة منصلوري سلليمان و قيطلون خاللد ،واللر هلدفا عللي التعلرف يف
اجتاهات التلميذ حنو مادة الرتبية البدنية والریاضية .
ومللن خللالل عللر ومناقشللة وحتليللل الدراسللات السللابقة واملشللا ة وجللدنا أن هنللاك دراسللات تللدور حللول موضللوع
االجتاهللات حنللو مللادة الرتبيللة البدنيللة والریاضللية ولقللد اسللتفدنا مللن هللذه الدراسللات يف بنللاء أداة الدراسللة واملتمثلللة يف
مقيللاس اجتاهللات حنللو مهنللة تللدریس مللادة الرتبيللة البدنيللة والریاضللية مللن إعللداد عنایللات زكللي یوس ل والللذي یتضللمن
مخسللة حمللاور ( النظللرة الشخصللية حنللو املهنللة  ،النظللرة إىل السللمات الشخصللية للمللدرس ،تقيلليم املللدرس الشخصللي
لقدراته املهنية  ،مستقبل املهنة  ،نظرة اجملتمع حنو املهنة ).
ومللن هنللا جللاءت فكللرة موضللوع حبثنللا وهللذا مللا جعلنللا نعتمللد علللى هللذه األبعللاد لتحدیللد اجتاهللات أسللاتذة الرتبيللة
البدنية والریاضية حنو مهنة تدریس حصة الرتبيلة البدنيلة والریاضلية وهلده الدراسلة تعتلرب مكمللة لدراسلات السلابقة يف
هللذا اخل للط البحثللي  ،إال أن ه للذه الدارسللة انف للردت عللن ب للاقي الدراسللات بدراس للة اجتاهللات أس للاتذة الرتبيللة البدني للة
والریاضية .
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طرق ومنهجية البحث

الفصل الثالث
 -1المنهج المتبع:

یعللرف املللنهمل "بأنلله الطریقللة الللر یتبعهللا الباحللث يف دراسللة مشللكلة الكتشللاف احلقيقللة"( ،)1و للا أن املوضللوع الللذي
حنن بصدد معاعته یهتم بدراسة اجتاهات أساتذة الرتبية البدنية والریاضية حنو مهنة تدریس الرتبية البدنية والریاضلية
فإن املنهمل املناسب هلذه الدراسة هو املنهمل الوصفي التحليلي.
ویعلرف " حمملد شللفيق" امللنهمل الوصلفي علللى أنله ال یقل عنلد جملرد للع البيانلات واحلقلائق ،بللل یتجله إىل تصللني
هذه احلقائق وتلل البيانات وحتليلها وتفسريها واستخالص داللتها ،وحتدیدها بالصلورة اللر هلي عليهلا كميلا وكيفيلا
دف التوصل إىل نتائمل هنائية ميكن تعميمها(.)2
-2الدراسة االستطالعية:
تكمللن أمهيللة الدراسللة االسللتطالعية يف حماولتنللا للتأكللد مللن اخلصللائط السلليكومرتیة ألدوات الدراسللة ،والوقللوف
علللى ثبللات وصللدق األدوات ،حيللث تتكللون عينللة الدراسللة مللن  21أسللاتذة مللن مرحلللة التعللليم املتوسللط ممللن تنطبللق
عليهم املواصفات وشروا أفراد العينلة األساسلية و قلد مت توزیلع االسلتبيان عللى األسلاتذة وأعيلد نفلس االختبلار بعلد
 25یوم على نفس العينة.
 1-2نتائج الدراسة االستطالعية:
 1-1-2ثبات المقياس:
 1-1-1-2طريقة اإلختبار واعادة اإلختبار:
مت قي للاس الثب للات بطریق للة اإلختب للار وإع للادة اإلختب للار وه للذا حبس للال معام للل اإلرتب للاا بريس للون ( )Rوالنت للائمل
موضحة يف اعدول التايل :
جدول رقم ( )1ميثل معامل ثبات اإلستبيان بطریقة اإلختبار وإعادة اإلختبار.
اإلستبيا

معامل اإلرتباط بيرسو )(R

اتجاهات أساترة التربية البدنية والرياضية

0.95

- 1عخار بوحوش محمد الدنيبات ،طرق البحث العلمي والتحليل االحصائي في المجالت التربوية والنفسية والرياضية .الجرائر:
مدخس الكتب للنشر  1000ص 00
 - 1حممد شفيق ،اإلنسا و المجتمع .اإلسكندریة :د ا  ،2املكتب اعامعي احلدیث ،2778 ،ص .281
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الفصل الثالث
 2-1-1-2طريقة االتساق الداخلي:

جدول رقم ()2ميثل معامل ثبات اإلتساق الداخلي الفا كرومباخ وكانا النتائمل موضحة كالتايل:
االستبيا

معامل االرتباط ألفا كرونباخ

اتجاهات أساترة التربية البدنية والرياضية

1.26

 2-1-2صدق المقياس :
قمن للا حبس للال الص للدق بطریق للة الص للدق ال للذايت وذل للل بإجي للاد اعل لذر الرتبيع للي ملعام للل الثب للات وكان للا النت للائمل
موضحة يف اعدول التايل:
جدول رقم ( )3ميثل صدق األداة
االستبيا

الصدق الراتي

اتجاهات أساترة التربية البدنية والرياضية

0.97

ممللا سللبق یتضللح أن أداة الدراسللة تتمتللع بدرجللة كبللرية مللن الصللدق و الثبللات وميكننللا االعتمللاد عليهللا يف الدراسللة
األساسية.
 -3مجتمع وعينة البحث:
 1-3مجتمع البحث:
ميثل جمتمع البحث يع أساتذة الرتبية البدنية والریاضية الذین یزولون مهنة تدریس مادة الرتبية البدنية والریاضلية يف
مرحلة التعليم املتوسط علي على مستوى مدینة ورقلة ویقدر عددهم  81أستاذ.
 2-3عينة البحث:
اشللتملا عينللة البحللث علللى ( )05أسللتاذ یدرسللون حصللة الرتبيللة البدنيللة والریاضللية  ،حيللث مت اختيللارهن بطریقللة
عشوائية.
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الفصل الثالث
 3-3خصائص العينة حسب استمارة المعلومات:
خصائط عينة البحث حسب إستمارة املعلومات من اإلستبيان.
جدول رقم ( )4ميثل اخلربة .
الخبرة

التكرار

النسبة المئوية

أقل من  15سنوات

00

% 36

من  15إلى  11سنوات

19

% 00

من  10إلى  15سنة

03

% 26

اكبر من  15سنة

01

% 20

المجموع

51

%011

جدول رقم ( )5ميثل املؤهل العلمي .
المؤهل العلمي

التكرار

النسبة المئوية

ليسانس

34

% 68

ماستر

02

% 32

المجموع

50

%011

 -4حدود الدراسة:
 1-4المجال المكاني:
أجریا الدراسة على مستوى متوسطات مدینة ورقلة .
 2-4المجال الزماني:
مت تطبيق أدوات الدراسة يف الفرتة املمتدة بني 15مارس إىل  21أفریل 1129.
 3-4المجال البشري:
ویتحدد يف هذه الدراسة أفراد العينة والبال عددهم  51أستاذ ممن یدرسون مادة الرتبية البدنية والریاضية .
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الفصل الثالث
 -5أدوات جمع البيانات :

مت االعتماد علي مقياس االجتاهات حنو مهنلة تلدریس ملادة الرتبيلة البدنيلة والریاضلية ملن أعلداد لعنيلات زكلي یوسل
حيللث یتكللون مللن  11عبللارة مقسللمة ايل مخللس حمللاور(النظللرة الشخصللية حنللو املهنللة ،النظللرة ايل السللمات الشخصللية
للمللدرس ،تقيلليم املللدرس الشخصللي لقدراتلله املهنيللة ،مسللتقبل املهنللة ،نظللرة اجملتمللع حنللو املهنللة) ،صللمما شللكل
االستجابات على املقياس على أساس طریقة ليكرت ذو ثالع مستویات(أوفق،احلياد،الأوفق)(.امللحق رقم )12
وقد أخضعا الصورة األصلية للمقياس للعدید من اإلجراءات دف التحقق من مدى مالئمة فقراته لبيئلة العينلة
احلالية وبعد حذف العبارة رقم  9والعبارة رقم  21من املقياس األصلي ألهنلا ال توافلق دراسلتنا احلاليلة وبعلد اكتملال
أجلراء بدراسللة االسللتطالعية حيللث مت حسللال اخلصللائط السلليكومرتیة ألداة الدراسللة مت حللذف العبللارات (،9 ،1
)8نظرا الن معامل ثبات هذه العبلارات كلان ضلعيفا ،فأصلبح املقيلاس یتلأل ملن ( )19عبلارة موزعلة عللى مخسلة
أبع للاد(النظ للرة الشخص للية حن للو املهن للة ،النظ للرة ايل الس للمات الشخص للية للم للدرس ،تقي لليم امل للدرس الشخص للي لقدرات لله
املهنية ،مستقبل املهنة ،نظرة اجملتمع حنو املهنة) ،وةهر االستبيان كما هو مبني يف اعدول التايل:
جدول رقم( )2یوضح أبعاد االستبيان.
األبعاد
النظرة الشخصية نحو
المهنة
النظرة الي السمات

العبارات السالبة

العبارات موجبة
51-50-51-54

57 -50

عدد العبارات
51

41 -41

-44-45-50 -50-53
40 - 47- 40

45

07 -00-04-05-40-40
03-01-00-01

43

44

مستقبل المهنة

75-00

74 -00

51

نظرة المجتمع نحو المهنة

77 -70

73-71-70-71

51

05

43

73

الشخصية للمدرس
تقييم المدرس الشخصي
لقدراته المهنية

المجموع

یطبللق االسللتبيان علللى أسللاتذة الرتبيللة البدنيللة والریاضللية حبي لث یقللوم كللل مبحللوع بوضللع عالمللة ( (xيف اإلجابللة
املناسبة وهذا بإتباع مقياس متلدرج ملن 5مسلتویات هلي( :موافلق بدرجلة كبلرية -موافلق – مل أكلون رأى– أعلار
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الفصل الثالث

– أع للار بدرج للة كب للرية) ،وذل للل بإعط للاء ال للدرجات ( )2 ,1 ,1 ,1 ,5عل للى الرتتي للب م للع مس للتویات اإلجاب للة
(موافللق بدرجللة كبللرية -موافللق – مل أكللون رأى– أعللار

– أعللار بدرجللة كبللرية) ،ولقللد مت الللتأكد مللن ثبللات

وصدق االستبيان يف الدراسة االستطالعية .
الجدول رقم ( )2ميثل طبيعة االجتاهات حسب جمال املتوسط احلسايب املوضح كما یلي:
مجال المتوسط الحسابي

طبيعة االتجاهات

من  1إلى 3

سلبية

من  3إلى 5

ايجابية

-6أساليب التحليل اإلحصائي :
 التكرار والنسبة املئویة. املتوسط احلسايب. االحنراف املعياري. معامل اإلرتباا بريسون ).(R طریقة اإلتساق الداخلي ألفا كرونباخ. أسلول التحليل التباین األحادي.بعل للد ل للع البيانل للات عل للن طریل للق إجابل للات عينل للة الدراسل للة مث معاعتهل للا بإسل للتخدام الربنل للاممل اإلحصل للائي احلزمل للة
اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSالنسخة .40
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الفصل الرابع

عرض وتحليل ومناقشة
وتفسير النتائج

 -2عر

وتحليل نتائج الدراسة

 -1مناقشة وتفسير النتائج
 -3اإلستنتاج العام
توصيات واقتراحات

عرض تحليل ومناقشة نتائج الدراسة

الفصل الرابع

-1عرض وتحليل نتائج الدراسة حسب الفرضيات :
 1-1عرض وتحليل نتائج الفرضية األولى :
'' توجد اتجاهات ايجابية لدى أساترة التربية البدنية و الرياضية نحو مهنة التدريس مادة التربية البدنية
والرياضية ''
لقد إستخدمنا املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لوصل درجلات العينلة ككلل عللى اإلسلتبيان وهلذا ملا
یوضحه اعدول التايل:
الجدول رقم ( )0یوضح املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعياریة ألبعاد اإلستبيان .
األبعاد

اإلنح ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للراف المتوس ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للط
المعياري

الرتبة

الطبيعة

الحسابي

النظرة الشخصية نحو المهنة

0.41

4.26

11

إيجابية

النظرة الي السمات الشخصية للمدرس

1.43

3.60

04

إيجابية

تقييم المدرس الشخصي لقدراته

0.38

3.80

03

إيجابية

المهنية
مستقبل المهنة

0.65

3.47

15

إيجابية

نظرة المجتمع نحو المهنة

0.71

3.84

12

إيجابية

المقياس ككل

0.33

3.79

إيجابية

یتبللني مللن اعللدول أعللاله أن املتوسللط احلسللايب العللام عميللع االلاور قللدر ل  )1.97(:وكللان ذو طبيعللة موجبللة
وهلذا مللا أكدتله نتللائمل اغللب االلاور ،حيللث أن بعلد النظللرة الشخصلية حنللو املهنلة جللاء يف املرتبلة األوىل توسللط حسللايب
قللدره( )4.26ذو طبيعللة اجيابيللة ،وجنللد أیضللا أن بعللد نظللرة اجملتمللع حنللو املهنللة ميثللل املرتبللة الثانيللة توسللط حسللايب قللدره
( )3.84ذو طبيعللة اجيابيللة أیضللا،أما بعللد تقيلليم املللدرس الشخصللي لقدراتلله املهنيللة جللاء يف املرتبللة الثالثللة توسللط حسللايب
یقللدر ل( )3.80ذو طبيعللة اجيابيللة  ،أمللا بعللد النظللرة ايل السللمات الشخصللية للمللدرس جللاء يف املرتبللة الرابعللة توسللط
حسللايب قللدره ( )3.60وطبيعتلله اجيابيللة كللذلل ،أمللا بعللد مسللتقبل املهنللة جللاء يف املرتبللة اخلامسللة توسللط حسللايب قللدره
( )3.47بطبيعللة اجيابيللة ،ومنلله نسللتنمل أن أهللم اجتللاه هللو النظللرة الشخصللية حنللو املهنللة لسأسللاتذة وهللذا مللا تأكللد مللن
خالل إجابلة جلل األسلاتذة ملن حيلث اجتلاههم حنلو مهنلة تلدریس امللادة إذا إن اغللب اإلجابلة جلاءت اكلرب ملن 1
الر حتدد طبيعة االجتاه.
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الجدول رقم ( )9یوضح املتوسطات احلسابية و االحنرافات املعياریة لعبارات لبعد النظرة الشخصية حنو املهنة.
المتوسل ل ل ل اإلنحل ل للرا

العب ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للارات

ط

ا الرقم

الحس ل ل ل للا المعيل ل ل للار
بي
شعوري بالرضي عن مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية يعوض ما

10

16
13

4.50

ي
0.54

12

إيجابية

يستوحيه عملي كمدرس من مشقا وصعاب
لو تتاح لي فرصة تر مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية لمهنة

3.64

1.00
5

أخرى لفعلت لك فورا
فرضت علي مهنة التدريس رغما عني

4.26

0.72

مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية رفيعة ال تقل عن أي مهنة

4.62

0.49

14

أخرى

15
12

ف

الرتبة

الطبيعة

مهنتي كمدرس التربية البدنية والرياضية مصدرا لسعادتي

4.26

0.82

أشعر بأ العطل السنوية المتاحة لمهنة تدريس التربية والرياضية

4.32

0.71

ستخفف من أعبائها

المتوسط العام

4.26

16
14
11
15
13

0.41

إيجابية

إيجابية
إيجابية

إيجابية
إيجابية

إيجابية

یظهر من خلالل اعلدول السلابق أن املتوسلط احلاسلي العلام لعبلارات معيلار النظلرة الشخصلية حنلو املهنلة یقلدر
ل )4.26( :وكانا طبيعته إجيابية  ،وهذا ما تكده جلل العبارات،حيلث جلاءت العبلارات (،11, 15 ،11،12
 )15يف املراتب اخلملس األوىل عللى الرتتيلب توسلطات حسلابية قلدرت ل،4.26 ,1.11 ،1.51 ،1.51(:
 )4.26وكللل ذات طبيعللة إجيابيللة ،بينمللا كانللا العبللارة ( ) 11يف املرتبللة السادسللة يف هللذا البعللد
یقدر ب ل ( )3.64وكانا طبيعتها إجيابية أیضا.

62

توسللط حسللايب

عرض تحليل ومناقشة نتائج الدراسة

الفصل الرابع

الج للدول رق للم ( )01یوض للح املتوس للطات احلس للابية و اإلحنراف للات املعياری للة لع لربات البع للد الث للاين اخل للاص ب للالنظرة إىل

السمات الشخصية للمدرس .
الرقم

10

16

13

العب ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للارات
بيت الشعر الري يقول ":قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم

من يختار مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية يعاني عادة من

12
10

4.24

0.74
13

الشعور بالنقص
يحاول مدرس التربية البدنية والرياضية أ يعوض نقصه

3.90

0.88
15

بالسيطرة على تالميره
4.30

إيجابية

إيجابية

إيجابية

0.58

غيرهم

إيجابية

16
4.46

0.76
10

التربية البدنية والرياضية
أشعر أ التالمير قليال ما يحترمو مدرسيهم في التربية البدنية

12

3.26

1.24

أ يكو رسول "مازال يعتقد فيه التالمير حتى اآل

إ ا فشل شخص في مهنة فمن السهل أ يصبح مدرسا لمادة
15

الحسابي

المعياري

12

كثيرا ما يحس مدرسوا التربية البدنية والرياضية أنهم اقل من
14

المتوسط

اإلنحراف

الرتبة

الطبيعة

4.06

1.07
14

والرياضية
المدرس كالشمعة الري يحترق ليضئ على اآلخرين

1.50

0.50

إ ا رأيت شخصا من استشارته فغالبا ما يكو مدرسا في

3.60

0.94

01

12

التربي البدنية والرياضية

60

إيجابية

إيجابية

سلبية
إيجابية

عرض تحليل ومناقشة نتائج الدراسة

الفصل الرابع
يتعود مدرس التربية البدنية والرياضية علي السيطرة على أفراد
19

01

3.08

1.19
10

أسراته و أصدقائه
أي شخص يمكن أ يكو مدرسا للتربية البدنية والرياضية

المتوسط العام

2.06

1.30

3.60

0.43

19

إيجابية

سلبية
إيجابية

یظهر من خالل اعدول السابق أن املتوسلط احلسلايب العلام لعبلارات معيلار النظلرة إىل السلمات الشخصلية للملدرس
ل )3.60(:وكان للا طبيعت لله إجيابي للة وه للذا م للا أكدت لله اغل للب العب للارة ،حي للث ج للاءت العب للارات () 11 ،11 ،15
املراتب الثالع األوىل توسطات حسابية قدرت ل ، )1.11 ،1.11 ،1.15(:و كانلا العبلارات (،11 ،15
) 18باملرات ل للب (  ) 15 ,15 ,11عل ل للى الرتتي ل للب توس ل للطات حس ل للابية تق ل للدر ل)1.51 ،1.71، 1.15( :
،وج ل ل للاءت العب ل ل للارة ( )17, 12عل ل ل لى الرتتي ل ل للب باملرات ل ل للب (  )18 , 19توس ل ل للط حس ل ل للايب یق ل ل للدر ب ل ل ل ل,3.26( :
)3.08وكللل هللذه العبللارة كانللا ذات طبيعللة إيجابيللة ،أم العبللارتني رقللم ( )19 ،21فكانللا يف املرتللب ()21 ،17
توسطات حسابية قدر ل  )2.51 ،1.15(:فكانتا ذات طبيعة سلبية.
الجللدول رقللم ( )00یوضللح املتوسللطات احلسللابية واالحنرافللات املعياریللة لع لربات بعللد تقيلليم املللدرس الشخصللي لقدراتلله

املهنية.
اإلنحرا
الرقم

العب ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للارات

المتوسط

ف

الحسابي

المعيار

الرتبة

الطبيعة

ي
10
16

13
14

تتطلب مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية جهد يفوق طاقتي

2.96

1.02

ال أعتقد أ تدريس التربية البدنية والرياضية للتالمير يسبب

3.72

1.19

لي الكثير من اإلزعاج
أعتقد إنني من النوع الصبور الري تتطلبه مهنة تدريس التربية

4.10

0.73

البدنية والرياضية
ال اعتقد أ شقاوة التالمير تسبب لي ضيقا أو إزعاج

69

3.82

1.08

11
10

16
10

سلبية
إيجابية

إيجابية

إيجابية

الفصل الرابع
15

12

12

عرض تحليل ومناقشة نتائج الدراسة

تغمرني السعادة كمدرس للتربية البدنية والرياضية بمجرد أ

4.42

0.64

أجد نفسي وسط تالميري
مهما واجهتني مشكالت في تدريس التربية البدنية والرياضية

4.62

0.49

فإنني أشعر أ عندي القدرة للتغلب عليها
أرحب بمهنة تدريس التربية البدنية والرياضية بالرغم من

4.36

0.77

األعمال اإلضافية التي تلقى على عاتق المدرس

12

11

14

إيجابية

إيجابية

إيجابية

10

مهنة التدريس تتطلب أ أضل طالب علم طول حياتي

4.38

0.77

03

إيجابية

19

ال يزعجني أ أتعرض لسخافة التالمير

3.24

1.27

11

إيجابية

01

أشعر أ تعاملي مع مدير المؤسسة التي اعمل به أمر سهل

4.14

0.83

15

إيجابية

ال أعتقد أ األعباء اإلضافية التي أكلف بها فوق عملي

3.80

1.06

00

كمدرس التربية والرياضية سوف تسبب لي ضيقا و إزعاجا

المتوسط العام

3.80

10

0.38

إيجابية

إيجابية

یظهللر مللن خللالل اعللدول السللابق أن املتوسللط احلسللايب العللام لعبللارات معيللار تقيلليم املللدرس الشخصللي لقدراتلله
املهنية ب ل ( )3.80وقلد ذو طبيعلة إجيابيلة  ،حيلث جلاءت العبلارة (  )19 ,18 ,15 ,15يف املراتلب األربعلة األوىل
توسللط حسللايب قللدر ل )1.15 ,1.81 ,1.11 ,1.51(:وكان لا كللل ذات طبيعللة إجيابيللة  ،و كانللا العبللارات
( )17 ،11 ,22 ,11 ,11 ,21علللى الرتتي للب ( )21،17, 18 ,19 ,15 ,15توسللطات حس للابية تق للدر
ل)1.11،1.91 ,1.81 ,1.81 ,1.21 ,1.21(:وكل هذه العبارة كانا ذات طبيعلة إجيابيلة  ،بينملا جلاءت
العبللارة ( )12يف املرتبللة( )22توسللط حسللايب یقللدر ل)1.75( :وكانللا ذات طبيعللة سللبية ألهنللا كانللا اقللل مللن
املقياس اادد لطبيعة االجتاه وهو .1
الجدول رقم ( )06یوضح املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعياریة لعربات البعد مستقبل املهنة.
ا

الرقم

العب ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للارات

 10ال رجاء في النهوض بمهنة تدريس التربية البدني

المتوسط

اإلنحراف

الحسابي

المعياري

3.10
31

1.46

الرتبة
13

الطبيعة
إيجابية

عرض تحليل ومناقشة نتائج الدراسة

الفصل الرابع
والرياضية
16

13

مستقبل مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية في رأي ال

4.46

0.64

12

تقل شانا من مستقبل المهن األخرى
أشعر باأللم كلما تركرت أ نظام ترقية مدرس التربية

1.80

1.08

14

البدنية والرياضية ال يزال متخلفا بالنسبة لباقي المهن

 14ال يضايقني أ يصبح تالميري في مركز أفضل مني
المتوسط العام

4.52

0.50

3.47

0.65

11

إيجابية

سلبية

إيجابية
إيجابية

یظهر من خالل اعدول السابق أن املتوسط العام لعبارات معيلار مسلتقبل املهنلة كلان یقلدر ل  )3.47(:واحنلراف
معي للاري یق للدر ل )0.65( :بطبي للة إجابي للة  ،حي للث ج للاءت العب للارات ( )12 ،11 ,11يف املرات للب األوىل عل للى
الرتتيب توسطات حسلابية تقلدر ل )1.21 ،1.15 ,1.51( :وكانلا ذات طبيعلة إجيابيلة  ،بينملا كانلا العبلارة
( )11يف املرتبة األخرية توسط حسايب یقدر ب ل )2.81( :بطبيعة سلبية.
الجدول رقم ( )13یوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياریة لعربات البعد نظرة اجملتمع حنو املهنة.
المتوسل ل ل ل االنح للراف

العب ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للارات

ط

ا الرقم

المعياري

الرتبة

الطبيعة

الحس ل ل ل للا
بي
أحس بالفخر عندما يعرف اآلخرو إنني مدرسا للتربية البدنية

10

16

13

14

4.50

0.73
10

والرياضية
أعتقد أ مجتمعنا ينظر إلى مدرس التربية البدنية والرياضية نظرة

4.06

0.73
13

احترام و تقدير
أشعر أ مجتمعنا ال ينظر لمهنة تدريس التربية البدنية والرياضية

3.02

1.16
12

بنفس االحترام والتقدير الري ينظر به للمهن األخرى
أحس بالحرج إ ا ما عرف احد أنني مدرسا للتربية البدنية والرياضية

30

4.28

0.83

16

إيجابية

إيجابية

إيجابية

إيجابية

عرض تحليل ومناقشة نتائج الدراسة

الفصل الرابع
ربما كانت نظرة المجتمع لمدرس التربية البدنية والرياضية على أنه
15

3.54

إيجابية

1.21

اقل من غيره في مهن أخرى ترجع إلى انه في النهاية ال يتعامل إال

15

مع مجموعة من التالمير
مهما ترقيت في مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية فسينظر
12

3.68

1.25
14

المجتمع لي نظرة اقل من زمالئي في المهن األخرى

المتوسط العام

3.84

إيجابية

إيجابية

0.71

یظه للر م للن خ للالل اع للدول الس للابق أن املتوس للط الع للام لعب للارات معي للار نظ للرة اجملتم للع حن للو املهن للة ك للان یق للدر
ل )3.84(:بطبيعة إجيابية وهذا ما أكدته نتائمل يع العبارات ،حيلث جلاءت العبلارات ( )11 ,12عللي املراتلب
( )11 ,12على الرتتيب توسلطات حسلابية تقلدر ل  )1.18 ,1.51 (:وكانلا العبلارات ( ,15 , 15,11
 )11على الرتتيب يف املراتلب ( )15, 15 ,11 ,11توسلطات حسلابية قلدرت ل ,1.51 ,1.58 ,1.15(:
) 1.11وكل العبارات كانا ذات طبيعة إجيابية.
 2-1عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية:
" توجد فروق ات داللة إحصائية في اتجاهات أساترة التربية البدنية والرياضية نحو مهنة تدريس
التربة البدنية والرياضية تعزى لمتغير الخبرة" عند مستوى داللة )(0.05

استخدمنا أسللول حتليلل التبلاین األحلادي (ف) ملن أجلل معرفلة ملدى وجلود فروقلات يف إجابلات أفلراد العينلة
تبعا ملتغري اخلربة وكانا النتائمل ممثلة يف اعدول التايل:
الجدول رقم( )04ميثل قيمة (ت) حلسال الفروق يف اجتاهات أساتذة الرتبية البدنية والریاضلية حنلو مهنلة التلدریس
تبعا ملتغري اخلربة لكل األبعاد.
الخبرة

العينة

أقل من  15سنوات
من  15الى  11سنوات

00
19

من  10الى  15سنة

03

اكبر من  15سنة

01

درجة الحرية

قيمة  Fالمجدولة

28.1

3

36

قيمة F

المحسوبة
1.32

مستوى الداللة
68.6
غير دالة

عرض تحليل ومناقشة نتائج الدراسة

الفصل الرابع

من خالل بيانات اعدول أعاله یتضح إن قيمة(  ) Fاجملدولة اكرب من قيمة ( )Fااسوبة فإننلا نقبلل الفلر
الص للفري القائ للل ال توج للد ف للروق ذات دالل للة إحص للائية ف للي اجتاه للات أس للاتذة الرتبي للة البدني للة والریاض للية حن للو مهن للة
التللدریس تعللزى ملتغللري اخلللربة ونفللر الفللر البللدیل القائللل توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية فللي اجتاهللات أسللاتذة
الرتبيللة البدنيللة والریاضللية حنللو مهنللة التللدریس تعللزى ملتغللري اخلللربة بالنسللبة ألبعللاد االسللتبيان ككللل وعنللد معاینللة قيمللة
مس للتوى الدالل للة ( )1.95وه للي غ للري دال للة عن للد مس للتوى دالل للة ( ،)1.15وبالت للايل ال توج للد ف للروق ذات دالل للة
إحص للائية ف للي اجتاه للات أس للاتذة الرتبي للة البدني للة والریاض للية حن للو مهن للة الت للدریس تع للزى ملتغ للري اخل للربة بالنس للبة ألبع للاد
االستبيان ككل.

الجدول رقم( )05ميثل قيمة (ف) حلسال الفروق يف اجتاهات أساتذة الرتبية البدنية والریاضية حنلو مهنلة التلدریس
تبعا ملتغري اخلربة لبعد النظرة الشخصية حنو املهنة
الخبرة

العينة

أقل من  15سنوات
من  15الى  11سنوات

00
19

من  10الى  15سنة

03

اكبر من  15سنة

01

قيمة  Fالمجدولة

درجة الحرية

28.1

3

قيمة F

المحسوبة
68.6

مستوى الداللة
6846
غير دالة

من خالل بيانات اعدول أعاله یتضح إن قيمة(  ) Fاجملدولة اكرب من قيمة ( )Fااسوبة فإننلا نقبلل الفلر
الصفري القائل ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات أساتذة الرتبية البدنيلة والریاضلية حنلو مهنلة التلدریس
تعلزى ملتغلري اخللربة بالنسلبة لبعلد النظلرة الشخصلية حنلو املهنلة ونفلر الفلر البلدیل القائلل توجلد فلروق ذات داللللة
إحصللائية يف اجتاهللات أسللاتذة الرتبيللة البدنيللة والریاضللية حنللو مهنللة التللدریس تعللزى ملتغللري اخلللربة بالنسللبة لبعللد النظللرة
الشخصية حنلو املهنلة  ،وعنلد معاینلة قيملة مسلتوى الدالللة ( )1.15وهلي غلري داللة عنلد مسلتوى دالللة (،)1.15
وبالتايل ال توجلد فلروق ذات دالللة إحصلائية يف اجتاهلات أسلاتذة الرتبيلة البدنيلة والریاضلية حنلو مهنلة التلدریس تعلزى
ملتغري اخلربة بالنسبة لبعد النظرة الشخصية حنو املهنة.
33

عرض تحليل ومناقشة نتائج الدراسة

الفصل الرابع

الجدول رقم( )02ميثل قيمة (ف) حلسال الفروق يف اجتاهات أساتذة الرتبية البدنية والریاضية حنلو مهنلة التلدریس
تبعا ملتغري اخلربة لبعد النظرة إىل السمات الشخصية للمدرس.
الخبرة

العينة

درجة الحرية

أقل من  15سنوات
من  15الى  11سنوات

00
19

3

من  10الى  15سنة

03

اكبر من  15سنة

01

قيمة  Fالمجدولة

28.1

قيمة F

المحسوبة
68.6

مستوى الداللة
6844
غير دالة

من خالل بيانات اعدول أعاله یتضح إن قيمة(  ) Fاجملدولة اكرب من قيمة ( )Fااسوبة فإننلا نقبلل الفلر
الصفري القائل ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات أساتذة الرتبية البدنيلة والریاضلية حنلو مهنلة التلدریس
تعزى ملتغري اخللربة بالنسلبة لبعلد النظلرة إىل السلمات الشخصلية للملدرس ونفلر الفلر البلدیل القائلل توجلد فلروق
ذات داللة إحصائية يف اجتاهات أساتذة الرتبية البدنية والریاضية حنو مهنة التدریس تعلزى ملتغلري اخللربة بالنسلبة لبعلد
النظرة إىل السمات الشخصية للمدرس  ،وعند معاینة قيمة مستوى الداللة ( )1.11وهلي غلري داللة عنلد مسلتوى
داللة ( ،)1.15وبالتايل ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات أساتذة الرتبية البدنية والریاضية حنلو مهنلة
التدریس تعزى ملتغري اخلربة بالنسبة لبعد النظرة إىل السمات الشخصية للمدرس.
الجدول رقم( )02ميثل قيمة (ف) حلسال الفروق يف اجتاهات أساتذة الرتبية البدنية والریاضية حنلو مهنلة التلدریس
تبعا ملتغري اخلربة للبعد تقييم املدرس الشخصي لقدراته املهنية.
الخبرة

العينة

درجة الحرية

أقل من  15سنوات
من  15الى  11سنوات

00
19

3

من  10الى  15سنة

03

اكبر من  15سنة

01

قيمة  Fالمجدولة

28.1

قيمة F

المحسوبة
1856

مستوى الداللة
6822
غير دالة

من خالل بيانات اعدول أعاله یتضح إن قيمة(  ) Fاجملدولة اكرب من قيمة ( )Fااسوبة فإننلا نقبلل الفلر
الصفري القائل ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات أساتذة الرتبية البدنيلة والریاضلية حنلو مهنلة التلدریس
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تعزى ملتغري اخلربة بالنسبة لبعد تقييم املدرس الشخصي لقدراته املهنية ونفر الفر البلدیل القائلل ال توجلد فلروق
ذات داللة إحصائية يف اجتاهات أساتذة الرتبية البدنية والریاضية حنو مهنة التدریس تعلزى ملتغلري اخللربة بالنسلبة لبعلد
تقييم املدرس الشخصي لقدراته املهنية  ،وعند معاینلة قيملة مسلتوى الدالللة ( )1.11وهلي غلري داللة عنلد مسلتوى
داللة ( ،)1.15وبالتايل ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات أساتذة الرتبية البدنية والریاضية حنلو مهنلة
التدریس تعزى ملتغري اخلربة بالنسبة لبعد تقييم املدرس الشخصي لقدراته املهنية

الج للدول رق للم ( )00ميث للل قيم للة (ف) حلس للال الف للروق يف اجتاه للات أس للاتذة الرتبي للة البدني للة والریاض للية حن للو مهن للة
التدریس تبعا ملتغري اخلربة للبعد مستقبل املهنة.
الخبرة

العينة

درجة الحرية

أقل من  15سنوات
من  15الى  11سنوات

00
19

3

من  10الى  15سنة

03

اكبر من  15سنة

01

قيمة  Fالمجدولة

28.1

قيمة F

المحسوبة
28.6

مستوى الداللة
6864
دالة

من خالل بيانلات اعلدول أعلاله یتضلح إن قيملة(  ) Fاجملدوللة أصلغر ملن قيملة ( )Fااسلوبة فإننلا نلرفت الفلر
الصفري القائل ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات أساتذة الرتبية البدنيلة والریاضلية حنلو مهنلة التلدریس
تعللزى ملتغللري اخلللربة بالنسللبة لبعللد مسللتقبل املهنللة ونقبللل الفللر البللدیل القائللل توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية يف
اجتاهات أساتذة الرتبية البدنيلة والریاضلية حنلو مهنلة التلدریس تعلزى ملتغلري اخللربة بالنسلبة لبعلد مسلتقبل املهنلة  ،وعنلد
معاینللة قيمللة مسللتوى الداللللة ( )1.11وهللي دالللة عنللد مسللتوى داللللة ( ،)1.15وبالتللايل توجللد فللروق ذات داللللة
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إحصللائية يف اجتاهللات أسللاتذة الرتبيللة البدنيللة والریاضللية حنللو مهنللة التللدریس تعللزى ملتغللري اخلللربة بالنسللبة لبعللد مسللتقبل
املهنة.
الج للدول رق للم ( )09ميث للل قيم للة (ف) حلس للال الف للروق يف اجتاه للات أس للاتذة الرتبي للة البدني للة والریاض للية حن للو مهن للة
التدریس تبعا ملتغري اخلربة للبعد نظرة اجملتمع حنو املهنة.
الخبرة

العينة

درجة الحرية

أقل من  15سنوات
من  15الى  11سنوات

00
19

3

من  10الى  15سنة

03

اكبر من  15سنة

01

قيمة  Fالمجدولة

28.1

قيمة F

المحسوبة
68..

مستوى الداللة
6856
غير دالة

مللن خللالل بيانللات اعللدول أعللاله یتضللح إن قيمللة(  ) Fاجملدولللة اكللرب مللن قيمللة ( )Fااسللوبة فإننللا نقبللل
الفر الصفري القائل ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهلات أسلاتذة الرتبيلة البدنيلة والریاضلية حنلو مهنلة
التللدریس تعللزى ملتغللري اخلللربة بالنسللبة لبعللد نظللرة اجملتمللع حنللو املهنللة ونفللر الفللر البللدیل القائللل توجللد فللروق ذات
داللة إحصائية يف اجتاهات أساتذة الرتبية البدنية والریاضية حنو مهنلة التلدریس تعلزى ملتغلري اخللربة بالنسلبة لبعلد نظلرة
اجملتمللع حنللو املهنللة  ،وعنللد معاینللة قيمللة مسللتوى الداللللة ( )1.51وهللي غللري دالللة عنللد مسللتوى داللللة (،)1.15
وبالتايل ال توجلد فلروق ذات دالللة إحصلائية يف اجتاهلات أسلاتذة الرتبيلة البدنيلة والریاضلية حنلو مهنلة التلدریس تعلزى
ملتغري اخلربة بالنسبة لبعد نظرة اجملتمع حنو املهنة.
 3-1عرض وتحليل نتائج الفرضية الثالثة:
" توجد فروق ات داللة إحصائية في اتجاهات أساترة التربية البدنية والرياضية نحو مهنة تدريس
مادة التربية البدنية والرياضية تعزى لمتغير المؤهل العلمي " عند مستوى داللة )(0.05

استخدمنا أسللول حتليلل التبلاین األحلادي (ف) ملن أجلل معرفلة ملدى وجلود فروقلات يف إجابلات أفلراد العينلة
تبعا ملتغري املؤهل العلمي وكانا النتائمل ممثلة يف اعدول التايل:
الج للدول رق للم ( )61ميث للل قيم للة (ف) حلس للال الف للروق يف اجتاه للات أس للاتذة الرتبي للة البدني للة والریاض للية حن للو مهن للة
التدریس تبعا ملتغري املؤهل العلمي تبعا ملتغري املستوى الدراسي لكل األبعاد.
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العينة

ليسانس

34

ماستر

02

درجة الحرية

قيمة Fالمجدولة

قيمة F

4.14

3.44

0

المحسوبة

مستوى الداللة
1.12
غير دالة

من خالل بيانات اعدول أعاله یتضح إن قيمة(  ) Fاجملدولة اكرب من قيمة ( )Fااسوبة فإننلا نقبلل الفلر
الصفري القائل ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات أساتذة الرتبية البدنيلة والریاضلية حنلو مهنلة التلدریس
تعللزى ملتغللري اخلللربة بالنسللبة لبع لد املسللتوى الدراسللي لكللل األبعللاد ونفللر الفللر البللدیل القائللل توجللد فللروق ذات
داللللة إحصللائية يف اجتاهللات أسللاتذة الرتبيللة البدنيللة والریاضللية حنللو مهنللة التللدریس تعللزى ملتغللري اخلللربة بالنسللبة لبعللد
املسللتوى الدراسللي لكللل األبعللاد  ،وعنللد معاینللة قيمللة مسللتوى الداللللة ( )1.19وهللي غللري دالللة عنللد مسللتوى داللللة
( ،)1.15وبالتللايل ال توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية يف اجتاهللات أس للاتذة الرتبيللة البدنيللة والریاضللية حن للو مهنللة
التدریس تعزى ملتغري اخلربة بالنسبة لبعد املستوى الدراسي لكل األبعاد.
الج للدول رق للم( )60ميث للل قيم للة (ف) حلس للال الف للروق يف اجتاه للات أس للاتذة الرتبيل لة البدني للة والریاض للية حن للو مهن للة
التدریس تبعا ملتغري املؤهل العلمي للبعد النظرة الشخصية حنوى املهنة.
المستوى
الدراسي

العينة

ليسانس

34

ماستر

02

درجة الحرية

قيمة Fالمجدولة

0

4.14

قيمة F

المحسوبة
1.115

مستوى الداللة
1.94
غير دالة

مللن خللالل بيانللات اعللدول أعللاله یتضللح أن قيمللة(  ) Fاجملدولللة اكللرب مللن قيمللة ( )Fااس للوبة فإننللا نقبللل
الفر الصفري القائل ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهلات أسلاتذة الرتبيلة البدنيلة والریاضلية حنلو مهنلة
التدریس تعلزى ملتغلري اخللربة بالنسلبة لبعلد النظلرة الشخصلية حنلوى املهنلة ونفلر الفلر البلدیل القائلل توجلد فلروق
ذات داللة إحصائية يف اجتاهات أساتذة الرتبية البدنية والریاضية حنو مهنة التدریس تعلزى ملتغلري اخللربة بالنسلبة لبعلد
النظللرة الشخصللية حنللوى املهنللة  ،وعنللد معاینللة قيمللة مسللتوى الداللللة ( )1.71وهللي غللري دالللة عنللد مسللتوى داللللة
( ،)1.15وبالتللايل ال توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية يف اجتاهللات أس للاتذة الرتبيللة البدنيللة والریاضللية حن للو مهنللة
التدریس تعزى ملتغري اخلربة بالنسبة لبعد النظرة الشخصية حنوى املهنة.
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الج للدول رق للم ( )66ميث للل قيم للة (ف) حلس للال الف للروق يف اجتاه للات أس للاتذة الرتبي للة البدني للة والریاض للية حن للو مهن للة
التدریس تبعا ملتغري املؤهل العلمي للبعد النظرة إىل السمات الشخصية للمدرس.
المستوى
الدراسي

العينة

ليسانس

34

ماستر

02

درجة الحرية

قيمة Fالمجدولة

0

قيمة F

المحسوبة
5.90

4.14

مستوى الداللة
1.10
دالة

مللن خللالل بيانللات اعللدول أعللاله یتضللح إن قيمللة(  ) Fاجملدولللة أصللغر مللن قيمللة ( )Fااسللوبة فإننللا نللرفت
الفر الصفري القائل ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهلات أسلاتذة الرتبيلة البدنيلة والریاضلية حنلو مهنلة
التدریس تعزى ملتغري اخلربة بالنسبة لبعد النظرة إىل السمات الشخصية للمدرس ونقبل الفر البدیل القائلل توجلد
ف للروق ذات دالل للة إحص للائية يف اجتاه للات أس للاتذة الرتبي للة البدني للة والریاض للية حن للو مهن للة الت للدریس تع للزى ملتغ للري اخل للربة
بالنسبة لبعد النظرة اىل السمات الشخصية للمدرس  ،وعند معاینة قيمة مستوى الدالللة ( )1.12وهلي داللة عنلد
مستوى داللة ( ،)1.15وبالتايل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات أساتذة الرتبية البدنية والریاضلية حنلو
مهنة التدریس تعزى ملتغري اخلربة بالنسبة لبعد النظرة إىل السمات الشخصية للمدرس.
الج للدول رق للم( :)63ميث للل قيم للة (ف) حلس للال الف للروق يف اجتاه للات أس للاتذة الرتبي للة البدني للة والریاض للية حن للو مهن للة
التدریس تبعا ملتغري ااملؤهل العلمي للبعد تقييم املدرس الشخصي لقدراته املهنية .
المستوى
الدراسي

العينة

ليسانس

34

ماستر

02

درجة الحرية

قيمة Fالمجدولة

4.14

0

قيمة F

المحسوبة
5.20

مستوى الداللة
1.16
دالة

من خالل بيانلات اعلدول أعلاله یتضلح إن قيملة(  ) Fاجملدوللة أصلغر ملن قيملة ( )Fااسلوبة فإننلا نلرفت الفلر
الصفري القائل ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات أساتذة الرتبية البدنيلة والریاضلية حنلو مهنلة التلدریس
تعللزى ملتغللري اخلللربة بالنسللبة لبعللد تقيلليم املللدرس الشخصللي لقدراتلله املهنيللة ونقبللل الفللر البللدیل القائللل توجللد فللروق
ذات داللة إحصائية يف اجتاهات أساتذة الرتبية البدنية والریاضية حنو مهنة التدریس تعلزى ملتغلري اخللربة بالنسلبة لبعلد
تقييم املدرس الشخصي لقدراته املهنية  ،وعند معاینة قيمة مستوى الداللة ( )1.11وهي دالة عند مسلتوى دالللة
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( ،)1.15وبالت للايل توج للد ف للروق ذات دالل للة إحص للائية يف اجتاه للات أس للاتذة الرتبي للة البدني للة والریاض للية حن للو مهن للة
التدریس تعزى ملتغري اخلربة بالنسبة لبعد تقييم املدرس الشخصي لقدراته املهنية.
الج للدول رق للم( :)64ميث للل قيم للة (ف) حلس للال الف للروق يف اجتاه للات أس للاتذة الرتبي للة البدني للة والریاض للية حن للو مهن للة
التدریس تبعا ملتغري املؤهل العلمي للبعد مستقبل املهنة.
المستوى
الدراسي

العينة

ليسانس

34

ماستر

02

درجة الحرية

قيمة Fالمجدولة

0

4.14

قيمة F

المحسوبة
03.44

مستوى الداللة
1.110
دالة

من خالل بيانلات اعلدول أعلاله یتضلح إن قيملة(  ) Fاجملدوللة أصلغر ملن قيملة ( )Fااسلوبة فإننلا نلرفت الفلر
الص للفري القائ للل ال توج للد ف للروق ذات دالل للة إحص للائية يف اجتاه للات أس للاتذة الرتبي للة البدني للة والریاض للية حن للو مهن للة
التللدریس تعللزى ملتغللري اخلللربة بالنسللبة لبعللد مسللتقبل املهنللة ونقبللل الفللر البللدیل القائللل توجللد فللروق ذات داللللة
إحصللائية يف اجتاهللات أسللاتذة الرتبيللة البدنيللة والریاضللية حنللو مهنللة التللدریس تعللزى ملتغللري اخلللربة بالنسللبة لبعللد مسللتقبل
املهنللة  ،وعنللد معاینللة قيمللة مسللتوى الداللللة ( )1.112وهللي دالللة عنللد مسللتوى داللللة ( ،)1.15وبالتللايل توجللد
ف للروق ذات دالل للة إحص للائية يف اجتاه للات أس للاتذة الرتبي للة البدني للة والریاض للية حن للو مهن للة الت للدریس تع للزى ملتغ للري اخل للربة
بالنسبة لبعد مستقبل املهنة.
الجدول رقم( :)65ميثل قيمة (ف) حلسال الفروق للعوامل يف اجتاهات أساتذة الرتبية البدنية والریاضية حنلو مهنلة
التدریس تبعا ملتغري املؤهل العلمي للبعد نظرة اجملتمع إىل املهنة.
المستوى
الدراسي
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درجة الحرية

قيمة Fالمجدولة

قيمة F

4.14

1.02

0

المحسوبة

مستوى الداللة
1.35
غير دالة

مللن خللالل بيانللات اعللدول أعللاله یتضللح إن قيمللة(  ) Fاجملدولللة اكللرب مللن قيمللة ( )Fااسللوبة فإننللا نقبللل
الفر الصفري القائل ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهلات أسلاتذة الرتبيلة البدنيلة والریاضلية حنلو مهنلة
التدریس تعزى ملتغلري اخللربة بالنسلبة لبعلد نظلرة اجملتملع إىل املهنلة ونفلر الفلر البلدیل القائلل ال توجلد فلروق ذات
داللة إحصائية يف اجتاهات أساتذة الرتبية البدنية والریاضية حنو مهنلة التلدریس تعلزى ملتغلري اخللربة بالنسلبة لبعلد نظلرة
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اجملتمللع إىل املهنللة  ،وعنللد معاینللة قيمللة مسللتوى الداللللة ( )1.15وهللي غللري دالللة عنللد مسللتوى داللللة (،)1.15
وبالتايل ال توجلد فلروق ذات دالللة إحصلائية يف اجتاهلات أسلاتذة الرتبيلة البدنيلة والریاضلية حنلو مهنلة التلدریس تعلزى
ملتغري اخلربة بالنسبة لبعد نظرة اجملتمع إىل املهنة.

 -2مناقشة وتفسير نتائج الفرضيات :
 1-2مناقشة وتفسير نتائج الفرضية األولى :
'' توجد اتجاهات ايجابية لدى أساترة التربية البدنية و الرياضية نحو مهنة التدريس ''
بين للا املعاع للة اإلحص للائية م للن خ للالل تفس للري نت للائمل اع للداول ((،))47( )40( )44( )45( )50( )50إن اغل للب
اجتاهات أساتذة الرتبية البدنية كانا اجيابية حنو مهنة التدریس ،إذ حصل بعلد النظلرة الشخصلية حنلوى املهنلة عللى
املرتبة األوىل توسط حسايب یقدر ل ل )1.01(:وهو ذو طبيعة اجيابية ،وحصل بعد نظلرة اجملتملع حنلوى املهنلة عللى
املرتبة الثانية توسط حسايب یقدر ل )1.81( :وهو ذو طبيعلة اجيابيلة ،حيلث حصلل بعلد تقيليم امللدرس الشخصلي

لقدراته املهنية علي املرتبة الثالثة توسط حسلايب یقلدر ل )1.81( :وهلو ذو طبيعلة اجيابيلة أیضلا ،حيلث یرجلع هلذا
إىل أن لدى أساتذة الرتبية البدنية الرغبة يف العمل واحلزم يف أداء الرسالة النبيلة الر علي عاتقهم وجندها ملن خلالل
إج للابتهم عل للي مقي للاس االجتاه للات وب للاألخط يف ال للثالع اإلبع للاد التالي للة( :النظ للرة الشخص للية حن للوى املهن للة و نظ للرة
اجملتمللع حنللوى املهنللة وتقيلليم املللدرس الشخصللي لقدراتلله املهنيللة) ،ممللا یللؤثر علللى أدائهللم التدریسللي بشللكل اجيللايب ،وهللذه
النتيجة ترجع إيل حتكم األساتذة فمثال جند أن األساتذة لدیهم نظرة شخصية قویة حنوى املهنلة جعللتهم یتخلصلون
من املشاكل املعرتضة لطریقهم ،وهذا فيما فط أن لدیهم قناعة ورضي علن مهنلة تلدریس الرتبيلة البدنيلة والریاضلية،
وهللذا مللا أكللدوه يف رفضللهم للتغيللري مهنللتهم ،أمللا بالنسللبة لبعللد النظللرة إيل السللمات الشخصللية حنللوى املهنللة كانللا
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اجتاه للا م مرتفع للة أیض للا ،م للن حي للث اعرتاض للهم عل للى ان لله ال ميك للن ألي ش للخط تقل للد دور أس للتاذ الرتبي للة البدني للة
والریاضية.
وبالنسبة لبعد تقييم املدرس الشخصي لقدراته املهنية ،جند األساتذة متحكملني يف اسلتخدام طرائلق التلدریس
احلدیثة ،واسلتخدام طرائلق اللر تسلاعد عللى إثلارة الدافعيلة للدي الطلبلة ملع مراعلاة أملنهم وسلالمتهم وللدیهم القلدرة
عل للى ال للتخلط م للن مش للاكل ال للر تعي للق ه للدف احلص للة ،وجن للدهم خملص للني إيل عمله للم وس للعداء ب لله رغ للم اإلعم للال
اإلضافية امللقاة على عتقهم.
وفيملا فلط بعللد مسلتقبل املهنلة فحصللل عللى متوسلط حسللايب یقلدر بل ل )7.13(:وهللو ذو مسلتوى مرتفلع ،وكللان
يف الرتبللة اخلامسللة مللن بللني اإلبعللاد حيللث یرجللع هللذا إىل أن أسللاتذة الرتبيللة البدنيللة لللدیهم رأي خللاص عللن مسللتقبل
املهنللة وعلللى أهنللا ال تقللل شللانا مللن مسللتقبل املهللن األخللرى ،وهللذا مللا یللربر اجتللاههم االجيللايب يف أهنللم ال یضللایقهم أن
یصللبح تالميللذهم يف مراكللز أفضللل مللنهم ، ،وهللذه النتللائمل تتوافللق مللع نتللائمل دراسللة باش للي مللربوك وب للوقطيط علللي
( )1121الر توصلا إيل انه هناك اجتاهات اجيابيلة حنلو مهنلة التلدریس يف ةلل علدم وجلود فلروق يف طلبلة املاسلرت
والثالللث جللذع مشللرتك ملسللتوى الدراسللي واىل انلله كلمللا كللان التكللوین العلمللي جيللد كلمللا االجتللاه حنللو مهنللة التللدریس
أكثر اجيابية وهذه تعود مليل الطلبة حنو مهنة التدریس ،واتفقا أیضلا ملع دراسلة أبوسلامل ()1117بعنلوان اجتاهلات
طلبة كلية الرتبية يف جامعة األقصى حنو العمل هنة التدریس إذ أةهلرت وجلود اجتاهلات اجيابيلة حنلو مهنلة التلدریس
لكال اعنسني
 2-2مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الثانية:
" توجد فروق ات دالللة إحصلائية فلي اتجاهلات أسلاترة التربيلة البدنيلة والرياضلية نحلو مهنلة التلدريس
تعزى لمتغير الخبرة" عند مستوى داللة ). (0.05
بينا املعاعلة اإلحصلائية لنتلائمل الفرضلية الثانيلة انله ال توجلد فلروق ذات دالللة إحصلائية يف اجتاهلات أسلاتذة الرتبيلة
البدنيللة والریاضللية حن للو مهنللة التللدریس تعللزى ملتغللري اخلللربة  ،ألن قيمللة ( )Fتقللدر ب ل ل )1.19 (:وه للي غللري دال للة عنللد
مستوى الداللة ( ،)1.15وعليه نرفت الفرضية البدیللة اللر تقلول أنله توجلد فلروق ذات دالللة إحصلائية يف اجتاهلات
أساتذة الرتبية البدنية والریاضية حنو مهنة التدریس حسب متغلري اخللربة ،ونقبلل الفرضلية الصلفریة اللر تقلول ال توجلد
فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات أساتذة الرتبية البدنية والریاضية حنو مهنة التلدریس حسلب متغلري اخللربة ،و لا
انللا قيمللة ( )Fاجملدولللة ()1.82اكللرب مللن قيمللة ( )Fااسللوبة ( )1.19فإننللا نقبللل الفللر الصللفري ونللرفت الفللر
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البللدیل  ،حيللث یرجللع هللذا إىل عللدم وجللود فللروق يف اجتاهللات أسللاتذة الرتبيللة البدنيللة والریاضللية اعللدد الللر تقللل
خللرب م عللن مخللس سللنوات واألسللاتذة الللر هلللم خللربة أكللرب مللن  15سللنوات يف التعللليم وهللذا راجللع لتقللارل تفكللري
األساتذة وهللذا ميكننلا القلول أن جلل أسلاتذة الرتبيلة البدنيلة والریاضلية ليلدهم اجتاهلات اجيابيلة حنلو املهنلة إال أنله ال
یوجلد تبللاین يف اخلللربة لسأسللاتذة اعللدد عللن األسللاتذة األقللدم ملنهم يف املهنللة وهللذا مللا أكدتلله نتللائمل الدراسللة  ،وهللذا
بالنسللبة ألغلبيللة اجتاهللات األسللاتذة،إال أن یوجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية يف اجتاهللات أسللاتذة الرتبيللة البدنيللة
والریاض للية تع للزى ملتغ للري اخلللربة لبع للد مس للتقبل املهنللة وذل للل یع للود اىل تبللاین وجه للات النظ للر بللني األس للاتذة اع للدد
واألساتذة األقدم منهم يف املهنة يف نظر م ملستقبل املهنة  ،واتفقا نتائمل الدراسلة احلاليلة ملع دراسلة الشلارف نعليم
بللوهریرة وليللد ( )1125ورقلللة بعن لوان اجتاهللات أسللاتذة الرتبيللة البدنيللة حنللو العقللال البللدين دراسللة ميدانيللة للطللورین
املتوسط والثانوي لدائرة تقرت الكربى الر توصلا إىل انه ال توجد فروق ذات دالة إحصائية تشري ملتغري اخلربة .

 3-2مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الثالثة :
" توجد فروق ات دالللة إحصلائية فلي اتجاهلات أسلاترة التربيلة البدنيلة والرياضلية نحلو مهنلة التلدريس
تعزى لمتغير المؤهل العلمي " عند مستوى داللة). (0.05
بينللا املعاعللة اإلحصللائية لنتللائمل الفرضللية الثالثللة أنلله ال توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية يف اجتاهللات أسللاتذة
الرتبيلة البدنيلة والریاضلية حنلو مهنللة التلدریس حسلب متغلري املؤهلل العلمللي ،ألن قيمتله ( )Fتقلدر بل ل )1.11 (:وهللي
غللري دالللة عنللد مسللتوى الداللللة ( ،)1.15وعليلله نقبللل الفرضللية الصللفریة الللر تقللول أنلله ال توجللد فللروق ذات داللللة
إحصللائية يف اجتاهللات أسللاتذة الرتبيللة البدنيللة والریاضللية حن للو مهنللة التللدریس حسللب متغللري املؤهللل العلمللي ون للرفت
الفرضلية البدیلللة الللر تقللول أنلله توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية يف اجتاهللات أسللاتذة الرتبيللة البدنيللة والریاضللية حنللو
مهنلة التللدریس حسللب متغلري املؤهللل العلمللي ،و للا أن قيملة ()Fاجملدولللة( )1.11أكللرب ملن قيمللة ( )Fااسللوبة فأننللا
نقبللل الفللر الصللفري ونللرفت الفللر البللدیل إي أنللة ال توجللد ف لروق ذات داللللة إحصللائية إلجابللات افللرد عينللة
الدراسة تعود إىل متغري املؤهل العلمي  ،وذلل یرجع إىل تقارل مستوى تفكري األساتذة بالنسبة ألغلبيلة اجتاهلا م
حنو مهنة التدریس ،ما عدا بعت االجتاهات الر وجدنا أنه توجلد فلروق ذات دالللة إحصلائية يف اجتاهلات أسلاتذة
الرتبي للة البدني للة والریاض للية حن للو مهن للة الت للدریس ،وه للي كالت للايل ( النظ للرة ايل الس للمات الشخص للية  ،تقي لليم املدرس للي
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الشخصل للي لقدراتل لله املهنيل للة ،مسل للتقبل املهنل للة) حبيل للث كانل للا مسل للتویات داللتهل للا علل للى الرتتيل للب (,1.11 ,1.12
 )1.112وهي دالة عند مستوى الداللة ( )1.15وهذا راجلع إىل وجلود فروقلات يف املسلتوى التعليملي حيلث أن
األستاذة ذوي املؤهل العلمي ماسرت یكون قد تلقوا تكویننا معمقا حنو مهنة التدریس لذلل تشلكلا للدیهم تلات
شخصللية حنللو مسللتقبل املهنللة وأسلللول التقيلليم  ،واتفقللا نتللائمل الدراسللة احلاليللة مللع دراسللة باشللي مللربوك وبللوقطيط
علللى ( )1121ورقلللة بعن لوان اجتاهللات طلبللة معهللد علللوم وتقنيللات النشللاطات البدنيللة والریاضللية حنللو مهنللة تللدریس
الرتبية البدنية والریاضلية اللر توصللا إيل انله ال توجلد فلروق داللة إحصلائيا بلني طلبلة املاسلرت والثالثلة جلذع مشلرتك
تعزى للمستوى الدراسي، ،واتفقلا أیضلا ملع دراسلة الشلارف نعليم بلوهریرة وليلد ( )1125ورقللة بعنلوان اجتاهلات
أس للاتذة الرتبي للة البدني للة حن للو العق للال الب للدين دراس للة ميداني للة للط للورین املتوس للط والث للانوي ل للدائرة تق للرت الك للربى ال للر
توصلا إىل انه ال توجد فروق ذات دالة إحصائية تشري ملتغري املؤهل العلمي .

 -3االستنتاج العام للدراسة :
بعد عر ومناقشة النتائمل املتعلقة باختبار فرضيات الدراسة أةهرت النتائمل التالية:
 توجللد اجتاهللات اجيابيللة لللدى أسللاتذة الرتبيللة البدنيللة و الریاضللية حنللو مهنللة التللدریس يف يللع االلاور املدروسللة(النظللرة الشخصللية حنللو املهنللة ،النظللرة إىل السللمات الشخصللية للمللدرس  ،تقي لليم املللدرس الشخص للي لقدراتلله
املهنية  ،مستقبل املهنة  ،نظرة اجملتمع حنو املهنة).
 ال توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية يف اجتاهللات أسللاتذة الرتبيللة البدنيللة والریاضللية حنللو مهنللة التللدریس تعللزىملتغري اخلربة
 توجد فلروق ذات دالللة إحصلائية يف اجتاهلات أسلاتذة الرتبيلة البدنيلة والریاضلية حنلو مهنلة التلدریس تعلزى ملتغلرياخلربة لبعد مستقبل املهنة.
 ال توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية يف اجتاهللات أسللاتذة الرتبيللة البدنيللة والریاضللية حنللو مهنللة التللدریس تعللزىملتغري املؤهل العلمي.
 توجد فلروق ذات دالللة إحصلائية يف اجتاهلات أسلاتذة الرتبيلة البدنيلة والریاضلية حنلو مهنلة التلدریس تعلزى ملتغلرياملؤهل العلمي لبعد النظرة إىل السمات الشخصية إىل املدرس.
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 توجد فلروق ذات دالللة إحصلائية يف اجتاهلات أسلاتذة الرتبيلة البدنيلة والریاضلية حنلو مهنلة التلدریس تعلزى ملتغلرياملؤهل العلمي لبعد تقييم املدرس الشخصي لقدراته املهنية.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات أساتذة الرتبيلة البدنيلة والریاضلية حنلو مهنلة التلدریس تعلزى ملتغلرياملؤهل العلمي لبعد مستقبل املهنة.

اقتراحات:
 ضرورة االهتمام بأستاذ الرتبية البدنية والریاضية من حيث توفري جماالت تعليمية يف الرتبية البدنيلة والریاضليةوإشراكه يف الندوات لصقل وجتدید معلوماته ومعرفة اعدید يف جمال ختصصه.
 ضللرورة النظللر يف برنللاممل تكللوین األسللاتذة وحتسللينها حيللث اثبللا البحللث احلللايل تقللارل مسللتوى تفكللريهمحسب مؤهال م العلمية يف اجتاها م.
 إجلراء دراسللات حتليليللة وجتریبيللة ختللط اجتاهللات أسللاتذة الرتبيللة البدنيللة والریاضللية سلواء قبللل او أثنللاء العمللللفحط تأثري االجتاه لدیهم.
 علللى ال للوزارة املعني للة ت للوفري الظ للروف املالئم للة لعم للل األس للاتذة م للن اج للل جتنللب الض للغط املس لللط عل لليهم يفالعملية الرتبویة كاكتظاظ األقسام  ،وتوفري مساحات اللعب والقاعات والعتاد وغريها مما تتطلبه املادة .
 ضرورة فتح حوارات ومناقشات معمقة مع كل الفاعلني يف العملية الرتبویة ملن ملدراء ومدرسلني و عيلاتأولياء التلميذ من اجل خلق جو مالئم ومساعد لسأستاذ .
 نأمل أن تكون نتائمل دارستنا هده ثابة انطالقة لدراسات أخرى أكثر تعمقا بالنسلبة إيل اجتاهلات أسلتاذةالتربیة البدنية والریاضية والنظر فيها من زوایا أخرى.
44
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المراجع

قائمة المراجع

المراجع

الكتب:
 -2عبد الرحيم طلعا حسن ،علم النفس االجتماعي المعاصر .القاهرة :الطبعة الثانية ،دار الثقافة. 1991،
 -1عبد اهلل سيد معتز ،االتجاهات التعصبية  .الكویا :سلسلة عامل املعرفة ،العدد  ،137اجمللس الوطر
للثقافة والفنون .1989 ،
 -1عمار بوحوش ،محمد الدنيبات ،طرق البحث العلمي والتحليل االحصائي في المجالت التربوية
والنفسية والرياضية .اعزائر :مدخل الكتب للنشر.1111 ،
 -1فؤاد البهي السيد و سعيد عبد الرمحان ،علم النفس االجتماعي  .مصر القاهرة  :دون طبعة ،روایة
معاصرة ،دار الفكر العريب.1115 ،
 -5حممد السكران ،أساليب تدريس الدراسات االجتماعية .األردن :الطبعة الثانية ،دار الشروق.2787،
 -5حممد شفيق ،اإلنسا و المجتمع .اإلسكندریة :د ا  ،2املكتب اعامعي احلدیث.2778 ،
المجالت العلمية:
 -2الس لليدة ص للبيحة س لللطان حمم للد  ،الكفاي للات التعليمي للة لم للدرس ومدرس للات التربي للة البدني للة الرياض للة ف للي
محافظة الفرات االوسط ،جملة علوم الرتبية البدنية العدد الثالث ،اجمللة الرابعة العراق،سنة1122م
 -1الشللرعة وحسللني البللاكر ،اتجاهللات المعلمللين لمهنللة التللدريب بدولللة قطللر ،اجمللللة الرتبویللة ،اجمللللد ،21العللدد
.1111 ،55
الرســـــائل:
 -02أبلو سلامل،اتجاهلات طلالب كليللة التربيلة الرياضلية نحلو العمللل بمهنلة التللدريس والتلدريب.جامعللة
األقصى.1117،
 -01أنللور حممللود رحلليم ،اتجاهللات بعللض طلبللة جامعللة السللليمانية نحللو النشللاط الرياضللي.كليللة الرتبيللة جامعللة
سليمانية.1115 ،

المراجع

 - -09الشارف نعيم ،بوهریرة وليد ،اتجاهات أساترة التربية البدنية نحو العقاب البدني .معهد ریاضة ورقلة،
(. )1125
 -00باشللي مللربوك ،بللوقطيط علللي ،اتجاهللات طلبللة معهللد علللوم وتقنيللات النشللاطات البدنيللة والرياضللية نحللو
مهنة التدريس .معهد ریاضة بورقلة 1121 ،
 -00بكري قدري حممد ،تأثير فترة التدريب الميداني المتصلة على االتجاهات التربوية لطالب الصف
الثالث لكلية التربية الرياضية للبنين  .رسالة املاجستري 2795م
 -00حشاشللي عبللد الوهللال ،إدرا صللورة الجسللم وعالقتهللا بتكللوين االتجاهللات نحللو التربيللة البدنيللة لللدى
تالمير المرحلة الثانوية  .اعزائر :رسالة ماجستري دايل إبراهيم 1111،م
 -00علي علي حممد عباس ،اتجاهات المعلمين حيال مهنة التلدريس وعالقتهلا باألسللوب القيلادي لملديري
المدارس األساسية باليمن  .اعزائر :مذكرة ماجستري ؛ قسم علم النفس وعلوم الرتبية .2006،
 -00معيزة ملبارك ،اتجاهات طلبة قسم التربية البدنية والرياضية نحو مهنة التدريس .رسالة ماجستري جامعة
اعزائر.1112،

 - -03منص للوري س للليمان ،قيط للون خال للد ،االتجاه للات نح للو م للادة التربي للة البدني للة والرياض للية ل للددى تالمي للر
المرحلة الثانوية .معهد ریاضة بورقلة.)1125( ،

المالحق

الملحق قم (:)61الصورة األصلية للمقياس.
مقياس االتجاهات من إعداد "لعنايات زكي يوسف" أحد الوسائل التي تقاس االتجاهات نحو هنة التدريس
ويتكون من  01عبارة مقسمة الي خمسة محاور
المحور األول:النظرة الشخصية نحو المهنة :هذا البعد يتكون من  20عبارة مبين في الجدول التالي:
العبارات

الرقم
0

شعوري بالرضي عن مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية يعوض ما يستوحيه عملي كمدرس من مشقا وصعاب

0

لو تتاح لي فرصة تر مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية لمهنة أخرى لفعلت لك فورا

0

أفضل مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية حتى لو لم تفتح لي إمام مهن أخرى كالتدريب

0

لو قدر لي أ اختار مهن أخرى ما اخترت إال مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية

29

فرضت علي مهنة التدريس رغما عني

12

مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية رفيعة ال تقل عن أي مهنة أخرى

10

ستصبح مهنتي كمدرس لمادة التربية البدنية والرياضية مصدر سعادتي

10

اشعر بأ العطل السنوية المتاحة لمهنة تدريس التربية البدنية والرياضية ستخفف من أعبائها

92

مهما ارتفع العائد المادي لمهنة تدريس التربية البدنية والرياضية فال يغريني لك بها

99

اشعر بأنني ساحب عملي كمدرس للتربية البدنية والرياضية

المحور الثاني:النظرة إلى السمات الشخصية للمدرس:ويتكون هذا البعد من  20عبارات أيضا
موضحة في الجدول التالي:
العبارات

الرقم
1

بيت الشعر الري يقول ":قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أ يكو رسول "مازال يعتقد فيه التالمير حتى اآل

20

من يختار مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية يعاني عادة من الشعور بالنقص

20

يحاول مدرس التربية البدنية والرياضية أ يعوض نقصه بالسيطرة على تالميره

11

كثيرا ما يحس مدرسوا التربية البدنية والرياضية أنهم اقل من غيرهم

10

إ ا فشل شخص في مهنة فمن السهل أ يصبح مدرسا لمادة التربية البدنية والرياضية

13

أشعر أ التالمير قليال ما يحترمو مدرسيهم في التربية البدنية والرياضية

90

المدرس كالشمعة الري يحترق ليضئ على اآلخرين

90

إ ا رأيت شخصا من استشارته فغالبا ما يكو مدرسا في التربي البدنية والرياضية

93

يتعود مدرس التربية البدنية والرياضية علي السيطرة على أفراد أسراته و أصدقائه

00

أي شخص يمكن أ يكو مدرسا للتربية البدنية والرياضية

المحور الثالث :تقييم المدرس الشخصي لقدراته المهنية :ويتكون هذا البعد من  22عبارة موضحة في
الجدول التالي:
العبارات

الرقم
0

تتطلب مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية جهد يفوق طاقتي

20

ال أعتقد أ تدريس التربية البدنية والرياضية للتالمير يسبب لي الكثير من اإلزعاج

22

أعتقد إنني من النوع الصبور الري تتطلبه مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية

20

ال اعتقد أ شقاوة التالمير تسبب لي ضيقا أو إزعاج

23

تغمرني السعادة كمدرس للتربية البدنية والرياضية بمجرد أ أجد نفسي وسط تالميري

10

مهما واجهتني مشكالت في تدريس التربية البدنية والرياضية فإنني أشعر أ عندي القدرة للتغلب عليها

10

أرحب بمهنة تدريس التربية البدنية والرياضية بالرغم من األعمال اإلضافية التي تلقى على عاتق المدرس

91

مهنة التدريس تتطلب أ أضل طالب علم طول حياتي

90

ال يزعجني أ أتعرض لسخافة التالمير

90

أشعر أ تعاملي مع مدير المؤسسة التي اعمل به أمر سهل

01

ال أعتقد أ األعباء اإلضافية التي أكلف بها فوق عملي كمدرس التربية والرياضية سوف تسبب لي ضيقا و إزعاجا

المحور الرابع :مستقبل المهنة :ويتكون هذا البعد من  00عبارات موضحة في الجدول التالي:
العبارات

الرقم
9

ال رجاء في النهوض بمهنة تدريس التربية البدني والرياضية

21

مستقبل مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية في رأي ال تقل شانا من مستقبل المهن األخرى

10

أشعر باأللم كلما تركرت أ نظام ترقية مدرس التربية البدنية والرياضية ال يزال متخلفا بالنسبة لباقي المهن

90

ال يضايقني أ يصبح تالميري في مركز أفضل مني

02

ال رجاء في النهوض بمهنة تدريس التربية البدني والرياضية

المحور الخامس :مستقبل المهنة :ويتكون هذا البعد من  00عبارات موضحة في الجدول التالي:
العبارات

الرقم
0

أحس بالفخر عندما يعرف اآلخرو إنني مدرسا للتربية البدنية والرياضية

20

أعتقد أ مجتمعنا ينظر إلى مدرس التربية البدنية والرياضية نظرة احترام و تقدير

22

أشعر أ مجتمعنا ال ينظر لمهنة تدريس التربية البدنية والرياضية بنفس االحترام والتقدير الري ينظر به للمهن األخرى

20

أحس بالحرج إ ا ما عرف احد أنني مدرسا للتربية البدنية والرياضية

23

ربما كانت نظرة المجتمع لمدرس التربية البدنية والرياضية على أنه اقل من غيره في مهن أخرى ترجع إلى انه في
النهاية ال يتعامل إال مع مجموعة من التالمير

10

مهما ترقيت في مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية فسينظر المجتمع لي نظرة اقل من زمالئي في المهن األخرى

العبارت الموجبة والعبارات السالبة لكل بعد:
البعد

العبارات الموجبة

العبارة السالبة

االول

،31 ،20 ،25 ،21 ،0 ،0 ،4

13 ،5

33
الثاني

41 ،36 ،2

الثالث

،20 ،21 ،10 ،10 ،11 ،11

،31 ،20 ،26 ،22 ،15 ،14
30
6

42 ،30 32،34
الرابع

41 ،24

35 ،12 ،3

الخامس

0 ،1

30 ،23 ،10 ،16

المجموع
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الملحق رقم :62الصورة النهائية ألداة الدراسة
جامعة ورقلة
معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
األستا الفاضل:

استمارة استبيا

مت بناء هذا االستبيان دف معرفة اجتاهات أساتذة الرتبية البدنية والریاضية حنو تدریس حصة الرتبية البدنية والریاضية وعالقتها
ببعت املتغريات ،ونظرا ألمهية رأیل يف إكمال البحث یرجى قراءة العبارات برتكيز واإلجابة بصراحة مث ضع عالمة ( )Xيف اخلانة
الر تعرب عن رأیل يف احلكم على العبارة ،علما أن اإلجابات ستأخذ طابع السریة ألهنا تستخدم يف أغرا

البحث العلمي فقط

لرا نرجو مساعدتكم من اجل إتمام هرا البحث
مالحظة :نرجو منكم عدم تكرار اإلجابة أي مرة واحدة فقط.
مع فائق الشكر والتقدير لحسن تعاونكم و مساعدتكم
معلومات أولية:
اخلربة املهنية..............................:

املؤهل العلمي.............................:

الرقم

العبارة

11

شعوري بالرضي عن مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية يعوض ما يستوحيه عملي كمدرس

أوافق
بدرجة
كبيرة

من مشقا وصعاب
12

لو تتاح لي فرصة تر مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية لمهنة أخرى لفعلت لك فورا

13

فرضت علي مهنة التدريس رغما عني

14

مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية رفيعة ال تقل عن أي مهنة أخرى

15

مهنتي كمدرس التربية البدنية والرياضية مصدرا لسعادتي

أوافق

لم اكو
راي بعد

أعارض

أعارض
بدرجة
كبيرة

16

أشعر بأ العطل السنوية المتاحة لمهنة تدريس التربية والرياضية ستخفف من أعبائها

10

بيت الشعر الري يقول ":قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أ يكو رسول "مازال يعتقد
فيه التالمير حتى اآل

10

من يختار مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية يعاني عادة من الشعور بالنقص

10

يحاول مدرس التربية البدنية والرياضية أ يعوض نقصه بالسيطرة على تالميره

11

كثيرا ما يحس مدرسوا التربية البدنية والرياضية أنهم اقل من غيرهم

11

إ ا فشل شخص في مهنة فمن السهل أ يصبح مدرسا لمادة التربية البدنية والرياضية

12

أشعر أ التالمير قليال ما يحترمو مدرسيهم في التربية البدنية والرياضية

13

المدرس كالشمعة الري يحترق ليضئ على اآلخرين

14

إ ا رأيت شخصا من استشارته فغالبا ما يكو مدرسا في التربي البدنية والرياضية

15

يتعود مدرس التربية البدنية والرياضية علي السيطرة على أفراد أسراته و أصدقائه

16

أي شخص يمكن أ يكو مدرسا للتربية البدنية والرياضية

10

تتطلب مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية جهد يفوق طاقتي

10

ال أعتقد أ تدريس التربية البدنية والرياضية للتالمير يسبب لي الكثير من اإلزعاج

10

أعتقد إنني من النوع الصبور الري تتطلبه مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية

21

ال اعتقد أ شقاوة التالمير تسبب لي ضيقا أو إزعاج

21

تغمرني السعادة كمدرس للتربية البدنية والرياضية بمجرد أ أجد نفسي وسط تالميري

22

مهما واجهتني مشكالت في تدريس التربية البدنية والرياضية فإنني أشعر أ عندي القدرة
للتغلب عليها

23

أرحب بمهنة تدريس التربية البدنية والرياضية بالرغم من األعمال اإلضافية التي تلقى على
عاتق المدرس

24

مهنة التدريس تتطلب أ أضل طالب علم طول حياتي

25

ال يزعجني أ أتعرض لسخافة التالمير

26

أشعر أ تعاملي مع مدير المؤسسة التي اعمل به أمر سهل

20

ال أعتقد أ األعباء اإلضافية التي أكلف بها فوق عملي كمدرس التربية والرياضية سوف
تسبب لي ضيقا و إزعاجا

20

ال رجاء في النهوض بمهنة تدريس التربية البدني والرياضية

20

مستقبل مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية في رأي ال تقل شانا من مستقبل المهن األخرى

31

أشعر باأللم كلما تركرت أ نظام ترقية مدرس التربية البدنية والرياضية ال يزال متخلفا بالنسبة
لباقي المهن

31

ال يضايقني أ يصبح تالميري في مركز أفضل مني

32

أحس بالفخر عندما يعرف اآلخرو إنني مدرسا للتربية البدنية والرياضية

33

أعتقد أ مجتمعنا ينظر إلى مدرس التربية البدنية والرياضية نظرة احترام و تقدير

34

أشعر أ مجتمعنا ال ينظر لمهنة تدريس التربية البدنية والرياضية بنفس االحترام والتقدير
الري ينظر به للمهن األخرى

35

أحس بالحرج إ ا ما عرف احد أنني مدرسا للتربية البدنية والرياضية

36

ربما كانت نظرة المجتمع لمدرس التربية البدنية والرياضية على أنه اقل من غيره في مهن
أخرى ترجع إلى انه في النهاية ال يتعامل إال مع مجموعة من التالمير

30

مهما ترقيت في مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية فسينظر المجتمع لي نظرة اقل من
زمالئي في المهن األخرى

نتائج الدراسة االستطالعية: 63 الملحق رقم

:ثبات األداة عن طريق حساب معامل االرتباط لبيرسون بين االختبار القبلي و البعدي

Corrélations
قبلي
قبلي

Corrélation de Pearson 1

,954

Sig. (bilatérale)

**

,000

N 10
بعدي

بعدي

10

Corrélation de Pearson ,954

**

1

Sig. (bilatérale) ,000
N 10

10

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

ثبات األداة عن طريق حساب الفا كرونباخ للقياس البعدي

Statistiques de fiabilité
Alpha de

Nombre

Cronbach

d'éléments

,720

37

الملحق رقم  :64نتاج الدراسة االساسية:
خصائص عينة الدراسة
المؤهل العلمي
Pourcentage

Pourcentage

cumuli

valide

Effectifs

Pourcentage

68.0

68.0

68.0

34

1.00

100.0

32.0

32.0

16

2.00

100.0

100.0

50

Total

Valide

الخبرة
Pourcentage

Pourcentage

cumuli

valide

Effectifs

Pourcentage

36.0

36.0

36.0

18

1.00

54.0

18.0

18.0

9

2.00

80.0

26.0

26.0

13

3.00

100.0

20.0

20.0

10

4.00

100.0

100.0

50

Total

Valide

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرفات المعيارية لعبارات المقياس
Statistiques descriptive
Ecart type
.54398
1.00529
.72309
.49031
.82833
.71257
1.24228
.74396
.88641
.58029
.76158
1.07684
.50508
.94761
1.19249
1.30008
1.02936
1.19591

Moyenne
4.5000
3.6400
4.2600
4.6200
4.2600
4.3200
3.2600
4.2400
3.9000
4.3000
4.4600
4.0600
1.5000
3.6000
3.0800
2.0600
2.9600
3.7200

N
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

شعوري بالرضي عن مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية يعوض ما يستوحيه عملي كمدرس من مشقا وصعاب
لو تتاح لي فرصة ترك م هنة تدريس التربية البدنية والرياضية لمهنة أخرى لفعلت ذلك فورا
فرضت علي مهنة التدريس رغما عني
مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية رفيعة ال تقل عن أي مهنة أخرى
مهنتي كمدرس التربية البدنية والرياضية مصدرا لسعادتي
أشعر بأن العطل السنوية المتاحة لمهنة تدريس التربية والرياضية ستخفف من أعبائها
بيت الشعر الذي يقول ":قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسول "مازال يعتقد فيه التالميذ حتى اآلن
من يختار م هنة تدريس التربية البدنية والرياضية يعاني عادة من الشعور بالنقص
يحاول مدرس التربية البدنية والرياضية أن يعوض نقصه بالسيطرة على تالميذه
كثيرا ما يحس مدرسوا التربية البدنية والرياضية أنهم اقل من غيرهم
إذا فشل شخص في مهنة فمن السهل أن يصبح مدرسا لمادة التربية البدنية والرياضية
أشعر أن التالميذ قليال ما يحترمون مدرسيهم في التربية البدنية والرياضية
المدرس كالشمعة الذي يحترق ليضئ على اآلخرين
إذا رأيت شخصا من استشارته فغالبا ما يكون مدرسا في التربي البدنية والرياضية
يتعود مدرس التربية البدنية والرياضية علي السيطرة على أفراد أسراته و أصدقائه
أي شخص يمكن أن يكون مدرسا للتربية البدنية والرياضية
تتطلب مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية جهد يفوق طاقتي
ال أعتقد أن تدريس التربية البدنية والرياضية للتالميذ يسبب لي الكثير ذمن اإلزعاج

.73540
1.08214
.64175
.49031
.77618
.77959
1.27071
.83324
1.06904

4.1000
3.8200
4.4200
4.6200
4.3600
4.3800
3.2400
4.1400
3.8000

50
50
50
50
50
50
50
50
50

1.46036
.64555
1.08797
.50467
.73540
.73983
1.16916

3.1000
4.4600
1.8000
4.5200
4.5000
4.0600
3.0200

50
50
50
50
50
50
50

.83397
1.21571

4.2800
3.5400

50
50

1.25259

3.6800

50

.41650
.43931
.38017
.65004
.71812
.33059

4.2667
3.6000
3.8017
3.4700
3.8467
3.7970

50
50
50
50
50
50

أعتقد إنني من النوع الصبور الذي تتطلبه مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية
ال اعتقد أن شقاوة التالميذ تسبب لي ضيقا أو إزعاج
تغمرني السعادة كمدرس للتربية البدنية والرياضية بمجرد أن أجد نفسي وسط تالميذي
مهما واجهتني مشكالت في تدريس التربية البدنية والرياضية فإنني أشعر أن عندي القدرة للتغلب عليها
أرحب بمهنة تدريس التربية البدنية والرياضية بالرغم من األعمال اإلضافية التي تلقى على عاتق المدرس
مهنة التدريس تتطلب أن أضل طالب علم طوّ ل حياتي
ال يزعجني أن أتعرض لسخافة التالميذ
أشعر أن تعاملي مع مدير المؤسسة التي اعمل به أمر سهل
ال أعتقد أن األعباء اإلضافية التي أكلف بها فوق عملي كمدرس التربية والرياضية سوف تسبب لي ضيقا و
إزعاجا
ال رجاء في النهوض بمهنة تدريس التربية البدني والرياضية
مستقبل مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية في رأي ال تقل شانا من مستقبل المهن األخرى
أشعر باأللم كلما تذكرت أن نظام ترقية مدرس التربية البدنية والرياضية ال يزال متخلفا بالنسبة لباقي المهن
ال يضايقني أن يصبح تالميذي في مركز أفضل مني
أحس بالفخر عندما يعرف اآلخرون إنني مدرسا للتربية البدنية والرياضية
أعتقد أن مجتمعنا ينظر إلى مدرس التربية البدنية والرياضية نظرة احترام و تقدير
أشعر أن مجتمعنا ال ينظر لمهنة تد ريس التربية البدنية والرياضية بنفس االحترام والتقدير الذي ينظر به للمهن
األخرى
أحس بالحرج إذا ما عرف احد أنني مدرسا للتربية البدنية والرياضية
ربما كانت نظرة المجتمع لمدرس التربية البدنية والرياضية على أنه اقل من غيره في مهن أخرى ترجع إلى انه
في النهاية ال يتعامل إال مع مجموعة من التالميذ
مهما ترقيت في مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية فسينظر المجتمع لي نظرة اقل من زمالئي في المهن
األخرى
المحور االول
المحور الثاني
المحور الثالث
المحور الرابع
المحور الخامس
جميع المحاور

حساب الفروق في االتجاهات
المؤهل العلمي:
ANOVA
F

Moyenne des
carrés
.001
.177

Signification
.943

.005

.018

5.987

1.049
.175

.022

5.612

.741
.132

.001

13.441

4.529
.337

.355

.871

.450
.517

.070

3.441

.358
.104

1
48

Somme des
carrés
Inter-groupes .001
Intra-groupes 8.499

49

Total 8.500

1
48

Inter-groupes 1.049
Intra-groupes 8.408

49

Total 9.457

1
48

Inter-groupes .741
Intra-groupes 6.340

49

Total 7.082

ddl

المحور االول

المحور الثاني

المحور الثالث

1
48

Inter-groupes 4.529
Intra-groupes 16.176

المحور الرابع

49

Total 20.705

1
48

Inter-groupes .450
Intra-groupes 24.819

المحور الخامس

49

Total 25.269

1
48

Inter-groupes .358
Intra-groupes 4.997

جميع المحاور

49

Total 5.355

:الخبرة
ANOVA
Somme des
carrés
Inter-groupes .455
Intra-groupes 8.045

3
46

Total 8.500

49

Inter-groupes .525
Intra-groupes 8.932

3
46

Total 9.457

49

المحور الثالث

Inter-groupes .633
Intra-groupes 6.449

3
46

Total 7.082

49

المحور الرابع

Inter-groupes 3.354
Intra-groupes 17.351

3
46

Total 20.705

49

المحور الخامس

Inter-groupes 1.240
Intra-groupes 24.029

3
46

Total 25.269

49

جميع المحاور

Inter-groupes .129
Intra-groupes 5.226

3
46

Total 5.355

49

المحور االول

المحور الثاني

ddl

Moyenne des
carrés
.152
.175

.867

F

Signification
.465

.175
.194

.902

.448

.211
.140

1.505

.226

1.118
.377

2.964

.042

.413
.522

.791

.505

.043
.114

.379

.769

اتجاهات أساتذة التربية البدنية والرياضية نحوو مهنوة تودريس موادة التربيوة البدنيوة والرياضوية وبالعتهوا بوبع
)المتغيرات الدراسية (الخبرة والمؤهل العلمي
هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات أساتذة التربية البدنية والرياضية نحو مهنة تدريس حصة التربية البدنية:الملخص
والرياضية ومعرفة إذا ماا اانات هناار فارو فا تلاا اتتجاهاات تعار لختريار اليبارة ومتريار الخ هاس العلخا وأساتيد
الطالب الخنهج الوصف التحليل للتحقق من فرضيات الدراسة وتخثلت عينة الدراسة فا أسااتذة التربياة البدنياة والرياضاية
) أستاذ وأعتخد الطالب على مقياس مان إعاداد عناياات اا05( الذين يُدرسون ف مرحلة التعليم الختوسط والبالغ عددهم
 عبارة مقسخة على خخس محاور (النظرة الشيصية نحاو الخهناة النظارة إلاى الساخات الشيصاية73 يوسف ويشتخس على
للخدرس تقييم الخادرس الشيصا لقدراتال الخهنياة مساتقبس الخهناة نظارة الخجتخام نحاو الخهناة) وتام اساتيدا ااسااليب
) بيرساون ومعاماس اتتساا الاداخل ألفااR(  معاماس اترتباا،اإلحصائية التالية الختوسط الحساب اتنحاراف الخعياار
 وتوصااس الطالااب إلااى ودااود اتجاهااات ايجابيااة لااد أساااتذة التربيااة البدنيااة،ارومبااا و أساالول تحليااس التباااين ااحاااد
والرياضية نحو مهنة تدريس حصة التربية البدنية والرياضية وت توداد فارو ذات دتلاة إحصاائية فا اتجاهاات ااسااتذة
. وت تودد فرو ذات دتلة إحصائية ف اتجاهات ااساتذة تعر لخترير الخ هس العلخ. تعر لخترير اليبرة
.  اتتجاهات نحو مهنة التدريس– أستاذ التربية البدنية والرياضية– اليبرة– الخ هس العلخ:الكلمات المفتاحية

Attitudes of physical and sports teachers towards the teaching the occupation of
physical and athletic education and its relation with certain academic variables
(experience and scientific qualification)
Abstract: The study aimed to identify the trends of physical and athletic teachers towards
the teaching the session of physical education and sports and know whether thereare
differences in those trends due to the variables of both the experience and the scientific
qualification as well. The student has used the analytical descriptive method to verify study
hypotheses. The study sample consists of (50) teachers of physical and sports education who
are teaching in the middle school. The student relied on a questionnaire prepared by Zaki
Yusuf's and it includes 37 expressions divided into five axes (personal view Towards the
profession, the look at the personal characteristics of the teacher, teacher 's personal
assessment of his professional abilities, the future of the profession, the community's view
towards profession), the following statistical methods have been used: arithmetic mean,
standard deviation, correlation coefficient (R) Pearson, and internal consistency coefficient
alpha Krombakh, the method of analyzing unilateralism .The student has found positive
trends in physical education teachers towards teaching the session of physical and athletic
education, and there are no statistically significant differences in professors ' attitudes due to
the variable of experience. There are no significant differences Statistical trends in professors
are due to the scientific qualification variable.
Keywords: trends towards teaching profession – Professor of physical education and sports
– experience – scientific qualification.

