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"عالقة الثقافة الرياضية باتجاهات الطلبة نحو مهنة تدريس التربية البدنية"
الملخص:

هدفت الدراسة إىل التعرف على عالقة الثقافة الرياضية باجتاهات الطلبة حنو مهنة تدريس الرتبية البدنية والرياضية ،و
الكشف عن طبيعة العالقة بني الثقافة الرياضية والجتاه حنو مهنة تدريس الرتبية البدنية ،و التعرف على طبيعة االجتاهات حنو مهنة
التدريس,وقد إستخدم الطالب املنهج الوصفي املناسب للتحليل ،لتحقيق فرضيات البحث والتيتقول :هناك مستويات متبيانية يف
الثقافة الرياضية لدى طلبة السنة ثانية ماسرت نشاط بدين رياضي مدرسي ،هناك اجتاهات موجبة حنو مهنة تدريس لطلبة السنة
الثانية ماسرت نشاط بدين رياضي مدرسي؛ كما أجزمت الفرضية الثالثة على أن ال توجد فروق ذات داللة احصائية بني مستويات
الثقافة الرياضية واالجتاهات حنو مهنة التدريس لطلبة السنة الثانية ماسرت نشاط بدين رياضي مدرسي؛ اعتمد الطالب على مقياس
الثقافة الرياضية واملتكون من 72عبارة ومقياس االجتاهات حنو مهنة التدريس ،واملتكون من مخسة ()05أبعاد،و 59عبارة ،وهذا
لقياس إجتاه عينة الدراسة واملتكونة من ()00طالب من معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية مستوى السنة الثانية
(ماسرت) ،وهذا الختبار وجود عالقة بني الثقافة الرياضية والجتاه حنو مهنة التدريس من عدمه والتوجه اإلجيايب لعينة الدراسة ،كما
قدم الطالب إقرتاحات تضمنت حتمية اإلهتمام بإجتاهات الطلبة حنو الرتبية البدنية  ،استعمال كل األساليب والوسائل املتاحة ،
اليت تضمن تعديل وحتسني اجتاهات طالب معاهد الرتبية الرياضية حنو مهنة التدريس.
الكلمات المفتاحية :الثقافة الرياضية ,االتجاه ، ,مهنة تدريس التربية البدنية.

ABSTRACT:
This study aims to discover the relation between the sports culture and the student’s
orientation to the profession of teaching sports and physical education, also discovering the
nature of this relation, and to identify the nature of the student’s orientation, the student has
been used the suitable descriptive method to analyses, to realize search hypotheses which say:
students of 2nd year master have variable levels in the sports culture, there are positive
orientations toward the profession of teaching, the third hypotheses affirms that there are no
differences between the sports culture level and the orientations toward this profession, the
students has used the sport culture gauge formed from 27 terms, and orientations gauges formed
by 5 dimension and 59 terms, this to measure the orientation of a sample of students (80) from
the institute of science and physical and sports activities level master 2 and this to check the
relation between sports culture and the professional orientation and the positive orientation,,
the student has also given some suggestions contain the obligation of the consideration of
student's professional orientations, using all available methods which assure the good
orientations for the students of institutes

Key words: sports culture, orientation, teaching physical education
profession
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مقدمة:

لقد أصبحت الرياضة لغة عاملية تتجاوز حدود االختالفات والفروق بني البشر على وجه املعمورة ،فهي تعكس
ومتثل األيديولوجية ،وتظهر فيها السياسة وتربز فيها بقوة االعتبارات االقتصادية ،تتجسد يف الرياضة القيم
واألخالق والثقافة والرتبية ،وتتأثر الرياضة بالعلم والتكنولوجيا ،وتقوم بأدوار وحتقق وظائف وتنجز مهاما خمتلفة
ومتباينة ،تعكس بين و نظم سياسية ،اقتصادية واجتماعية خمتلفة.و الرتبية اآلن من األهداف الرئيسية واهلامة يف
العصر احلديث ،وبناء جمتمع قوي ومتماسك يتوقف بدرجة كبرية على ما يتمتع به أبناء هذا اجملتمع من تربية
فالرتبية الرياضية هي وسيلة للرتبية عن طريق نواحي النشاط اجلسمانية اليت توجه فيها مصلحة الفرد من ناحية
النمو والتطور والسلوك اإلنساين ،فنحن مثال كدولة نامية ال بد أن نتخذ الرياضة كوسيلة لرفع شأن جمتمعنا تربويا
وحنن أيضا كمعنيني ومسؤولني عن الرياضة عامة تقع علينا مسؤولية نشر الوعي الرياضي لدفع عامة الناس
ملمارسة الرياضات املختلفة وتقع مسؤولية نشر الوعي الرياضي على عدة عوامل أمهها املرتل واألسرة واملدرسة
واجلامعة والبيئة احمليطة بالفرد ،منها نظرا لكوهنا عامل مؤثر وحيوي يف احلياة اليومية لكل منا إن الثقافة القادرة
على التكيف مع عامل متغري هي الثقافة املتجددة اليت يستطيع اإلنسان فرداً ،أو مجاعة من خالهلا تأمني حاجته

إىل تأكيد ذاته ،ووعي اجتاهات املستقبل ،واالندماج مع منجزات العصر ،وفهم طبيعة التغريات والتفاعل معها،
ابتداء من احلاضر دون القطيعة مع املاضي .حيث متثل الثقافة البدنية والرياضية إحدى الدعائم املهمة لتنمية برامج
الرتبية البدنية والرياضية,فهيا تعرب عن وجه ثقايف وحضاري متميز ،وألن على اإلنسان أن يعرف قبل أن ميارس فإن
دور الثقافة البدنية والرياضية ميكن اعتباره ميثل مطلب مهما وأكدت الدراسات أن الثقافة البدنية ولرياضية
تساهم يف حتقيق هدف الرتبية املستدمية للتلميذ للمحافظة علي تنمية قدراته بصورة شاملة ومتزنة.
و أصبحت اليوم احلياة الرياضية جزءا ال يتجزأ من احلياة الثقافية وأصبح النشاط الرياضي ضرورة لإلعداد العقلي و
الفكري والرتبوي و الفين الثقايف وتعد هذه الثقافة البدنية جزءا متمما لكل ثقافة حقيقية و اإلنسان كوحدة
متكاملة هو املعين بالثقافة ،فإن كل تعريف للثقافة ال يشري إىل اجلانب اجلسماين من الكيان اإلنساين ،ينزلق من
خطأ النقص و اإلمهال .1
حيث أصبحت الرتبية البدنية والرياضية يف العصر احلديث من اجملاالت اليت توسعت بشكل كبري على املستوى
االجتماعي ،و بعد أن زاد وعي اجلماهري بقيمتها الصحية والرتوحيية و الرتبوية ،و أصبحت من األنشطة اإلنسانية
مجيعا على خمتلف أعمارهم وثقافاهتم وطبقاهتم وقد حدثت تطورات عدة يف الرتبية
املتداخلة يف وجدان الناس ً
البدنية والرياضية كمهنة ونظام خالل القرن العشرين لعل أبرزها هو ذلك املنحىن املهين التخصصي الذي ختطى
مراحل جمرد العمل يف جمال تدريس الرتبية البدنية والرياضية إىل آفاق مهنية أكثر رحابة كالتدريب الرياضي و
اإلدارة الرياضية و اللياقة واإلعالم الرياضي والصحة والرياضة الرتوحيية...اخل ،و هو األمر الذي جعل فرص العمل
تتنامى وتزدهر أمام خرجيي معاهد وأقسام الرتبية البدنية والرياضية  ،وفتح أسواق جديدة للعمل مل تكن مطروحة
1

خضور،أديب.دراسات عملية التحرير الرياضي يف الصحافة و اإلذاعة و التلفزيون .القاهرة :املكتبة اإلعالمية,ص.1994,71 ,

من قبل ملقابلة احتياجات هذه الربامج من املهنيني املؤهلني ولتقدمي اخلدمات املهنية على اختالف أنواعها إىل
أفراد اجملتمع.
ومن هنا فإن الرتبية البدنية والرياضية يف صورهتا الرتبوية احلديثة بنظمها وقواعدها السليمة وألواهنا املتعددة تعترب
وعنصرا قويًا يف إعداد املواطن اإلجيايب تزوده خبربات ومهارات واسعة  ،تساعده على
هاما من ميادين الرتبية
ميدانًا ً
ً

قادرا على تشكيل حياته ومسايرة العصر احلديث يف تطوره ومنوه .وتعترب دارسة
التكيف مع جمتمعه وجتعله ً
االجتاهات من املوضوعات بالغة األمهية يف حتديد السلوك اإلجيايب حنو املهنة اليت يزاوهلا الفرد  ،حيث تقد بعض
املؤشرات اليت تدل على احتماالت النجاح يف املتطلبات املهنية املختلفة ،إن االجتاهات غالبًا ما حتدد نوع السلوك

املتوقع للفرد كما أن مقياس االجتاهات يعترب من األساليب اهلامة لتحديد دوافع الرفض والقبول للجوانب املختلفة
واملرتبطة بالنشاط الذي يقوم الفرد بأدائه.
إن دراسة االجتاهات لألفراد تعد ذات أمهية ،وذلك باعتبار أن الشخصية اإلنسانية ما هي إال جمموعة من
االجتاهات اليت تتكون لدى الفرد وتؤثر يف عاداته وميوله ووجدانه وأساليب وأمناط سلوكه ،وانه على قدر توافق
هذه االجتاهات وانسجامها تكون الشخصية املؤثرة.
فاالجتاه استعداد وجداين مكتسب ،أي ليس فطريا ،وهو ثابت نسبيا حيدد سلوك الفرد ومشاعره إزاء أشياء،
بواسطته ميكن معرفة نظرة األفراد واعتقاداهتم حنو مواضيع معينة ،وبالتايل ميكن التنبؤ مبا سيحدث مستقبال وملا ال
العمل على تعديل االجتاه حنو اإلجياب إن كان سالبا.
و سوف حناول يف هذا البحث معرفة مدى تأثري الثقافة الرياضية يف حتديد اجتاهات طلبة الرتبية البدنية والرياضية
حنو مهنة التدريس.
لقد مت تناول املوضوع من جانبيه النظري و التطبيقي يف أربعة فصول على النحو التايل :
الجانب النظري :

وخصص ملدخل الدراسة و تضمن حتديد إشكالية الدراسة بتساؤالهتا مث
 الفصل األول ُ :
املرجوة من الدراسة ،فرضياهتا ،أمهية البحث ،و التحديد اإلجرائي ملصطلحات الدراسة
األهداف ّ
املفسرة ملتغريات الدراسة .
مع النظريات ّ

تضمن الدراسات املرتبطة بالدراسة احلالية،
 الفصل الثاني  :وهو فصل الدراسات السابقةّ ،
حيث حيتوي على عرض و حتليل و مناقشة هلذه الدراسات .

الجانب التطبيقي :
 الفصل الثالث:مشل على طرق ومنهجية الدراسة حيث تضمن منهج الدراسة ،الدراسة
اإلستطالعية ،العينة و كيفية إختيارها ،حدود الدراسة ،أدوات مجع البيانات،أساليب التحليل اإلحصائي
املستعملة يف الدراسة .
وتضمن عرض لنتائـج الدراسة و مناقشتهـا يف ضوء اإلطـار النظـري للدراسـة و
 الفصل الرابعّ :
الدراسات السابقة.

الفـصـل األول:مدخل الدراسة

إشكالية الدراسة
أهداف الدراسة
فرضيات الدراسة
أهمية الدراسة
مصطلحات ومفاهيم الدراسة
أهم النظريات املفسرة ملتغيرات الدراسة

 -2إشكالية الدراسة:
أن العصــر الــذي نعــيه فيــه هــو عصــر التغــري الس ـريع املتطــور وتعتــرب الثقافــة الرياضــية جــزءا مهمــا مــن هــذا
التطور احلاصل كما أن الثقافة الرياضية هي مظهر من مظاهر اجملتمع وكما تعـد الثقافـة الرياضـية جـزءا مـن
الثقافة العامة بوجه عام ويعترب االهتمام بالثقافـة الرياضـية مـن مؤشـرات الدالـة علـى ارتفـاع املسـتوى الثقـايف
والتقــدم يف اجملتم ــع وتع ــد الفض ــائيات مــن وس ــائل االتص ــال اجلم ــاهريي الفعال ــة ال ــيت أص ــبح هل ــا دور كب ــري
وواضح يف انتشار الثقافـة الرياضـية وهـي مـن اقـرب الوسـائل الفعالـة للمجتمـع كمـا إن للثقافـة الرياضـية أثـر
واضــح علــى اجلانــب الصــحي واالجتمــاعي والرتب ــوي والثقــايف لإلنس ــان وكــذلك توجيــه وتوحيــد عواطــف
املواطنني ومشاعرهم من خالل احملافل الدولية العاملية وزرع حمبة الوطن.1
وقــد أشــارت بعــض الدراســات علــى توضــيح موضــوع االجتاهــات بصــورة أوســع منها:دراســة (عالالالع عبالالد
الغ الالين ال ــذي ميي ــز أن االجتاه ــات عب ــارة ع ــن ن ــاتج انفع ــايل ث ــانوي خل ـربات الف ــرد وهل ــا أص ــوهلا يف حواس ــه
الداخلية وعاداته املكتسبة،واملؤثرات اليت حتيط به ،وبعبارة أخرى تنـتج اإلجتاهـات مـن الرغبـات الشخصـية
(جــزء مــن الشخصــية) ومــؤثرات اجلماعــة ،فاإلجتــاه النفســي حالــة عقليــة نفســية هلــا مقومــات وخصــائص
متيزها ،عن احلاالت العقلية والنفسية األخرى اليت مير هبا الفرد أثناء تفاعلة مع أعضاء اجلماعة الـيت ينتمـي
إليها ،ونستطيع أن نلمس صفة الثبات يف االجتاه إذا ما قُورن حبالة االنفعال الذي هـو حالـة نفسـية طارئـة
ووقتية.2
وكــذلك دراســة (باشالالي مالالربوب و بالالوقطي علالالي ( 1701-1701اللــذان خلُصــا يف آخــر البحــث إىل
تصــدر قضــية النظــرة الشخصــية حنــو مهنــة التــدريس الرتتيــب األول يف اجتاهــات الطلبــة ،يليــه حمــور تقيــيم
املدرس لقدرته املهنية وهذا يدل على الدور الذي يلعبه التكوين خالل املسار الدراسـي اجلـامعي يف توجيـه
الطالب (بعد التخرج) حنو املهنية ومتطلباهتا ،كما أن متغري اجلنس يف حدود عينة الدراسة ليس له تأثري

 1حممد حسن عالوي ؛ علم النفس الرياضي  ( :القاهرة  ،دار الفكر العريب ،) 1990 ،ص.170

2عاليل عبد الغين ،الضغ النفسي لدى الرياضيني(دراسة مقارنة بني رياضيي الكراتيه والعيب كرة القدم ،مذكرة ماجستري يف نظرية ومنهجية

الرتبية البدنية والرياضية،ختصص النشاط البدين الرياضي املكيَف،معهد الرتبية البدنية سيدي عبد هللا،جامعة اجلزائر،املوسم اجلامعي،7006/7005
ص.40-39
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على إجتاه الطلبة حنو الطلبة حنو مهنة التدريس ،كما كشفت الدراسة على بروز إختالف بسيط يف حمور
النظرة لسمات الشخصية للمدرس.1
ومبا أن أكثر االجتاهات رسوخا حنو مهنة التدريس بالنسبة ألستاذ الرتبية البدنية والرياضية هي تلك اليت
يتم اكتساهبا يف مراحل التكوين باملعاهد واألقسام املتخصصة ،فإنه ملن األمهية مبكان التعرف على هذه
االجتاهات كما حيددها الواقع يف املرحلة الثانوية ،وهو أمر سيمكننا من مواجهة االجتاهات السلبية
وتدعيم االجتاهات اإلجيابية وما يرتبط بذلك من تسهيل حتقيق أهداف الرتبية البدنية والرياضية يف النمو
الشامل واملتزن للفرد و ان اختيار الطالب ذي االستعداد واالجتاه االجيايب حنو مهنة التدريس مع توفر
خصائص أخرى ،هو اختيار للشخص املناسب يف املكان املناسب .وهذا حيقق أهداف كل من الفرد
واملعهد ،كما انه من شأنه أن يقلل من الفقدان الرتبوي والنفسي واالقتصادي والشك أن الطالب إذا
اختار جماال غري ميال إليه فانه قد يواجه الفشل فضال عما حيس به من مشاعر النقص واحلرمان من
التفوق ،مما يؤثر على اخنفاض الكفاية العلمية واإلنتاجية ،ويساعد على ضياع جهد الفرد واملؤسسة.2
لذا تطلب من الباحث القيام بالدراسة حول عالقة الثقافة الرياضية باجتاه الطلبة حنو مهنة تدريس الرتبية
البدنية والرياضية ,وبالتاع مت طرح اإلشكالية التالية:
هل هناك عالقة ات داللة إحصائية بين مستويات الثقافة الرياضية واالتجاهات
نحو مهنة التدريس لطلبة السنة الثانية ماستر نشاط بدني رياضي مدرسي؟
التساوالت الجزئية:
 هل توجد مستويات متبيانية يف الثقافة الرياضية لدى طلبة السنة ثانية ماسرت ختصص تربية
حركية لدى الطفل واملراهق.
 ما طبيعة اجتاهات حنو مهنة تدريس لطلبة السنة الثانية ماسرت ختصص تربية حركية لدى الطفل
واملراهق.
 1باشي مربوك و بوقطيط علي ،إجتاهات طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية حنو مهنة تدريس الرتبية البدنية والرياضية ،مذكرة
مقدمة إلستكمال متطلبات شهادة ماسرت أكادميي ،ختصص تربية حركية لدة الطفل واملراهق ،معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ،جامعة
قاصدي مرباح –ورقلة  ،-املوسم اجلامعي  ،7014/7013ص.23
 2حممد طياب ,االجتاه حنو مهنة التدريس وعالقته باألداء التدريسي لدى أستاذ الرتبية البدنية والرياضية مبرحلة التعليم الثانوي ,األكادميية
للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية ,جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ,العدد,7017/0-ص146-135
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 هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني مستويات الثقافة الرياضية واالجتاهات حنو مهنة
التدريس لطلبة السنة الثانية ماسرت ختصص تربية حركية لدى الطفل واملراهق.
-1أهداف الدراسة:
 إجياد عالقة الثقافة الرياضية باجتاه الطلبة حنو مهنة تدريس الرتبية البدنية والرياضية لدى عينة
البحث.
 التعرف على مدى وجود عالقة اجيابية بني الثقافة الرياضية واجتاه الطلبة حنو مهنة تدريس
الرتبية البدنية والرياضية.
 معرفة مدى مسامهة الثقافة الرياضية يف تكوين االجتاهات لطلبة الرتبية البدنية والرياضية حنو
العمل مبهنة تدريس.
 معرفة مدى مسامهة عامل املكانة االجتماعية للمهنة يف تكوين اجتاهات اجيابية لطلبة الرتبية
البدنية والرياضية حنو مهنة تدريس الرتبية البدنية والرياضية.
 -3فرضيات الدراسة:
 توجد مستويات متبيانية ففي الثقافة الرياضية لدى طلبة السنة ثانية ماسرت ختصص تربية حركية
لدى الطفل واملراهق.
 هناك اجتاهات موجبة حنو مهنة تدريس لطلبة السنة الثانية ماسرت ختصص تربية حركية لدى
الطفل واملراهق.
 التوجد عالقة ذات داللة احصائية بني مستويات الثقافة الرياضية واالجتاهات حنو مهنة
التدريس لطلبة السنة الثانية ماسرت ختصص تربية حركية لدى الطفل واملراهق.
-4أهمية الدراسة:
تكمن امهية هذه الدراسة ايل الوقوف على عالقة الثقافة الرياضية باجتاهات طلبة معهد علوم وتقنيات
النشاطات البدنية والرياضية حنو العمل مبهنة تدريس الرتبية البدنية وميكن تلخيص امهية الدراسة فيما
يلي:
 دور الثقافة الرياضية وأمهيتها يف جناح اجتاهات الطلبة حنو مهنة تدريس الرتبية البدنية والرياضية.
 الوقوف على اجتاهات طلبة معهد الرتبية البدنية والرياضية حنو مهنة تدريس الرتبية البدنية .
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 تفيد الدراسة يف تفسري السلوك احلايل للطلبة املعهد والتنبئو بالسلوك املستقبلي هلم.
-5مصطلحات ومفاهيم الدراسة:
2ـ الثقافة الرياضية:

التعريف اإلصطالحي :هي الزيادة الزاخرة للخربة اإلنسانية من خالل األنشطة الرياضية وليت
تودي بدورها إيل فهم وتقدير أفضل للبيئة اليت جيد فيها اإلفراد أنفسهم جزءا منها.

1

التعريف اإلجرائي :هي الدرجة اليت يبديها أو يتحصل عليها املبحوث ( طلبة السنة الثانية
ماسرت نشاط بدين رياضي مدرسي) يف مقياس الثقافة الرياضية.
1ـ االتجاهات:

التعريف اإلصطالحي :هو حالة من االستعداد او التأهب العصيب والنفسي تنظم من خالل
خربة الشخص وتكون ذات تأثري توجيهي او ديناميكي على استجابة الفرد جلميع
املوضوعات واملواقف اليت تستثري هذه االستجابة.

2

3ـ المهنة:

التعري الالف اإلص الالطالحي :هــي جمموعــة مــن املهــام أو األعمــال أو الوظــائف واملســتويات الــيت
يتطلب أداؤها بنجاح وفاعلية ،وحتقيق أهـدافها القريبـة والبعيـدة امـتالك كفايـات ،أي مهـارات
معيبة ،يتطلب إتقان تلك املهارات التدريب عليها يف مؤسسات خاصة. 3
4ـ التدريس:

التعري الالف اإلصالالالطالحي :نش ــاط تواص ــلي يه ــدف إىل إثـ ـارة ال ــتعلم وتس ــهيل مهم ــة حتقيق ــه،

ويتضـ ــمن سـ ــلوك التـ ــدريس جمموعـ ــة مـ ــن األفعـ ــال التواصـ ــلية ،والق ـ ـرارات الـ ــيت مت اسـ ــتغالهلا،

 1الشافعي ,حسني امحد  ,الرتبية الرياضية وقانون البيئة ,ط, 1مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية ,االسكندرية ,مصر ص7001 , 26

 2عدنان يوسف العتوم ,علم النفس االجتماعي ,ط,1عمان,االردن,مكتبة اجلامعة,7009,ص.195

 -1توفيق مرعي وأمحد بلقيس ؛ أخالقيات مهنة التعليم  ،ط(: 7سلطنة عمان  ،دائرة أعداد وتوجيه املعلمني  ، )1990 ،ص6
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وتوظيفهــا بكيفيــة مقصــودة مــن املــدرس الــذي يعمــل باعتبــاره وســيطاً يف أداء موقــف تربــوي
تعليمي.1
5ـ االتجاه نحو مهنة التدريس:

التعريف اإلصطالحي :هو جمموعة التصورات واملشاعر اليت حيملها املشـارك وتظهـر يف صـورة
اســتجابات القبــول أو الـرفض الــيت يبــديها حيــال القضــايا اجلدليــة والــيت تتعلــق بالعمــل يف مهنــة
التدريس.2
التعريف اإلجرائي :هي الدرجـة الـيت يبـديها أو يتحصـل عليهـا املبحـوث ( طلبـة السـنة الثانيـة
ماسرت نشاط بدين رياضي مدرسي) يف مقياس اإلجتاهات حنو مهنة التدريس.
-6أهم النظريات المفسرة والتي تناولت متغيرات الدراسة:
-2الثقافة الرياضية:
 2-2مفهوم الثقافة:
هــي جمموعــة مــن القــيم االجتماعيــة والرتبويــة والصــحية املرتبطــة باملفــاهيم الرياضــية الــيت تنصــب يف خلــق
األفضل واألحسن من السلوك واألفكـار واألعـراف الثقافيـة يسـتند أليهـا نشـاط الفـرد يف اجملـاالت املختلفـة
أو يف اجملتمعات املختلفة .وعرفهـا ( حممـد حسـن عـالوي )1990،بأهنـا هـي جمموعـة مـن القـيم املعرفيـة
االجتماعية والرتبوية والصحية املرتبطة باملفاهيم الرياضية

.3

وينقـل عبـد الـرمحن عـدس عـن( كازنوفـا 1902,م) إن الثقافــة هـي اجملمـوع الكلـي للطـرق الـيت يفكـر هبــا
جمموعة من الناس ويشعرون ويتصرفون حلل مشاكل احلياة يف بيئتهم

4

 -7توفيق أمحد وحممد حممود ؛ طرائق التدريس العامة  ،ط( :1عمان  ،دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة  ، )7007 ،ص73
 -3أمني حممد علي سليمان ؛ اجتاه طالب معهد التأهيل الرتبوي بسلطنة عمان حنو مهنة التدريس يف ضوء بعض املتغريات  ،اجمللة املصرية
للدراسات النفسية  ،اجمللد  ، 6العدد ( : 14القاهرة  ،يناير ، )1996 ،ص00
 3حممد حسن عالوي ؛ علم النفس الرياضي  ( :القاهرة  ،دار الفكر العريب  ،1990ص.170

 4عبد الرمحن عدس ؛ علم النفس الرتبوي (نظرة عامة و ط(1عمان ,دار الفكر )1999,ص.103
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وتعــرف أيضــا بأهنــا جمموعــة الســمات الروحيــة واملاديــة والفكريــة والعاطفيــة اخلاصــة الــيت متيــز جمتمعـاً بعينــه
وأهنــا تشــمل الفنــون واآلداب وطــرق احليــاة واإلنتــاج االقتصــادي كمــا تشــمل احلقــوق األساســية لإلنســان
النظم والقيم والتقاليد واملعتقدات

1

ويذكر صاحل حممد عن (تـايلور  1974 ,م) تعـين الثقافـة مبفهومهـا هـي ذلـك الكـل املركـب املعقـد الـذي
يش ــمل املعلوم ــات واملعتق ــدات والف ــن واخلل ــق والق ــانون والتقالي ــد والع ــرف وك ــل م ــا يكتس ــبه اإلنس ــان

2

وتسـتمد هـذه التعريفـات مقوماهتـا مـن االرتبـاط الوثيـق بـني الثقافـة واجملتمـع فـال وجـود للثقافـة بـدون جمتمـع
إنساين وال وجود هلذا اجملتمع بدون ثقافة ما.
وتعــرف الثقافــة بشــكل عــام مبــا ميتلكــه الفــرد مــن تقــدير ســليم مظــاهر احليــاة كافــة الــذي مــن شــأنه التقــدم
بفكــرة مــن اجــل متتعــه باألشــياء واألف ـراد واألحــداث الــيت تتكــون منهــا بيئــة احملليــة والعامليــة وأنشــطة الرتبيــة
الرياضــية مبختلــف صــورها إمنــا هــي يف احلقيقــة ثقافــة  ,فتقــدير األداء البــدين الراقــي مــن قبــل اآلخـرين ثقافــة
والتعبــري اإلبــداعي يف الــرقص الشــعيب املعاصــر وربــط ذلــك بــالرموز التارليــة واحلضــارية ملختلــف دول العــامل
ثقافة  ,ومفهوم وتقدير اجلسم اإلنساين من الناحية اجلمالية والبيولوجيـة ثقافـة والرتبيـة الرياضـية هلـا ثقافتهـا
اخلاصة هبا.3
 -1-2الثقافة الرياضية:
يتعــني علــى الفــرد الرياضــي ممارســا ومشــاهدا أن يفهــم ويســتوعب قــدرا مالئمــا مــن الثقافــة الرياضــية
فهنــاك أمــور وموضــوعات للثقافــة الرياضــية وهلــا طبقــة ثقافيــة عامــة كمــا التــاريي املتصــل باإلجنــازات أألوملبيــة
والدولية الرياضية خاصـة تلـك املتصـلة بيـده البدنيـة والتغذيـة الصـحية وبعـض قواعـد اللعبـة  ،كمـا إن هنـاك
مــا ميكــن أن تطبــق عليــه الثقافــة الرياضــية واخلاصــة والنوعيــة وهــي تلــك الثقافــة املتصــلة بالرياضــة وقواعــد
املنافسات اليت تنظمها وتديرها اخلطط واالسرتاتيجيات اخلاصة.4

 1جملة البحوث اإلعالمية العدد املزدوج 74/73كلية األعالم  ,السنة التاسعة  , 7001 ,ص.120

 2صاحل حممد علي ؛ سيكولوجية التنشئة االجتماعية  ( ,عمان دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة )1990,ص.133

 3حسني امحد الشافعي؛ الرتبية الرياضية وقانون البيئة ،ط ( :1اإلسكندرية ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية )7001 ،ص.22-26
 4أمني اخلويل  ،حممود عدنان ؛ الثقافة الرياضية  ( :القاهرة دار الفكر العريب ،)1996 ،ص.05
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كمــا أن للثقافــة الرياضــية دور مــؤثر وفعــال يف نشــر وترسـيي مبــادا الــروح الرياضــية بــني الالعبــني وكــذلك
نشر الوعي وحجب السلوك الغري مرغوب به من جهة أخرى.
والثقافة الرياضية يف املفهوم احلديث تعدت املفهوم البدين للبحث لتشمل املفاهيم النفسية واألخالقية
واجلمالية والرتوحيية والثقافية وهي وسيلة مهمة من وسائل تعميق صلة املواطن بوطنه وواقعه ،إن ما سبق
ذكره ال جيري بشكل عفوي وإمنا بشكل مربمج سواء يف املدارس أو الكليات أو عن طريق التلفزيون
والصحف والراديو والسينما أو املهرجانات واهلدف منها كلها هو تربية املواطن ثقافيا

.1

ويعرف الشافعي الثقافة الرياضية بأهنا هي الزيادة الزاخرة للخربة اإلنسانية من خالل األنشطة الرياضية
واليت تؤدي بدورها إىل فهم وتقدير أفضل للبيئة اليت جيد فيها األفراد أنفسهم جزءا منها

.2

 3-2أهداف الثقافة الرياضية:
 .1وللثقافة الرياضية دور متميز يف نشر الوعي الثقايف الرياضي بني اجملتمعات.
 .7تربية الفرد جسميا ونفسيا وسلوكيا وفكريا.
 .3اكتساب املهارات املفيدة للحياة العملية.
.

 .4أن الثقافة الرياضية ذات اثر تربوي يف مجيع أفراد اجملتمع صغاراً وكباراً  ,ذكوراً وإناثاً
 4-2أهمية الثقافة الرياضية:

وتكمن أمهية الثقافة الرياضية يف االعتبارات التالية:3
 -1تنشيط األطر املعرفية وإثارة االهتمام لتوسيع دائرة املعرفة اإلنسانية املرتبطة بالرياضة.
 -7تأصيل املعرفة النظرية للرياضة والرتويح وتأسيس بنية معرفية للنظام األكادميي.
 -3زيادة الوعي بأمهية النشاط البدين على خمتلف جوانب الشخصية اإلنسانية.
 -4تش ــكيل وبن ــاء اهتمام ــات واجتاه ــات تروحيي ــة ورياض ــية مؤسس ــة عل ــى قواع ــد معرفي ــة ص ــحيحة
وراسخة.

 1غسان حممد صادق ؛ مبادئ الرتبية والرتبية الرياضية( :بغداد ,دار احلكمة للطباعة والنشر,)1990 ,ص71-70
 2حسن أمحد الشافعي؛ مرجع سابق ,ص.26

3

- Under Wood, G.L1 The Plysical Education Curriculun in the seeondery school planning
implementation ,the falner press . Dover . 1993,P80.
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 5-2مجاالت الثقافة الرياضية:
 2-5-2المجال المعرفي(المعرفة الرياضية):
هــي جممــوع كــل املعلومــات الرياضــية الــيت لــدى الفــرد وتشــمل معرفــة قواعــد وق ـوانني وخطــط األلعــاب الــيت
ختص اجملال الرياضي.1
 1-5-2المجال االجتماعي:
هــو تنشــئة األف ـراد وتثقــيفهم رياضــيا وتعلــيمهم الســلوك املقبــول اجتماعي ـاً ورياضــياً فضــال عــن تلقيــنهم
املعارف والعقائد الرياضية اليت تشكل بيئتهم الثقافية واحلضارية حنو الرياضة.
 3-5-2المجال التربوي:
إعــداد الفــرد وتقــومي ســلوكه جســدياً ونفســياً وأخالقيـاً واجتماعيـاً وفنيـاً واكتســابه اخلصــائص والســمات
البيولوجية واألخالقية واالجتماعية والفنية والعلمية واالقتصادية عن طريق الرياضة .
 4-5-2المجال الصحي:
قدرة الفرد على االهتمام بسالمة جسمه والعناية به وإشباع حاجاته العضوية وحتقيق حالة من االتزان
بني الوظائف اجلسمية املختلفة تشعره بالصحة والسالمة اجلسمية .
 -1النظريات التي تناولت اإلتجاه:
 2-1النظرية السلوكية(التعلم):
تفرتض هذه النظرية أن االجتاهات متعلمة بنفس الطريقة اليت يتم هبا تعلم العادات وصور السلوك
األخرى،وأن املبادا والقوانني اليت تنطبق على تعلم شيء ما حتدد أيضا كيفية اكتساب وتكوين
االجتاهات النفسية،فقدرة الفرد على اكتساب املعلومات بواسطة عمليات الرتابط والتزاوج بني موضوع ما
وامللكات الوجدانية املصاحبة له،وهذا يعين أن احملدد الرئيسي يف تكوين االجتاه هو تلك الرتابطات اليت
 1عثمان حممود شحاذة؛ أثر مشاهدة القنوات الفضائية الرياضية يف نشر الثقافة الرياضية بني طلبة جامعة دياىل  ،رسالة ماجستري( غري منشورة ) ،
كلية الرتبية الرياضية -جامعة دياىل ، 7009 ،ص.756
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يعيشها الفرد يف موضوع اإلجتاه،كذلك ميكن أن حيدث تعلم اإلجتاه عن طريق عملييت التدعيم
والتقليد،وهذا ما أبرزته نظريات التعلم الكالسيكي واليت تعتمد أساسا على نظرية املثري
واإلستجاب ة، 1ومن أشهرها نظرية اإلشرتاط الفعال لـ(سكينري) ونظرية االشرتاط اإلستجايب
لـ(بافلوف)،ومن بني نظريات التعلم،نظرية التعلم االجتماعي لـ(باندور)الذي يرى أن تعلم السلوك يتم
على أساس تفاعل مستمر متبادل بني احملددات املعرفية والبيئة،ويؤكد الطابع االجتماعي للتعلم،حيث
ركزت نظريته يف تفسري التعلم على أساس مالحظة القدرة،فالطفل يتعلم من خالل مالحظاته لسلوك
والديه بطريقة مباشرة أو من خالل ما يشاهده ويتعرض إليه يف جمتمعه.2
وحسب(كرته وكرتشفيلد)فان االجتاه ما هو إال وسط دينامي يساعد على إمتام التفاعل بني
العمليات النفسية األساسية وبني الفعل أو السلوك الذي يقوم به الفرد بأدائه،فمن وجهة النظر هذه
يهدف اإلجتاه إىل تنظيم الدوافع واإلدراك والعوامل النفسية األخرى تنظيما متكامال حبيث ينتج عنها
سلوك أو نزوع متكامل هبذه القدرة والكمية،وعليه فهو يعمل على خفض حدة التوتر النفسي يف
املواقف املختلفة اليت توجد فيها عناصر الصراع والتحدي.3
 1-1النظرية الجشطالتية(المعرفية):
يتبين أصحاب هذا اإلجتاه يف تفسري االجتاهات على التفسري اإلدراكي والنظريات املعرفية حيث تؤكد
هذه النظريات أن األفراد يسعون دائما إىل حتقيق الرتابط والتماسك وإعطاء معىن ألبنيتهم املعرفية،فهم
يسعون إىل تأكيد اإلتساق فيما بني معارفهم املختلفة وبالتايل فانه لن يقبل الفرد إال اإلجتاهات اليت
تتناسب مع بنائه املعريف الكلي،كذلك يرى املنظرون املعرفيون أن السعي الدائم واملستمر من جانب
الفرد لتحقيق هذا اإلتساق املعريف يعترب دافعا أوليا يتحدد يف ضوءه ما ميكن أن يتبناه الفرد من إجتاهات
نفسية حنو املوضوعات املختلفة ومن أهم النظريات،نظرية(التنافر املعريف)ونظرية(التوازن املعريف)ونظرية
( التطابق املعريف).4

1سيد حممد غنيم ،سيكولوجية الشخصية(.ب،د،ط)،القاهرة ،مصر :دار النهضة العربية ،1927 ،ص.621
2فاضل حنا ،اللعب عند األطفال .ط ،1دمشق ،سوريا :دار مشرق-مغرب  ،1999،ص.55

3أمحد حيمود ،املكانة االجتماعية لتلميذ مرحلة التعليم الثانوي وعالقتها مبفهوم الذات واإلجتاهات حنو النشاط البدين الرياضي .رسالة دكتوراه
علوم يف نظرية ومنهجية الرتبية البدنية والرياضية ،قسم الرتبية البدنية و الرياضية ،جامعة منتوري ،قسنطينة،املوسم اجلامعي ،7010/7009ص.141
4أمحد حيمود ،نفس املرجع السابق ،ص.141
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لذا فان وظيفة اإلجتاهات من وجهة نظر اجلشطالتني هي وظيفة معرفية واليت تقوم على حاجة الفرد
لرؤية دنياه يف شكل بنيان منتظم فالسعي وراء معاين األشياء واحلاجة للفهم،والنزعة إىل حتسني اإلدراك
واملعتقدات لوضوح الرؤيا أمام الفرد والشعور باإلطراد.1
 3-1نظرية الباعث(التحليل النفسي):
يرى أصحاب املدرسة التحليلية أن اإلجتاهات تُكتسب منذ السنوات األوىل من العمر،ومعىن هذا أن
بعضها يكون على مستوى الشعوري وبذلك يستقر بشكل مستمر.2
تكون اإلجتاهات يتحقق من خالل عملية تقدير أو موازنة بني كل من السلبيات
كما ترى النظرية أن َ

واإلجيابيات أو بني التأييد واملعارضة جلوانب أو موضوعات خمتلفة،مث إختيار أحسن البدائل بعد ذلك
ومن أبرز معامل هذه النظرية منحى (التوقع-القيمة)الذي يشري فيه(ادوارد )edwardrإىل أن األشخاص
يتبنون املواقف اليت توقع أكرب إلحتماالت اآلثار الطيَبة،ويرفضون املواقف واإلجتاهات اليت ميكن أن
تؤدي إىل اآلثار السلبية غري املرغوبة.
( stade

ويرجع( )s.freudبأن إكتساب االجتاهات والعادات مير بثالث مراحل تبدأ باملرحلة الفميَة
 )oralوفيها يكون الفم مركز اللذة واإلشباع،ويف هذه املرحلة يكتشف الطفل إىل جانب احلاجات
اجلسمية أنه حباجه إىل احلب واحلماية من الغري وتصبح احلاجة األساسية اليت تقوم عليها القيم
اإلجتماعية فيما بعد.3
وتبىن أصحاب اإلجتاه التحليلي التفسري البنائي الوظيفي لإلجتاهات ،حيث ترى أن اإلجتاه مظهر من
مظاهر تكوين الشخصية ،كما تدل على عالقة اإلجتاهات بالقيم اليت إكتسبها الفرد من تفاعله مع
اآلخرين ،وترتبط حباجاته النفسية،ومن وجهة النظر هذه تصبح وظيفة اإلجتاه هي التكيف واإلنضباط
إىل أحداث البيئة،اإلجتماعية والطبيعية والذي من شأنه أن جيعل العامل من حوله أكثر ألفة وتوقعا.4
التكيف االجتماعي داخل إطار اجلماعة وذلك بقبول الفرد أو رفضه إلجتاهات األفراد اآلخرين.
الدفاع عن الذات الواعية أو (األنا).
1أمحد حيمود ،مرجع سابق ،ص.141

2خولة أمحد حيي  ،اإلضطرابات السلوكية واإلنفعالية .ط ،1عمان ،األردن:دار الفكر ،7000 ،ص.24
 3أمحد حبمود ،مرجع سابق ،ص.147

 4مصطفى سعيدي،إجتاهات مديري املتوسطات والثانويات حنو الرتبية البدنية والرياضية .مذكرة ماجستري يف نظرية ومنهجية الرتبية البدنية والرياضية
،ختصص النشاط البدين الرياضي الرتبوي،معهد الرتبية البدنية والرياضية ،سيدي عبد هللا ،اجلزائر،املوسم اجلامعي،7000/7002ص.43
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ويرى(دانييل كاتل  ) d.kalsأن يف وظيفة الدفاع عن األنا حيمى الفرد نفسه من اإلعرتاف بأشياء حقيقة
عن نفسه،أو اإلنكار كعملية عقلية الشعورية ما هي إال عملية هروبية تسمح للفرد حبماية فكرته عن
نفسه.
وهكذا فاالجتاهات الدفاعية واليت توجد جذورها يف الصراعات اإلنفعالية الالشعورية للشخص تلعب
دورا هاما.1

 1أمحد حيمود ،مرجع سابق ،ص.147
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 -2عرض و تحليل الدراسات السابقة:
 2-2الدراسات المحلية:
الدراسة االولى:

دراسة جرمون علي 7015جبامعة قاصدي مرباح ورقلة حول مستويات الثقافة
الرياضية لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 1دراسة ميدانية
لطلبة السنة االوىل جذع مشرتك علوم وتقنيات النشاطات البدنية الرياضية .
هدفت هذه الدراسة اع:
 التعرف على مستويات الثقافة الرياضية لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات
البدنية والرياضية.
 التعرف على من اجلنسني يتفوق على األخر يف مستويات الثقافة الرياضية.
أقيمة هذه الدراسة على عينة قوامها  120طالب باملعهد ,واتبع الباحث ملنهج الوصفي .
وكانت أهم النتائج املتوصل إليها:
عدم حتقق الفرضية الثانية للدراسة مما جيعلنا نقبل بالفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق
ذات داللة احصائية بني مستويات الثقافة الرياضية لدى طلبة السنة اوىل جذع مشرتك علوم
وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية تعزى لعامل اجلنس.
الفروق املوجودة مستويات الثقافة الرياضية بني تعزى لعوامل اخرى ميكن البحث فيها
مستقبال كتكوين الطالب يف املرحلة الثانوية ,اهلواية ,املمارسة الرياضية.

 1جرمون علي ,مستويات الثقافة الرياضية لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  ,جملة العلوم االنسانية
واالجتماعية,العدد,70سبتمرب.7015
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الدراسة الثانية:

دراسة بريكي الطاهر جانفي  7014جامعة اجلزائر  3حول اجتاهات طلبة الرتبية
البدنية والرياضية حنو العمل مبهنة التدريس وعالقته ببعض املتغريات دراسة ميدانية
مبعهد الرتبية البدنية والرياضية.1
هدفت هذه الدراسة ايل:
 التعرف على مدى وجود اجتاهات اجيابية لطلبة الرتبية البدنية والرياضية حنو العمل
مبهنة التدريس.
 معرفة مدى مسامهة عوامل (االشباع النفسي للمهنة وطبيعة املهنة وصفات املدرس
ومستقبل املهنة واملكانة االجتماعية )يف تكوين اجتاهات اجيابية لطلبة الرتبية البدنية
والرياضية حنو العمل مبهنيت تدريس الرتبية البدنية والرياضية والتدريب الرياضي.
اقيمة هذه الدراسة على عينة قوامها  770طالب وطالبة من معهد الرتبية البدنية والرياضية
جبامعة اجلزائر .3
واتبع الباحث ملنهج الوصفي يف هذه الدراسة.
وكانت أهم النتائج املتوصل إليها:
ان طلبة معهد الرتبية البدنية والرياضية هلم اجتاهات اجيابية حنو اختاذ وظيفة تربية البدنية
والرياضية داخل املنظومة الرتبوية باطوارها الثالث كمهنة مستقبلية ,تشبع رغابتهم النفسية
من استمتاع وارتياح وقبول وكذا تقبلهم طبيعة وخصوصيات وظروف املهنة من مصاعب
وعرقيل وصعوبات يف التعامل معا التالميذ.

1بريكي الطاهر ,اجتاهات طلبة الرتبية البدنية والرياضية حنو العمل مبهنة التدريس وعالقته ببعض املتغريات,جملة خمرب علوم وتقنيات النشاط البدين
الرياضي جامعة اجلزائر ,3العدد,2جانفي.7014
11

الدراسة الثالثة:

قام جربيط عبدالقادر ,كرايب عبد القادر 7015/7014معهد علوم وتقنيات النشاطات
البدنية والرياضية جامعة قاصدي مرباح – ورقلة بدراسة علمية حول :اجتاهات طلبة معهد
علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية حنو ممارسة االنشطة البدنية والرياضية.1
اهداف الدراسة:
 اإلحاطة الشاملة باهم الظروف والعوامل اليت تدفع الطالب حنو ممارسة األنشطة
البدنية والرياضية يف معهد علوم وتفنيات النشاطات البدنية والرياضية .


معرفة حتصيل الطالب العلى نقاط واالهداف الرتبوية عموما بالشغف املوجود لدى
الطالب اجلامعي يف هذه املرحلة من العمر مبمارسة النشاط الرياضي.

مت إخيار العينة من اجملتمع اإلحصائي األصلي والذي قوامه 541طالب وطالبة ،من خمتلف
املستويات التعليمية(الليسانس واملاسرت) ؛قمنا باختيار السنتني األوىل والثانية نظرا لكون
طلبة هذا املستوى ميارسون األنشطة البدنية والرياضية من خالل احلصص التطبيقية املقررة
باملعهد،حيث عدد طلبة السنة األوىل بلغ113(112ذكور و 04إناث) وعدد طلبة السنة
الثانية بلغ106(111ذكور و 05إناث,املنهج املتبع :واتبع الباحث ملنهج الوصفي.

1جبـريـط عبد القادر ك ـرابـ ــي عبد القــادر .إجتاهالات طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية حنو ممارسة األنشطة البدنية والرياضية.
مذكرة شهادة م ـ ـ ــاسرت علوم وتقنيـ ـ ـ ـ ــات النشـاطـات البدنيـة والرياضي ـ ـ ـ ـ ــة  .جامعة ورقلة،املوسم اجلامعي.7015/7014
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وكانت أهم النتائج املتوصل إليها :

إمتالك طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية إجتاه إجيايب حنو ممارسة النشاط
البدين الرياضي بغض النظر عن اجلنس أو املستوى أو حىت السن مع أن هذا األخري مل يؤخذ
كمتغري للدراسة.
ال وجود لفروق دالة بني اجلنسني(الذكور واإلناث) يف اإلجتاهات حنو ممارسة النشاط البدين
والرياضي يف أبعاده ،ما عدا يف البعد كخربة توتر وخماطرة ،وهذا بسبب بلوغ الفتاة إىل
مستوى مهاري وحس-حركي يسمح هلا مبجاراة الذكور.
الدراسة الرابعة:
عنوان الدراسة :اإلجتاهات حنو مادة الرتبية البدنية والرياضية وعالقتها بالقيم اإلجتماعية لدىتالميذ الثانويات اجلزائرية

1

 (.مذكرة ماجستري يف نظرية ومنهجية الرتبية البدنية

والرياضية.)7001/7000،
إسم الباحث :حممد رياض فحصي.أهداف الدراسة : إجناز خطوة أولية على درب التعرف على كل من القيم االجتماعية لدى التالميذ الثانويني،قصدالكشف عن عالقة القيم االجتماعية و االجتاهات حنو ممارسة الرتبية البدنية والرياضية وهدف ذلك إثراء
دقة العلمية التحسيسية املتعلقة باحلث على ممارسة الرتبية البدنية والرياضية وإعادة النظر يف اجلوانب
التطبيقية يف واقع املمارسة البدنية.
جمتمع العينة  :أُجري العمل امليداين املتمثل يف التحري عن نواحي االجتاهات حنو مادة الرتبية البدنية والرياضية و القيم االجتماعية لدى التالميذ الثانويني،يف أربع مؤسسات للتعلم الثانوي العام اجلزائري،تابعة
لوالية تيبازة .

1حممد رياض فحصي ،اإلجتاهات حنو مادة الرتبية البدنية والرياضية وعالقتها بالقيم االجتماعية لدى تالميذ الثانويات اجلزائرية  ،مذكرة ماجستري
يف نظرية ومنهجية الرتبية البدنية والرياضية،جامعة اجلزائر،قسم الرتبية البدنية والرياضية،دايل إبراهيم،املوسم اجلامعي.7001/7000،
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خصائص عينة البحث:بعد اإلنتهاء من فرز 300نسخة،تبني أن هناك 160وحدة منها ختص جمموعة التالميذ املمارسني ملادة
الرتبية البدنية والرياضية وأن 140وحدة منها ختص جمموعة التالميذ املعفيني.
املنهج املتبع :املنهج الوصفي.األدوات املستعملة-:املتوسط احلسايب-.االحنراف املعياري-.اإلستبيان املفتوح.الفرق لقياس الداللة اإلحصائية للفرق بني متوسطني حسابني-.قانون معامل االرتباط (بريسون).أهم النتائج املتحصل عليها:
 بالنسبة للفرضية األوىل مل يظهر اختالفا له داللة إحصائية بني اجملموعتني من التالميذ الثانويني
يف األغلبية الساحقة من القيم االجتماعية،ماعدا يف القيمة الدينية،أين كان الفرق داال بينهما.
 أما بالنسبة للفرضية الثانية فقد ملسنا خبالف سابقتها تأكيداً قويا هلا،حيث أن نتائج التحليل
اإلحصائي بالنسبة هلا أظهرت وجود فروق هلا داللة إحصائية بني اجملموعتني من التالميذ يف
الناحية النظرية من االجتاه حنو مادة الرتبية البدنية والرياضية و القيم االجتماعية لدى التالميذ
املمارسني هلذه املادة،وجمموعة نظرائهم املعفيني من ممارستها.
 1-2الدراسات العربية:
الدراسة األولى:
دراسة ليلى سيد عبد السالم إبراهيم عام  ,1929بكلية الرتبية الرياضية للبنات القاهرة جامعة حلوان
بدراسة علمية حول إجتاهات الفتاة املصرية حنو الرتبية الرياضية مفهوما ومهنة .1
أهدف الدراسة:
 التعرف على إجتاهات الفتاة املصرية حنو مفاهيم الرتبية الرياضية لتحديد مدى تقبلها أو رفضها
إياها.
 التعرف على إ جتاهات الفتاة املصرية حنو العمل يف اجملاالت اليت تتيحها مهنة الرتبية الرياضية
وحتديد أكثر اجملاالت تقبال منها.
1ليلى سيد عبد السالم إبراهيم ،إجتاهات الفتاة املصرية حنو الرتبية البدنية الرياضية مفهوما ومهنة ،حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه،كلية الرتبية
الرياضية للبنات ،القاهرة ،جامعة حلوان .1929،
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- حتديد العالقة بني إجتاه الفتاة حنو مفاهيم الرتبية الرياضية وإجتاهها حنو العمل يف جماالهتا
املهنية.
جمتمع العينة:عينة عشوائية حيث بلغ قوامها 930طالبة من طالبات املرحلة الثانوية العامة بقسميهاالعلمي واألديب مبحافظة اجليزة.
املنهج املتبع:املنهج الوصفي.أهم النتائج املتحصل عليها:إ حتل املفهوم البدين املكانة األوىل يف التقبل ،يليه املفهوم الصحي،فاملفهوم الرتوحيي لدى أفراد العينةبصفة عامة بينهما إحتل املفهوم املرتبط بالذات املكانة األقل،أما باقي املفاهيم فقد إختلفت مكانتها
بالنسبة لتقبل الفتيات هلا.
أظهر املفهوم البدين والعقلي فروق دالة إحصائية بني القسمني العلمي واألديب لصاحل القسم العلميوقد إحتل كل من املفهوم البدين والصحي األمهية األوىل من حيث التقبل لدى طالبات القسمني.
 -1مناقشة الدراسات السابقة:
 )2.1مناقشة الدراسة األولى:
من خالل العرض السابق للدراسة املتعلقة مبستويات الثقافة الرياضية فإن الباحث يرى ان زيادة مستوى
الثقافة الرياضية لدى كل الطلبة يعود جملموعة من االقرتاحات التالية:
 قرتاح اختبار يقيس الثقافة الرياضية للطلبة املوجهني للتكوين يف ميدان علوم وتقنيات النشاطات
البدنية والرياضية.
 الهتمام بالثقافة الرياضية واعتمادها مادة دراسية ضمن مناهج تدريس كليات وأقسام النشاط
البدين الرياضي الرتبوي ملا له من دور أساسي يف نوعية وتثقيف هذه الشرحية املهمة من الطلبة.
 تعزيز العملية املعرفية واالجتماعية عند الطلبة من خالل دور األساتذة واإلداريني املشرفني على
معاهد الرتبية البدنية.
 1-1مناقشة الدراسة الثانية:
من خالل العرض السابق للدراسة املتعلقة اجتاهات طلبة الرتبية البدنية والرياضية فإن الباحث يرى أن
زيادة منو اإلجتاهات الرتبوية لدى كل من الطلبة تكون لألسباب التالية:
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 توفري مواد ذات عالقة بتعزيز االجتاهات لديهم وتدعيمها بشكل أفضل من خالل تقييم ملناهج
املعاهد وأقسام الرتبية البدنية والرياضية النفسية والرتبوية والعلمية بني فرتة وأخرى ،وكذلك إثراء
الطالب بكمية من اخلربات واملعلومات اليت تتعلق مبجال التدريس بشكل عام.
 تنظيم الندوات واحملاضرات الدورية باستمرار اليت تطرح مشاكل التدريس واملدرسني واطالعهم
على كيفية حل مثل تلك املشكالت.
 احملاولة تنمية االجتاهات االجيابية لدى الطلبة منذ البداية وتدعيمها وتنميتها خالل املستويات
الدراسية املختلفة.
 3-1مناقشة الدراسة الثالثة:
من خالل العرض السابق للدراسة املتعلقة باجتاهات طلبة الرتبية البدنية والرياضية فإن الباحث
يرى أن إمتالك طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية إجتاه إجيايب حنو ممارسة النشاط
البدين الرياضي بغض النظر عن اجلنس أو املستوى أو حىت السن مع أن هذا األخري مل يؤخذ كمتغري
للدراسة ،األمر الذي يستدعي من اجلهات الوصية توفري كامل الوسائل والكفاءات البشرية وتسخريها
لصقل املواهب ،مادام هناك جتاوب كبري من طرف الطلبةيف االجتاه حنو ممارسة االنشطة البدنية والرياضية
 4-1مناقشة الدراسة الرابعة:
 صحة الفرضيات تبقى متعلقة بطبيعة اجملتمعات اليت بينت فيها وألجلها،لذا فان النتائج
املتوصل إليها تبقى درجتها من الصحة املرتبطة بتأكيدها يف أحباث أخرى قادمة.
 النتائج املتوصل عليها تبقى يف الواقع متعارضة مع القيم السائدة يف اجملتمع اجلزائري .
 5-1مناقشة الدراسة الخامسة:
من خالل العرض السابق للدراسة املتعلقة باالجتاهات حنو الرتبية البدنية و الرياضية أو أحد
أنشطتها،فإن الباحث يرى أن زيادة منو االجتاهات الرتبوية لدى كل من الطلبة تكون لألسباب التالية:
 دراسة املواد النظرية والتطبيقية هلا أثر إجيايب على تنمية االجتاهات الرتبوية.
 التفوق الدراسي والرياضي يزيد من منو االجتاهات الرتبوية.
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الفـصـل الثالث:طرق ومنهجية الدراسة

منهجية الدراسة

الدراسة اإلستطالعية

عينة الدراسة

حدود الدراسة

أدوات جمع البيانات

الخصائص السيكومترية للمقايس

أساليب التحليل اإلحصائي
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طرق ومنهجية الدراسة :
تمهـيد:
إن كل باحث من خالل حبثه يتحقق من الفرضيات اليت وضعها ،ويتم ذلك بإخضاعها إىل التجريب
العلمي الستخدام جمموعة من املواد العلمية ،وذلك بإتباع منهج يتالءم وطبيعة الدراسة ،حيث إعتمدت
الدراسة على املنهج الوصفي كمنهج علمي مالئم هلذه الدراسة كونه يعتمد على إستقصاء ظاهرة من
الظواهر ويعمل على تشخيصها وكشف جوانبها املختلفة.
ويشمل اجلانب التطبيقي للبحث هذا على فصلني ،الفصل الثالث وميثل الطرق املنهجية للبحث ,
املنهج املتبع الدراسة االستطالعية  ,العينة  ,حدود الدراسة  ,أدوات مجع البيانات  ,واألساليب
احلصائية للتحليل .
أما الفصل الرابع فيحتوي على عرض وحتليل نتائج الدراسة ومناقشتها يف ضوء الفرضيات مع
اخلالصة العامة للبحث.
-2منهج الدراسة:
يتفق اجلميع على أن املنهج هو السبيل الفعلي واملستعان يف حل مشكلة البحث ،فالباحث
حياول دوما إجياد مطابقة بني املنهج املستخدم ومشكلة البحث ،واألهداف اليت يسعى لتحقيقها،كما
ونوعا وحىت من ناحية الشمولية،فمنهج البحث هو احملصلة اليت يلخص هبا الباحث بعد ما يكون قد
ألقى تساؤله الرامي إىل حل مشكلة البحث،لذا نُسمي اخلطة املرسومة حلل املشكلة بأهنا منهج
الباحث يف عملية البحث,املنهج املتبع هو الوصفي التحليلي حيث يعرف على أنه :عبارة عن دراسة
تشمل مجيع الدراسات اليت هتتم جبمع وتلخيص احلقائق احلاضرة املرتبطة بالطبيعة وبوضع من الناس أو
عدد من األشياء،أو جمموعة من الظروف أو فصيلة من األحداث أو نظام فكري،أو أي نوع آخر من
الظواهر اليت ميكن أن يرغب الشخص يف دراستها ، 1كما يشتمل املنهج الوصفي على جمموعة من
أساليب البحث العلمي اليت تُستخدم من طرف الباحثني ،ومن أهم هذه األساليب لدينا الدراسات
املسحية ،وأسلوب دراسة احلالة.2

1مروان عبد اجمليد إبراهيم،أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل اجلامعية.ط،1عمان ،األردن :مؤسسة الوراق ،7000،ص.175
2مصطفى عليان رحبي وآخرون ،أساليب البحث العلمي .ط ،1عمان ،األردن :دار صفاء ،7000 ،ص.45
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-1الدراسة االستطالعية:
تعد الدراسة االستطالعية كأساس جوهري لبناء البحث ككل،وهي مبثابة خطوة أساسية
ومهمة يف البحث العلمي إذ من خالهلا ميكن للباحث جتربة وسائل حبثه للتأكد من سالمتها ودقتها
ووضوحها.

1

هتدف الدراسة االستطالعية يف أي حبث إىل:
 حتديد ميدان الدراسة والوقوف على بعض الصعوبات أثناء الدراسة . التحقيق من مصداقية أدوات مجع البيان وخصائصها السيكومرتية .-3مجتمع وعينة الدراسة :
إن لكل جمتمع صفات خاصة به ،لذا فمن الضروري وصف اجملتمع من اجل اختيار وسائل االختبار
املناسبة , 2اشتمل جمتمع الدراسة على طلبة السنة ثانية ماسرت ختصص تربية حركية لدى الطفل واملراهق
الذين يزاولون دراستهم مبعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية والذي قدر عددهم ب 00
طالب للموسم اجلامعي) ، ( 2017/2016واتبعنا أسلوب احلصر الشامل حيث اشتملت عينة البناء
على )  ( 80طالبا من جمتمع الدراسة ،وقد مت اجراء اخلصائص السيكومرتية ألدوات القياس ،حيث مت
اختيار  18طلبة إلجراء صدق االختبار واستبعدوا من عينة الدراسة ،و 16طالب إلجراء الثبات
واستبعدوا أيضا وبذلك فإن عينة الدراسة األساسية بلغت )  (46طالبا واجلدول أدناه يبني ذلك:
الجدول رقم  01 :خصائص مجتمع وعينة الدراسة

الطلبة

اجملموع

مجتمع البحث

00

00

عينة البناء %100

00

00

عينة إجراء صدق االختبار

18

15

عينة إجراء ثبات االختبار

16

16

46

46

عينة الدراسة

% 57.5

1حمي الدين خمتار ،بعض تقنيات البحث وكتابة التقرير يف املنهجية( .ب.د.ط) ،اجلزائر :ديوان املطبوعات اجلامعية ،1995 ،ص.42
2املندالوي ،قاسم حسن ،وآخرون ( 1990 ): ،األسس التدريبية لفعاليات العاب القوى ،مطابع التعليم العايل ,بغداد ،العراق,ص.749
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 -4حدود الدراسة
حددت الدراسة بعدد من احملددات البشرية واملكانية والزمنية اآلتية:
الحدود البشرية:
اقتصرت الدراسة على طلبة الثانية ختصص تربية حركية لدى الطفل واملراهق بعدد00طالب.
الحدود المكانية:
قمنا بإجراء الدراسة امليدانية يف أهم مراحلها مبعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لوالية
ورقلة.
الحدود الزمنية :
قمنا باجراء الدراسة امليدانية يف الفرتات الزمنية التالية :
من  77مارس  7015إىل  76مارس  7015متت الدراسة االستطالعية األولية.
من 06أفريل  7015إىل  30أفريل  7015توزيع وتفريغ االستبيانات.
-5أدوات جمع البيانات:
إن أدوات البحث تعترب احملور األساسي يف منهجية البحث ،وذلك بغية الوصول إىل كشف احلقيقة اليت
يصبوا إليها البحث ،1ومن هنا اطلع الباحثان على عدة وسائل يف مجع املعلومات ،اليت بدورها ساعدت
يف الكشف عن جوانب البحث ،حيث استقر اختيارمها على مقياس الثقافة الرياضية أعده أ.م.د عكلة
سليمان احلوري ،م.م خالد طه سعيد  ،مقياس اجتاهات الطلبة حنو مهنة تدريس الرتبية البدنية والرياضية
ل د .حممد محزة أمري خان د .سلطان سعيد مقصود خباري) ، (1991باعتبارمها الوسيلة املالئمة جلمع
البيانات.

 -1حممد مرسي  ،البحث الرتبوي و كيف نفهمه  ،القاهرة  :عامل الكتب  ،ص 720،1994
11

مقياس الثقافة الرياضية أعده أ.م.د عكلة سليمان احلوري ،م.م خالد طه سعيد,وقام بتعديله د.جرمون
علي.
 -2مقياس الثقافة الرياضية :عدد فقرات مقياس الثقافة الرياضية )  ( 27فقرة ملحق (
) 01مقسمة اىل ثالث مكونات رئيسية هي:
-1املدخالت املادية والعامة للثقافة الرياضية وتشمل  0فقرات -15-13-17-2-4-1( :
.)74-16

-7املدخالت الفنية والعلمية للثقافة الرياضية وتشمل )  ( 10فقرات هي-15-0-3- 7( :
.)72-75-73-71-19-10

-3خمرجات الثقافة الرياضية وتشمل ) ( 9فقرات هي-77-70-12-14-11-9-6-(5 :
)76
ويتم تصنيف الطلبة إىل مايلي – :وبذلك تكون الدرجة الكلية للمقياس بني ))01-72
الجدول رقم  02 :فئات الطلبة حسب مجاالت المقياس
اجملال

الفئة

]]45-72

ذوي ثقافة رياضية ضعيفة

] ]63-45

ذوي ثقافة رياضية متوسطة

] [01-63

ذوي ثقافة رياضية عالية

 -1مقياس اتجاهات الطلبة نحو مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية :ل د .
حممد محزة أمري خان د .سلطان سعيد مقصود خباري: 1991
بناء المقياس  :وضع هذا املقياس لغرض قياس متغري االجتاهات املهين.
أبعاد المقياس :يتكون هذا املقياس من مخسة أبعاد ،حيتوي كل بعد على عدد معني العبارات.
جدول رقم : 03يوضح كيفية توزيع العبارات حسب أبعاد المقياس.
األبعال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاد

أرقام العبارات

اجملموع

االجتاه حنو اإلشباع

-39-35-34-27-26-13-12-3-2-1-

00

النفسي للمهنة

—-10 57-54-52-50-48-47

االجتاه حنو طبيعة

51-49-41-38-28-15-14-5- 4-

املهنة
10

09

االجتاه حنو صفات

-17-10-11-11--00-00-01-70-71

املدرس

-11-11-11-11-17-10

االجتاه حنو مستقبل

56-33 -20-19-8-7

01
06

املهنة.
االجتاه حنو املكانة -11-11-11-10-11-11-10-00-07
االجتماعية للمهنة.

-10-11-11

العبارات الموجبة هي- 26-25-24-19-16-15-10-7-5 -2- 0- :
-56-53 -52-50-48-46-44-40-36-35-34-33-32 -31-29
 (59 -58-57وتأخذ التقدير:
درجة االتجاه

التقدير

أوافق تماما
أوافق
غير متاكد
ال اوفق
ال أوافق تماما

5
4
3
2
1

العبارات السالبة هي-20-18 -17-14-13-12-11-9-8-6-4-3 :
-49-47 -45-43-42-41-39-38-37-30-28-27-23 -22-21
 (.55 -45-51وتأخذ التقدير:
التقدير
درجة االتجاه
أوافق تماما
أوافق
غير متاكد
ال اوفق
ال أوافق تماما

1
2
3
4
5

11

01

 -6الخصائص السيكومترية لمقياس الثقافة الرياضية:
2-6ـ الصدق التمييزي لمقياس الثقافة الرياضية :صدق املقارنة الطرفية مت استخراج
معامل الصدق التمييزي باختبار املقارنة الطرفية للمقياس فقط ،وذلك بتوزيع املقياس على عينة من
الطلبة قوامها  10طالبا ،مت تفريغ النتائج وتعاملنا مع درجات الثلث األعلى (درجات  06طلبة) على
أهنا اجملموعة األوىل ،ودرجات الثلث األدىن (درجات  06طلبة) على أهنا اجملموعة الثانية مث حسبنا داللة
الفروق بني اجملموعتني باختبار ت ملعرفة الفروق بني متوسطات اجملموعتني وبالتايل التمييز بينهما وكانت
النتائج كما يلي:
الجدول ( :)04نتائج اختبار ت لداللة الفروق بين المجموعتين عند مستوى الداللة :0000

اجملموعات

العينة

الثلث
مقياس
االجتاه حنو
مهنة تدريس

االعلى
الثلث
االدىن

6
6

املتوسط

اإلحنراف

اخلطأ

احلسايب

املعياري

املعياري احملسوبة

64.50

7.47

ت

56.66

احلرية

0.99
3.96

4.12

درجة

1.20

10

مستوى الداللة

0.003
دال

تحليل الجدول رقم  :04يتضح من اجلدول( )04أن قيمة ت احملسوبة هي  3.96وعند الرجوع
إىل القيمة اإلحتمالية املصاحبة هلا جندها  0.003وهي بذلك أقل من مستوى الداللة  0.05مما يعين
أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات الثلث األعلى (اجملموعة األوىل) والثلث االدىن
(اجملموعة الثانية) وبالتايل مييز بني اجملموعتني وهذا يقودنا إىل القول بأن املقياس له قدرة متييزية بني
املستجوبني وهو بذلك ميتاز بالصدق .

11

1-6ـ ثبات مقياس الثقافة الرياضية :الثبات بطريقة التجزئة النصفية
إذ مت تطبيــق املقي ــاس عل ــى عين ــة مؤلف ــة م ــن ( )16طالب ــا ،وبع ــد مج ــع االس ــتمارات مت معاجلته ــا إحص ــائيا
باس ــتخدام معام ــل االرتب ــاط البس ــيط (بريس ــون) ب ــني نص ــفي فقـ ـرات املقي ــاس (درج ــات الفقـ ـرات الفردي ــة
ودرجات الفقرات الزوجية) فظهرت قيمـة (ر) احملتسـبة تسـاوي ( ،)0.94مث مت تصـحيح معامـل الثبـات
مبعادلة سبريمان بـراون فكـان معامـل الثبـات للمقيـاس ككـل يسـاوي ( )0.91وهـو دال إحصـائيا ممـا يـدل
عل ــى ثب ــات املقي ــاس ،ويف ه ــذا الص ــدد يش ــري ــاره وآخ ــرون ( )1909إىل إن معام ــل الثب ــات إذا بل ــغ
1
( )0,25فأعلى فانه يعد ثبات عال.
1-6ـ الصدق التمييزي لمقياس اإلتجاه نحو مهنة تدريس التربية البدنية
والرياضية :صدق المقارنة الطرفية
مت استخراج معامل الصدق التمييزي باختبار املقارنة الطرفية للمقياس فقط ،وذلك بتوزيع املقياس على
عينة من الطلبة قوامها  10طالبا ،مت تفريغ النتائج وتعاملنا مع درجات الثلث األعلى (درجات 06
طلبة) على أهنا اجملموعة األوىل ،ودرجات الثلث األدىن (درجات  06طلبة) على أهنا اجملموعة الثانية مث
حسبنا داللة الفروق بني اجملموعتني باختبار ت ملعرفة الفروق بني متوسطات اجملموعتني وبالتايل التمييز
بينهما وكانت النتائج كما يلي:
الجدول ( :)05نتائج اختبار ت لداللة الفروق بين المجموعتين عند مستوى الداللة :0.05

اجملموعات

العينة

الثلث
مقياس
االجتاه حنو
مهنة تدريس

1

االعلى
الثلث
االدىن

6
6

املتوسط

اإلحنراف

اخلطأ

احلسايب

املعياري

املعياري احملسوبة

11.02 741.50

ت

احلرية

4.57
4.56

12.26 707.50

درجة

10

مستوى الداللة

0.001

2.75

اره ,عزيز وآخرون .مبادئ القياس والتقومي يف الرتبية ،ط ، 2مكتبة دار الفكر للثقافة والنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.1989ص170
11

دال

تحليل الجدول رقم  :05يتضح من اجلدول( )05أن قيمة ت احملسوبة هي  4.56وعند
الرجوع إىل القيمة اإلحتمالية املصاحبة هلا جندها  0.001وهي بذلك أقل من مستوى الداللة 0.05
مما يعين أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات الثلث األعلى (اجملموعة األوىل) والثلث
االدىن (اجملموعة الثانية) وبالتايل مييز بني اجملموعتني وهذا يقودنا إىل القول بأن املقياس له قدرة متييزية بني
املستجوبني وهو بذلك ميتاز بالصدق .
1-6ـ ثبات مقيـاس االتجـاه نحـو مهنـة تـدريس التربيـة البدنيـة :الثبـات بطريقـة
التجزئة النصفية:
إذ مت تطبيــق املقي ــاس عل ــى عين ــة مؤلف ــة م ــن ( )16طالب ــا ،وبع ــد مج ــع االس ــتمارات مت معاجلته ــا إحص ــائيا
باس ــتخدام معام ــل االرتب ــاط البس ــيط (بريس ــون) ب ــني نص ــفي فقـ ـرات املقي ــاس (درج ــات الفقـ ـرات الفردي ــة
ودرجات الفقرات الزوجية) فظهرت قيمـة (ر) احملتسـبة تسـاوي ( ،)0.05مث مت تصـحيح معامـل الثبـات
مبعادلة سبريمان بـراون فكـان معامـل الثبـات للمقيـاس ككـل يسـاوي ( )0.29وهـو دال إحصـائيا ممـا يـدل
عل ــى ثب ــات املقي ــاس ،ويف ه ــذا الص ــدد يش ــري ــاره وآخ ـ ـرون ( )1909إىل إن معام ــل الثب ــات إذا بل ــغ
1
( )0,25فأعلى فانه يعد ثبات عال.
 -0الصورة النهائية ألدوات القياس:
بعــد قيمنــا بدراســة اخلصــائص الســيكومرتية ملقيــاس الثقافــة الرياضــية ومقيــاس االجتاهــات حنــو مهنــة تــدريس
الرتبية البدنية والرياضية وجدنا بان األدوات تتميز بصدق وثبا ت عاليني هلذا حافظنا علـى املقياسـني كمـا
مت وصفهما سابقا يف الصورة األولية.

-0أساليب التحليل االحصائي:
ملعاجلة نتائج الدراسة احلالية مت االعتماد على التقنيات اإلحصائية التالية :
النسبة المئوية
المتوسط الحسابي .
1

اره ,عزيز وآخرون,.نفس املرجع السابق1909,ص170
11

معامل االرتباط بيرسون.
اختبار الفروق .t-test
معادلة سبيرمان براون لتصحيح الثبات =
حيث أن:

ن ر
𝟏)+ن ( 𝟏−ر

ن = عدد األجزاء التي قسم إليها المقياس
ر = معامل االرتباط بين نصفي اإلختبار
كما تم اعتماد برامج التحليل اإلحصائي ) (Excelو) )spssلتحليل و
حساب نتائج الدراسة.

11

عرض حتليل ومناقشة النتائج
 -0عرض نتائج الدراسة و حتليلها.
 -1مناقشة النتائج.
 -1أهم اإلستخالصات
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 -2عرض نتائج الدراسة وتحليلها حسب الفرضيات:
يف ما يلي يتم عرض نتائج الدراسة احلالية يف ضوء الفرضيات بالرتتيب .
-1 -1الفرضية األولى :تنص الفرضية األوىل على أنه ":توجد مستويات متبيانية يف الثقافة
الرياضية لدى طلبة السنة ثانية ماسرت ختصص تربية حركية لدى الطفل واملراهق "
الجدول رقم  :06مستويات الثقافة الرياضية لدى عينة الدراسة
اجملاالت

التكرار

النسبة املئوية

الفئات

]]11-10

77

77

ذوي ثقافة رياضية ضعيفة

] ]11-11

11

%10.11

ذوي ثقافة رياضية متوسطة

] [00-11

01

%17.11

ذوي ثقافة رياضية عالية

اجملموع

11

%077

تحليل الجدول رقم  :06يتضح من خالل اجلدول أعاله الذي يبني مستوى الثقافة لدى عينة
الدراسة أن أغلب الطلبة يبدون مستوى متوسط يف الثقافة الرياضية إذ جاءت نسبتهم مقدرة ب
% 10.11وهناك نسبة  % 17.11هلم مستوى عايل من الثقافة الرياضية,اما بالنسبة لذوي ثقافة
رياضية ضعيفة فال يوجد طلبة هبذا املستوى .
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 -1-2الفرضية الثانية  :تنص الفرضية الثانية على أنه ":هناك اجتاهات موجبة حنو مهنة
تدريس لطلبة السنة الثانية ماسرت ختصص تربية حركية لدى الطفل واملراهق "
الجدول رقم :07يبين طبيعة اتجاهات الطلبة نحو مهنة تدريس.
الطلبة

املتوسط
احلسايب

االحنراف
يف
املتوسط
الفرضي

طبيعة
االجتاه

الطلبة

املتوسط
احلسايب

االحنراف
يف
املتوسط
الفرضي

طبيعة
االجتاه

الطلبة

املتوسط
احلسايب

االحنراف يف طبيعة
االجتاه
املتوسط
الفرضي

3.01

0.01

جيايب

31

3.91

0.91

جيايب

1

3.21

0.21

اجيايب

16

0.04

جيايب

37

3.32

0.32

جيايب

7

3.27

0.27

اجيايب

12

3.04

جيايب

33

3.93

0.93

جيايب

3

3.69

0.69

اجيايب

10

3.29

0.29

34

3.00

0.00

جيايب

4

3.26

0.26

اجيايب

19

3.26

0.26

جيايب

3.96

0.96

جيايب

5

3.01

0.01

اجيايب

70

3.04

0.04

جيايب

35

1.37

جيايب

6

3.26

3.26

اجيايب

71

3.06

0.06

جيايب

36

4.37

جيايب

2

3.22

3.22

اجيايب

77

3.00

0.00

جيايب

32

4.32

1.32

0

3.29

3.29

اجيايب

73

3.09

0.09

جيايب

30

3.24

0.24

جيايب

9

3.24

3.24

اجيايب

74

3.00

0.00

جيايب

39

3.93

0.93

جيايب

10

3.24

3.24

اجيايب

75

3.69

0.69

جيايب

40

3.06

0.06

جيايب

11

3.04

3.04

اجيايب

76

3.93

0.93

جيايب

41

4.01

1.01

جيايب

17

3.22

3.22

اجيايب

72

3.03

0.03

جيايب

47

3.90

0.90

جيايب

13

3.22

3.22

اجيايب

70

3.09

0.09

جيايب

43

3.22

0.22

جيايب

14

3.06

3.06

اجيايب

79

3.96

0.96

جيايب

44

3.66

0.66

جيايب

15

3.01

3.01

اجيايب

30

3.09

0.09

جيايب

45

3.55

0.55

جيايب

46

3.54

0.54

جيايب

علمنا ان المتوسط النظري =3
الجدول رقم:70يلخص جدول طبيعة االتجاهات نحو مهنة التدريس

املقياس

العينة

اجتاهات الطلبة حنو
مهنة تدريس

46

التكرارات النسبة املئوية

طبيعة االجتاه حنو مهنة التدريس

46

%100

اجيايب

00

%00

سليب
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تحليل الجدول رقم  :70,70من خالل النتائج املشار إليها يف اجلدول رقم()02و اجلدول رقم
( )00وذلك بعد حساب الفرق بني املتوسط احلسايب واملتوسط النظري مت تلخيص النتائج يف اجلدول
رقم ( )0فكانت مجيع النتائج تشري إيل إن الطلبة كانت اجتاهاهتم إجيابيا بالكامل ،وهذا يف مجيع أبعاد
االجتاهات حنو مهنة تدريس الرتبية البدنية والرياضية .
 -1-0الفرضية الثالثة  :تنص الفرضية الثالثة على أنه ":التوجد عالقة ذات داللة احصائية
بني مستويات الثقافة الرياضية واالجتاهات حنو مهنة التدريس لطلبة "السنة الثانية ماسرت ختصص
تربية حركية لدى الطفل واملراهق.
الجدول رقم:70يوضح العالقة بين الثقافة الرياضية واالتجاهات نحو مهنة التدريس
املقياس
مقياس

الرياضية

عينة الدراسة

قيمة "ر" اجملدولة

قيمة " ر"

احملسوبة

درجة

احلرية

مستوى الداللة

7,71

الثقافة

مقياس االجتاه حنو

مهنة تدريس الرتبية

46

0.790

0.006

11

غري دال

البدنية والرياضية

تحليل الجدول رقم :70نالحظ من خالل اجلدول رقم ( )09أن قيمة (ر) احملسوبة بلغت
 0.006مما جيعلها أصغر من قيمة (ر) اجملدولة اليت بلغت  0.790عند درجة احلرية  ،44وغري دالة
عند مستوى الداللة  ،0.05وهذا ما يؤكد صحة الفرضية  ,أي أن معظم الطلبة ليست للثقافة الرياضية
أي عالقة يف حتديد اجتاهاهتم حنو مهنة تدريس الرتبية البدنية والرياضية.
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 -1مناقشة وتفسير نتائج الدراسة:
وضحته الدراسات السابقة
يف ضوء ما جاء يف الفصل األول للدراسة ،و كذا ما أكدته و ّ
ذات العالقة مبوضوع الدراسة احلالية ،وما مت عرضه يف اجلداول السابقة املتعلقة بنتائج الدراسة؛ فإنه يتم
حتليل و مناقشة النتائج حسب ترتيب العرض السابق كما يلي :
 -0 -1الفرضية األولى:
بناءا على حتليل النتائج املتعلقة بالفرضية األوىل تبني وجود مستويات متباينة يف الثقافة الرياضية مما يدل
على حتقق الفرضية ,معظم الطلبة املستوى الثقايف هو مستوى متوسط أما بالنسبة للطلبة ذو مستوى

عايل فكانت نسبتهم منخفضة ,و ميكن تفسري هذه النتيجة استنادا إىل ما توصل إليها دراسة جرمون
علي 7015يف دراسته و اليت أظهرت بوجود مستويات للثقافة الرياضية لدى طلبة السنة أوىل جذع
مشرتك علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ,و بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني
مستويات الثقافة الرياضية لدى طلبة السنة أوىل جذع مشرتك علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
تعزي لعامل اجلنس.
 -1 -1الفرضية الثانية:
بناءا على حتليل النتائج املتعلقة الفرضية الثانية جتلى أنه كان إجتاه طلبة (ثانية ماسرت) معهد علوم
وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية إجيابيا بالكامل ،وهذا يف مجيع أبعاد اإلجتاهات حنو مهنة تدريس
الرتبية البدنية والرياضية  ،وحسب النتائج ميكن القول أن طلبة معهد الرتبية البدنية والرياضية هلم
اجتاهات اجيابية حنو اختاذ وظيفة تدريس الرتبية البدنية والرياضية داخل املنظومة الرتبوية بأطوارها الثالث
كمهنة مستقبلية ،تشبع رغباهتم النفسية من استمتاع وارتياح وقبول ،وكذا تقبلهم طبيعة وخصوصيات
وظروف املهنة من مصاعب وعراقيل وصعوبة يف التعامل مع التالميذ وكذا اجلوانب احمليطة بالعمل خاصة
يف جانب نقص جتهيزات ومعدات ومنشآت رياضية.
الرؤى ميكن إسقاطها على ما توصل إليه الطالبان (باشي مربوك و بوقطيط علي ،السنة اجلامعية
وهذه ُ

(، ) 7014- 7013أين كانت الدراسة حول معرفة إجتاه طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية
والرياضية جبامعة ورقلة ،وخلُصا يف هناية البحث نتيجة مفادها وجود ميول لطلبة املعهد حنو مهنة
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التدريس ،وامتالكهم اجتاهات إجيابية حنو مهنة التدريس ,وبينت دراسة دراسة بريكي الطاهر جانفي
( )7014جامعة اجلزائر حول اجتاهات طلبة الرتبية البدنية والرياضية حنو العمل مبهنة التدريس وعالقته
ببعض املتغريات أين هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى وجود اجتاهات اجيابية لطلبة الرتبية البدنية
والرياضية حنو العمل مبهنة التدريس ,أجريت الدراسة يف جامعة اجلزائر عام ( )7014وأشتملت عينية
البحث على  770طالب وطالبة معهد الرتبية البدنية والرياضية جبامعة اجلزائر  ,3وأسفرت نتائج
البحث ع لى ان طلبة معهد الرتبية البدنية والرياضية هلم اجتاهات اجيابية حنو اختاذ وظيفة تربية البدنية
والرياضية داخل املنظومة الرتبوية باطوارها الثالث كمهنة مستقبلية.
 -1-1الفرضية الثالثة:
بناءا على حتليل النتائج املتعلقة بنتائج الفرضية الثالثة ,تبني عدم وجود عالقة ارتباطية بني الثقافة
الرياضية واالجتاه حنو مهنة تدريس الرتبية البدنية والرياضية,وهذا مبعىن أنه كلما ارتفع املستوى الثقايف او
اخنفض فال يوثر على اجتاهات الطلبة حنو مهنة تدريس ,وهذا ما يشري اىل ان متغري الثقافة الرياضية ال
يؤثر تأثريا يف االجتاه حنو مهنة التدريس.
رغم اننا مل نتحصل على دراسات سابقة حتمل متغري الثقافة الرياضية وعالقته باالجتاهات وهذا
لالستشهاد هب ا يف مناقشة الفرضية الثالثة ايل ان الباحث ميكن ان يرجع هذه االجتاهات لوجود عوامل
أخرى هلا تأثري على اجتاهات الطلبة حنو مهنة تدريس الرتبية البدنية ومن اهم هاته العوامل اليت تساعد
يف تكوين وتدعيم منوها تأثري الوالدين حيث يعد تأثري الوالدين من أهم العوامل اليت تساهم يف تكوين
االجتاهات لدى الطلبة ومنوها ،إذن الجتاهات الوالدين اخلاصة وما يقدمانه من تعزيز لبعض أساليب
الطالب اليت هلا تأثري عميق على تكوين اجتاهاته ومنوها,و تأثري اإلقران يعترب أهم تأثري حيل حمل تأثري
الوالدين ) كلما تقدم الطفل يف العمر ( يأيت من جانب االجتاه ويبدأ هذا التأثري يف وقت جد مبكر،
وتزداد أمهيته كلما تقدم الطفل يف العمر,وتأثري وسائل اإلعالم قد تساعد وسائل اإلعالم يف تكوين
االجتاهات فعلى سبيل املثال قد تقدم بعض القنوات التلفزيونية معلومات هامة تتصل ببعض املسائل
السياسية ،ومع ذلك ال حيتمل أن تساهم وسائل اإلعالم يف حد ذاهتا يف تكوين االجتاهات ,فهي
باألحرى تدعم االجتاهات اليت تأثر يف تكوينها بأحد املصادر الرئيسية األخرى لتكوين االجتاهات.
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و هو الشيء الذي يؤدي اىل تكوين نوع من االجتاه قد يكون سليب أو اجيايب عند الفرد حنو هذه
املوضوعات.
وتأثري التعليم يعد التعليم مصدار هاما اخر يزود الفرد باملعلومات اليت تساهم يف منو اجتاهاته وبصورة
1
عامة كلما ازدادت السنوات اليت يقضيها الفرد يف التعليم الر ي كلما بدت اجتاهات أكثر حترار.
حيث يعرف انا لالجتاه تكوين فرضي يعين هذا أننا نفرتض وجوده دون أن منتلك الوسيلة للتحقق من
وجوده بصورة عادية و بذلك فإن التكوين الفرضي يقصد به جمموعة من العمليات اليت ال نالحظها
بطريقة مباشرة.

2

 -1أهم االستخالصات:
يتّضح من النتائج اليت مت عرضها و املتعلقة باختبار فرضيات الدراسة أن اجلزء األكرب منها قد
سار ضمن االجتاه املتوقع حيث أظهرت النتائج أنه:
حتقق الفرضية األوىل والقائلة بوجود مستويات للثقافة الرياضية لدى طلبة السنة ثانية ماسرت نشاط بدين
مدرسي,فمن خالل هذا يتأكد إمتالك طلبة السنة ثانية ماسرت نشاط بدين مدرسي مستوى ثقايف رمبا
يساعدهم يف حتديد اجتاهاهتم وميوهلم ,حيث تكمن أمهية الثقافة الرياضية تنشيط ا املعرفة العامة وإثارة
االهتمام لتوسيع دائرة املعرفة اإلنسانية املرتبطة بالرياضة ,وتكوين االهتمامات واالجتاهات الرتوجيية
والرياضية مبنية على قواعد معرفية صحيحة وراسخة.
امتالك طلبة ثانية ماسرت معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية إجتاه إجيايب حنو مهنة
تدريس الرتبية البدنية و الرياضية  ،األمر الذي يستدعي من اجلهات الوصية توفري كامل الوسائل
والكفاءات البشرية وتسخريها يف خدمة هاته املهنة النبيلة ,هذا ما يربز الصورة االجيابية اليت تتمتع هبا
مهنة تدريس الرتبية البدنية.
ال توجد عالقة ارتباطية بني الثقافة الرياضية واالجتاه حنو مهنة تدريس الرتبية البدنية والرياضية وهذا ما
يوكد ان الثقافة الرياضية التساهم بشكل كبري يف الرفع من درجة االجتاه االجيايب حنو العمل مبهنة تدريس
الرتبية البدنية والرياضية .

 1ارفوف ويتيج  :مقدمة يف علم النفس ذ.م.ج ص391- 394

 2حممد حسن عالوي علم النفس الرياضي .الطبعة الثانية مصر1969,ص771-770
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االقتراحات:
نتائج البحث تشري إىل أن ليس للثقافة الرياضة عالقة يف حتديد اجتاهات الطلبة حنو مهنة
تدريس الرتبية البدنية  ،وبناء على نتائج البحث احلايل فيمكن أن نوصي باآليت:
 االهتمام أكثر بالطلبة ذوي املستوى العايل واملتوسط للثقافة الرياضية والعمل على توجيههم
إىل معاهد الرتبية البدنية كمادة خام لنجاعة التكوين.
 االهتمام بالثقافة الرياضية واعتمادها مادة دراسية ضمن مناهج تدريس كليات وأقسام النشاط
البدين الرياضي املدرسي ملا له من دور أساسي يف توعية وتثقيف هذه الشرحية املهمة من
الطلبة.
 االهتمام بالربامج الرياضية الثقافية من خالل وسائل اإلعالم املختلفة املسموعة واملقروءة
واملرئية.
 إجراء دراسات مشاهبة باستخدام مقياس الثقافة الرياضية على عينات أخرى من الطلبة والبحث
يف األسباب احلقيقية وراء تطور الثقافة الرياضية.
 القيام مبلتقيات ودورات علمية ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية .يشرف عليها األساتذة
اجلامعيني املتخصصني يف الرتبية البدنية والرياضية ،وكذا علم النفس الرتبوي والرياضي
 توجيه الطلبة وفقا مليوالهتم واجتاهاهتم واستعداداهتم البدنية والنفسية ،حنو معاهد االنشطة
البدنية.
 االهتمام بدوافع الطلبة  ،وميوالهتم واجتاهاهتم ،ال يعين بالضرورة إمهال اجلوانب النفسية
واالجتماعية والرتبوية األخرى.
 اإلهتمام بإجتاهات الطلبة حنو الرتبية البدنية ،وزيادة احلث على املمارس من خالل تعداد فوائد
الرياضة.
 وضع الربامج واخلطط التطبيقية املؤثرة على اجتاهات طالب معاهد الرتبية الرياضية حنو مهنة
التدريس .
 استعمال كل األساليب والوسائل املتاحة  ،اليت تضمن تعديل وحتسني اجتاهات طالب معاهد
الرتبية الرياضية حنو مهنة التدريس .
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خاتمة:
حاولت الدراسة احلالية الكشف عن عالقة الثقافة الرياضية باجتاهات طلبة حنو مهنة تدريس
الرتبية البدنية والرياضية ,فبعد حتليل وإثراء متغريات البحث نظريا ،تبني أن الدراسة عمدت إىل كشف
تكون إجتاه الطالب حنو مهنة تدريس ،والعوامل احمليطة بالفرد(الطالب) اليت رمبا تكون
اهم العوامل اليت ً

سبب يف تغري اجتاه الطالب.

انطالقا من النتائج السابقة نأمل أن تكون الدارسة احلالية خطوة أوىل لقيام دراسات مستقبلية هبدف
التعرف على أثر العوامل السابقة الذكر على حتديد االجتاه االجيايب ،أو دراسات أخرى مكملة للدراسة
احلالية من خالل إدراج بعض املتغريات والعوامل الذاتية املرتبطة باالجتاه اليت مل نتطرق إليها يف هذه
الدراسة ،كتأثري املعاملة الو الدية و املكانة االجتماعية للمراهق ،و الظروف االجتماعية لألسرة
واملراحل الدراسية األخرى ،أو احلالة العائلية للمراهق يف حد ذاته أو الظروف االقتصادية اليت يعيشها و
اليت ميكن أن تكون من بني املتغريات اليت مل ندرسها ،و اليت ميكن أن يكون هلا تأثري يف حتديد تكوين
االجتاهات االجيابية.
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الملحق رقم 10:
جامعة قـاصدي مرباح ورقـلة
معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
قسم النشاط البدني الرياضي مدرسي
عنوان الدراسة
عالقة الثقافة الرياضية باجتاهات الطلبة حنو مهنة تدريس الرتبية البدنية والرياضية لدى طلبة السنة
الثانية ماسرت نشاط بدين رياضي مدرسي
يف إطار التحضري لنيل شهادة املاسرت يف ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ختصص
نشاط بدين رياضي مدرسي نضع بني أيديكم هذا االستبيان لإلجابة عليه بوضع عالمة  xداخل املربع
الذي تراه مناسبا  ,نرجو من خالله إفادتنا مبعلوماتكم القيمة أرجو من سيادتكم اإلجابة على كامل
أسئلة االستبيان من اجل اخلروج بنتائج ذات فائدة علمية وشكرا على تفهمكم.
يف األخري تقبل مين أخي الطالب كل الشكر على حسن تعاونك واهتمامك.

حتت إشراف األستاذ:

من إعداد الطالب:

جرمون علي

 محادي عبد الوهاب

السنة الجامعية1027/1026 :
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 مقياس الثقافة الرياضية:
موافق

العبارات
أشاهد البطوالت واألحداث الرياضية المحلية والدولية والعالمية بشكل كافي
لدي معرفة بقوانين األلعاب الرياضية
ال تهمني معرفة المهارات الرياضية
لدي معرفة تاريخ األلعاب الرياضية
أمارس الرياضة ألنها تحافظ على صحتي
ممارسة الرياضة تساهم في إيقاظ الحس الجماعي وتكوين حضارة وأخالق البشر
أتابع مواعيد وأماكن اإلحداث الرياضية البارزة في العالم
يعجبني التشويق في عرض النواحي الفنية لأللعاب الرياضية من خالل الفضائيات الرياضية
لدي معرفة بآراء الخبراء والمختصين الرياضيين في مختلف قضايا الرياضة
اعرف اغلب الشخصيات الرياضية البارزة في العالم
الرياضة تنمي مفهوم االنتماء للجماعة والوطن
أستمتع بالعنف والشغب في البطوالت والمنافسات الرياضية
البرامج الرياضية تشجع المشاهدين على االنتماء إلى المؤسسات واألندية الرياضية الشبابية
الرياضة تساعد على توجيه حياة الفرد نحو أهداف نافعة ومفيدة
االلتزام بتوجيهات المدربين ال يحد من بعض االنحرافات عند الالعبين
مشاهدة المعالم الرياضية التهمني
أتجنب العادات الخاطئة أثناء ممارسة النشاط الرياضي
الصلة بين الرياضة والعلوم األخرى ضعيفة
البحوث والدراسات التربوية تعمق العالقة بين الرياضة والجمهور
السلوك الرياضي الصحيح هو الذي يبعد الالعب عن التعصب
أنا غير مهتم برياضة المعوقين
تبرز أهمية ممارسة الرياضة في زيادة كفاءة أجهزة الجسم والوظيفية
لدي وعي كامل بمضار المنشطات
احتكار بعض القنوات لبث األحداث الرياضية يحرم بعض المشاهدين من حق المشاهدة
لدي معرفة في كيفية تالفي اإلصابات وعالجها
ممارسة المرأة للرياضة تكسبها الرشاقة والجمال الجسمي
برامج التأهيل البدني والصحة العالجية والقوام السليم غير مهمة بالنسبة لي
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موافق
أحيانا

غري

موافق

 مقياس اجتاهات الطلبة حنو مهنة تدريس الرتبية البدنية والرياضية:
العبارات

أوافق

متاما

أشعر بأن توصيل املعلومات للتالميذ سوف مينحين قدر من اإلشباع النفسي
أشعر بأين سأكون مستمعا بتدريسي للتالميذ.
أشعر أن مهنة التدريس سوف تسبب الكثري من الضيق ألهنا من املهن غري املفضلة
أشعر أنه ال قدرة ع مبسؤوليات وأعباء مهنة التدريس.
أشعر بأنين قادر على التعامل مع التالميذ.
مهنة التدريس ال تتطلب دقة املالحظة.
مهنة التدريس رفيعة املستوى كالطب واهلندسة.
التدريس ال يتيح فرصة تقدير التالميذ ملدرسهم.
مهنة التدريس ال تتطلب سرعة بديهة
مهنة التدريس من املهن اليت حتظي باحرتام اجملتمع.
أهلي يرون أن مهنة التدريس من املهن األقل شأنا
مهنة التدريس ليست سوى ترديد ملعلومات مكررة
أشعر بعدم االرتياح لكوين سأصبح مدرسا
أشعر أن التعامل مع الزمالء األساتذة حيتاج إىل مهارات خاصة ال أملكها.
أقدر مسؤولييت كمدرس يعمل على تربية األجيال
مهنة التدريس تتطلب شخصية جادة
مهنة التدريس ال تتطلب تفاعال اجتماعيا
مهنة التدريس ال تتطلب اطالعا مستمرا
أشعر باالفتخار عندما يكون بعض الناجحني من تالميذي
ترتب مهنة التدريس بأعمال إضافية بدون مقابل كاملراقبة مما ال يشجع على االلتحاق هبا
مهنيت كمدرس ال حتظي بالتقدير واالحرتام الذي حتظي به املهن األخرى
مل أجد تشجيعا من أهلي وأقاريب لاللتحاق مبهنة التدريس
مهنة التدريس ليست من املهن املرموقة اجتماعيا
مهنة التدريس تتطلب نوعا من الصرب
مهنة التدريس تتطلب قدرة على تقبل النقد
أميل إىل مهنة التدريس على الرغم من مسؤولياهتا الكثرية
لو أتيحت ع فرصة االلتحاق بتخصص غري التدريس لفعلت ذلك فورا
مهنة التدريس من املهن املرهقة
مهنة التدريس تتطلب حسن اخللق
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أوافق

غري

متأكد

ال أوافق

ال

أوافق

متاما

مهنة التدريس ال تتطلب شخصية حمبوبة.
سوف أشعر بتقدير من حوع وأنا أزاول مهنة التدريس
أشعر بأن التدريس مهنة مقدسة
أشعر باالعتزاز مستقبال عندما يصبح بعض تالميذي يف مناصب قيادية
مهنة التدريس سوف تتيح ع القدرة على التصرف يف املواقف املختلفة
سوف أكون سعيدا عندما أجد نفسي مدرسا.
أشعر بأن هناب تقديرا بأمهية مهنة التدريس من اجملتمع
مهنة التدريس ال تتطلب حسن التصرف.
أشعر أن التدريس مهنة مزعجة الرتباط نظام التفتيش به.
لو قدر ع أن أختار مهنة أخرى فلن أختار مهنة التدريس.
مهنة التدريس تتطلب السلوب املؤدب يف التعامل مع اآلخرين.
مهنة التدريس من ال مهنة له.
مل أجد تشجيعا من أصدقائي لاللتحاق مبهنة التدريس.
أخجل عند تقدمي نفسي لآلخرين على أنين سوف أكون مدرس
مهنة التدريس تتطلب مهارة يف املناقشة واالقتناع
مهنة التدريس ال تتطلب صحة جسمية
أشعر بالفخر واالعتزاز عندما يعرف اآلخرين بأنين سأصبح مدرسا.
مهنة التدريس ال تشبع استعدادايت
مهنة التدريس سوف تتيح ع القدرة على التفكري السليم
التعامل مع التالميذ حيتاج إىل مهارة ليست متوفرة لدي
مهنة التدريس سوف تتيح ع القدرة على حل مشكالت التالميذ.
مهنة التدريس مزعجة الرتباطها باملشاكل السلوكية للتالميذ.
مهنة التدريس مهنة األنبياء والرسل
مهنة التدريس تتطلب الصدق يف القول
اختياري ملهنة التدريس كان مفروضا على رغما عين.
مهنة التدريس ال تتطلب الضب االنفعاع
العمل يف مهنة التدريس سوف تتيح ع فرصة التعاون والتفاعل االجتماعي مع اآلخرين
أفضل مهنة التدريس على املهن األخرى.
مهنة التدريس سوف تتيح ع القدرة على االطالع
أشعر أن من حوع ينظر إىل باحرتام وتقدير لكوين سأصبح مدرسا
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