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ملخص

يهدف هذا البحث إىل التعرف على طبيعة العالقة املوجودة بني اجتاهات أستاذ الرتبية البدنية والرياضية مبرحلة التعليم الثانوي
حنو مهنة التدريس واألداء التدريسي من خالل معرفة درجة هذه االجتاهات من حيث هي إجيابية أم سلبية ،وكذلك عن طريق قياس
مستوى األداء التدريسي الفعلي من خالل املمارسات التدريسية يف درس الرتبية البدنية والرياضية ،وهلذا فقد استخدم الباحث أداتني
هما مقياس االجتاه حنو مهنة التدريس ومقياس األداء التدريسي ،حيث مت توزيعهما على عينة عشوائية من األساتذة بلغ عددها 250
أستاذا موزعني على  06واليات من الوسط والغرب اجلزائري ،وبعد املعاجلة اإلحصائية باستخدام الرزمة اإلحصائية  SPSSأظهرت
النتائج وجود عالقة جد إجيابية بني املتغريين ،ما يدل على ارتباطهم ارتباطا قويا ،كما بينت النتائج أيضا امتالك األساتذة الجتاهات
إجيابية حنو مهنة تدريس الرتبية البدنية والرياضية ما جعلهم حيققون نوعا من األداء التدريسي اجليد يف خمتلف مهارات التدريس املتعلقة
بالتخطيط والتنفيذ وإدارة الصف والتقويم ،ولعل هذا ما توصي به هذه الدراسة من ضرورة العناية بتكوين اجتاهات إجيابية حنو مهنة
تدريس الرتبية البدنية والرياضية لدى الطلبة لضمان تدريس جيد.
الكلمات الدالة :االجتاه – مهنة التدريس – األداء التدريسي – الرتبية البدنية

Abstract
This research aims to identify the nature of the relationship that exist between sport/physical education
teachers’ attitudes towards the teaching profession and their relationship with teachers’ performance at
secondary level. We will try to know about this relationship by studying the nature of teachers’ attitudes
as being positive or negative and also by measuring the actual level of teachers’ performance through best
practices in teaching a physical education and sport lesson. To attain our objective we opted for two tools: a
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scale attitude towards the teaching profession and a scale performance. Participants in the study were chosen
randomly; a sample of 260 teachers was distributed in 06 wilayas situated in the centre and west of Algeria.
After a statistical treatment using SPSS, the results show the existence of a very positive relationship between
the two variables, a fact which indicates the strong relationship that correlates them. In addition results show
that teachers have positive attitudes towards teaching physical education and these attitudes allow them
to achieve a better performance of education and pedagogical skills related to planning, implementation,
classroom management and assessment. We thus recommend a better reconstruction of positive attitudes
towards the teaching profession among students in sport and physical education institutes to ensure successful
outcomes.

Keywords: Teaching Profession – Teachers’ Performance –Sport Teachers.

مقدمة:
يسعى البحث احلالي «االجتاه حنو مهنة التدريس وعالقته
باألداء التدريسي لدى أستاذ الرتبية البدنية والرياضية
مبرحلة التعليم الثانوي» إىل التعرف على اجتاهات أستاذ
الرتبية البدنية والرياضية مبرحلة التعليم الثانوي حنو
مهنة التدريس وعالقة ذلك بأدائه التدريسي ،وهو يف نظر
الباحث موضوع جدير بالدراسة والبحث ملا له من أهمية بالغة
يف الكشف عن طبيعة العالقة بني االجتاه واألداء باعتبارهما
متغريين هامني جدا يف جمال البحث العلمي يف امليدان النفسي
الرتبوي ،فمعرفة االجتاه حنو مهنة التدريس يساعدنا على
التقليل من االجتاهات السلبية وتعزيز االجتاهات اإلجيابية،
كما أن معرفة واقع األداء التدريسي ألستاذ الرتبية البدنية
والرياضية يفيدنا يف تقويم نتائج هذا األداء.
وفيما يلي عرض خمتصر للمنهجية املتبعة من طرف
الباحث ملعاجلة اإلشكال املطروح حول هذا املوضوع ،وذلك
بتقديم أهم النقاط املتبعة بدءا من توضيح املشكلة وطرح
التساؤالت حوهلا ،ثم عرض الفروض املقرتحة ألجل اختبارها
ميدانيا ،باإلضافة إىل تقديم بعض التعاريف حول مصطلحات
الدراسة كاالجتاه والتدريس واألداء وغريها ،وصوال إىل
اقرتاح بعض اإلجراءات امليدانية كاختيار العينة وتصنيفها
حسب متغريات البحث ،وكذا املنهج املتبع ،ثم يف األخري
تقديم أدوات البحث املتمثلة يف مقياسي االجتاه حنو مهنة
التدريس واألداء التدريسي ،بغية البحث عن وجود عالقة بني
هذين املتغريين ،ثم يف األخري بيان طرق املعاجلة اإلحصائية
كحساب املتوسطات واالحنرافات ومعامالت االرتباط بني
الدرجات وحساب الفروق بني اجملموعات.
ويعد هذا املشروع كتمهيد للدراسة األساسية اليت تتطلب
اجلهد الكبري يف حتضري املادة العلمية وحتليلها وفق النظريات
اليت تستند إليها طبيعة هذا البحث عن طريق املناقشة
واالستنتاج ومقارنة النتائج مع نظرياتها يف الدراسات األخرى،
ولعل هذا أن ميهد الطريق لبحوث أخرى يف هذا اجملال ويستفيد
منه كل طالب له الرغبة يف الوصول إىل ما يصبو إليه.
- 1إشكالية البحث:
يعترب التدريس عموما وتدريس الرتبية البدنية والرياضية
خصوصا يف اجلزائر من املهن اليت هلا أهمية كبرية يف إعدادا
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أجيال املستقبل اليت تأخذ على عاتقها مهمة تطوير وبناء
اجملتمع ،ودعم التنمية اليت تعترب أهم أهداف الدول النامية
واليت حتاول حتقيقها ،ومهما تكن ملهنة التدريس من أهداف
ومهمات فان هدف إعداد الطالب املدرس علميا ،وتربويا،
وأخالقيا ،وثقافيا ،واجتماعيا سيظل اهلدف األساسي من بني
تلك األهداف.
وقد اهتمت اجلزائر بهذا األمر أشد اهتمام يف شتى جماالت
التعليم ويف خمتلف املراحل التعليمية ،من املستوى االبتدائي
إىل اجلامعي ،ومن أخص هذه االهتمامات تدريس الرتبية
البدنية والرياضية يف مرحلة التعليم الثانوي ،حيث يزداد
وضوحا الدور الكبري الذي يقوم به أستاذ الرتبية البدنية
والرياضية يف هاته املرحلة ،إذ يعد أحد أبرز العناصر يف جناح
النظام الرتبوي والتعليمي ،حيث تذكر جودي رنك بأن األستاذ
«حيتاج إىل أن يوظف ما لديه من خمزون الذاكرة من معارف
ومعلومات وما اكتسبه من مهارات وأمناط سلوك يف شتى
جماالت وأنشطة التدريس سواء ما ارتبط منها بالتخطيط
والتنفيذ للدرس واختاذ القرار والنواحي اإلدارية والتقويم
أو غريها من املهارات الالزمة لضمان حد مقبول من املمارسة
للمهنة» (.)Rink.J,1985 :156
وعلى ذلك» نستشعر بأنه ال ميكن ألستاذ الرتبية البدنية
والرياضية أن يقوم بدوره كامال إال بعد أن يتلقى إعداد
خاصا يؤهله للقيام مبهمته املتكاملة ،ومن هنا برز دور وأهمية
معاهد وأقسام الرتبية البدنية والرياضية يف تبين مسؤولية
إعداد أساتذة املستقبل وحماولة إكسابهم أصول ومبادئ
العمل يف هذه املهنة على أسس علمية وموضوعية ومنهجية»(
.)Deauvieau, J,2005 :150وتربز أهمية إعداد أستاذ الرتبية
البدنية والرياضية قبل اخلدمة يف أنه يعد مدخال إىل مهنة
التدريس ومتهيدا هلا ،شأنها شأن املهن األخرى كالطب
واهلندسة وغريها.
واجتاهات أستاذ الرتبية البدنية والرياضية حنو مهنته من
أهم العوامل اليت تساعده على إجناز كثري من األهداف ،وهذا
يدعو إىل حسن اختيار الطلبة امللتحقني باملعاهد بناء على
رغباتهم واجتاهاتهم حنو مهنة التدريس من ناحية ،و تدعيم
وتنمية هذه االجتاهات من ناحية أخرى ،كما ينبغي النظر
إىل التمثالت االجتماعية باعتبارها وسيلة للعمل والتفاعل
جتاه الوسط مع احملافظة على الرصيد املعريف يف سياق مهين

األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية -العدد

 . 2012 - 8ص146 - 135

االجتاه حنو مهنة التدريس وعالقته باألداء التدريسي لدى أستاذ الرتبية البدنية والرياضية مبرحلة التعليم الثانوي»

معني ( .)Roux-Perez Thérèse,2006,p :59ومبا أن أكثر
االجتاهات رسوخا حنو مهنة التدريس بالنسبة ألستاذ الرتبية
البدنية والرياضية هي تلك اليت يتم اكتسابها يف مراحل
التكوين باملعاهد واألقسام املتخصصة ،فإنه ملن األهمية 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.
إن اختيار الطالب ذي االستعداد واالجتاه االجيابي 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 اهلدر أو الفقدان
الرتبوي والنفسي واالقتصادي .والشك أن الطالب إذا اختار
جماال غري ميال إليه فانه قد يواجه الفشل فضال عما حيس به
من مشاعر النقص والدونية واحلرمان من التفوق ،مما يؤثر
على اخنفاض الكفاية العلمية واإلنتاجية ،ويساعد على ضياع
جهد الفرد واملؤسسة.
لذلك فان دراسة االجتاهات وقياسها يسمح بالكشف عن
درجتها قبل خترج الطالب املدرسني حتى ميكن جتنب الوقوع
يف سلبيات تؤثر على خمرجات العملية التعليمية من مجيع
جوانبها .وهذا يتم من خالل عملية القياس الجتاهاتهم بطرق
علمية ،حيث دلت نتائج البحوث السيكولوجية اليت قام بها
علماء النفس والرتبية يف السنوات األخرية ،على إمكانية قياس
اجتاهات املدرسني واملعدين ملهنة التدريس ،بل من املمكن
قياسها بدرجة عالية من الثبات(عبد الرحيم.)85:1984 ،
وتكمن مشكلة البحث احلالي يف حقيقة اجتاهات أستاذ الرتبية
البدنية والرياضية باملرحة الثانوية حنو مهنة التدريس
وعالقة ذلك بأدائه التدريسي ،إذ املالحظ على العموم أن نظام
القبول يف معظم املعاهد يعتمد أساسا على حمك معدل الطالب
يف البكالوريا دون النظر إىل حمكات أخرى كاجتاهه حنو
مهنة التدريس مما يسمح بقبول فئات من الطالب ال يرغبون
يف االلتحاق بهذه املعاهد ،وإمنا اضطرتهم ظروف اجتماعية أو
اقتصادية أو يئسوا من االلتحاق بكليات أخرى.
ويؤيد هذا القول ما أشارت إليه نتائج أكثر من دراسة
من أن ( )% 60من الطلبة الذين مت اختيارهم لاللتحاق
مبعاهد الرتبية البدنية والرياضية مل تكن لديهم الرغبة يف
التدريس(العزوز وآخرون ،) 14:1983 ،ويتفق مع هذه النتائج
ما أوضحته دراسة أخرى من أن نسبة الطلبة الذين يفكرون
يف ترك مهنة التدريس قد بلغت ( )% 41,8وهي نسبة ليست
بضعيفة بل هي قريبة من نصف اخلرجيني ،وهذا بال شك له
أثره السيء على اقتصاديات العملية التعليمية ،كما أنه مؤشر
واضح ملا حيمله هؤالء الطلبة من اجتاهات سلبية حنو مهنة
التدريس.
ومن املعروف أن أوىل املهام املطلوبة من أستاذ الرتبية البدنية
والرياضية يف ظل نظام التدريس بالكفاءات وما يرمي إليه
من أبعاد متعددة« ،هي تنفيذ املنهج الدراسي مبفهومه الواسع
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احلديث ،كالتخطيط لعملية التدريس اليت تتجلى يف قدرته
على حتديد األهداف السلوكية والتعرف على عناصر املنهج
من خالل حتليل حمتويات عملية التدريس وتنفيذها وفق
خطة
حنو يساعده على حتقيق تلك األهداف»
ّ
مصممة على ٍ
( سهري بدير.)123:1979 ،
ثم إن من أكثر ما يشغل الباحثني يف جمال التدريس هو
تقويم األداء التدريسي لألستاذ ،وتربز أهمية قياس سلوك
أستاذ الرتبية البدنية والرياضية مبرحلة التعليم الثانوي
من حيث اعتباره مؤشرا للتشخيص ولوصف ما جيري
داخل الساحات والقاعات الرياضية ،ويف هذا السياق نركز
على مالحظة معمقة للممارسات التدريسية لألستاذ
( )Jérôme.D.2007,p :101وربط ذلك مبا ذكرناه سابقا
باالجتاه حنو مهنة التدريس.وقد اتفق أغلب الباحثني واملربني
على مجلة من األدوار اجلديدة املطلوب أداؤها من قبل املدرس
( البزاز.)194:1979 ،
ونظرا حلاجة جمتمعنا إىل إعداد كبرية من األساتذة من
ذوي االجتاهات العالية حنو مهنة التدريس ،فقد كان االهتمام
يف السابق بدرجة اكرب بالكم على حساب الكيف يف توفري
األعداد الالزمة من األساتذة ،وهذا بدوره يساعد يف إضافة
أعداد أخرى من ذوي االجتاه املنخفض حنو مهنة التدريس إىل
اإلعداد الكبرية املوجودة اآلن الذين هم دون املستوى املطلوب يف
مجيع مراحل التعليم.
ومما تقدم تتضح مشكلة الدراسة احلالية من حيث كونها
تتناول االجتاه حنو مهنة التدريس وعالقته باألداء التدريسي
لدى أستاذ الرتبية البدنية والرياضية مبرحلة التعليم الثانوي،
وهي مشكلة مل تبحثها دراسات سابقة باجلزائر وتهدف إىل
التعرف أيضا على اجتاهات أساتذة الرتبية البدنية والرياضية
حنو مهنة التدريس ،بقصد معرفة ما ميكن أن يكون للخطط
والربامج الرتبوية والتعليمية واخلربات اليت مير بها الطالب
أثناء فرتة دراسته يف املعاهد من دور يف تنمية االجتاه حنو
مهنة التدريس.
وألجل هذا قام الباحث ببعض الزيارات إىل بعض الثانويات
بعدة مناطق باجلزائر ،حيث الحظ العديد من املمارسات
التدريسية اإلجيابية منها والسلبية ألساتذة الرتبية البدنية
والرياضية لدى آدائهم لبعض جوانب األداء التدريسي على
سبيل املثال ال احلصر ،كما قام الباحث أيضا ببعض املقابالت
مع بعض األساتذة واملفتشني املشرفني على املادة مبرحلة
التعليم الثانوي كذلك من أجل معرفة وجهات النظر حول
األداء التدريسي لألساتذة ومعرفة مجلة من االجتاهات حنو
مهنة التدريس ،حيث كانت وجهات النظر متقاربة جدا ،إال أن
هذا يعترب غري كاف يف نظر الباحث لتشخيص ما هو حاصل
فعال والكشف عن جمريات تنفيذ العملية التدريسية داخل
الساحات والقاعات الرياضية ،وهذا ما شجع الباحث على القيام
بالبحث احلالي ومعرفة حقيقة اجتاه أستاذ الرتبية البدنية
والرياضية مبرحلة التعليم الثانوي حنو مهنة التدريس
وعالقة ذلك بأدائه التدريسي ،وعليه فإن إشكالية البحث
تتحدد يف األسئلة التالية:
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 .1ما هي اجتاهات أستاذ الرتبية البدنية والرياضية مبرحلة ملراحل خطة الدرس املختلفة بغرض حتقيق األهداف
التعليم الثانوي حنو مهنة التدريس؟
املرسومة يف اخلطة.
 .2ما هو واقع األداء التدريسي لدى أستاذ الرتبية البدنية  - 5- 3درجة املمارسة (أو مستوى األداء):وهي مستوى القيام
والرياضية مبرحلة التعليم الثانوي؟
باملهارة التدريسية املطلوبة اليت حددها البحث.
 .3هل توجد عالقة إجيابية بني درجة االجتاه حنو مهنة - 4أهداف البحث:
التدريس واألداء التدريسي لدى أستاذ الرتبية البدنية
يسعى هذا البحث من خالل النتائج املتوصل إليها إىل حتقيق
والرياضية مبرحلة التعليم الثانوي ؟
األهداف التالية:
- 2فرضيات البحث:
 .1التعرف على اجتاهات أستاذ الرتبية البدنية والرياضية
وانطالقا من هذه األسئلة املشار إليها ،وطبقا ملا دلت عليه حنو مهنة التدريس ،و هو أمر سيمكننا من مواجهة االجتاهات
خلفية البحث ومعطياته النظرية وامليدانية ،فقد قام الباحث السلبية و تدعيم االجتاهات اإلجيابية.
بوضع الفرضيات اآلتية من أجل اختبارها ميدانيا وبالتالي  .2التعرف على واقع األداء التدريسي ألساتذة الرتبية البدنية
اإلجابة عن أسئلة البحث.
والرياضية مبرحلة التعليم الثانوي وتسليط الضوء على
 .1ميتلك بصفة عامة أستاذ الرتبية البدنية والرياضية جوانب الضعف والقوة يف األداء حملاولة العالج والتطوير.
مبرحلة التعليم الثانوي اجتاهات إجيابية حنو مهنة  .3التعرف على طبيعة العالقة املوجودة بني االجتاه حنو مهنة
التدريس.
التدريس واألداء التدريسي ألستاذ الرتبية البدنية والرياضية
 .2أكثر املهارات ممارسة من حيث مستوى األداء هي مهارات مبرحلة التعليم الثانوي.
التنفيذ ومهارات إدارة الصف بينما يقل مستوى األداء أو
املمارسة بالنسبة ملهارات التخطيط والتقويم حسب خلفيات  -Iاخللفية النظرية:
ومعطيات البحث.
- 1مفهوم االجتاه:
 .3توجد عالقة اجيابية بني درجة االجتاه حنو مهنة التدريس هناك عدة تعريفات خمتلفة لالجتاه ،نورد بعضا منها مما له
واألداء التدريسي لدى أستاذ الرتبية البدنية والرياضية عالقة بالبحث احلالي واليت تسهم يف توضيح طبيعة االجتاه
مبرحلة التعليم الثانوي.
ومكوناته.
«فاالجتاه هو تنظيم مستمر للعمليات االنفعالية و اإلدراكية
 - 3مصطلحات البحث:
واملعرفية إزاء بعض املواقف اليت هلا عالقة باجملال الذي يعيش
 --1 - 3االجتاه :التعريف الذي يناسب موضوع االجتاه يف هذا
فيه الفرد» (جابر .)13:1978 ،ويؤكد غنيم يف تعريفه بأن
البحث يوافق ما ذهبت إليه أمل علي املخزومي يف تعريفها له
االجتاه «مفهوم يوجده اإلنسان ليصف به ترابط االستجابات
بأنه «حصيلة إدراك وشعور الفرد حنو موضوع معني مما يدفعه
املتطورة للفرد إزاء مشكلة أو موضوع معني» (غنيم.)322:1973 ،
ألن يسلك سلوكا إجيابيا أو سلبيا» (املخزومي.)64:1984 ،
ويف نفس الصدد جند تعريفا ملفهوم االجتاه يتفق حوله العديد
من وجهة نظر الباحث وفى ضوء إجراءات البحث فإن االجتاه من الباحثني أمثال تريندس ،فريدمان ،وابنهايم والذي يعترب
هو موقف األستاذ الذى يتخذه جتاه مهنة التدريس ويظهر بأنه «حصيلة إدراك وشعور الفرد حنو موضوع معني مما يدفعه
هذا املوقف فى مدى قبوله أو رفضه هلذه املهنة فضال عن ألن يسلك سلوكا إجيابيا أو سلبيا».
مدى تقديره ألهميتها ويقاس هذا االجتاه فى البحث احلاىل
بالدرجة التى حيصل عليها األستاذ فى املقياس املعد هلذا يتضح من خالل استعراض هذه التعريفات واملفاهيم
اخلاصة باالجتاه أنها ترجع تكوين االجتاه نتيجة للرتاكم
الغرض بأبعاده املختلفة.
املعريف متمثال باخلربات واملعلومات واملواقف اليت يتعرض هلا
 - 2- 3التدريس« :هو عبارة عن سلسلة منظمة من الفعاليات الفرد واليت بدورها تؤدي إىل خلق موقف ثابت نسبيا ،أما أناليت يديرها األستاذ ،ويسهم فيها املتعلم عمليا ونظريا بقصد يكون إجيابيا أو سلبيا أو حياديا متمثال باستجابة حنو أو ضد
حتقيق أهداف معينة»(علم الدين عبد الرمحن اخلطيب ،أو حمايد لذلك املوقف.
.)17:1997

 - 3- 3األداء التدريسي :يتحدد التعريف اإلجرائي لألداء
التدريسي يف هذا البحث يف املمارسات التدريسية املنجزة من
طرف أستاذ الرتبية البدنية والرياضية يف املرحلة الثانوية
واملتعلقة جبوانب التخطيط والتنفيذ وإدارة الصف الدراسي
والتقويم.
 - 4- 3املمارسات التدريسية :هي اإلجراءات العملية أو السلوك
الفعلي الذي يقوم به أستاذ الرتبية البدنية والرياضية وفقا
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- 2مكونات االجتاه :
من خالل العرض السابق تبني أن لالجتاه مكونات ثالثة
وهي ما اتفق عليها اغلب الذين ساهموا يف دراسة االجتاهات
( )Jacques.P.L,Vincent.Y,1997 :108وهي:
املكون املعريف ويتضمن األفكار واملعلومات واخلربات واملواقف
اليت يتعرض هلا الطالب خالل دراسته يف الكلية واليت تؤثر يف
وجهة نظره حنو مهنة التدريس واليت بدورها تؤدي إىل تكوين
اجتاهات تستند على تلك العمليات.

األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية -العدد
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االجتاه حنو مهنة التدريس وعالقته باألداء التدريسي لدى أستاذ الرتبية البدنية والرياضية مبرحلة التعليم الثانوي»

املكون الوجداني االنفعالي وهو يشري إىل النواحي الشعورية
اليت تساعد وحتدد نوع تعلق الطالب مبهنة التدريس أي أنها
تتضمن تقدميا لألفضلية.
* نوع العالقة بني املكون املعريف والوجداني عالقة سببية،
أي أنه من غري املمكن الفصل بينهما يف أي نشاط ،فاألمر املهم
هو أن يوجد مكون معريف لكل جانب وجداني ،ويوجد مكون
وجداني لكل جانب معريف (سويف.)1975 ،
وعلى هذا األساس فان النواتج املعرفية والوجدانية للعملية
الرتبوية التعليمية تتفاعل إىل درجة ال ميكن فصلها عن
بعضها .فالعالقة وثيقة بني البعدين :كفاية الطالب املعرفية،
وكفايته االنفعالية ،واليت يعتربها البعض هي األساس الذي
تبنى عليه سائر الكفايات وتؤثر عليها .ولكن ميكن اعتبار املكون
الوجداني من أكثر املكونات أهمية بالنسبة لالجتاه.حيث
تشري الدالئل إىل أن االجتاهات ذات املكونات العاطفية القوية
تؤدي إىل أمناط سلوكية معينة بغض النظر عن وضوح هذه
االجتاهات أو صدقها من الوجهة املعرفية.
أما املكون السلوكي هو نزعة الطالب أو ميله إىل مهنة
التدريس وان هذا امليل السلوكي يتسق أو من املفروض أن
يتسق مع شعور الطالب وانفعاالته ومعارفه املتعلقة باملهنة
وما تتضمنه تلك املعارف عن املشكالت املهنية واالجتماعية
واملميزات والنظرة إىل مستقبل املهنة وغريها.
أي أن هذا املكون يتضمن مجيع االستعدادات السلوكية
املرتبطة باالجتاه واملتمثلة باالستجابات الناجتة من تبلور
املركبني املعريف والوجداني ،أو من احملصلة الناجتة من
التفاعل بني املكونني حبيث يسلك الطالب سلوكا اجيابيا أو
سلبيا إزاء مهنة التدريس ،مما قد يؤدي يف النهاية إىل الوصول
لدرجة من ميل أو رغبة حنو املهنة.
وميكن أن نستنتج مما سبق اخلصائص التالية لالجتاه:
 .1ال تتكون االجتاهات من فراغ ولكنها تتضمن دائما عالقة
بني الفرد  -األستاذ -حنو مهنة التدريس وموضوع االجتاه.
 .2االجتاه ليس له وجود مادي ملحوظ بل هو جمرد تكوين
فرضي يستدل على وجوده من السلوك الذي يعرب عنه بصور
لفظية أو موقفية ،مثل استجابات الفرد للعبارات اليت تقيس
االجتاه ،أو من خالل رد فعل الفرد ملوقف إسقاطي أو تكملة
مجلة وغريها.
 .3يتكون بناء االجتاه من ثالثة مكونات املعريف ،الوجداني
والسلوكي ،ويالحظ بينها حركة أثر ومؤثر.
 .4توجد خصائص عاطفية بني املكونات الثالثة.
 .5يعتربها بعض الباحثني مكتسبة ومتعلمة وليست فطرية،
بينما يعتربها البعض األخر استعدادا فطريا إىل جانب كونها
تعلميه مكتسبه ،وحيدد آخرون أنه وراثية.
 .6إن االجتاهات ذات قوة تنبؤية ،تسمح بالتنبؤ باستجابة
الفرد لبعض املثريات االجتماعية والنفسية والرتبوية.
 .7يؤكد ذوو النظرة الوراثية لالجتاه أنه ثابت ،بينما ال
يوافقهم اآلخرون يف ثباته ،وإمنا ميكن أن تتغري االجتاهات
بشكل نسيب.
األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية -العدد

 .8ميكن اعتباره ميال حنو موضوع معني حيث أن هناك تداخال
بينهما بل كثريا ما يعرف علماء النفس االجتماعي امليل على
أنه اجتاه موجب.
 .9تقع االجتاهات دائما بني طرفني متقابلني أحدهما موجب
واآلخر سالب يف حالة القبول التام أو الرفض التام ،بينما ميكن
معرفة تدرج الشدة بني الطرفني بعد استخدام أحد املقاييس
املختلفة ومنها مقياس ليكرب.
 .10هناك تداخل بني االجتاه والسلوك يؤثر كل منهما يف
اآلخر ،فاالجتاه حيدد السلوك والسلوك حيدد االجتاه (الطواب،
.)9:1990

- 3مفهوم التدريس:
يعرف التدريس على أنه كافة الظروف واإلمكانات اليت
يوفرها األستاذ يف موقف تدريسي معني ،واإلجراءات اليت
يتخذها يف سبيل مساعدة التالميذ على حتقيق األهداف
احملددة لذلك املوقف.
- 4تعريف التدريس الفعّال:
«التدريس الفعال هو ذلك الذي يقود إىل تعلم أو حتصيل
ملحوظ من جانب التالميذ ،وقومه نوعية املمارسات التدريسية
اليت يلتزم بها األستاذ كمهين يف توفري التعليم ويف تنفيذ دوره
القيادي ،وختتص ممارسات توفري التعلم مبا حيدث خالل
مواقف التفاعل املباشر مع التالميذ يف حني ختتص ممارسات
الدور القيادي مبا يفعل خالل عمليات التخطيط وإدارة احلياة
الصفية وتقويم تقدم التالميذ» (جابر.)233:1998 ،
وحتى يكون التدريس فعاال أيضا ينبغي التعرف على جمموعة
من العناصر قدمها موريس بيريون على شكل أسئلة نوردها
فيما يلي :ما هي حاجيات التالميذ؟ ما هو مستوى قدراتهم؟
ما هو مستوى الدافعية لديهم؟ ما هي خرباتهم السابقة؟
كيف يتم اختيار األنشطة؟ كيف يتم تقدميها للتالميذ؟
كيف نساعدهم على النجاح؟ ما هي معايري هذا النجاح؟

()Piéron.M.1992 :21

 - 5مراحل التدريس :يتكون التدريس من عدة مراحل رئيسية
يتميز كل منها بدور ونوع معني من العمليات ،وتتفاعل هذه
املراحل فيما بينها وتؤثر كل واحدة منها على املراحل األخرى،
وقد وضح كل من هوف ودانكان أربع مراحل للتدريس
نوجزها يف املخطط التالي:
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مناسبة األهداف
فاعلية التعليم

القياس وثباته
التغذية املرتدة
والتقويم

مراحل عملية التدريس وتفاعلها( .عصام الدين متولي عبد اهلل)
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أ .حممــد طيـــاب

إن هذه املراحل متتابعة ومرتابطة ومتداخلة وال يسري
التدريس من مرحلة إىل مرحلة على التوالي أ بصورة
فجائية ولكن يوجد فرتات زمنية ووقت من املمكن أن يغري
فيها األساتذة أهدافهم حتى يف وسط التدريس ،وقد يتم تغيري
طرق التدريس املستخدمة قبل دخوهلم إىل الصاالت أو املالعب
للتدريس كما أن بيانات القياس واليت قد تكون مبثابة درجات
الختبار قبلي تساعد األستاذ على اختاذ قراراته حول األهداف
وأيضا حول اسرتاتيجيات التدريس اليت سوف يستخدمها،
كما أن التقويم املوضوعي غالبا ما يلعب دوره أثناء التعليم،
إن تعريف التدريس من حيث كونه نشاط رباعي املراحل كل
مرحلة هلا خصائص مميزة يساعدنا على حتليل التدريس
ومناقشته ،وأن وصف التدريس حتليله ال ميكن أن يتم إال
من خالل معايشة حقيقية لألستاذ مع تالميذه(.عصام الدين
متولي عبد اهلل.)19:2006 ،
 - 6الوظائف البيداغوجية ألستاذ الرتبية البدنية والرياضية:
من أبرز الوظائف البيداغوجية ألستاذ الرتبية البدنية
والرياضية واليت متثل املراحل األساسية لعملية التدريس أو
األداء التدريسي ،ما أوضحه (أمني أنور اخلولي)227:2000 ،
يف النقاط التالية:
 - 1التخطيط الواعي للتدريس بدءا من املستوى اليومي
ومرورا باملستوى قصري املدى ووصوال للمستوى طويل املدى.
 - 2صياغة األغراض التعليمية واإلجرائية السلوكية اليت
حتقق أهداف املنهج.
 - 3انتقاء احملتوى من ألوان األنشطة البدنية واحلركية
والرياضية املختلفة واليت حتقق األغراض التعليمية وتتيح
اكتساب التالميذ حلصائلها السلوكية.
 - 4اختيار وتنفيذ طرق واسرتاتيجيات مناسبة للتدريس
وكذلك الوسائل التعليمية املالئمة لتحقيق األغراض
التعليمية بكفاءة عالية.
 - 5التقويم املستمر للتالميذ من خمتلف اجلوانب السلوكية،
وكذلك تقويم الربنامج وطرق التدريس يف ضوء األهداف
املوضوعة للربنامج.
ولكي يستطيع األستاذ تأدية هذه الوظائف أو املهام بشكل
فعال جيب عليه االستعانة بكل قدراته الفكرية والتصورية
للمعارف ،وكذلك قدرته على إيصاهلا وتكييفها مع خمتلف
مستويات التعليم.

تشغل احليز الكبري من األداء التدريسي يف خمتلف املستويات
التعليمية واملراحل الدراسية ,فاألداء التدريسي إذا أطلق إمنا
يراد به كفاءة األستاذ يف إجناز مهارات التدريس املتعلقة
بالتخطيط والتنفيذ واستخدام الوسائل التعليمية وإدارة
الصف وكذا التقويم( )Piéron.M.1988 :78وهذا هو الذي
يهمنا يف هذه الدراسة ,فقد انصب موضوعنا حول تقويم
األداء التدريسي لدى أساتذة الرتبية البدنية الرياضية
من جانب إجنازهم ملهارات التدريس املتعلقة باجلوانب
اليت ذكرناها .وسوف نعرض فيما يأتي توضيحا ملختلف
املهارات التدريسية املتعلقة باألداء حسب ما يناسب طبيعة
موضوع البحث وأدواته.
 - 1--7التخطيط (اإلعداد):
حيث يتم التخطيط واإلعداد واالختيار الدقيق للمواد
واإلجراءات التعليمية ,والتعرف كذلك على طبيعة العملية
التدريسية وتسلسل جمرياتها الرتبوية والنفسية املختلفة.
والتخطيط ميثل الرؤية الواعية الشاملة جلميع عناصر
وأبعاد العملية التعليمية ويقوم بني هذه العناصر من عالقات
متداخلة ومتبادلة وتنظيم هذه العناصر مع بعضها يؤدي إىل
حتقيق األهداف املنشودة هلذه العملية املتمثلة يف تنمية املتعلم
فكريا وجسمانيا ووجدانيا.
ويوصف التخطيط كذلك بأنه «عملية عقلية منظمة
وهادفة تؤدي إىل بلوغ األهداف املنشودة بفعالية وكفاية» (
.)Maccario.B,1982 :93

اهلدف السلوكي:
يعرف بول ويتمور اهلدف السلوكي تعريفا إجرائيا
بأنه»:صفة ميكن قياسها ومالحظتها عند الفرد بعد انتهائه
من الربنامج» (اخلولي.)286:2000 ،
ويعرفه حامد عبد اهلادي الثبييت بأنه تغري يراد حدوثه يف
سلوك املتعلم نتيجة للتعلم.
أما يسري مصطفى السيد فيعرفه بأنه عبارة تصف التغيري
املرغوب فيه يف مستوى من مستويات خربة أو سلوك املتعلم
معرفيا أو مهاريا أو وجدانيا عندما يكمل خربة تربوية معينة
بنجاح ,حبيث يكون هذا التغيري قابال للمالحظة والتقويم.
وال شك أن التعريف الذي قدمه مصطفى يسري السيد هو
تعريف جامع ملفهوم اهلدف السلوكي ألنه حوى مجيع املعاني
املتعلقة به ,كإشارته إىل اجملاالت السلوكية الثالثة :املعريف,
- 7األداء التدريسي:
املهاري والوجداني ,وكذا قابلية هذا السلوك للمالحظة
يشمل األداء التدريسي معظم النشاطات واملهمات اليت يقوم والقياس أو التقويم.
بها أستاذ الرتبية البدنية أثناء احلصة التعليمية أو الدرس ,مكونات اهلدف السلوكي:
وهو مرتبط بعدة تغريات منها :شخصية املربي ,تكوينه
يرى روبرت ميجر Magerأن أحسن صياغة لعبارة اهلدف
البيداغوجي ,طبيعة النشاط املدرس ,مميزات التالميذ
السلوكي هي اليت تتوافر فيها ما يلي:
ومستواهم التعليمي ,البيئة الدراسية...اخل وهو الشيء الذي
أدى إىل تنوع األداءات التدريسية لألستاذ واختالفها من حالة  -وصف السلوك النهائي للمتعلم وصفا يبعد سوء التفسري.
 وصف الظروف اهلامة اليت يتوقع أن حيدث فيها السلوك.بيداغوجية إىل حالة أخرى.
وال خيفى على كل باحث يف هذا امليدان أن مهارات التدريس  -وصف مستوى اإلجادة اليت ينبغي أن يصل إليها التلميذ يف أدائه.
140
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ويف هذا اجملال ميكن مالحة اجلوانب التالية:
اإلجيابية بني األستاذ وتالميذه وبني التالميذ أنفسهم داخل
السلوك :ويشري إىل أي نشاط ظاهر أو مرئي يقوم به غرفة الصف.
التلميذ.
 - 4--7التقويـم:
السلوك النهائي :ويشري إىل السلوك الذي نود أن يستطيع التلميذ كثريا ما ينظر إىل التقويم يف الرتبية البدنية والرياضية
إظهاره وممارسته يف الوقت الذي ينتهي تأثري الربنامج فيه.
على أنه جهد ال طائل من ورائه ،فكانت وجهة نظر األساتذة
املعيار :وهو املقياس واالختبار الذي به نقيم السلوك النهائي .أن التقويم كله معقد ،كما أنه جمهد ويستهلك الكثري من
()Mager.R,1977 :81
الوقت والتكاليف فضال عن أنه ال يؤدي يف الرتبية البدنية
والرياضية دوره من جناح أو رسوب ،األمر الذي دفع عددا
 - 2--7تنفيذ التدريس:
كبريا من األساتذة إىل جتنب التقويم يف الربامج أو جتاهل
بعد قيام أستاذ الرتبية البدنية الرياضية بتخطيط وإعداد
تنفيذه أو تنفيذه بصورة تتسم بالشكلية.
ما تتطلبه عملية التدريس وإجناز درس الرتبية البدنية
الرياضية ,يشرع مباشرة يف تطبيق ما مت إعداده وهو تنفيذ وإذا كان هذا يعرب عن نظرة قدمية للتقويم ،فإن النظرة
التدريس وفقا للخطة الزمنية املوضوعة لذلك مستخدما يف احلديثة تعترب التقويم جزءا عضويا من أجزاء املنهج وأحد أهم
ذلك ألوان األنشطة املختارة والطرق التدريسية املوافقة وكذا مرتكزاته ،وال يعين وجوده يف نهاية مراحل تصميم املنهج أنه
األساليب اليت تناسب القدرات العقلية والبدنية والنفسية أقل أهمية مما سبقه من مراحل وواجبات.
للتالميذ ,باإلضافة إىل حسن استخدام الوسائل التعليمية ففي جمال الرتبية يعرف التقويم بأنه «العملية اليت
ترمي إىل معرفة مدى النجاح أو الفشل يف حتقيق األهداف
املتاحة للمؤسسة.
العامة اليت يتضمنها املنهج وكذلك نقاط القوة والضعف
التغذية الرجعية:
به حتى ميكن حتقيق األهداف املنشودة بأحسن صورة
تعين التغذية الرجعية يف امليدان الرتبوي رجوع املعلومات ،ممكنة» (رجاء.)23:1987 ،
ومبعنى آخر ردود أفعال األستاذ اجتاه أداء التالميذ قصد
 -IIإجراءات البحث امليدانية:
إبالغهم مبؤشرات أدائهم لتحسني النتائج.
كما أن التغذية الرجعية هي أيضا «املعلومات اليت توضح .1جماالت البحث:
الفارق بني اهلدف احملدد لألداء وبني األداء املنفذ»(مفيت ،مت إجراء هذا البحث وفقا للمجالني التاليني:
.)183:1996

 - 1-1اجملال املكاني :أجري هذا البحث على مستوى الثانويات
وعرفها أيضا دريوش وكول بأنها تعين «الفعل والتأثري التابعة لواليات كل من الشلف ،اجلزائر ،غليزان ،البليدة،
الذي تسببه األفعال الصادرة (االستجابة) املرتبطة بالنظام مستغامن ووهران.
الديناميكي على األفعال الواردة (االستقبال)»521: 1993, (.
 - 2-1اجملال الزماني :امتدت مدة هذا البحث من بداية شهر
)Drioche.C et Col
وهو كذلك ،ألن مسار التغذية الرجعية إمنا يبدأ من عند سبتمرب  2009إىل غاية شهر نوفمرب سنة .2010
(املرسل) الذي يبعث باملعلومات إىل التلميذ
األستاذ
َ
ِ
(املرسل  .2حدود البحث:
إليه) الذي بدوره يستقبل هذه املعلومات فيؤدي به إىل معاجلة
مت إجراء البحث احلالي وفقا للحدود التالية:
سلوكه وتصحيحه أو توجيهه.
اقتصر البحث على أساتذة الرتبية البدنية والرياضيةويف ميدان الرتبية البدنية والرياضية فقد عرف بيريون موريس
(ذكور وإناث) مبرحلة التعليم الثانوي بالدوائر التعليمية
التغذية الرجعية بأنها «تشمل كل املعلومات اليت يزود بها األستاذ
التابعة للواليات السابقة الذكر.
املتعلم (التلميذ) قصد مساعدته على إعادة وتكرار احلركات
الصحيحة وكذلك جتنب احلركات اخلاطئة ،وبالتالي الوصول -اقتصرت نتائج البحث على األساتذة أفراد العينة وفقا
خلصائص أدوات البحث.
إىل النتائج املراد حتقيقها» ( )Piéron.M,1988 :122
اقتصرت نتائج البحث على العبارات املوجودة يف مقياس - 3--7مفهوم إدارة الصف:
االجتاه حنو مهنة التدريس.
أخذت إدارة الصف مدلوالت ومفاهيم متعددة ،فهناك من -اقتصرت نتائج البحث على املهارات التدريسية املوجودة يف
يعرفها بأنها جمموعة النشاطات اليت يقوم بها األستاذ لتأمني مقياس األداء التدريسي.
النظام يف غرفة الصف واحملافظة عليه .وتعريف آخر يصفها
بأنها جمموعة من النشاطات اليت يؤكد فيها األستاذ على  .3عينة البحث:
ترك حرية التفاعل للتالميذ يف غرفة الصف .وع ّرفها بعضهم تشكلت عينة هذا البحث من أساتذة الرتبية البدنية
بأنها متثل جمموعة من النشاطات اليت يسعى األستاذ من والرياضية (ذكور وإناث) املدرسني للسنوات األوىل والثانية
خالهلا إىل خلق وتوفري جو صفي تسوده العالقات االجتماعية والثالثة من التعليم الثانوي .ويبلغ عدد أفراد عينة البحث
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أ .حممــد طيـــاب

 250أستاذا (ذكورا وإناثا) من املعينني من طرف وزارة الرتبية الباحث باختبارهما ميدانيا من خالل الدراسة االستطالعية
الوطنية منهم  156ذكورا و 94إناثا حيث مت اختيار عدد اليت أجريت على مستوى  12ثانوية من مجيع الواليات
من الثانويات التابعة لدوائر تعليمية خمتلفة على مستوى املذكورة يف العينة ،حيث مت اختيار ما جمموعه  24أستاذا،
وهذا للتعرف على مدى مالءمة األداتني للغرض املرجو من
الواليات املذكورة سابقا وهي(أنظر اجلدول رقم :)01
تطبيقهما وهو صالحيتهما لقياس ما وضعا من أجله (صدق
عدد األساتذة
عدد الثانويات
الوالية
املقياس) ،وكذا مناسبتهما خلصائص عينة البحث من حيث
62
21
الشلف
سهولة ألفاظ عباراتهما وفهمها من طرف األساتذة أفراد
45
17
اجلزائر
العينة ،كل هذا إلمكانية تعديل بعض العبارات غري املالئمة
48
18
مستغامن
وتنظيم حمتوى األداتني متهيدا للدراسة األساسية.
غليزان
البليدة
وهران

14
11
12

34
29
32

عدد األساتذة عينة الدراسة موزعني على عدد الثانويات
التابعة لواليات كل من الشلف ،اجلزائر ،غليزان ،البليدة،
مستغامن ووهران.

 .6أدوات البحث:
لغرض مجع البيانات اخلاصة مبوضوع البحث ،فقد جلأ
الباحث إىل تصميم أداتني من أدوات البحث العلمي املعروفة
وهما مقياس االجتاه حنو مهنة التدريس ومقياس األداء
التدريسي.

 .1.6مقياس االجتاه حنو مهنة التدريس:
واجلدول رقم ( )02اآلتي ميثل توزيع أفراد عينة البحث تبعا بناء على طبيعة املشكلة واهلدف األساسي للبحث ،وبعد
االطالع على العديد من املقاييس اليت استخدمتها الدراسات
ملتغريات اجلنس ،املؤهل العلمي وسنوات اخلربة يف التدريس.
السابقة لقياس اجتاهات األساتذة حنو مهنة التدريس،
مت ترتيب وبناء مقياس االجتاه حنو مهنة التدريس من
اجملموع
اجلنس
التقسيم
املتغري
طرف الباحث.
إناث
ذكور

202
78
124
ليسانس
املؤهل العلمي
أوال :وصف املقياس
يتألف املقياس يف صورته األصلية من  40عبارة كما
48
16
32
شهادة الكفاءة
هي موضحة يف امللحق رقم ( )01موزونة بني العبارات
250
94
156
اجملموع
السالبة واملوجبة موزعة على مخسة أبعاد تتناول
115
43
72
أقل من  7سنوات
اخلربة يف
أغلب اجلوانب املهمة لألستاذ الشخصية ،واالجتماعية،
135
51
84
التدريس أكثر من  7سنوات
واالقتصادية ،صممت شكل االستجابات على املقياس
على أساس طريقة ليكرت ( )LIKERTحبيث جييب
250
94
156
اجملموع
املفحوص عن كل عبارة من عبارات املقياس بأحد
جدول رقم(:)02
اخليارات الثالثة التالية :موافق (ثالث درجات) -غري
توزيع أفراد العينة على متغريات اجلنس ،املؤهل العلمي
متأكد (درجتان) -ال أوافق (درجة واحدة).
وسنوات اخلربة يف التدريس
هذا وميكن عرض تسميات تلك األبعاد مع التعريفات
.4منهج البحث:
اإلجرائية هلا :
استخدم الباحث يف هذا البحث املنهج الوصفي االرتباطي
 - 1النظرة الشخصية حنو مهنة التدريس :وعدد عباراتها()09
ملناسبته لطبيعة املشكلة ،حيث يهتم بدراسة العالقات بني عبارات :ويقصد بها نظرة األستاذ حنو مهنة التدريس كمهنة،
املتغريات يف البحوث الرتبوية والنفسية ،كما يعترب من أكثر وهل هو يتقبلها وتشعره بالسعادة يف حياته ،أم أنها فرضت عليه
مناهج البحث استخداما وخاصة يف جمال الرتبية البدنية وتعترب مصدرا للضيق واإلزعاج.
والرياضية ،ويهتم البحث الوصفي االرتباطي جبمع أوصاف
 - 2النظرة حنو السمات الشخصية :وعدد عباراتها()10
دقيقة علمية للظواهر املدروسة ،ووصف الوضع الراهن عبارات وتتكون هذه النظرة من خالل خرباته مع أساتذته واليت
وتفسريه ،وكذلك حتديد املمارسات الشائعة والتعرف على أكسبته نظرة حنو التدريس ،وما يتميز به من صفات مثل
اآلراء واملعتقدات واالجتاهات عند األفراد واجلماعات ،وطرائقها الشعور بالنقص أو سرعة االستثارة.
يف النمو والتطور ،كما يهدف أيضا إىل دراسة العالقات القائمة
 - 3التقييم الشخصي لقدراته :وعدد عباراتها( )11عبارة،
بني الظواهر املختلفة.
فالشخص الذي يتوسم يف نفسه القدرة على أداء مهنة معينة
 .5الدراسة االستطالعية:
ينعكس اجيابيا على اجتاهاته.
بعد تصميم أدا َت ْي البحث يف صورتهما األولية وهما مقياس  - 4مستقبل املهنة :وعدد عباراتها( )05عبارات اطمئنان
االجتاه حنو مهنة التدريس ومقياس األداء التدريسي ،قام األستاذ لتوفر فرص الرتقية والتوظيف واإلجازات والعالوات
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اليت تساعد يف استقراره.
صممت شكل االستجابات على املقياس على أساس طريقة
 - 5نظرة اجملتمع للمهنة :وعدد عباراتها()05عبارات ،فنظرة ليكرت ( )LIKERTحبيث جييب املفحوص عن كل عبارة
اجملتمع للمهنة باعتبارها من املهن الرئيسية لبناء اجملتمع من عبارات املقياس بأحد اخليارات الثالثة التالية :جيد(03
درجات) -متوسط( 02درجة) –ضعيف( 01درجة).
يشعره باالعتزاز مبهنته.
هذا وميكن عرض تسميات تلك احملاور مع التعريفات
أ -إجراءات الصدق:
اإلجرائية هلا :
مت إجياد صدق املقياس بالطرق اآلتية:
 - 1صدق احملكمني  :يعد صدق احملكمني إحدى اخلطوات  – 1حمور التخطيط :وعدد عباراته()10عبارات :والتخطيط
املتبعة يف صدق احملتوى ويعتمد على االستئناس برأي كمهارة أساسية من مهارات التدريس يهتم باختاذ مجلة
املتخصصني يف اجملال الذي تقيسه املقياس ،حول فقرات قرارات من بينها إعداد املادة الدراسية وتنظيمها وحتديد أهداف
املقياس بناء على بعض املعايري اليت يراها ُمع ّْد املقياس مثل تدريسها يف ضوء دراسة لقدرات التالميذ واالسرتاتيجيات اليت
مدى مالءمتها ومتثيلها للسلوك املراد قياسه وكذلك انتمائها ستستخدم يف التقويم.
للمحور الذي متثله وهو بهذا ال يعترب صدقا ظاهريا .وقد مت  - 2حمور اإلدارة والتنظيم :وعدد عباراته( )13عبارة ،وتشمل
عرض االستفتاء بصيغته األولية على مثانية ( )8من املختصني التدابري واإلجراءات الضرورية خللق بيئة تعلم هادفة
من األساتذة ذوي الدرجات العلمية حماضرين وأساتذة التعليم ومالئمة لتطبيق النشاط ومنها ضبط النظام خالل الدرس
العالي ،حيث طلب منهم حتديد مناسبة كل فقرة من فقرات وتوفري عوامل األمن والسالمة سواء يف الوسائل أو يف امليدان
باإلضافة إىل حتركات األستاذ داخل الفصل بطريقة منظمة
املقياس لقياس االجتاه ومدى وضوحها من عدمه.
 - 2صدق احملاور ( االتساق الداخلي )  :مت حساب معامل وهادفة وكذا تصرفاته وعالقاته مع التالميذ.
االرتباط بني درجة كل حمور بالدرجة الكلية للمقياس  – 3حمور التنفيذ :وعدد عباراتها( )16عبارة ،تشمل مهارة
التنفيذ طريقة تقديم املادة الدراسية بفاعلية وإتقان وذلك
ويتضح ذلك يف اجلدول اآلتي:
بشرح واضح مدعوم بنماذج بصرية للمهارات مع
معامل االرتباط مستوى الداللة مراعاة مبدأ التدرج من السهل إىل الصعب مع حسن
احملاور
استغالل الوقت وتنظيمه واستغالل الوسائل وامليدان
0.05
0.84
النظرة الشخصية حنو مهنة التدريس
بطريقة هادفة وصحيحة.
0.05
0.78
النظرة حنو السمات الشخصية
 – 4حمور التقويم :وعدد عباراته( )15عبارة،
0.05
0.76
التقييم الشخصي لقدراته
ويهدف إىل التعرف على درجة تقدم التالميذ ونقاط
0.05
0.81
مستقبل املهنة
ضعفهم وقوتهم وفاعلية العملية التعليمية وال بد أ
0.05
0.75
يرتبط التقويم بأهداف الدرس كما يشمل أيضا
نظرة اجملتمع للمهنة
استعمال عبارات التعزيز سواء السليب أو اإلجيابي
جدول رقم(:)03
وكذا إصالح األخطاء يف الوقت املناسب مع تفعيل
معامالت ارتباط درجات احملاور بالدرجة الكلية ملقياس
التغذية الرجعية.
االجتاه حنو مهنة التدريس
ب -إجراءات الثبات:
مت قياس ثبات املقياس باستخدام عينة مقدراها 90أستاذا
وذلك عن طريق حساب االتساق الداخلي باستخدام معادلة
كروبناخ ألفا  ، Cronbach Alphaحيث بلغت درجة الثبات
الكلية للمقياس .0.80
 .2.6مقياس األداء التدريسي:
بناء على طبيعة املشكلة واهلدف األساسي للبحث ،وبعد
االطالع على العديد من املقاييس اليت استخدمتها الدراسات
السابقة لقياس األداء التدريسي ،فقد قام الباحث ببناء املقياس
احلالي لغرض جتريبه ميدانيا واختبار صدقه وثباته بعد
عرضه على مجلة من األساتذة احملكمني.
أوال :وصف املقياس
يتألف املقياس يف صورته األصلية من  54عبارة موزعة على
أربعة حماور تتناول أغلب اجلوانب املهمة لعملية التدريس
األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية -العدد

ثانيًا:إجراءات تطوير املقياس
وبعد هذا سيتم إخضاع الصورة األصلية للمقياس للعديد من
اإلجراءات بهدف التحقق من مدى مالءمة فقراته لبيئة العينة
احلالية من خالل معرفة اخلصائص السيكومرتية للمقياس
كصدقه وثباته .وفيما يلي وصف لتلك اإلجراءات:
أ -إجراءات الصدق:
مت إجياد صدق املقياس بالطرق اآلتية:
 - 1صدق احملكمني :يعد صدق احملكمني إحدى اخلطوات
املتبعة يف صدق احملتوى ويعتمد على االستئناس برأي
املتخصصني يف اجملال الذي تقيسه املقياس ،حول فقرات
املقياس بناء على بعض املعايري اليت يراها ُمع ّْد املقياس مثل
مدى مالءمتها ومتثيلها للسلوك املراد قياسه وكذلك انتمائها
للمحور الذي متثله وهو بهذا ال يعترب صدقا ظاهريا .وقد مت
عرض االستفتاء بصيغته األولية على مثانية ( )8من املختصني
من األساتذة ذوي الدرجات العلمية حماضرين وأساتذة
التعليم العالي ،حيث طلب منهم حتديد مناسبة كل فقرة من
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أ .حممــد طيـــاب

فقرات املقياس لقياس االجتاه ومدى وضوحها من عدمه .وقد
تفضلوا مشكورين بإبداء الرأي واملشورة حول الفقرات والتوجيه
باملالحظات الالزم عملها.
 - 2صدق احملاور ( االتساق الداخلي ) :مت حساب معامل
االرتباط بني درجة كل حمور بالدرجة الكلية للمقياس
ويتضح ذلك يف اجلدول اآلتي:
احملاور
التخطيط
اإلدارة والتنظيم
التنفيذ
التقويم

معامل االرتباط مستوى الداللة
0.73
0.83
0.80
0.77

0.05
0.05
0.05
0.05

جدول رقم( :)04معامالت ارتباط درجات احملاور بالدرجة
الكلية ملقياس األداء التدريسي

ب -إجراءات الثبات:
مت قياس ثبات املقياس باستخدام عينة مقدراها 90أستاذا
وذلك عن طريق حساب االتساق الداخلي باستخدام معادلة
كروبناخ ألفا  ، Cronbach Alphaحيث بلغت درجة الثبات
الكلية لألداة .0.75
 .7املعاجلة اإلحصائية:
مت االعتماد يف هذا البحث بنسبة كبرية جدا يف حتليل
البيانات على برنامج الـ  SPSSوذلك بالنسبة ملقياس االجتاه
حنو مهنة التدريس ومقياس األداء التدريسي ،حيث مت إجراء
احلسابات الالزمة كاملتوسطات احلسابية واالحنرافات
املعيارية ،باإلضافة إىل معامل االرتباط حلساب وجود العالقة
بني االجتاه حنو مهنة التدريس واألداء التدريسي.
وبعدها مت نقل النتائج احملصل عليها من برنامج الـ SPSS
إىل جداول منظمة على حسب متغريات البحث كما سيأتي يف
عرض ومناقشة هذه النتائج.
 -IIIعرض ومناقشة نتائج الدراسة:
السؤال األول :ما هي اجتاهات أستاذ الرتبية البدنية والرياضية
مبرحلة التعليم الثانوي حنو مهنة التدريس؟
الفرضية األوىل :ميتلك بصفة عامة أستاذ الرتبية البدنية
والرياضية مبرحلة التعليم الثانوي اجتاهات إجيابية حنو
مهنة التدريس.
احملاور
النظرة الشخصية حنو مهنة التدريس
النظرة حنو السمات الشخصية
التقييم الشخصي لقدراته
مستقبل املهنة
نظرة اجملتمع للمهنة
اجملمـــوع العــــام

املتوسط احلسابي
19.86
24.63
26.18
12.44
11.29
93.87

جدول رقم( :)05املتوسطات احلسابية ألبعاد مقياس
االجتاه حنو مهنة التدريس مع الرتتيب
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يالحظ من خالل اجلدول رقم ( )05أن متوسطات احملاور
تراوحت بني  26.18كحد أعلى  11.29كحد أدنى ،كما
أن املتوسط العام للمحاور جمتمعة بلغ  93.87وكل هذه
املتوسطات تقع ضمن االجتاه اإلجيابي أي قريبة جدا من
الدرجة العامة للمقياس اليت تدل على إجيابية االجتاهات
حنو مهنة التدريس ،وعليه تكون اجتاهات األساتذة إجيابية
حنو مهنة التدريس.
وملعرفة اجتاهات األساتذة حنو كل حمور على حدة وبصفة
أكثر تفصيال فإن ذلك يتضح من خالل املتوسطات اليت
يظهرها اجلدول السابق ،حيث احتل حمور التقييم الشخصي
لقدراته املرتبة األوىل مبتوسط قدره  ،26.18وهو مؤشر واضح
على إجيابية االجتاهات خاصة وأنه قريب من الدرجة الكلية
هلذا البعد وهي  ،33بينما احتل حمور النظرة حنو السمات
الشخصية املرتبة الثانية مبتوسط قدره  24.63وفيه أيضا
مؤشر على إجيابية االجتاهات ،بينما احتل حمور نظرة اجملتمع
للمهنة املرتبة األخرية مبتوسط قدره  11.29وهو مؤشر يعطي
ما ميكن أن حنكم عليه من خالل النظرة السلبية للمجتمع
ملهنة تدريس الرتبية البدنية والرياضية وهو أمر أثبتته الكثري
من الدراسات .وعلى العموم فإن االجتاهات كانت إجيابية جدا
لدى أفراد العينة األساتذة ما يدل على أن هناك نوع من امليل
لدى هذه الفئة ملزاولة مهامها التدريسية وفق ما ترتضيه على
األقل نظرة شخصية تزيد من دافعية وحب العمل.
السؤال الثاني :ما هو مستوى األداء التدريسي بشكل عام لدى
أستاذ الرتبية البدنية والرياضية مبرحلة التعليم الثانوي؟
الفرضية الثانية :مستوى األداء التدريسي لدى أستاذ الرتبية
البدنية والرياضية جيد فيما يتعلق بإدارة الصف وتنفيذ
عملية التدريس ،بينما يرتاوح بني املتوسط والضعيف يف
املمارسات اخلاصة بعملييت التخطيط والتقويم حسب خلفيات
ومعطيات البحث.
احملــاور

التخطيط
إدارة الصف
التنفيذ
التقويم
اجملموع العام (األداء التدريسي)

املتوسط احلسابي
18.67
34.25
41.28
30.41
136.90

جدول رقم ( :)06املتوسطات احلسابية ألبعاد مقياس األداء
التدريسي مع الرتتيب

كما نالحظ من خالل نتائج اجلدول رقم ( ،)06فقد
احتل حمور التنفيذ املرتبة األوىل مبتوسط قدره ()41.28
بينما احتل حمور إدارة الصف املرتبة الثانية مبتوسط قدره
( )34.25واحتل كل من حموري التقويم و التخطيط املرتبة
الثالثة و الرابعة مبتوسطني قدرهما ( )33.41و ( )22.67على
التوالي ،وهذا ما يدل على أن مهارات التنفيذ وإدارة الصف هي
األكثر ممارسة من حيث مستوى األداء ،وفيه مؤشر واضح
على أن األداء كان جيداً فيما يتعلق باملمارسات التدريسية
األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية -العدد
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االجتاه حنو مهنة التدريس وعالقته باألداء التدريسي لدى أستاذ الرتبية البدنية والرياضية مبرحلة التعليم الثانوي»

اخلاصة بإدارة الصف الدراسي وتنفيذ درس الرتبية البدنية
والرياضية حيث اقرتبت قيمة املتوسطني من الدرجتني
الكليتني وهما على التوالي  39و  48وهو ما نص عليه اجلزء
األول من الفرضية الثانية هلذا البحث ،حيث مت التأكد من
ذلك من خالل هذه النتائج املتوصل إليها و اليت تشري أيضا
إىل أن مهارات التخطيط ( )18.67والتقويم ( )30.41كانت
أقل ممارسة من حيث مستوى األداء الذي تراوح بني املتوسط
والضعيف بدليل بعد قيميت املتوسطني عن الدرجة الكلية ،و
هو ما يؤكد صحة اجلزء الثاني من الفرضية ،وهو ما يوافق
نتائج دراسة كل من أيفا البيطار ( )1998و بسام عبد اهلل
مسمار ( ،)2000و بالتالي فإن مستوى األداء التدريسي لدى
أساتذة الرتبية البدنية والرياضية مبرحلة التعليم الثانوي
يتجه حنو اإلجياب بالنسبة ملهارات تنفيذ الدروس و إدارة
و تنظيم الصف الدراسي بينما يتجه حنو السلب يف جوانب
ختطيط الدروس و تنفيذ العملية التقوميية ،وهذا الشيء
مالحظ يف الواقع ،و قد توصلت إليه نتائج حبوث سابقة وهو
أن مشكلة أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية ترتكز أساسا يف
عملييت التخطيط و التقويم ألن تنفيذ الدروس مثال ما هو
إال تطبيق ملمارسة عملية التخطيط ،و كذلك بالنسبة إلدارة
الصف ،بينما التخطيط و التقويم هما عمليتان تتطلبان من
أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية جهدا كبريا وخربة ال بأس
بها و معرفة خبصائص التالميذ ومميزات الربامج واملناهج.
السؤال الثالث :هل توجد عالقة إجيابية بني درجة االجتاه
حنو مهنة التدريس واألداء التدريسي لدى أستاذ الرتبية
البدنية والرياضية مبرحلة التعليم الثانوي ؟
الفرضية الثالثة :توجد عالقة اجيابية بني درجة االجتاه
حنو مهنة التدريس واألداء التدريسي لدى أستاذ الرتبية
البدنية والرياضية مبرحلة التعليم الثانوي
املتغريات
االجتاه
حنو مهنة
التدريس
األداء
التدريسي

املتوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

93.87

08.35

136.90

12.58

الداللة
معامل اإلحصائية
االرتباط عند مستوى
0.05

0.86

دال

جدول رقم( :)07قيمة معامل االرتباط بني متغريي االجتاه
حنو مهنة التدريس واألداء التدريسي

تبني نتائج اجلدول رقم ( )07وجود عالقة ارتباط قوية موجبة
بني اجتاهات أساتذة الرتبية البدنية والرياضية حنو مهنة
التدريس وأدائهم التدريسي ،حيث بلغت قيمة معامل االرتباط
( ،)0.86كما تبني النتائج القيم العالية للمتوسطات ما يدل
على أن هناك عالقة إجيابية بني املتغريين ،حبيث كلما زادت
درجة االجتاه اإلجيابي حنو مهنة التدريس كلما زاد مستوى
األداء التدريسي لديه من خالل تفعيل املمارسات التدريسية
األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية -العدد

املتعلقة مبهارات التخطيط واإلدارة والتنفيذ والتقويم ،وهذا
الفرض قد أشار إىل صحته العديد من الباحثني يف خمتلف
التخصصات غري الرتبية البدنية والرياضية حيث تؤكد
دراسة (أمل بنت علي املخزومي  )1995على أهمية االجتاهات
االجيابية يف جناح األداء يف أية مهنة خيتارها الفرد ،وأن
اإلخفاق يف هذه املهنة إمنا سببه الرئيس وجود اجتاهات سلبية
حنوها ،بينما تؤكد دراسة (ماجد اخلياط  )1999أن االستعداد
ووجود االجتاه االجيابي من أساسيات جناح املعلم يف أداء رسالته
الرتبوية .وأشارت دراسة (فريد علي الغامدي  )2002أن اجتاه
معلمي الرتبية اإلسالمية حنو هذه املهنة هو أساس جودة
األداء التدريسي لديهم .ويشري (خالد أمحد بوقحوص )2004
أنه ال معنى جلودة املناهج أو اإلدارة أو التوجيه أو غريها من
العمليات الرتبوية دون أن يكون هناك معلما جيدا ،ولن يكون
معلما جيدا دون أن يكون معلما راضيا عن مهنته خملصا يف
عمله متقبال هلا وطموحا ومستعدا للبذل يف سبيلها ومقتنع
بها .وتوضح نتائج دراسة (فؤاد العاجز ومجيل نشوان )2004أن
الرضا واالجتاه االجيابي أساس فاعلية املعلم وجناحه يف مهنته
التعليمية .ويوضح (عبد اهلل محود اجلميل  )2008أن املعلم
الذي ينتسب ملهنة التدريس دون رغبة أو اجتاه اجيابي حنوها
سوف جيد نفسه عاجزا عن أداء مهامه الرتبوية ،وسيصبح
التعامل معه صعبا وسيصبح عبئا على العملية التعليمية.
وعليه أوصت دراسة (جواد حممد الشيخ خليل و عزيزة عبد
اهلل شرير  )2008بضرورة اهتمام املؤسسات الرتبوية املسؤولة
عن إعداد املعلمني بالرضا الوظيفي وغرس االجتاه االجيابي
لدى الطالب املعلمني أثناء فرتة إعدادهم ،وكذلك إعداد
الربامج الرتبوية اليت حتقيق هذا اهلدف أثناء اخلدمة.
وهذا جيعلنا نقرر حقيقة أن توافر االجتاه االجيابي لدى
أستاذ الرتبية البدنية والرياضية حنو مهنة التدريس أمر
ضروري جيب أن تراعيه برامج إعداد األساتذة ،وأن تضعه
املؤسسات الرتبوية نصب عينيها ،وأن جتعل الدافع واالجتاه
لاللتحاق بها شرط أساسي لقبول الطالب.
ملخص نتائج البحث:
 .1بلغ املتوسط العام للمحاور جمتمعة  93.87وكل هذه
املتوسطات تقع ضمن االجتاه اإلجيابي أي قريبة جدا من
الدرجة العامة للمقياس اليت تدل على إجيابية االجتاهات
حنو مهنة التدريس ،وعليه تكون اجتاهات األساتذة أساتذة
الرتبية البدنية والرياضية إجيابية حنو مهنة التدريس.
 .2مستوى األداء التدريسي لدى أساتذة الرتبية البدنية
والرياضية مبرحلة التعليم الثانوي يتجه حنو اإلجياب
بالنسبة ملهارات تنفيذ الدروس و إدارة و تنظيم الصف الدراسي
بينما يتجه حنو السلب يف جوانب ختطيط الدروس و تنفيذ
العملية التقوميية ،األداء كان جيداً فيما يتعلق باملمارسات
التدريسية اخلاصة بإدارة الصف الدراسي وتنفيذ درس
الرتبية البدنية والرياضية حيث اقرتبت قيمة املتوسطني من
الدرجتني الكليتني وهما على التوالي  39و  48وهو ما نص عليه
اجلزء األول من الفرضية الثانية هلذا البحث.
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 .3وجود عالقة ارتباط قوية موجبة بني اجتاهات أستذة
الرتبية البدنية والرياضية حنو مهنة التدريس وأدائهم
التدريسي ،حيث بلغت قيمة معامل االرتباط ( ،)0.86كما
تبني النتائج القيم العالية للمتوسطات ما يدل على أن هناك
عالقة إجيابية بني املتغريين ،حبيث كلما زادت درجة االجتاه
اإلجيابي حنو مهنة التدريس كلما زاد مستوى األداء التدريسي
لديه من خالل تفعيل املمارسات التدريسية املتعلقة مبهارات
التخطيط واإلدارة والتنفيذ والتقويم.
اقرتاحات وتوصيات:
يوصي الباحث انطالقا من النتائج املتوصل إليها يف هذا
البحث ،مبا يلي:
 .1عقد دورات تكوينية وتدريبية مكثفة ألساتذة الرتبية
البدنية والرياضية مبرحلة التعليم الثانوي يف جمالي
التخطيط والتقويم ،حيث أثبت البحث احلالي وجود ضعف
يف مستوى أداء األساتذة هلاتني املهارتني ،خاصة ما ارتبط
منها باألهداف التعليمية مبجاالتها ونطاقاتها السلوكية
ومستوياتها التطبيقية املختلفة.
 .2ضرورة تكثيف زيارات املفتشني واملوجهني لتزويد األساتذة
بكل جديد يف جمال التخصص والسهر على تقويم فاعلية
األداء.
 .3ضرورة النظر يف برامج التكوين اليت تنمي االجتاه اإلجيابي
حنو مهنة تدريس ،حيث أثبت البحث احلالي أهمية االهتمام
بهذا اجلانب يف حتقيق أداء تدريسي جيد.
 .4إجراء املزيد من البحوث الوصفية على حماور مشابهة
أو خمتلفة سواء من نفس الفئة املستهدفة أو فئات أخرى أو
مراحل تعليمية أخرى.
 .5إجراء دراسات حتليلية وجتريبية بتوظيف برامج تدريبية
لألساتذة سواء قبل أو أثناء اخلدمة لفحص تأثري وفعالية تلك
الربامج على اجتاهات األساتذة حنو مهنة التدريس وعلى
أدائهم التدريسي مستقبال كذلك.
اهلوامش:
أ/الكتب العربية:

 البزاز ،اجتاهات حديثة يف إعداد املعلمني.1979 ، الطواب سيد حممود ،االجتاهات النفسية وكيفية تغيريها ،مكتبةعلم النفس ،القاهرة.1990 ،
 املخزومي أمل علي ،سلوك واجتاه طلبة كلية الشريعة جبامعةبازمري حنو اللغة العربية ،رسالة اخلليج العربي ،الرياض.1979 ،
 أمني أنور اخلولي ،مجال الدين الشافعي ،مناهج الرتبية البدنيةاملعاصرة ،ط ،1دار الفكر العربي ،القاهرة.2000 ،
 جابر ،جابر عبد احلميد وكاظم ،أمحد خريي ،مناهج البحث يفالرتبية وعلم النفس ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1978 ،
 جابر عبد احلميد جابر ،التدريس والتعلم ،األسس النظرية ،دار الفكرالعربي ،القاهرة.1998 ،

146

 رجاء حممود أبو عالم ،قياس وتقويم التحصيل الدراسي ،دار القلم،الكويت.1987 ،
 روبرت ميجر ،األهداف الرتبوية ،ترمجة جابر عبد احلميد وسعد عبدالوهاب( ،ط1؛بغداد:مطبعة العاني.)1977 ،
 سهري بدير ،املناهج يف جمال الرتبية الرياضية ،االسكندرية ،داراملعارف.1979 ،
 سويف مصطفى ،مقدمة لعلم النفس االجتماعي ،مكتبةاألجنلومصرية ،القاهرة.1975 ،
 علم الدين عبد الرمحن اخلطيب ،أساسيات طرق التدريس ،اجلامعةاملفتوحة ،ط.1997
 عصام الدين متولي عبد اهلل ،بدوي عبد العال بدوي ،طرق تدريسالرتبية البدنية بني النظرية والتطبيق ،ط ،1دار الوفاء ،االسكندرية،
.2006
 غنيم سيد حممد ،سيكولوجية الشخصية ،دار النهضة العربية،القاهرة.1973 ،
 مفيت إبراهيم محاد ،التدريب الرياضي للجنسني ،دار الفكر العربي،القاهرة.1996 ،
 عبد الرحيم ،طلعت ،خربة العام األول يف مهنة التدريس وأثرها علىاالجتاهات النفسية خلرجيي كليات الرتبية .جملة جامعة اإلمارات
العربية املتحدة.1984 ،
 العزوز وآخرون ،ظاهرة عزوف الشباب العربي عن مهنة التدريس.مركز البحوث الرتبوية ،كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود ،املنظمة.
العربية للرتبية والثقافة والفنون ،تونس.1984 ،
ب/الكتب األجنبية:
- Deauvieau, J. Devenir enseignant du secondaire : les
logiques d’accès au métier. Revue française de pédagogie,
2005.
- Drioche.C et Col,Les feed-back émis par les enseignants
lors des situations d'enseignement-apprentissage,Revue
S.T.A.P.S n°03,Vol14,Paris,1993.
- Jacques.P.L,Vincent.Y. Psychologie sociale, (Belgique :
Ed.MARDAGA, 1997).
- Jérôme.D, Observer et comprendre les pratiques
enseignantes, France, revue Sociologie du travail 2007,n°49.
- Maccario.B,Théorie et pratique de l'évaluation dans la
pédagogie des APS, (Paris:Ed.Vigot,1982).
- Piéron.M,Enseignement des APS:Observation et
recherche,(Liège:Ed.Université de Liège,1988).
- Piéron.M,Pédagogie des activités physiques et du
sport,(Paris:Ed.Revue EPS,1992).
- Rink.J,Teaching physical education for learning,St.
Louis:Times Mirror/mosby,1985.
- Roux-Perez Thérèse , « Représentations du métier
d'enseignant et rapport à la formation chez les étudiants
» en STAPS : une identité professionnelle en construction
,Staps, 20063/ no 73.

األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية -العدد

 . 2012 - 8ص146 - 135

