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إىل لك من ًؼرفين
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" " قيم العمل لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية لمطورين المتوسط والثانوي في ضوء بعض المتغيرات
:الممخص
،ىدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى قيم العمل بالنسبة ألساتذة الًتبية البدنية والرياضية للطورين اؼبتوسط والثانوي
 ومعرفة،والتعرف على درجة التفاوت يف قيم العمل بُت أساتذة الًتبية البدنية والرياضية حبكم إختبلف الطورين اؼبتوسط والثانوي
 إستخدم الطالب الباحث. و معرفة عبلقة قيم العمل دبتغَت اػبربة،وجود فرق بُت أساتذة الطورين اؼبتوسط والثانوي يف قيم العمل
 وسبثلت عينة الدراسة يف أساتذة التعليم اؼبتوسط والثانوي دبدينة،اؼبنهج الوصفي بالطريقة اؼبسحية للتحقق من فرضيات الدراسة
 مث، و إعتمد الطالب الباحث يف ىذه الدراسة على" مقياس قيم العمل " عبمع البيانات، أستاذ76  واليت بلغ عددىا،ورقلة
، النسبة اؼبئوية، اإلكبراف اؼبعياري، اؼبتوسط اغبسايب، إختبار "ت" للداللة اإلحصائية للفروق:إستعمال األدوات اإلحصائية التالية
 كذالك توجد فروق يف مستوى قيم العمل بُت،وتوصل الطالب إىل أن مستوى قيم العمل مرتفع عند أساتذة الطور اؼبتوسط
زبتلف قيم العمل

 كما أنو ال،أساتذة الًتبية البدنية والرياضية للطور اؼبتوسط والطور الثانوي لصاحل أساتذة الطور اؼبتوسط

 يف حُت إقًتح الطالب البحث يف العبلقة بُت قيم العمل ألساتذة الطورين اؼبتوسط والثانوي ومتغَت.بإختبلف اػبربة اؼبهنية
 إثبات دور اغبالة، والبحث يف أسباب ارتفاع قيم العمل عند أساتذة الطور اؼبتوسط عن أساتذة الطور الثانوي،اؼبؤىل العلمي
. االجتماعية وعبلقتها دبستوى قيم العمل عند أساتذة الطورين
. اػبربة اؼبهنية، أستاذ الًتبية البدنية والرياضية، الوظيفة، قيم العمل:الكممات المفتاحية
Abstract:
This study aims at identifying “The values of work for the teachers of physical education in the two
stages middle and secondary school in the light of some variables.”
And the identification of the degree of difference in the level of the work values for the
teachers of physical education son the base of the difference between the two stages(middle and
secondary school), identify the degree of variation in the values of the work of the masters by virtue
of the different level and find out the presence of a difference between teachers at the average and
secondary in the values of the work and find out relationship the values of the work and variable
experience.
Use the student’s curriculum descriptive survey to check the hypotheses study , sample are
professors medium and secondary in ourgla which reached number 76professor , adopted the students
on a scal the values of the values of the values of the work data collection andusa tools statistical,
test”t” ,denote the statistical differences, average arithmetic, the standard deviation, the percentage of,
and reached the student to the level of the values of the work of high when teachers mid-level there are
differences in the level of the values of the work between teachers physical education average and
secondary in favor of secondary level as it is no different values of the work depending on
professional experience. The student proposed a study on the relation between the work values of the
intermediate and secondary teachers and the variable of the scientific qualification, and the research on
the reasons for the high values of the work of the teachers of the middle secondary teachers, proving
the role of the social situation and its relation to the level of work values of the professors.
Key words: Work Values, Job, Professor Physical and Sports Education, Professional Experience.
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مقدمة:
تعترب الًتبية البدنية والرياضية نظام تربوي واسع اإلنتشار ،إذ هتدف اىل تربية النشء تربية متكاملة جسما
وعقبل وروحا ،داخل إطار من قيم اجملتمع وتقاليده وأعرافو هبدف هتيئة وتنشئة األجيال الصاعدة .
حيث أن أستاذ الًتبية البدنية والرياضية ىو اؼبسؤول على تربية النشء ،وإصال ؾبموعة القيم الصاغبة
اغبسنة اىل التلميذ ،لذا كان لزاما عليو أن يتحلى هبا أوال ليكون كفء يف إيصال اؼبعلومة .
وتعترب القيم من أىم العناصر الثقافية اليت تدخل يف حياة اإلنسان الفردية واإلجتماعية فبا جعلها موضع
إىتمام الفبلسفة واؼبفكرين قديبا ،و حديثا و موضع إىتمام الكثَت من اؼبتخصصُت يف العلوم اإلنسانية ولعل من
أىم األسباب اليت أدت اىل مثل ىذا االىتمام ىو حاجة اإلنسان يف الوقت اغباضر إىل تعزيز وتعميق ىويتو
وذاتيتو الثقافية بعد أن اختلطت الثقافات بعضها ببعض وأصبحت اجملتمعات اإلنسانية تعيش حياة ثقافية
متصارعة بُت التأثَت والتأثر.
من ىنا كان اؼبدخل لدراستنا ؼبعرفة قيم العمل لدى أساتذة الًتبية البدنية والرياضية يف ضوء بعض
اؼبتغَتات وذالك من خبلل أربعة فصول ،اثنان منها يتعلقان باعبانب النظري للدراسة ،واثنان باعبانب التطبيقي.
الجانب النظري  :وبتوي على الفصل األول والثاين .
 الفصل األول :وخصص لئلطار اؼبفاىيمي للدراسة ويتضمن ربديد اإلشكالية وتساؤالهتا مث األىدافاؼبرجوة من الدراسة ،فرضيتها ،أنبية البحث ،والتحديد اإلجرائي ؼبصطلحات الدراسة مع النظريات
اؼبفسرة ؼبتغَتات الدراسة.
 الفصل الثاني :وإشتمل على الدراسات والبحوث السابقة اؼبتعلقة دبوضوع الدراسة ،وذالك بعرضوربليل الدراسات السابقة ،مث نقد ىذه الدراسات .
الجانب التطبيقي :فقد إحتوى على الفصلُت الثالث والرابع كما يلي:

 الفصل الثالث :ويتعلق باإلطار اؼبنهجي للدراسة حيث تطرقنا فيو للدراسة اؼبيدانية وإجراءاهتا ،منهجالدراسة ،الدراسة اإلستطبلعية ،ؾبتمع الدراسة وعينتها ،حدود الدراسة ،أدوات صبع البيانات ،إجراءات
تنفيذ الدراسة ،أساليب التحليل اإلحصائي.
 الفصل الرابع :يضم عرض وتفسَت النتائج اؼبتوصل إليها من خبلل الدراسة اؼبيدانية مث إستخلصناىا يفخبلصة عامة ،ووضعنا بعض التوصيات واإلقًتاحات إىل أن نصل أخَتا إىل قائمة اؼبراجع واؼببلحق.
 1ـ ـ مشكمة الدراسة :
تعترب مهنة التعليم من أقدم اؼبهن اليت عرفها اإلنسان عرب حياتو على وجو األرض  ،ومازالت ىذه اؼبهنة
تؤدي مهامها بنجاح إىل حد كبَت ،ويرجع ذلك إىل ما تتميز بو من مرونة وقدرة على التكيف واؼبوائمة مع
الظروف اؼبتغَتة لذلك فإنو لكي ربافظ ىذه اؼبهنة على مكانتها اؼبتميزة يف عاؼبنا اؼبعاصر الذي يتميز بالتطورات
والتغَتات السريعة اليت حدثت يف ـبتلف ؾباالت اغبياة هبب أن تواكب ىذه التطورات بأن ذبدد من ثوهبا ويف
نفس الوقت ترتدي ثوبا جديدا يساعدىا على التكيف مع ما وبيط بو من ظروف ؿبلية وعاؼبية ومهنية وأكاديبية
،ودبا أن اؼبعلم ىو صاحب ىذه اغبرفة النبيلة فهو إنسان لو طاقة وحد أقصى للقدرة على التحمل كأي صاحب
مهنة أخرى  ،أن ما عليو من مهام ومسؤوليات تتعدى كثَتا مالو من حقوق خاصة يف ؾبتمعاتنا اؼبعاصرة ،وأنو
يعاين كثَتا من الضغوط النفسية و اإلجتماعية اؼبرتبطة دبا يقوم بو من جهد هبدف ربقيق أىداف اجملتمع
وطموحات أبنائو  ،وأن مهنة التعليم ىي مهنة اؼبتاعب واؼبشاق واألمراض اليت ناذرا ما تتم مكافأة اؼبعلم ماديا
وإجتماعيا ومهنيا دبا يتفق مع ىذا اعبهد الكبَت  ،خاصة يف ىذا العصر الذي إنقلبت فيو معايَت تقدير اؼبكانات
1

االجتماعية للمهن نتيجة لعوامل كثَتة .

فبل شك أن القيم تتصل بالسلوك اإلنساين  ،حيث أهنا ربكم على ىذا السلوك من حيث اػبَت والشر
،واغبق والباطل ،واعبمال والقبح ،وأن أىم ىدف من أىداف الًتبية ىو اإلرتقاء بالسلوك اإلنساين كبو ىذه القيم
،والًتبية عندما تنقل وربافظ على ثقافة ؾبتمع معُت فإهنا ال بد وأن تتضمن جانب القيم يف ىذه الثقافة  ،فنرى(
توماس ) يعرف الثقافة بأهنا القيم اؼبادية واإلجتماعية ألي صباعة من الناس سواء أكانت متوحشة أو متمدينة ،
وىذا التفاوت يف اؼبفاىيم دفع (جون ديوي) إىل القول ":إن األراء حول موضوع القيم تتفاوت بُت اإلعتقاد من
ناحية بأن مانسميو قيما ليس يف الواقع سوى إشارات إنفعالية أو تعبَتات صوتية  ،وبُت اإلعتقاد يف الطرف
 -1طارق عبد الرؤوف عامر،النمو والتنمٌة المهنٌة للمعلم،ط ، 1مؤسسة طٌبة للنشر والتوزٌع،2012 ،ص. 177

اؼبقابل بأن اؼبعايَت القبلية ضرورية ويقوم على أساسها كل من الفن والعلم واألخبلق  ،وتعترب كمعايَت مرادفة
2

للثقافة ككل .

ويتفق العلماء واؼبربون منذ أقدم العصور اىل اآلن على أنبية األخبلق يف حياة الفرد واجملتمع  ،وأهنا
اؽبدف األظبى ؼبهنة التعليم ،إذ أن العمل الًتبوي ىبتص يف جانب أساسي منو بتنمية األخبلق عند الناشئة
3

وتقويبها وهتذيبها يف حال تعرضها لئلختبلل أو إجتناهبا الطريق القومي .

وال يوجد يف اغبقيقة ميدان من ميادين االىتمام الًتبوي ال يبت إىل اؼبسألة األخبلقية بصلة  ،ذلك ألن اؼبفهوم
الشامل لؤلخبلق يبتد ليشمل كل ميادين اػبربة اإلنسانية .
ويعد التمسك بالسلوكيات األخبلقية الفاضلة من األمور الضرورية واالزمة للعملية الًتبوية والتعليمية بشكل خاص
 ،ولؤلمور اغبياتية بشكل عام .
وؼبا كان اؼبعلم يعد من أىم الركائز اليت تقوم عليها العملية التعليمية ،فإن ذلك يتطلب االىتمام باعبانب
األخبلقي لدى اؼبعلم ،الذي بدونو تصبح العملية التعليمية جوفاء ال معٌت ؽبا  ،فاعبانب األخبلقي من أىم
جوانب شخصية اؼبعلم ،وعليو تبٌت أخبلقيات اؼبهنة اليت سبثل ؾبموعة القواعد واألسس اليت هبب على اؼبعلم
التمسك هبا والعمل دبقتضاىا  ،ليكون ناجحا يف تعاملو مع طبلبو وزمبلئو وؾبتمعو  ،ناجحا يف مهنتو ما دام
قادرا على إكتساب ثقة طبلبو وأولياء أمورىم وزمبلئو ورؤسائو يف العمل .
إن إلتزام اؼبعلم بأخبلقيات مهنة التعليم يسهم يف تكوين شخصيتو ،واإلرتقاء دبستواه ،كما هبعلو على
درجة كبَتة من حب مهنتو واإللتزام بأسسها وسلوكياهتا وأداء الواجبات واؼبسؤوليات اليت يفرضها اإلنتساب ؽبذه
اؼبهنة العظيمة على اكمل وجو  ،فأخبلقيات اؼبهنة تشكل أحد مظاىر الضبط االجتماعي لدى االفراد ،ودافعا
ؽبم للوصول إىل أىدافهم وربريرىم من غرائزىم وأىوائهم ،كما أهنا تعمل على تعميق إحساس الفرد باإلنتماء إىل
ؾبتمعو ،وتساعده على التكيف معو  .كما أن عدم إقبال اؼبعلم على عملو الذي ىيء من أجلو وعدم قباحو
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 إبراهٌم ناصر ،التربٌة األخالقٌة ،ط ،1دار وائل للنشر،2006 ،ص. 1573
 أحمد بن شرٌف بن عاٌد اللقمانً،مدى إلتزام معلمً المرحلة الثانوٌة بأخالقٌات مهنة التعلٌم من وجهة نظر المشرفٌن ومدٌري المدارسالثانوٌة بالعاصمة المقدسة،رسالة ماجستٌر ،قسم التربٌة اإلسالمٌة المقارنة ،جامعة ام القرى1428،هـ ،ص. 3

فيو،يرجع يف اؼبقام األول اىل غياب أالقيات اؼبهنة،فغياب الفهم الصحيح ألخبلقيات مهنة التعليم لو مردوده
السيء على العملية التعليمية نتيجة التسيب وعدم اإلنضباط ،بل وعدم الوالء ؼبهنة التعليم .
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وبناء على ما سبق نطرح التساؤل التايل  :ما مستويات قيم العمل لدى أساتذة التربية البدنية و الرياضية وىل
تختلف بإختالف متغيري الخبرة والطور؟
1ــــ1ــــ التساؤالت الفرعية
 ىل تتفاوت قيم العمل بُت أساتذة الًتبية البدنية والرياضية حبكم إختبلف الطورين اؼبتوسطوالثانوي ؟ ىل ؼبتغَت اػبربة دور يف إختبلف قيم العمل عند أساتذة الًتبية البدنية والرياضية للطورين اؼبتوسطوالثانوي ؟
 -2أهداف الدراسة :
 التعرف على مستوى قيم العمل بالنسبة ألساتذة الًتبية البدنية والرياضية للطورين اؼبتوسط والثانوي. التعرف على درجة التفاوت يف قيم العمل بُت أساتذة الًتبية البدنية والرياضية حبكم إختبلف الطورين اؼبتوسطوالثانوي .
 معرفة وجود فرق بُت أساتذة الطورين اؼبتوسط والثانوي يف قيم العمل. معرفة عبلقة قيم العمل دبتغَت اػبربة. -3فرضيات الدراسة :
 -1نتوقع أن يكون مستوى قيم العمل لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية للطورين المتوسط والثانوي
مرتفعا أو متوسطا.
- 2ال تختلف قيم العمل بإختالف الطور (المتوسط و الثانوي) .
-3ال تختلف قيم العمل بإختالف الخبرة المهنية.
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 أحمد بن شرٌف بن عاٌد اللقمانً ،مدىإلتزام معلمً المرحلة الثانوٌة بأخالقٌات مهنة التعلٌم من وجهة نظر المشرفٌن ومدٌري المدارسالثانوٌة بالعاصمة المقدسة ،مرجع سابق ،ص . 96

 -4أهمية الدراسة :
عن أنبية دراسة موضوع قيم العمل لدى أساتذة الًتبية البدنية والرياضية للطورين اؼبتوسط والثانوي يف
ضوء بعض اؼبتغَتات ،من أنبية اؼبوقع اؼبميز واؼبهم الذي وبتلو األستاذ يف اؼبنظومة الًتبوية خاصة  ،ويف اجملتمع
عامة ،قصد إثارت الفاعلية األخبلقية والقدرة على تطبيق اؼببادئ األخبلقية يف مواقف ؿبددة بنظرة إهبابية ال
بنظرة سلبية  ،للوصول اىل اإلبداع األخبلقي والتعامل مع كل موقف جديد بإنفتاح كامل متوج باغبب والعقل ،
فهو نابع من اإلستقبللية األخبلقية واؼبرونة األخبلقية ،ال ىبضع لؤلعراف والتقاليد خضوعا أعمى ،إمبا يتعامل
معها بإنفتاح وإستقبللية ويبلور لو وجملتمعو أىدافا جديدة  ،وقيما تتناسب مع اؼبرحلة والطور وطبيعة اغباجات
والتحديات .
 -5التعريف اإلجرائي لمتغير الدراسة :
 -1-5قيم العمل لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية :يبكن تعريفها على أهنا ؾبموعة األخبلق
والصفات اليت يتحلى هبا أستاذ الًتبية البدنية والرياضية عند تعاملو مع التبلميذ أو الطاقم الًتبوي أي أثناء تأدية
مهام التدريس.
ونعرفها إجرائياً :على أهنا النسبة اليت وبصل عليها أستاذ الًتبية البدنية والرياضية عند إجابتو على مقياس قيم
العمل " ألمطانيوس نايف ميخائيل".2015،315،
 -6مصطمحات ومفاهيم الدراسة :
 -1-6قيم العمل:تعرف القيمة بأهنا":الصفات الشخصية اليت يفضلها أو يرغب هبا الناس يف ثقافة معينة".
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 -1-1-6الوظيفة (العمل) :عبارة عن ؾبموعة الواجبات واؼبستويات والسلطات واإلختصاصات اليت
هتدف اىل ربقيق غرض معُت،واليت يؤديها الفرد من اؼبوقع الذي يشغلو فعبل ،واألخبلقيات الوظيفية ىي الصفات
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اليت تنمو بالفرد اىل فعل اػبَت وذبنب الشر ،أو الصفات اليت تعرب عن القيم اليت يعدىا افراد اعبماعة مهمة .
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 إبراهٌم ناصر ،التربٌة األخالقٌة  ،ط ،1دار وائل للنشر ،2006 ،ص. 1446
نفس المرجع السابق ،ص. 305

 -2-1-6أستاذ التربية البدنية والرياضية  :يعترب األستاذ الوسيط بُت التلميذ والرياضة وىو سبب
فبارسة التلميذ يف ـبتلف األنشطة الرياضية واليت ترتبط ارتباطا مباشرا دبدى وعيو وخربتو يف تنفيذ وتقومي وزبطيط
العملية الًتبوية بينو وبُت تبلميذه .
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 -3-1-6الخبرة المهنية  :ؾبموعة اؼبعارف واؼبهارات النظرية والعملية اليت إكتسبها الفرد يف أثناء فبارسة
مهامو طوال حياتو اؼبهنية ،وتقاس اػبربة بعدد سنوات العمل وبفاعلية األداء.
أو ىي ؾبموع اؼبعلومات اليت إكتسبها الفرد يف ميدان ما حبيث تكسبو مهارة يف األداء وسرعة يف التنفيذ.

 -7أهم النظريات التي ناقشة قضية القيم :
أوال :النظرية الوظيفية :
يعتقد علماء ىذه النظرية أن القيم ؽبا وجود مستقل عن األفراد فهي موجودة قبل األفراد ،وستستمر
بعدىم ،فهي وليدة العقل اعبمعي كما يرى دوركامي وىي تلعب وظيفة ىامة يف اجملتمع ألهنا تشبع إحتياج األفراد
لؤلمن واإلستقرار فالقيم ىي اليت تعمل على سباسك اجملتمع ،وىي اليت ربدد الوسائل اليت يبكن لؤلفراد إشباع
إحتياجاهتم هبا بشكل مقبول إجتماعيا .والقيم تعكس مصاحل اجملتمع ككل ،وتسعى ػبدمة صبيع أفراد اجملتمع،
وتتغَت من وقت آلخر تبعا الختبلف احتياجات األفراد ،وىدفها األساسي ىو احملافظة على سباسك اجملتمع .
ثانيا :نظرية الصراع :
أما أنصار ىذه النظرية وعلى رأسهم ماركس وفيرب فلهم وجهة نظر ـبتلفة بالنسبة للقيم ،فهم يرون أن
القيم يف أي ؾبتمع تعكس مصاحل فئة معينة يف اجملتمع وىي الصفوة أو الطبقة اغباكمة يف اجملتمع فالطبقة اغباكمة
تسيطر على طبقات اجملتمع من خبلل القيم ،فالقيم تستغل وتوجو ػبدمة أىداف فئة معينة يف اجملتمع وىي
الطبقة اغباكمة .
ثالثا :نظرية التفاعل االجتماعي :
7

معوض حسن السٌد ،طرق التدرٌس فً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة ،القاهرة ،مكتبة القاهرة الجدٌدة ،1967،ص. 79

حاولت نورماىان دراسة النمو األخبلقي للفرد من خبلل اغبياة اليومية ووضعت نظرية للتفاعل
االجتماعي ،اليت أكدت على دور العوامل االجتماعية يف تكوين اؼبهارات والقيم لدى الفرد .فهي ترى أن
مفهموم الفرد للعدالة أو الصواب ليس مفهوما مطبقا كما يرى ذالكبياجيو أو كلوبرج ،ولكن يتعلم الفرد ما ىو
اغبق وما ىو الصواب من خبلل تفاعلو مع اآلخرين ،وكثرة اؼبواقف اليت يتعرض ؽبا يف طفولتو فالطفل الصغَت أثناء
إحتكاكو مع والديو يقوم بعملية التفاعل اؼبستمر،حيانا لرغاباتو ،وينازل ىو لرغباهتم ،وىذا التفاعل اؼبستمر ىو
الذي يكون القيم األخبلقية لدى الطفل ،ومل هتتم نورماىان بالنمو األخبلقي للفرد بقدر اىتمامها بدور اػبربات
االجتماعية والتجارب اليت يبر هبا الفرد يف تكوين اؼبهارات اليت تساعده على حل اؼبشكبلت األخبلقية اليت
يواجهها وترى نورما أن النمو األخبلقي ليس مرحلة يبر هبا صبيع الناس ،ولكنها عملية تطويرية تعتمد على اؼبواقف
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اؼبختلفة اليت يبر هبا الفرد ،فهي مهارات يكتسبها الفرد طوال حياتو وليست مرحلة ثابثو .
 -1عرض و تحميل الدراسات السابقة :
 - 1-1دراسة خالد نوارة (: 9)2014

بعنوان " القيم الرياضية ري الكتاب المدرسي و إنعكاسها على سلوك التلميذ " هتدف من خبلل ىذه
الدراسة إىل التعرف على دور القيم الرياضية اليت يتضمنها الكتاب اؼبدرسي يف ربسُت سلوك التلميذ ،توفَت
معلومات عن القيم الرياضية ودورىا يف غرس القيم اػبلقية ،معرفة القيم الرياضية اليت يروج ؽبا الكتاب اؼبدرسي
للتعليم اإلبتدائي ،معرفة اؼبساحة اليت تشغلها أو ربتلها القيم الرياضية يف الكتاب اؼبدرسي ،اإلستفادة من ىذه
القيم من أجل تنمية شخصية سوية تساعد على التكيف مع اجملتمع والعيش بإهبابية من خبلل تعلم قيم إهبابية
كالصدق واألمانة والتعاون الشجاعة واإلحًتام واؼبواطنة .
حيث سبحورت الدراسة حول اإلشكالية التالية  :ما ىو إنعكاس القيم الرياضية اليت يتضمنها الكتاب اؼبدرسي
للتعليم اإلبتدائي يف اعبزائر على سلوك التلميذ ؟ وطرح الباحث الفرضيات التالية :
 - 1لقيمة التعاون دور كبَت يف تعزيز العبلقات االجتماعية بُت التبلميذ .
 - 2لقيمة اإلحًتام دور مهم يف ربسُت سلوك التبلميذ .
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 -سامً محسن الختاتنه ،فاطمة عبد الرحٌم النواٌسة  ،علم النفس االجتماعً ،األردن :دار الحامد للنشر والتوزٌع ،ص. 266،265

 )9خالد نوارة ،القٌم الرٌاضٌة فً الكتاب المدرسً وانعكاسها على سلوك التلمٌذ .رسالة ماجستٌر ،معهد التربٌة البدنٌة
والرٌاضٌة ،سٌدي عبد هللا ،جامعة الجزائر ،السنة الجامعٌة .2014-2013

 - 3لقيميت النزاىة واؼبنافسة الشريفة تأثَت على أخبلق التلميذ ودور يف بناء اؼبواطن الصاحل .
عينة البحث كانت عينة مقصودة من حيث اؼبستوى التعليمي ،وقد مت إختيار

69معلم للسنة الرابعة

واػبامسة من التعليم اإلبتدائي  ،وكتايب القراءة للغة العربية للصفُت الرابع واػبامس من التعليم اإلبتدائي .
وإستعمل الباحث اإلستبيان واؼبقابلة كأداة حبثية  ،خلص الباحث اىل ربقق فرضيتو العامة و من خبلل ربليل
مضمون الكتابُت اؼبدرسيُت كتايب يف للغة العربية للسنة الرابعة واػبامسة أنو إىل جانب قلة اؼبواضيع اليت ؽبا عبلقة
بالرياضة والًتبية البدنية فإن الدروس اليت إحتوى عليها الكتابُت تفتقر أو تكاد زبلو من القيم الرياضية فهي دروس
جافة من حيث النسق القيمي كما إن اؽبدف منها ليس تلقُت القيم الرياضية بل أىداف لغوية .

-2-1دراسة عبد الحميم فول (: 10)2012
بعنوان " القيم والصحة النفسية لدى الشباب الجزارري " ويهدف من خبلؽبا اىل إظهار دور القيم يف
توجيو سلوكيات األفراد ،وذلك من اعبانب النظري للبحث ،إظهار معامل الصحة النفسية كما قررىا اػبرباء
واؼبدارس النفسية ،التعرف على النسق القيمي لدى الشباب اعبزائري بطريقة مسحية ،معرفة أىم القيم إرتباطاً
بالصحة النفسية من القيم التالية :
القيمة النظرية ،القيمة اعبمالية ،القيمة السياسية ،القيمة االجتماعية ،القيمة الدينية،القيمة االقتصادية.
ماىي القيم األكثر إرتباطاً بالصحة النفسية لدى الشباب اعبزائري؟
حيث طرح الباحث الفرضيات التالية :
ىناك نسق قيمي يبيز الشباب اعبزائري يف القيم التالية  :القيمة النظرية ،القيمة اعبمالية ،القيمة
االجتماعية ،القيمة الدينية ،القيمة االقتصادية.
ليس ىناك تواجد و إنتشار للصحة النفسية لدى الشباب اعبزائري بشكل متوازن .
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) عبد الحلٌم فول ،القٌم والصحة النفسٌة لدى الشباب الجزائري .رسالة ماجستٌر ،كلٌة العلوم اإلنسانٌة واإلجتماعٌة ،جامعة الجزائر، 2السنة
الجامعٌة . 2012-2011

يوجد إختبلف بُت األصحاء نفسياً ،وغَت األصحاء نفسياً فيما ىبص ترتيب القيم النفسية الست.
ىناك قيم أكثر إرتباطاً بالصحة النفسية من القيم التالية  (:القيمة النظرية ،القيمة اعبمالية ،القيمة
السياسة ،القيمة االجتماعية ،القيمة الدينية ،القيمة االقتصادية ) لدى الشباب اعبزائري .
قام الباحث بإختيار عينة عشوائية من الشباب اعبزائري يف الفئة العمرية اؼبمتدة بُت

 18إىل 30سنة،

مشلت اعبنسُت (ذكور و إناث) ،مت توزيع حوايل  300إستبانة عليهم ،مل يستلم الباحث منها غَت  .170وبعد
رفض  06منها ،بقي لدى الباحث (  )164إستبانة قامت عليها الدراسة اغبالية  .وقد إستخدم الباحث
اإلستبانة أداة عبمع البيانات اػباصة بالدراسة .
كما توصل الباحث اىل ربقق صبيع الفرضيات عدا الفرضية الثالثة اليت كانت منافية للواقع سباماً ،فنتائج ىذه
الدراسة تشَت اىل وجود ارتباط للقيمة النظرية مع الصحة النفسية بعبلقة طردية ،ومع القيمة االقتصادية بعبلقة
عكسية  .أما القيم اؼبتبقية فليس ىناك أي إرتباط بينها وبُت الصحة النفسية .
-3-1دراسة فرحات نادية (:11)2010
بعنوان " األسرة اعبزائرية بُت القيم التقليدية و قيم اغبداثة " وقد ىدفت اىل معرفة تأثَت قيم اغبداثة على
عملية اإلختيار الزواجي ،معرفة مدى تأثر العبلقات االجتماعية داخل األسرة نتيجة دخول قيم اغبداثة وإنعكاس
ذلك على األدوار واؼبكانات ،معرفة أثر ىذه القيم يف تغيَت عملية التنشئة داخل األسرة اعبزائرية.
وكانت إشكالية وتساؤالت الدراسة كاآليت  :ىل كان ؽبذا التغَت القيمي تأثَت إجايب على االسرة؟ وىل
حافظة األسرة على ىياكلها وبنائها التقليدي أمام القيم واألفكار اعبديدة اليت دخلت عليها؟ مث ىل أعيد ربديد
وتوزيع األدوار واؼبكانات والوظائف وبالتايل تغَتت العبلقات األسرية بُت األفراد؟ وىل ساىم التلفزيون يف إحداث
تغَتات على األسرة من حيث عبلقات اآلباء باألبناء واألزواج بالزوجات؟
ولئلجابة على التساؤالت اؼبطروحة جاءت الفرضيات التالية :
 تؤثر قيم اغبداثة على اإلختيار الزواجي لدى الشباب (الرجل واؼبرأة ).
 تؤثر قيم اغبداثة على األدوار واؼبكانات داخل األسرة .
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) فرحات نادٌة ،األسرة الجزائرٌة بٌن القٌم التقلٌدٌة وقٌم الحداثة .رسالة ماجستٌر ،كلٌة العلوم اإلنسانٌة واإلجتماعٌة ،جامعة الجزائر،2
.2010-2009

 تؤثر قيم اغبداثة على التنشئة االجتماعية داخل األسرة .
 يؤثر التلفزيون (من خبلل براؾبو ) على ترسيخ قيم اغبداثة داخل االسرة .
يف ىذه الدراسة مت اإلعتماد على العينة العشوائية ذات اؼبراحل  ،حبيث مت إختيار اؼبقاطعات إختياراً عشوائياً،
ويف اؼبرحلة الثانية مت إختيار ؾبموعة من األسر من كل مقاطعة ،وبلغ حجم العينة  300أسرة موزعة عشوائياً على
كل اؼبقاطعات .
وإستخدم الباحث يف صبع البيانات إستمارة اإلستبيان أما اؼبقابلة مع األسر ذات اؼبستوى التعليمي اؼبنخفض
فكانت نتائج الدراسة كالآليت  :إن التغَتات اليت أصابت األسرة اعبزائرية مل تتوقف عند بنائها ووظائفها فحسب،
بل تعدت اىل القيم االجتماعية والثقافية اليت ربملها وتنظم سلوكها وعبلقاهتا وفق ما سبليو إستجابة للواقع
االجتماعي واإلقتصادي والثقايف وحىت السياسي  ،أما بالنسبة للمفاىيم والقيم اؼبتعلقة بالزواج واإلختيار الزواجي
وحىت اؼبعايَت اليت تتحكم يف ذلك عرفت تغَتاً واضحاً لدى أفراد األسرة خاصة أصحاب اؼبستوى التعليمي العايل،
كما توصلت الدراسة إىل أن اؼبستوى التعليمي والطبقة االجتماعية يؤثران يف ربديد مواقف اؼببحوثُت .كما تبُت
أنو ورغم كل ما تبثو ىذه الربامج إال أهنا حسب اؼببحوثُت مل ترقى إىل اؼبساس أو التأثَت على العبلقات األسرية
ألهنا ربتكم اىل القيم الدينية اإلجتماعية اليت تعمل على سباسك األسرة وإستقرارىا.
-4-1دراسة فاضل عباس حسن وجاسم رحيم عذاري (:12)2016
بعنوان " قيم العمل الوظيفي ودورىا يف ربديد النمط القيادي لدى اؼبديرين " ىدفت ىذه الدراسة اىل
التعرف على قيم العمل الوظيفي وبيان أمباط القيادة وأسس تصنيفها ،إختبار مدى أنبية النظام القيمي يف
تشخيص النمط القيادي السائد لدى اؼبديرين ،تشخيص النظام القيمي السائد لدى اؼبديرين يف القطاع اؼبصريف
عينة البحث .
ومشكلة لبحث ىي ما مدى قدرة اؼبديرين على تبٍت و إستيعاب األمباط القيادية اليت تنسجم مع القيم
الصحيحة للعمل الوظيفي ؟
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) فاضل عباس حسن ،جاسم رحٌم عذاري ،قٌم العمل الوظٌفً ودورها فً تحدٌد النمط القٌادي لدى المدٌرٌن .قسم إدارة االعمال ،الجامعة
التقنٌة الجنوبٌة ،البصرة. 2016،

لئلجابة على ىذا التساؤل وضعت الفرضية التالية :ترتبط قيم العمل الوظيفي معنويا يف ربديد النمط
القيادي السائد لدى اؼبديرين .
عينة البحث ربددت دبديري الفروع الرئيسة يف القطاع اؼبصريف على صعيد مدينة العمارة وذلك ؼبا ؽبم من دور
واضح يف إرساء وتطوير اؼبنظومة القيمية داخل مؤسساهتم .
إعتمد الباحثان إستمارة اإلستبانة كوسيلة رئيسة عبمع البيانات ألهنا تفضل يف الدراسات اإلستطبلعية
اليت هتتم بأرآء اؼبديرين وقد أضيف ؽبا اؼبقاببلت الشخصية واؼببلحظات اؼبباشرة .
كما توصل الباحثان اىل النتائج التالية  :ذبسد قيم العمل الوظيفي اذباىا إهبابيا واضحا يف ربديد النمط
القيادي لدى اؼبديرين  ،تبُت من خبلل إجابات افراد العينة بان النزوع باذباه الرغبات العالية كبوى الرقابة يتجسد
بشكل واضح يف إدارة اؼبصارف اغبكومية  ،يظهر من خبلل النتائج ان النمط القيادي السائد يف مصارف القطاع
اػباص لديو ميل خاص باذباه النمط القيادي اؼبتجو كبو العبلقات االجتماعية  ،تبُت من خبلل نتائج الدراسة ان
روح اؼبخاطرة تربز بشكل واضح لدى عينة اؼبديرين يف مصارف القطاع اػباص وىذا ناجم عن الثقة العالية لديهم
والصبلحيات اؼبمنوحة ؽبم يف اإلستجابة للمتغَتات ويف ىذا احملور بالذات يربز دور النمط القيادي اؼبوقفي .
-5-1دراسة الشايب خولة و الشايب محمد الساسي (:13)2016
بعنوان " مستوى قيم العمل ألساتذة التعليم االبتداري ري ظل بعض المتغيرات" وىدرت ىذه
الدراسة للكشف عن مستوى قيم العمل لدى أساتذة التعليم االبتدائي.
 معرفة عبلقة مستوى قيم العمل ببعض اؼبتغَتات (اعبنس ،اػبربة اؼبهنية ،التخصص) ومشكلة البحث تتضح يفالتساؤالت التالية :ىل ىبتلف متوسط قيم العمل لؤلساتذة عن اؼبتوسط النظري؟
 ىل توجد عبلقة بُت قيم العمل لدى أساتذة التعليم االبتدائي وجنسهم وخربهتم اؼبهنية وزبصصهم الدراسي؟ولئلجابة على ىذه التساؤالت نطرح الفرضيات التالية :يوجد فرق دال بُت متوسطات درجات قيم العمل لدى
األساتذة واؼبتوسط النظري.
 يوجد فرق دال يف مستوى قيم العمل لدى أساتذة التعليم االبتدائي باختبلف جنسهم وخربهتم اؼبهنيةوزبصصهم الدراسي.
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) الشاٌب خولة والشاٌب الساسً ،مستوى قٌم العمل ألساتذة التعلٌم اإلبتدائً فً ظل بعض المتغٌرات،جامعة غرداٌة ،جامعة ورقلة -2015 ،
. 2016

وكانت عينة البحث كااليت:
مت اختيار مقاطعتُت من مقاطعات مدينة ورقلة اؼبقدر بأثٍت عشرة (  )12مقاطعة تربوية ،وىي اؼبقاطعة -5
ورقلة اليت تضم( )89أستاذاً منهم ( )20ذكراً ،واؼبقاطعة-2الرويسات اليت تضم( )90أستاذاً منهم( )19ذكراً.
وبعد سحب العينة االستطبلعية اؼبقدرة بـ(  )60فرداً من ىاتُت اؼبقاطعتُت ،مت توزيع اؼبقياس على( )119
فرداً من أفراد العينة اسًتجعنا منها( )103استجابة.
كما إستخدم الباحثان األداة التالية يف دراستهما :
مقياس قيم العمل :من خبلل االطبلع على ؾبموعة من األدوات اؼبصممة مسبقاً ،مت االعتماد على
مقياس قيم العمل لـ (عبلم وزايد )1992 ،اؼبتكون من (  )72فقرة وشبانية مقاييس فرعية(الفخر/االندماجية/
األفضلية /القيمة االقتصادية للعمل /القيمة االجتماعية للعمل /السعي للًتقي/الدافعية لئلقباز /االنتماء للعمل)
وثبلثة بدائل(موافق /إىل حد ما /غَت موافق).
ىذا اؼبقياس ىو يف األصل من إعداد"ووالك وزمبلئو"(  ،)Wollak et alوقد قام كل من عبلم
وزايد( )1992بتقنينو وتعديلو ليصبح قاببل للتطبيق على اجملتمع العريب يف منطقة اػبليج العريب ،وقاما بإضافة
مقياسُت فرعيُت ؽبذا اؼبقياس نبا :الدافعية لئلقباز ،واالنتماء للعمل.
يف الدراسة اغبالية مت التخلي عن البعدين اللذين أضافهما (عبلم وزايد) وحذف بعض البنود اؼبكررة ليصبح
اؼبقياس وبتوي على  46بنداً موزعة على ستة مقاييس فرعية.
كما توصلت الدراسة اىل النتائج التالية  :أظهرت نتائج الدراسة ارتفاعاً يف مستوى قيم العمل لدى أساتذة التعليم
االبتدائي ،وعند فحص العبلقة التفاعلية بُت قيم العمل وبعض اؼبتغَتات (اعبنس ،والتخصص الدراسي ،واػبربة
اؼبهنية) ،أظهر التحليل اإلحصائي مايلي:
 عدم وجود عبلقة بُت اػبربة اؼبهنية والتخصص الدراسي ألساتذة التعليم االبتدائي وقيم العمل لديهم. عدم وجود عبلقة بُت متغَت اعبنس وقيم العمل( :الفخر بالعمل ،االندماجية يف العمل ،أفضلية العمل ،القيمةاالجتماعية للعمل ،السعي للًتقي) ،ووجود عبلقة بُت متغَت اعبنس والقيمة االقتصادية للعمل.

 -2تحميل ومناقشةالدراسات السابقة:
يتضح لنا من العرض السابق للدراسات ،والبحوث اؼبرتبطة هبذه الدراسة،أن شبت ىناك أوجو إختبلف
وأوجو تشابو ففي دراسة خالد نوارة اليت اليت تطرقت اىل القيم يف الكتاب اؼبدرسي وانعكاسها على سلوك التلميذ
زبتلف يف مغزى وىدف دراستنا إال من جانب ذكرىا للقيم ،أما يف دراسة عبد اغبليم فول واليت كانت بعنوان
القيم والصحة النفسية لدى الشباب اعبزائري فقد ربدثت عن ؼبقاييس الفرعية للقيم فإستثنة بعضها وأخذت
بالبعض اآلخر لغرض الوصول للهدف اؼبنشود ،كما نبلحظ أن دراست فرحات نادية ودراست فاضل عباس
وجاسم رحيم عذاري ،فاألوىل توصلت اىل نتائج تعد آفاق لدراسات مستقبلية حيث تركت الدراسة مفتوحة ومل
ربسم بنتيجة قطعية ،على غرار ثانيتها اليت تطرقة اىل قيم العمل الوظيفي وربصلت على نتائج مقبولة اىل درجة
ما ،وبالنسبة اىل دراسة الشايب خولة والشايب ؿبمد الساسي ،اليت كانت بعنوان مستوى قيم العمل ألساتذة
التعليم اإلبتدائي يف ظل بعض اؼبتغَتات.أظهرت صحة فرضيتها األوىل وحللت مقياس قيم العمل اىل مقاييس
فرعية حيث أخذت بالبعض وإستثنة البعض اآلخر ػبدمة أىداف دراستها .
ونشَت ختاما إىل أن الباحث إستفاد من الدراسات السابقة يف بناء جانب من اإلطار النظري لدراستو وكذا
اعبوانب اؼبنهجية يف ىذه الدراسة ،غَت ان ىذه الدراسات السابقة أنبلت بعض اعبوانب وهبذا كان لدراستنا
منطلق راجُت ان تكون تغطية ؼبا سهى عنو من سبقنا ومفتاحا للدراسات اؼبستقبلية ؼبن يأيت بعدنا.
- 1منهج الدراسة :
يعترب خطوة تطبيقية أو ؾبموعة إجراءات نتبعها لدراسة مشكلة أو ظاىرة ما ،قصد إكتشاف اغبقائق اليت ؽبا
عبلقة هبا ،ولئلجابة على األسئلة اليت نطرحها للتأكد من صحة فراضياهتا .
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يتحدد اؼبنهج اؼبستخدم يف أي دراسة بطبيعة اؼبوضوع اؼبدروس ،والدراسة اغبالية هتدف إىل الكشف عن
مستوى قيم العمل ألساتذة الًتبية البدنية والرياضية يف الطور اؼبتوسط والثانوي ،وعليو فإن اؼبنهج اؼبناسب ىو
اؼبنهج الوصفي بالطريقة اؼبسحية.
 -2الدراسة اإلستطالعية :

 -14رابح تركي،مناىج البحث ري علوم التربية وعلم النفس،ط،2اعبزائر :اؼبؤسسة الوطنية للكتاب ،1984،ص.15

هتدف الدراسة اإلستطبلعية يف أي حبث إىل :
 ربديد ميدان الدراسة والوقوف على بعض الصعوبات أثناء الدراسة . التحقق من مصداقية أدوات صبع البيانات وخصائصها السيكوميًتية .إذ تعترب "الدراسة اإلستطبلعية أساسا جوىريا لبناء البحث العلمي ،إذ يهدف إىل تعميق معرفة البحث من
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الناحية النظرية أو التطبيقية وذبميع اؼببلحظات واؼبشاىدات عند ؾبموعة الظواىر بالبحث وربديد فروضو "
تأيت أنبية الدراسة اإلستطبلعية يف ؿباولتها التأكد من اػبصائص السيكوميًتية لؤلداة.
 -1-2عينة الدراسة اإلسطالعية :

أجريت الدراسة اإلستطبلعية يف ؾبموعة من الثانويات واؼبتوسطات دبدينة تقرت ،وكان ذالك خبلل
األسبوع األخَت من شهر أفريل للموسم الدراسي  ، 2017/2016وقد تكونت الدراسة اإلستطبلعية  40أستاذ
يف الطورين اؼبتوسط والثانوي واختَتت العينة بطريقة عشوائية ،حيث وزع اؼبقياس على العينة اؼبذكورة عبمع
البيانات من خبلل اإلجابة على بنوده.
جدول رقم ( )01يوضح البيانات الشخصية لمعينة اإلستطالعية .

البيانات الشخصية

العدد

النسبة المئوية

المؤىل العلمي
ليسانس كبلسيك

14

36.84

ليسانس LMD

09

23.68

ماسًت

15

39.47

السن
من 25اىل 30سنة

15

39.47

من 30اىل 40سنة

19

50

اكرب من 40سنة

04

10.52

 -15ؿبي الدين  :بعض تقنيات البحث وكتابة التقرير ري المنهجية  ،اعبزائر :ديوان اؼبطبوعات اعبامعية ،1995 ،ص.48

الخبرة
اقل من 05سنوات

12

31.57

اكثر من 05سنوات

26

68.42

الطور
متوسط

16

42.10

ثانوي

22

57.89

الجنس
ذكور

38

100

اناث

00

00

المصدر  :من إعداد الطالب
يتضح من خبلل اعبدول (  )01أن األساتذة اؼبتحصلُت على شهادة اؼباسًت بنسبة  % 39.47ىي
النسبة األكرب بُت األساتذة اؼبتحصلُت على شهادة ليسانس كبلسيك وليسانس  ،LMDإضافة إىل ذالك قبد
األساتذة من سن  30اىل 40سنة ىم النسبة اؼبسيطرة ب  ، %50وأساتذة الطور الثانوي ىم األكثر تواجدا يف
العينة بنسبة  ، %57أما بالنسبة للجنس فالذكور بنسبة
اإلستطبلعية .

 -2-2الخصائص السيكومترية ألدوات البحث:

 ،%100أي التواجد لئلناث يف ىذه العينة

 -1-2-2الثبات:
معامل الثبات ألفا كرونباخ:
الجدول رقم( :)02يوضح مستوى الثبات

معامل الثبات
ألفا كرونباخ

عدد البنود
100

العينة
38

Cronbach's Alpha

0.959

المصدر :مخرجات spss
نبلحظ من خبلل اعبدول رقم (  )02أن معامل الثبات مرتفع جدا (يقًتب من الواحد) حيث يعترب ذو
مستوى فبتاز من الثبات  ،وىذا يعٍت أن ىناك استقرار بدرجة عالية يف نتائج درجات اؼبقياس وعدم تغَتىا بشكل
كبَت فيما لو مت إعادة توزيعو على أفراد العينة عدة مرات .
معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية:
الجدول رقم (:)03جدول معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية

معامل الثبات
بطرٌقة التجزئة
النصفٌة

العينة

38

عدد البنود

100

معبمل الثببت بعد
التصحيح بمعبدلة
سبيرمبن براون

معبمل الثببت بعد
التصحيح بمعبدلة
جتمبن

0.896

0.893

المصدر :مخرجات spss
يتضح لنا من خبلل اعبدول رقم (  )03أن األداة وىي مقياس قيم العمل تتمتع دبعامل ثبات مرتفع بعد
التصحيح دبعادلة سبَتمان براون ب  0.896و معامل ثبات يساوي  0.893بعد التصحيح دبعادلة جثمان فبا
يسمح لنا بإجراء دراستنا األساسية .

صدق المقارنة الطرفية :
الجدول رقم ( :)04يوضح صدق المقارنة الطرفية

الفئبت

العينة ن

الفئة العليب
26.31
الفئة الدنيب
28.95

10

المتوسط
الحسببي
340.5

االنحراف
المعيبري
17.27

11

259.00

33.90

ت
المحسوبة
7.014

درجة
الحرية
19

مستوى الداللة ( )Sig
000

المصدر :من مخرجات spss
من خبلل النتائج اؼبوضحة يف اعبدول رقم ( ، )04يتضح أن اؼبتوسط اغبسايب لعينة الفئة العليا 340.5
وتنحرف بدرجة  17.27وبلغ اؼبتوسط اغبسايب لعينة الفئة الدنيا  259وتنحرف عنو القيم بدرجة . 33.90
وبعد تطبيق القانون "ت" لداللة الفروق بُت اؼبتوسطُت ،قدرت قيمة "ت" احملسوبة ب (

)7.014

وللوحظ أن الفروق جاءت دالة ،عند مستوى الداللة  0,00وقد مت حساب درجة اغبرية اليت قدرت ب ( ،)19
وإنطبلقا من ىذا يبكن القول بأن األداة تتمتع بصدق سبييزي حيث سبيز بُت طريف السمة (قيم العمل) لدى
أساتذة الطور اؼبتوسط والطور الثانوي

.

 -3مجتمع الدراسة وعينتها:
 -1-3مجتمع الدراسة :
يتمثل اجملتمع اإلحصائي للدراسة يف أساتذة الًتبية البدنية للطورين اؼبتوسط والثانوي دبدينة ورقلة حيث
بلغ عدد أساتذة اؼبتوسط (  )209وأساتذة الثانوي (  ،)108ومت إختيار عينة الدراسة من ىذا اجملتمع حسب
اآليت :

 -2-3عينة الدراسة :
تعرف العينة باهنا :ؾبتمع الدراسة الذي ذبمع منو البيانات اؼبيدانية وىي تعترب جزء من الكل دبعٌت أن
تؤخذ ؾبموعة من أجزاء اجملتمع األصلي على أن تكون فبثلة جملتمع الذي ذبري عليو الدراسة .
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أختَتت عينة الدراسة من أساتذة الًتبية البدنية والرياضية ،دبدينة ورقلة مت إختيارىم عشوائيا .
حيث مت توزيع  80إستمارة أسًتجعت منها  76إستمارة نظراً لصعوبة التنقل بُت اؼبؤسسات وضيق الوقت .
 - 3حدود الدراسة :
كانت اغبدود اؼبكانية والبشرية والزمانية كاآليت :
 -1-4المجال المكاني:

خص الطالبان دراستهما يف ؾباؽبا اعبغرايف يف إقليم مدينة ورقلة ،التابع جغرافيا لوالية ورقلة وىي إحدى
الواليات الكربى باعبنوب الشرقي للجزائر ،حيث مشلت بعض الثانويات اؼبختارة عشوائيا .
 -2-4المجال البشري :

سبثل ؾبتمع البحث يف أساتذة الًتبية البدنية والرياضية للطورين اؼبتوسط والثانوي ،ويف ىذه الدراسة ربدد
اجملال البشري بأفراد عينتها والبالغ عددىم  80أستاذ تربية بدنية ورياضية يف الطورين اؼبتوسط والثانوي للسنة
الدراسية  2017/2016دبدينة ورقلة .
 -3-4المجال الزماني :

إختار الباحث موضوع البحث من بُت اؼبوضوعات اؼبقًتحة من طرف اإلدارة للموسم اعبامعي .2017/2016
 مت الشروع يف صبع اؼبادة العلمية ،والدراسات اؼبشاهبة اليت ؽبا عبلقة باؼبوضوع وتنظيمها دبا فيها الدراسةاإلستطبلعية إبتداء من إختيار اؼبوضوع .
 شرع الباحث يف الدراسة األساسية وذالك من خبلل تطبيق أدوات الدراسة خبلل األسبوع األخَت من شهرأفريل ،حيث طبقت األداة على العينة ومت صبع البيانات وتفريغها .
 )16رشيد زرواتي ،تدريبات عمى منهجية البحث في العموم االجتماعية ،ط ، 1الجزائر :دار هومة،2002 ،ص.91

 قام الباحث جبدولت النتائج وصبعها وتبويبها وربليل نتائجها واستخبلص النتائج النهائية حىت مت وضع اؼبذكرةيف شكلها النهائي .
- 4أدوات جمع البيانات :
مت إعتماد مقياس قيم العمل (ألمطانيوس نايف ميخائيل) "الصورة العربية لقائمة أدوار اغبياة – مقياس القيم
"  17حيث قام الباحث بزيادة إستمارة اؼبعلومات للمقياس ػبدمة أىداف الدراسة .
- 5إجراءات تنفيذ الدراسة :
بعد التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة من خبلل الدراسة اإلسطبلعية ،مت تنفيذ الدراسة وفق اؼبراحل
التالية :
 قام الباحث بتوزيع أداة الدراسة على ؾبوعة من أساتذة الطورين اؼبتوسط والثانوي . مل يتم ربديد وقت لئلجابة على األداة أو إسًتجاعو إال أنو إستغرق مدت طبسة أيام . بعد اإلنتهاء من اإلجابة مت صبع وإسًتجاع اؼبقياس من كل مفحوص بإستثناء أربعة نسخ . مت تفريغ البيانات على قاعدة بيانات (جداول) بعد ترميز العناصر اؼبختلفة سبهيدا إلدخاؽبا على الربنامجاإلحصائي(  ، )spssحيث مت ذالك وربصل الباحث على النتائج بإستعمال الوسائل اإلحصائية اؼبتوافقة مع
طبيعة الدراسة .
- 6أساليب التحميل االحصائي :
ؼبعاعبة نتائج الدراسة اغبالية مت االعتماد على التقنيات اإلحصائية التالية :
 إختبار "ت" النسبة اؼبئوية اؼبتوسط اغبسايب االكبراف اؼبعياري كما مت اعتماد برنامج اغبزمة اإلحصائية لتحليل وحساب نتائج الدراسة (. )spssعرض نتائج الدراسة :
- 1
 )17اميطانيوس نايف ميخائيل ،دليل استخدام مجموعة من المقاييس النفسية العالمية ري البيئة العربية ،األردن ،العصا للنشر
والتوزيع،ط،1ص،315سنة.2015

 - 1- 1الفرض األول :
نتوقع أن يكون مستوى قيم العمل لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية للطورين المتوسط والثانوي
مرتفعا أو متوسطا.
وللتأكد من صحة الفرضية مت حساب التكرار لكل بدائل اؼبقياس بإستخدام اؼبتوسط اؼبرجح كما يوضحو
اعبدول.
الجدول رقم (:)05يوضح مستوى قيم العمل بإستخدام المتوسط المرجح
المتوسط المرجح

المستوى

من  1إلى 1,74
من  1,75إلى 2,49
من  2,50إلى 3,24
من  3,25إلى 4

غٌر مهتم
مهتم نوعا ما
مهتم
مهتم جدا

جدول رقم (ٌ ) 06وضح المقاٌٌس الفرعٌة لقٌم العمل

المقٌاس الفرعً

المتوسط الحسابً

اإلنحراف
المعٌاري

الترتٌب

المالحظة

اإلنتفاع بالمقدرة

3.1974

0.46245

5

مهتم

التحصٌل

3.3184

0.44444

1

مهتم جدا

التقدم

3.2132

0.49243

4

مهتم

الجمالٌات

3.2263

0.51778

3

مهتم

الخبرة

3.1566

0.52085

7

مهتم

السلطة

2.9789

0.50763

13

مهتم

اإلستقالل

3.000

0.57781

12

مهتم

اإلبداع

3.0158

0.52232

10

مهتم

اإلقتصادٌات

3.1053

0.56895

9

مهتم

نمط الحٌاة

3.1474

0.52497

7

مهتم

النمو الشخصً

3.2605

0.47331

2

مهتم

النشاط البدنً

3.0105

0.61440

11

مهتم

الهٌبة

2.9039

0.50423

16

مهتم

المخاطرة

2.8000

0.57781

18

مهتم

التفاعل االجتماعً

2.8123

0.57812

17

مهتم

العالقات االجتماعٌة

3.1605

0.56946

8

مهتم

التنوع

2.9105

0.55367

15

مهتم

شروط العمل

2.9395

0.63331

14

مهتم

الهوٌة التفاعلٌة

2.7895

0.62983

19

مهتم

الٌاقة البدنٌة
قٌم العمل لدى أساتذة التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة

2.5684
.314720

0.58793
3.0250

20
_____

مهتم
مهتم

المصدر :من إعداد الطالب الباحث

يتضح من خبلل اعبدول رقم (  )06أن اؼبتوسط العام لفروع اؼبقياس اؼبتعلق بقيم العمل لدى أساتذة
الًتبية البدنية والرياضية بلغ(  )3.07150وإكبراف معياري ( ، )0.31472وقد إحتلت البنود اؼبتعلقة باؼبقاييس
الفرعية اؼبتعلقة بالتحصيل ،النمو الشخصي واعبماليات املراتب األول دبتوسط حسايب()3.2605( )3.3184
( ،)3.2263وبإكبراف معياري(  ) 3.2263(،)0.47331(،)0.44444على التوايل يف حُت إحتلت بنود
اؼبقياس الفرعي اؼبتعلق باللياقة البدنية اؼبرتبة األخَتة دبتوسط حسايب( ) 2.5684وإكبراف ( ،)0.58793كما
لوحظ يف األخَت أن أغلب العبارات يف جدول اؼبتوسطات اغبسابية مرتفعة وىذا يوضح بأن قيم العمل لدى
أساتذة التعليم اؼبتوسط والثانوي مرتفعة أي وجود مستوى مرتفع يف قيم العمل لدى أساتذة التعليم اؼبتوسط
والثانوي وىذا راجع إىل اإلشباع الذي

يبحث عنو أساتذة الطورين يف العمل ،وألهنم يسعون بالدرجة األوىل

إلشباع حاجاهتم من خبلل اؼبهنة اليت يعملون هبا ،كما أن وعيهم وإختيارىم

للقيم اليت يعملون هبا من أىم

األسباب اليت تظهر إرتفاعا يف مستوى العمل.
الجدول رقم ( :)07يوضح نتائج الفرضية األولى

عدد العينت
المتوسط الحسابي
الوسيط
اإلنحزاف المعياري

قيم العمل ألساتذة التزبيت
البدنيت والزياضيت
76
3.0257
3.0200
3.1500

قيم العمل ألساتذة التزبيت
البدنيت للطور المتوسط
39
3.1095
3.0600
2.9511

قيم العمل ألساتذة التزبيت
البدنيت للطور الثانوي
37
2.9373
2.9200
3.1490

المصدر :من مخرجات spss

من خبلل النتا ئج اؼبدونة يف اعبدول رقم(  )07وكمبلحظة أوىل نرى أن قيم العمل لدى أساتذة الًتبية
البدنية والرياضية سبيل إىل اإلرتفاع كما يتضح أن قيمة اؼبتوسط اغبسايب ألساتذة الًتبية البدنية والرياضية للطور

اؼبتوسط قدرت ب  3.1095و الوسيط ب  3.0600كما قدر اإلكبراف اؼبعياري ب  2.9511يف حُت أن
القيم اليت ربصلنا عليها ألساتذة الًتبية البدنية والرياضية للطور الثانوي ،اؼبتوسط اغبسايب قيمتو

2.9373

والوسيط قيمتو  2.9200أما اإلكبراف اؼبعياري فقيمتو  3.1490من ىذا نستطيع القول أن قيم العمل
ألساتذة الًتبية البدنية والرياضية للطور اؼبتوسط مرتفعة بالنسبة ألساتذة الطور الثانوي اليت تبدو بدرجات أقل من
سابقتها .
ويرجع الباحث سبب ارتفاع قيم العمل عند أساتذة الًتبية البدنية للطور اؼبتوسط إىل طبيعة التبلميذ
وخصائص اؼبرحلة العمرية يف الطور اؼبتوسط وإختبلفها عن اػبصائص العمرية يف الطور الثانوي ىذا من ناحية
التبلميذ ،ويعزى كذالك سبب ىذا اإلرتفاع يف قيم العمل للطور اؼبتوسط على الطور الثانوي اىل ضروف العمل
حسب توقع الباحث من خبلل مبلحظتو للمتوسطات والثانويات اليت اجرية هبا الدراسة اؼبيدانية حيث يغلب
طابع النظام واإلستقرار على خبلف ما ىو كائن يف بعض الثانويات ولعل ىذا من ؿبظ الصدفة لذالك قد يكون
ىذا منطلق لدراسات مستقبلية .
الفرض الثاني:
- 2
- 1
تنص الفرضية الثانية على أنو ال تختلف قيم العمل (بإختالف الطور المتوسط والثانوي ).
وللتأكد من صحة الفرضية مت حساب "ت" لعينتُت مستقلتُت .
الجدول رقم ( ) 08يوضح نتائج الفرضية الثانية
المعالجات

عدد العينة

اإلحصارية

المتوسط

اإلنحراف

الحسابي

المعياري

درجة الحرية

قيمة "ت"

مستوى
الداللة

الطور
ثانوي

37

2.93

,31490

متوسط

39

3.10

,29511

74

2,461

,016

المصدر  :من مخرجات spss

من خبلل اعبدول نبلحظ أن اؼبتوسط اغبسايب ألساتذة الطور الثانوي  2.93أقل من اؼبتوسط اغبسايب
للطور اؼبتوسط اؼبقدر ب  3.10كما أن اإلكبراف اؼبعياري ألساتذة الطور الثانوي واؼبقدر يف اعبدول أمامنا
ب( ),31490أكرب من اإلكبراف اؼبعياري ألساتذة اؼبتوسط حيث كانت قيمتو (  ),29511ىذا يثبت وجود

فروق يف قيم العمل بُت أساتذة الطورين ،كما يتضح لنا من خبلل اعبدول أن  0.016=sigعند درجة اغبرية
 74وىي أقل من مستوى الداللة  0.05وبالتايل نرفض فرضية العدم  H0ونقبل الفرضية البحثية  ،H1أي أنو
توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت أساتذة الطور اؼبتوسط والطور الثانوي يف قيم العمل ،وىذا ما أثبتو قيمة "ت"
اغبسوبة اليت ربصلنا عليها (  )2.461وقد تأكد ىذا يف الفرضية األوىل حيث ذكرنا بعض اؼبسببات من نظر
الطالب الباحث واليت يبكن أن تكون منطلق لدراسات مستقبلية .
ألهنا دراسة

ويف ىذه الفرضية مل يتسٌت لنا اإلستشهاد بدراسات سابقة تدعم ما توصلنا اليو من نتائج
إستكشافية .
- 3الفرضية الثالثة :
- 1

نص على أنو ال تختلف قيم العمل بإختالف الخبرة المهنية
ت

حيث مت التحقق منها باألساليب

اإلحصائية اؼبوضحة يف اعبدول .
جدول رقم (  )09يوضح نتائج الفرضية الثالثة
المعالجة اإلحصارية

عدد

المتوسط

اإلحراف

درجة

قيمة

العينة

الحسابي

المعياري

الحرية

"ت"

مستوى الداللة

الخبرة المهنية
أقل من  05سنوات

39

3,0490

,35041

أكثر  05سنوات

37

3,0011

,27551

74

,660

,511

المصدر :مخرجات spss

يتضح لنا من خبلل اعبدول أن قيمة  0.511=sigوىي أكرب من مستوى الداللة  0.05بالتايل نقبل
الفرض الصفري ونرفض الفرض البديل ،دبعٌت أنو ال توجد عبلقة بُت مستوى القيم لدى أساتذة الًتبية البدنية
واػبربة اؼبهنية ونبلحظ كذالك اؼبتوسط اغبسايب لؤلساتذة ذوي اػبربة أقل من  05سنوات  3.0490قريب من
اؼبتوسط اغبسايب لؤلساتذة ذوي اػبربة اؼبهنية أكثر من  05سنوات  .وقيمة "ت" كذالك 0.660غَت دالة عند
0.05ىذا ما يثبت ويؤكد صحة الفرضية.

أما من ناحية ما يدعم صحة فرضيتنا دراسة الشايب خولة و الشايب ؿبمد الساسي (  )2016اليت
توصلت اىل النتائج التالية  :أظهرت نتائج الدراسة ارتفاعاً يف مستوى قيم العمل لدى أساتذة التعليم االبتدائي،
وعند فحص العبلقة التفاعلية بُت قيم العمل وبعض اؼبتغَتات (اعبنس ،والتخصص الدراسي ،واػبربة اؼبهنية)،
أظهر التحليل اإلحصائي مايلي:
 عدم وجود عبلقة بُت اػبربة اؼبهنية والتخصص الدراسي ألساتذة التعليم االبتدائي وقيم العمل لديهم. عدم وجود عبلقة بُت متغَت اعبنس وقيم العمل( :الفخر بالعمل ،االندماجية يف العمل ،أفضلية العمل ،القيمةاالجتماعية للعمل ،السعي للًتقي) ،ووجود عبلقة بُت متغَت اعبنس والقيمة االقتصادية للعمل.
- 2أهم اإلستخالصات :
يتضح من النتائج اليت مت عرضها واؼبتعلقة بإختبار فرضيات الدراسة أن اعبزء األكرب منها قد سار ضمن اإلذباه
اؼبتوقع حيث أظهرت النتائج أن:
مستوى قيم العمل لدى أساتذة الًتبية البدنية والرياضية للطورين اؼبتوسط والثانوي مرتفع ،ىذا بالنسبة للفرض
األول ،و خبصوص الفرض الثاين فلم يتحقق حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية بُت أساتذة الطور اؼبتوسط
والطور الثانوي يف قيم العمل ،وما يرجح كفة الطالب الباحث ربقق الفرض الثالث القائل بأنو التوجد عبلقة بُت
اػبربة اؼبهنية ومستوى قيم العمل ألساتذة الًتبية البدنية والرياضية.
خبلصة الدراسة ان نتائج اؼبقياس الذي مت اعتماده من طرف الطالب الباحث للكشف عن مستوى قيم العمل
عند أساتذة الًتبية البدنية والرياضية للطورين اؼبتوسط والثانوي صبت يف اذباه الفرضية العامة للدراسة اليت اقًتحها
الطالب الباحث كحل مؤقت إلشكالية البحث اليت تشَت إىل مستويات قيم العمل لدى أساتذة الًتبية البدنية و
الرياضية وىل زبتلف بإختبلف متغَتي اػبربة والطور .
مقترحات:
نتائج البحث تشَت إىل أن قيم العمل عند أساتذة الطور اؼبتوسط مرتفع بالنسبة ألساتذة الطور الثانوي ،وبالنسبة
للفرض الثاين مل يتحقق فقد لوحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت أساتذة الطور اؼبتوسط والطور الثانوي يف
قيم العمل وخبصوص الفرض الثالث فقد ربقق حيث توصلنا إىل انو ال توجد عبلقة بُت اػبربة اؼبهنية ومستوى قيم
العمل ألساتذة الًتبية البدنية الرياضية  ،وبناء على نتائج البحث يبكن ن نقًتح ونوصي بااليت :

 دورات تكوينية تتضمن دروس عن قيم اؼبهنة وأخبلقياهتا ألساتذة الطور الثانوي ألجل رفع مستوى القيملديهم .
 البحث يف العبلقة بُت قيم العمل ألساتذة الطورين اؼبتوسط والثانوي ومتغَت اؼبؤىل العلمي . البحث يف أسباب ارتفاع قيم العمل عند أساتذة الطور اؼبتوسط عن أساتذة الطور الثانوي . -إثبات دور اغبالة االجتماعية وعبلقتها باؼبستوى قيم العمل عند أساتذة الطورين .

 قائمة الكتب:  /1إبراىيم ناصر ،التربية األخالقية ،ط ،1دار وائل للنشر.2006 ،  /2رابح تركي ،مناىج البحث ري علوم التربية وعلم النفسللكتاب.1984،

 ،ط ،2اعبزائر :اؼبؤسسة الوطنية

  /3رشيد زروايت ،تدريبات على منهجية البحث ري العلوم االجتماعية  ،ط  ،1اعبزائر :دار ىومة،.2002
 /4ؿبي الدين ،بعض تقنيات البحث وكتابة التقرير ري المنهجية  ،اعبزائر :ديوان اؼبطبوعات اعبامعية،.1995
/5 -معوض حسن السيد ،طرق التدريس ري التربية البدنية والرياضية

،القاىرة ،مكتبة القاىرة

اعبديدة.1967،
  /6سامي ؿبسن اػبتاتنو ،فاطمة عبد الرحيم النوايسة ،علم النفس االجتماعي  ،األردن :دار اغبامدللنشر والتوزيع.
  /7طارق عبد الرؤوف عامر ،النمو والتنمية المهنية للمعلم ،ط ،1مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع،.2012
 قائمة المذكرات والرسائل:  /1أضبد بن شريف بن عايد اللقماين،مدى إلتزام معلمي المرحلة الثانوية بأخالقيات مهنة التعليم منوجهة نظرالمشررين ومديري المدارس الثانوية بالعاصمة المقدسة

،رسالة ماجستَت ،قسم الًتبية

اإلسبلمية اؼبقارنة،جامعة ام القرى1428،ىـ.
  /2اميطانيوس نايف ميخائيل ،دليل استخدام مجموعة من المقاييس النفسية العالمية ري البيئةالعربية ،األردن ،العصا للنشر والتوزيع،ط،1سنة.2015
  /3الشايب خولة والشايب الساسي ،مستوى قيم العمل ألساتذة التعليم اإلبتداري ري ظل بعضالمتغيرات،جامعة غرداية ،جامعة ورقلة .2016 -2015 ،
 /4 -خالد نوارة ،القيم الرياضية ري الكتاب المدرسي وانعكاسها على سلوك التلميذ

 .رسالة

ماجستَت ،معهد الًتبية البدنية والرياضية ،سيدي عبد اهلل ،جامعة اعبزائر ،السنة اعبامعية

-2013

.2014
  /5فاضل عباس حسن ،جاسم رحيم عذاري ،قيم العمل الوظيفي ودورىا ري تحديد النمط القياديلدى المديرين .قسم إدارة االعمال ،اعبامعة التقنية اعبنوبية ،البصرة.2016،
  /6فرحات نادية ،األسرة الجزاررية بين القيم التقليدية وقيم الحداثة  .رسالة ماجستَت ،كلية العلوماإلنسانية واإلجتماعية ،جامعة اعبزائر.2010-2009 ،2

 /7عبد اغبليم فول ،القيم والصحة النفسية لدى الشباب الجزارري  .رسالة ماجستَت ،كلية العلوماإلنسانية واإلجتماعية ،جامعة اعبزائر ، 2السنة اعبامعية .2012-2011

الممحق رقم :01
جامعة قاصدي مرباح ـ ورقلة
معهد علوم وتقنٌات النشاطات البدنٌة والرٌاضٌة
تخصص تربٌة حركٌة
إستمارةاإلستبٌان
يشرفنا أن نضع بُت أيديكم ىذه االستمارة يف إطار اقباز حبث علمي ميداين إلسبافبذكرة زبرج ضمن متطلبات نيل
شهادة ا ؼباسًت يف الًتبية البدنية والرياضية بعنوان  :قيم العمل لدى أساتذة الًتبية البدنية والرياضية للطورين
اؼبتوسط والثانوي يف ضوء بعض اؼبتغَتات .
تتضمن ىذه القائمة ؾبموعة من العبارات اليت تدور حول معٌت القيم والنشاطات بأنواعها اؼبختلفة وأنبيتها لدى
الفرد .اليوجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة ىنا .
نرجو منكم ملئ ىذه اإلستمارة باإلجابة على ىذه األسئلة بصراحة وصدق حىت يتسٌت لنا الوصول إىل معلومات
تفيدنا يف ىذه الدراسة،لتكونوا قد سانبتم يف إثراء البحث العلمي ومساعدتنا ولكم منا كل الشكر .
مالحظة:ضع عبلمة ( )xيف اإلطار اؼبناسب .
البٌانات الشخصٌة :
1ـ المؤهل العلمً .......................................
2ـ عدد سنوات العمل ..................................

3ـ الطور :

المتوسط الثانوي

الرقم

العبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

01

أستعمل كل مهارايت ومعرفيت .

02

أحصل على نتائج تبُت أنٍت أحسنت العمل .

03

أمضي قدماً.

04

أجعل اغبياة أكثر صباالً.

05

أساعد الناس الذين لديهم مشكبلت .

06

أسبكن من ربمل اؼبسؤولية يف العمل عند الضرورة.

07

أعمل مستقبلً بذايت.

08

أكتشف وأطور أو أصمم أشياء جديدة .

09

أسبكن من شراء األشياء اليت أريدىا.

10

أعيش وفق أفكاري اػباصة .

11

أتطور كإنسان .

12

أمارس التمارين الرياضية .

13

أكون ؿبط إعجاب من اآلخرين ؼبعرفيت ومهارايت.

14

أقوم باألعمال اليت تتضمن شيئاً من اجملازفة .

15

أشارك يف األنشطة مع األخرين .

غَت

مهم

مهم

شيء ما

مهم

مهم
جداً

16

أقضي الوقت مع الناس الذين ؽبم مكانة خاصة
عندي .

17

أجعل يومي ـبتلفا عن غَته بطريقة ما .

18

يتوافر يل اؼبكان و اإلضاءة البلزمان للعمل .

19

أعيش حيث يقبل أبناء اعبماعة العرقية(أوالدينية )
اليت أنتمي إليها .

20

أقوم باألعمال اعبسدية اجملهدة .

21

أقوم بالعمل اليت تتوافر لدي القدرات البلزمة
ألدائو .

22

أعرف أن جهودي يف اغبياة ستظهر .

23

أتقدم بسرعة يف مهنيت .

24

أجد متعة يف صبال عملي .

25

ألبرط يف العمل الذي يساعد الناس .

26

أكون قائدا يف العمل .

27

أزبذ قرارايت بنفسي يف العمل .

28

أبتكر شيئاً جديدا يف العمل .

29

يكون يل دخل جيد .

30

أعيش اغبياة على طريقيت .

31

تكون لدي أفكار حول كيفية التصرف بشؤون
حيايت .

32

أشارك يف األنشطة البدنية .

33

أتلقى االعًتاف والتقدير ؼبنجزايت .

34

أشعر ان ىناك بعض اجملازفة أو اػبطر يف عملي .

35

أعمل مع صباعة بدالً من أن أعمل وحدي .

36

أقوم بأعمال مع الناس الذين أحبهم .

37

أقوم بعدد من األعمال اؼبختلفة كل يوم .

38

تتوافر يل تسهيبلت جيدة يف العمل .

39

أعمل حيث يستطيع أبناء صباعيت اإلثنية (أو
القومية ) اغبصول على مهنة جيدة .

40

أسبكن من ضبل األشياء الثقيلة بسهولة .

41

أقوم بالعمل الذي استطيع من خبللو ان أمبي
قدرايت .

42

أصل إىل مستوى عال يف عملي .

43

أسبكن من اغبصول على الًتقية .

44

أكون معنياً باعبمال يف عملي .

45

أساعد األخرين .

46

أدير األمور يف العمل .

47

أكون حراً يف اؼبضي بالعمل بطريقيت اػباصة .

48

تتاح يل فرصة ذبريب األفكار اعبديدة يف العمل .

49

أعمل حيث يكون العمل منتظماً و آمناً.

50

أعمل ما أريد حينما أريد .

51

أجد الرضا الشخصي يف عملي .

52

أكون نشيطاً جسمياً يف عملي .

53

أكون ؿبًتماً عبودة عملي .

54

أتصدى للمهمات اػبطرة إذا كانت هتمٍت .

55

أكون مع الناس يف أثناء العمل .

56

أعمل مع الناس الذين أحبهم .

57

أغَت أنشطيت يف العمل بإستمرار .

58

أكون ؿبمياً من تقلبات الطقس يف أثناء العمل .

59

أعمل يف لغة أكون مرتاحاً فيها .

60

أستعمل قويت البدنية يف العمل .

61

أستخدم مواىيب يف العمل .

62

أحقق األىداف اليت وضعتها لنفسي .

63

أعمل حيث تتوافر الفرصة أمام الناس للتقدم

64

أضيف شيئاً من اعبمال لبيئيت .

65

أقدم اؼبساعدة ؼبن وبتاجها .

66

أجعل اآلخرين يتبعون تعليمايت .

67

أكون مستقبلً.

68

أبتكر طرائق جديدة غبل اؼبشكبلت .

69

أكون مؤمناً مالياً.

70

أختار مبط حيايت .

71

أضطلع دبسؤوليايت جبدية .

72

أكون الئقاً جسمياً دبا فيو الكفاية ألداء عملي .

73

أجعل اآلخرين يفكرون ملياً بالعمل الذي أقوم بو

74

أغتنم فرصي يف اغبياة .

75

أندمج مع اآلخرين .

76

يكون يل أصدقاء جيدون .

77

يتوافر التنوع يف حيايت .

78

أعمل يف مكان خايل من األخطار .

79

أستخدم اللغة اليت أختارىا حينما أريد .

80

أكون قادراً على ربريك األشياء الثقيلة .

81

أعمل يف اجملال الذي أصلح لو .

82

أكمل ما أبدأ بو .

83

أكون ناجحاً.

84

أكون قادرا على تذوق اعبمال .

85

أقدر اآلخرين حق قدرىم .

86

أمتلك السلطة يف العمل إلقباز األمور .

87

أختار الطريقة اليت سأعمل هبا .

88

أستخدم ـبيليت حينما أستطيع .

89

أكسب دخبلً ثابتاً.

90

أعمل حيث ال يكون ىناك إال القليل من القواعد
واألنظمة .

91

أكون مسؤوال عن أداء عملي جيداً.

92

أحافظ على لياقيت البدنية .

93

أعرف لقيامي بالعمل اعبيد .

94

أقامر حينما يكون ىناك ؾبال للكسب .

95

أقضي الوقت مع األصدقاء .

96

أمتلك األصدقاء الذين سيساعدونٍت عندما تلم
يب اؼبشكبلت .

97

يتوافر التنوع يف عملي .

98

يتوافر يل مكان عمل مريح .

99

أشعر بالفخر بًتاثي الثقايف .

 100أكون قوياً من الناحية البدنية .
الممحق

:02
Reliability Statistics
N of Items

Cronbach's
Alpha

,959

100
Reliability Statistics
0

التجزئة النصفٌة

Value

,917

N of Items

50a

Value

,935

N of Items

50b

Total N of Items

100

Correlation Between Forms

,812

Equal Length

,896

Unequal Length

,896

Guttman Split-Half Coefficient

,893

Part 1

Cronbach's Alpha0.87
Part 2

Spearman-Brown Coefficient

Levene's
Test
for
Equality of Variances
F

Sig.

t-test for Equality of Means

T

df Sig. (2Mean Std. Error 95% Confidence Interval
tailed) Difference Difference
of the Difference
Lower

Equal
قٌم العمل
variances
لدى
assumed
أساتذة

8,982

,007 6,812

19

,000

81,40909

11,95133

Upper

56,39467 106,42351

56,69823 106,11995

11,60702

81,40909

,000

التربٌة
Equal
 variancesالبدنٌة
والرٌاضٌة
not
assumed

7,014 15,204

صدق المقارنة الطرفٌة
T-Test
ééGroup Statistics
Mean

N

مستوى قٌم العمل

5,49596

17,37975

340,5000

10

مرتفعً قٌم العمل

10,22337

33,90709

259,0909

11

منخفظً قٌم العمل

Error
Mean

Std. Deviation Std.

قٌمالعمللدىأساتذةا قٌمالعمللدىأساتذةالتربٌةالبدنٌةوالرٌاضٌةالطورالثانوي
لتربٌةالبدنٌةالطو
رالمتوسط
Std.
95%
ErrorDiffere Confidence
nce Interval
of
the
Difference

MeanDiffere
nce

قٌمالعمللدىأ
ساتذةالتربٌة عدد العٌنة
البدنٌةوالرٌا المتوسط الحسابً
ضٌة
Sig.
(2taile
)d

39

Lowe Uppe
r
r
,032
77
,032
49

,311
61
,311
89

قٌم العمل لدى أساتذة التربٌة البدنٌة
والرٌاضٌة

,06997

-,17219

74 ,016

,07009

-,17219

72,9
,016
83

76
37
3,0 2,9
3,10
25 37
95
7
3

2,9 3,0
20 60 2,46
0
0
1
,314 ,295
,31500
2,45
90 11
7
3,0200

الوسٌط
االنحراف
المعٌاري

T-Test
Group Statistics

قٌمالعمللدىأساتذةالتربٌةالبدنٌةوالرٌاضٌة

ًالطورالدراس

N

Mean

Std. Deviation

Std. ErrorMean

ثانوي

37

2,9373

,31490

,05177

متوسط

39

3,1095

,29511

,04726

Independent Samples Test

Levene's
Test
for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means

F Sig.

t

Df

Sig. MeanDifference
Std.
95%
(2ErrorDifference
Confidence
tailed)
Interval of the
Difference
Lower

Equal
variances ,035 ,851
2,461
assumed
قٌمالعمللدىأساتذةالتربٌةالبدنٌةوالرٌاضٌة

Equal
variances
not
assumed

Upper

74

,016

-,17219

,06997

,31161 ,03277

72,983
2,457

,016

-,17219

,07009

,31189 ,03249

Group Statistics

قٌمالعمللدىأساتذةالتربٌةالبدنٌةوالرٌاضٌة

مستوىالخبرةالمهنٌة

N

Mean

Std. Deviation

Std. ErrorMean

 سنوات5أقلمن

39

3,0490

,35041

,05611

 سنوات5 أكثرمن

37

3,0011

,27551

,04529

Independent Samples Test
Levene's
Test
for
Equality of
Variances
F

Sig.

t-test for Equality of Means

t

df

Sig. MeanDifference
Std. 95% Confidence
(2ErrorDifference Interval of the
tailed)
Difference
Lower

Upper

قٌمالعمللدىأساتذةالتربٌةالبدنٌةوالر

Equal
variances 2,165 ,145 ,660
assumedز
Equal
variances
not
assumed

74

,511

,04789

,07257

,09670

,19248

,664 71,577

,509

,04789

,07211

,09587

,19166

" " قيم العمل لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية لمطورين المتوسط والثانوي في ضوء بعض المتغيرات
:الممخص
،ىدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى قيم العمل بالنسبة ألساتذة الًتبية البدنية والرياضية للطورين اؼبتوسط والثانوي
 ومعرفة،والتعرف على درجة التفاوت يف قيم العمل بُت أساتذة الًتبية البدنية والرياضية حبكم إختبلف الطورين اؼبتوسط والثانوي
 إستخدم الطالب الباحث. و معرفة عبلقة قيم العمل دبتغَت اػبربة،وجود فرق بُت أساتذة الطورين اؼبتوسط والثانوي يف قيم العمل
 وسبثلت عينة الدراسة يف أساتذة التعليم اؼبتوسط والثانوي دبدينة،اؼبنهج الوصفي بالطريقة اؼبسحية للتحقق من فرضيات الدراسة
 مث، و إعتمد الطالب الباحث يف ىذه الدراسة على" مقياس قيم العمل " عبمع البيانات، أستاذ76  واليت بلغ عددىا،ورقلة
، النسبة اؼبئوية، اإلكبراف اؼبعياري، اؼبتوسط اغبسايب، إختبار "ت" للداللة اإلحصائية للفروق:إستعمال األدوات اإلحصائية التالية
 كذالك توجد فروق يف مستوى قيم العمل بُت،وتوصل الطالب إىل أن مستوى قيم العمل مرتفع عند أساتذة الطور اؼبتوسط
زبتلف قيم العمل

 كما أنو ال،أساتذة الًتبية البدنية والرياضية للطور اؼبتوسط والطور الثانوي لصاحل أساتذة الطور اؼبتوسط

 يف حُت إقًتح الطالب البحث يف العبلقة بُت قيم العمل ألساتذة الطورين اؼبتوسط والثانوي ومتغَت.بإختبلف اػبربة اؼبهنية
 إثبات دور اغبالة، والبحث يف أسباب ارتفاع قيم العمل عند أساتذة الطور اؼبتوسط عن أساتذة الطور الثانوي،اؼبؤىل العلمي
. االجتماعية وعبلقتها دبستوى قيم العمل عند أساتذة الطورين
. اػبربة اؼبهنية، أستاذ الًتبية البدنية والرياضية، الوظيفة، قيم العمل:الكممات المفتاحية
Abstract:
This study aims at identifying “The values of work for the teachers of physical education in
the two stages middle and secondary school in the light of some variables.”
And the identification of the degree of difference in the level of the work values for
the teachers of physical education son the base of the difference between the two
stages(middle and secondary school), identify the degree of variation in the values of the
work of the masters by virtue of the different level and find out the presence of a difference
between teachers at the average and secondary in the values of the work and find out
relationship the values of the work and variable experience.
Use the student’s curriculum descriptive survey to check the hypotheses study ,
sample are professors medium and secondary in ourgla which reached number 76professor ,
adopted the students on a scal the values of the values of the values of the work data
collection andusa tools statistical, test”t” ,denote the statistical differences, average arithmetic,
the standard deviation, the percentage of, and reached the student to the level of the values of
the work of high when teachers mid-level there are differences in the level of the values of the
work between teachers physical education average and secondary in favor of secondary level
as it is no different values of the work depending on professional experience. The student
proposed a study on the relation between the work values of the intermediate and secondary
teachers and the variable of the scientific qualification, and the research on the reasons for the
high values of the work of the teachers of the middle secondary teachers, proving the role of
the social situation and its relation to the level of work values of the professors.

Key words: Work Values, Job, Professor Physical and Sports Education, Professional
Experience.

