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السمات الشخصية وعالقتها باتجاهات طالب أقسام التربية البدنية
نحو مهنة التدريس

ملخص
ي سعى هذاا الحثذ إلذى التعذر للذى طحيعذة الع قذة حذي سذما
الشخصية واالتجاها نثو مجاال مهنة تدريس الترحية الحدنية لدى
ط ب قسم الترحية الحدنية في الصفو الدراسية األرحعة.
والك م خ ل العوامل التالية׃
 نسحة التغير في سما الشخصية لدى ط ب الصفو األرحعة . الكشذ لذ الفذذرو فذي اتجاهذا الطذ ب نثذو مجذاال مهنذذةالترحية الحدنية في الصفو الدراسية األرحعة.
 الحثذ لذ الع قذذة الممكنذذة حذذي سذذما الشخصذذية واالتجاهذذاالمهنية لدى ط ب لينيه الحث في الصفو الدراسية األرحعة.
وقذذد تذذم تطحي ذ مايذذاس لالحروفيذذل الشخصذذيل لجذذورد ومايذذاس
االتجاها نثو مجاال مهنة الترح ية الحدن ية ل لى لي نة ح لغ لددها
 700طالب.
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كلية العلوم اإلنسانية
والعلوم االجتمالية
جامعة منتوري قسنطينة
الجزائر

مقـدمة
 -1مشكلة البحث׃
Résumé

L’attitude des étudiants en
licence d’éducation sportive à
l’égard de l’enseignement de
l’éducation sportive : tel est
l’objet de notre présente étude.
Cette attitude change-t-elle au fil
des ans ? Est-elle tributaire du
type de personnalité ? Portant sur
un échantillon de 400 étudiants,
l’étude confirme le lien entre la
personnalité de l’étudiant et les
variations de son attitude à
l’égard de l’enseignement de
l’éducation sportive.

تعتبر

مهنة الترحية الحدنية م المه اا
األصل الترحوي التي تستند إلى مجمولة م األسس
العلمية والعملية ثتى تسهم في االرتااء حمستوى
الفرد والمجتمع ،وزيادة كفاءته اإلنتاجية م خ ل
مجمولا متعددة م األنشطة ،تتفالل مع حعضها
الحعض لتشكيل الفرد المتز  ،المتكامل ،الاادر
للى التكي مع حيئته ومجتمعه .فالترحية الحدنية
وسيلة ترحوية تعمل للى تطوير الفرد والمجتمع،
ولالك تعدد مجاالتها وتشعح  ،مما دلا إلى
ضرورة توفير قيادا تشغل مهام متعددة
تثا دورها في تطوير المهنة والمجتمع وتشكيل
أفراده وجمالاته ومؤسساته.
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ووفاا للنظام المتحع في حلدنا لإللداد لمختل التخصصا م خ ل التعليم الجامعي،
يخضع االختيار والتوجيه لمختل األقسام والمعاهد إلى أسلوب يعتمد للى ما يثصله
الطالب م معدال في شهادة الحكالوريا حجانب حعض المعايير األخرى ل ختيار
كاختحارا الاحول الحدنية للتوجيه لاسم الترحية الحدنية .
ويشير للماء النفس والترحية إلى أ هاا النظام ينتج لنه كثير م المشاكل
نتيجة لعدم اتفا ميول واتجاها وسما الط ب مع طحيعة الدراسة حهاه األقسام)1(.
وم الناثية النفسية فإ الرضا ل الدراسة والعمل ال يتثا إال إاا توافر للفرد
التوجيه الترحوي والمهني المحني للى أسس للمية ،ويدخل ضم هاا المفهوم الشخصية
حما تثتويه م نواثي معرفية ووجدانية ،والتي تثتوي للى ميول وقيم واتجاها
نفسية ،وكلها صفا مكتسحة نتيجة لتفالل الفرد مع حيئته(2) .
كما أ رضا مدرسي الترحية الحدنية حالمرثلة الثانوية ل العمل في مهنة التدريس
قد يرتحط ححعض متغيرا الشخصية التي تؤثر للى اتجاها األفراد نثو هاه المهنة.
وقد أشار حعض الدراسا إلى لدم وجود رغحا ثاياية لدى حعض الط ب
ل لتثا حأقسام الترحية الحدنية  ،حل أنهم أجحروا للى هاا النوع م الدراسة سواء
لشرط المعدل في الحكالوريا ،أو لمجرد الرغحة في الثصول للى الشهادة ،مما قد يؤدي
إلى تكوي اتجاها سلحية نثو الدراسة ،وحالتالي نثو المهنة التي تؤهل لها أقسام
الترحية الحدنية ،ألسحاب تتعل حعدم التادير المعنوي والمادي م المجتمع ،وناص
اإلمكانيا حالمدرسة ،حجانب اإلرها في العمل دو ثافز.
وال تعتحر المشاكل الساح اكرها األساس في تكوي اتجاها سلحية ،ولك سما
الفرد لها دور في التأثير للى اتجاها األفراد ،سواء كان إيجاحية أو سلحية ،وفي
مثاولة للحاث ل ستاصاء في أسحاب االتجاها اإليجاحية أو السلحية نثو مهنة الترحية
الحدنية ،وم خ ل اإلط ع للى لدد م المراجع واألحثا  ،أمك التعر للى أ
اإليجاحية في االتجاه المهني ،ترتحط حالتوجيه الترحوي والمهني المحني للى أسس سليمة،
والاي يعتمد للى أسس لديدة تشمل الشخصية حمفهومها الشامل والتي هي ل النمط
الكلي الفريد للسما الاي يميز الشخص ل غيره م األفراد ل(3).
أي أ الشخصية تتأل م مكونا لديدة معرفية ووجدانية ،وقد ثظي الجوانب
المعرفية وخاصة الاكاء والادرا العالية في ل قتها حالتوجيه الترحوي والمهني حاهتمام
معظم الحاثثي  ،أما الجانب الوجداني فاد اهتم الحاثثو فيه حمدخل الميول أكثر م
غيره م الجوانب الوجدانية األخرى ومنها االتجاها التي تعتحر م الركائز الهامة
في التوجيه الترحوي والمهني(4) .
وقد أشار العديد م األحثا إلى زيادة االهتمام حالمظاهر الخارجية للشخصية
وما يترتب لليها م سلوك يؤثر للى األفراد ،ويرجع الك لسهولة قياس السلوك
الظاهر ،وقد تجاهلوا المظاهر الداخلية للشخصية ،ثي تتضم االتجاها  ،الايم
والدوافع وغيرها م المكونا التي ال تظهر حصورة محاشرة(5) .
 -3ماهية البحث وحدوده ׃
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يهد هاا الحث إلى التعر للى طحيعة الع قة حي سما الشخصية واتجاها
طلحة قسم الترحية الحدنية نثو مهنة التدريس .وتاتصر هاه الدراسة للى لينة م طلحة
قسم الترحية الحدنية م جامعة منتوري قسنطينة (الجزائر).
 - 2أهداف البحث ׃
يسعى هاا الحث إلى تثاي األهدا الفرلية التالية׃
 التعر للى سما الشخصية م خ ل ماياس ل الحروفيل الشخصي ل لجوردلدى الطلحة لينة الحث في الصفو األرحعة.
 التعر للى االتجاها نثو مجاال مهنة الترحية الحدنية لدى الطلحة لينة الحثفي الصفو األرحعة.
 التعر للى الع قة حي سما الشخصية واالتجاها المهنية لدى الطلحة لينةالحث في الصفو األرحعة.
 - 4أهمية البحث والحاجة إليه ׃
ترجع أهمية هاه الدراسة إلى النااط التالية ׃
 الثاجة لاياس حعض المتغيرا النفسية م خ ل اختحارا الاحول النتااء الطلحةالمتادمي ل لتثا حأقسام الترحية الحدنية.
 غياب دراسا تناول طحيعة الع قة حي سما الشخصية واالتجاها في مجالالترحية الحدنية ،وحالك تمثل هاه الدراسة إضافة للمية للتخصص.
 -5فروض البحث ׃
 -1توجد فرو دالة إثصائيا في سما الشخصية كما يايسها (جورد ) لدى لينة
الحث في الصفو الدراسية األرحعة.
 -9توجد فرو دالة إثصائيا في االتجاها نثو مهنة تدريس الترحية الحدنية لدى
لينة الحث في الصفو الدراسية األرحعة.
 -9توجد ل قة دالة إثصائيا حي سما الشخصية وحي اتجاهاتهم نثو المجاال
المهنية.
 -6التعريف ببعض المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في الدراسة ׃
تحاين آراء المختصي في مجال السما الشخصية واالتجاها المهنية ولالك
يتناول الحاث فيما يلي توضيثا لعدد م هاه المفاهيم والمصطلثا  ،كما يتحناها في
هاه الدراسة ׃
أ-المهنة ׃" لمل يتطلب للوم تخصصية توجهها المحادئ  ،وتثتاج إلى إلداد
أكاديمي طويل ومركزل(6) .
ب-االتجاه׃ لميل الفرد الاي ينثو حسلوكه تجاه لناصر الحيئة الخارجية قريحا منها
أو حعيدا لنها ،متأثر في الك حالمعايير الموجحة أو السالحة التي تفرضها الحيئةل.
ج-السمة " :هي أي طرياة متميزة ثاحتة نسحيا ،يتميز حها الفرد ل غيره م
األفراد ل(7) .
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د -الشخصية ׃" تنظيم لالي مظهر م مظاهر الشخصية ،لاله ،مزاجه ،مهاراته،
خلاه ،وكل اتجاه كونه خ ل ثياته ل(8).
 -7األبحاث والدراسات السابقة ׃
يعتحر موضوع االتجاها والشخصية غير منفصل  ،فاتجاها الشخص وقيمه
تعمل للى تكوي األحعاد الهامة لشخصيته ،وحالمثل فمكونا الشخصية تعتحر جزءا
مثددا لنموه ،ومعحرا ل اتجاهاته الشخصية ،إال أ الشخصية واالتجاها ال تعتحرا
موضولا مترادفا  ،والك أل الشخصية أكثر اتسالا ،فالفرد لحارة ل مجمولة
م االتجاها والايم والدوافع والميول(9).
وفي إطار ما تمك الحاث م الثصول لليه م دراسا وأحثا مرتحطة حمجال
دراسته قام حتصنيفها إلى مجمولتي كما يلي ׃
أ -دراسا متعلاة حاالتجاها نثو الترحية الحدنية أو أثد أنشطتها.
ب -دراسا متعلاة حسما الشخصية في إطار نشاط الترحية الحدنية.
المتعلاة حاالتجاها

نثو الترحية الحدنية أو أثد

وم خ ل تفثص الدراسا
أنشطتها يرى الحاث ما يلي ׃
أوضث لدد م الدراسا أ زيادة نمو االتجاها الترحوية تكو لألسحاب اآلتية
׃
 زيادة درجة تأهيل المعلم ترحويا ،والك ل طري زيادة لدد سنواالتثصيل الدراسي.
 دراسة المواد الترحوية النظرية والتطحياية. التفو الدراسي والرياضي يزيد م نمو االتجاها الترحوية. تأثير لملية التعزيز للى نمو االتجاها الترحوية. لفترة الترحية العملية تأثير إيجاحي للى االتجاها الترحوية.الشخصية في إطار أنشطة الترحية الحدنية

أما فيما يخص الدراسا المتعلاة حسما
فنرى أ م يتميزو حسما شخصية هم ׃
 المدرسو األكثر نجاثا في مهنتهم. الرياضيو المتفوقي دراسيا ورياضيا. -والمدرسو األكثر رضا ل لملهم.

وم خ ل هاا العرض استخلصنا أ هناك حعض االخت فا حي الدراسا الساحاة
وحي الدراسة الثالية م ثي مشكلة الحث  ،ثي تناول الحاث في هاه الدراسة
ل قة سما الشخصية حاتجاها طلحة قسم الترحية الحدنية نثو مهنة التدريس ،وثي
أ سياسة التكوي هي إلداد قادة في مجال الترحية الحدنية ،فيجب أال نتجاهل النواثي
النفسية والوجدانية التي تؤثر تأثيرا محاشرا أو غير محاشر للى تادم مستوى الط ب،
فاتجاه الطالب نثو دراسته يتوق للى مدى إشحاع تلك الدراسة لميوله وثاجاته سواء
كان إيجاحية أو سلحية.
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كما يتضم هاا الحث دراسة حعض المتغيرا التي يمك أ تؤثر للى اتجاها
الط ب نثو مهنة الترحية الحدنية ،وم هاه المتغيرا سما الشخصية ،ثي يتوق
الك للى رضا أو لدم رضا الطالب ل دراسته ونجاثه في مهنته.
وم خ ل العرض الساح توصل الحاث إلى أ هاا الحث قد يضي رؤيا جديدة
م خ ل التوصل لمعرفة إلى أي مدى تساهم سما الشخصية في تعديل اتجاها
الط ب نثو مهنة الترحية الحدنية ،فهاا قد يسالد في إدخال حعض المتغيرا ضم
اختحارا الاحول ثتى تسهم في انتااء الط ب المتادمي للاسم حما يتناسب مع ميولهم،
ورغحاتهم ،ويتف مع طحيعة الدراسة حهاه األقسام ،وحالتالي مع المهنة التي يؤهل لها
هاا الاسم.
 –IIخطة وإجراءات البحث׃
 -1المنهج المستخدم׃ تثاياا ألهدا الحث اتحع الحاث المنهج الوصفي الماار .
 -3مجتمع وعينة البحث ׃
يتمثل مجتمع الحث ط ب قسم الترحية الحدنية حجامعة منتوري قسنطينة ،وتم اختيار
لينة قوامها ( 700طالب) حالطرياة العشوائية الحسيطة حواقع ( 100طالب) م كل ص
دراسي  ،يتراوح ألمارهم ما حي ( 97 – 11سنة) ،وقد استحعد الحاث كل الط ب
المسجلي م الخارج.
 -2أدوات جمع البيانات ׃
لتثاي أهدا هاه الدراسة استعا الحاث في جمع حياناته حاألدوا التالية ׃
 ماياس " البروفيل الشخصي" لسما الشخصية لذ" ليونارد جوردن" ،ترجمةجاحر لحد الثميد وفؤاد أحو ثطب(10).
 ماياس " االتجاهات " نثو مهنة الترحية الحدنية لذ ل ليلى عبد السالمل(11).أ -مقياس البروفيل الشخصي لسمات الشخصية׃
ويايس أرحع سما شخصية هي :السيطرة ،المسؤولية ،االتزا االنفعالي
واالجتمالية.
 السيطرة׃ سمة تتولد لدى األشخاص الاي يتخاو أدوارا أساسية ونشطة فيالجمالة ،والواثاو م أنفسهم ،والاي لهم دور إيجاحي في ل قاتهم حاآلخري  ،والاي
يميلو التخاا الارار ،ولهم أدوار قيادية ،وهم أشخاص يعتمدو إلى أنفسهم.
 المسؤولية ׃ سمة تظهر واضثة فيم لديهم لزيمة للى االستمرار في العملوثلها ،وهم أفراد يمك االلتماد لليهم ،ويتميزو حاالستارار
والمثاحرة للى المشك
في آرائهم ،وال يلاو حتحعا العمل للى اآلخري .
 االتزان االنفعالي׃ سمة يتميز أصثاحها حالثحا  ،والادرة للى ضحط النفس ،وهم اليعانو م الال والتوتر والثساسية والعصحية الزائدة ،فهم أشخاص لهم قدرة للى
ضحط انفعاالتهم.
 االجتماعية׃ سمة تظهر فيم يميلو لمخالطة الناس ،ويميلو للعمل فيجمالا  ،وم يستطيع تكوي ل قا كثيرة ،وخاصة الع قا اإلنسانية ،وتدل
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الدرجا المنخفضة لألفراد غير االجتماليي للى ناص في هاه النواثي وتثديد
االتصاال االجتمالية ،وفي الثاال المتطرفة قد نجد تجنحا فعليا للع قا االجتمالية.
ب -مقياس االتجاهات نحو مهنة التربية البدنية ׃
ويتناول تثليل مهنة الترحية الحدنية لستة مجاال للمية هي׃ التدريس ،التوجيه،
التدريب ،اإلشرا  ،اإلل م ،والع قا العامة.
وتعحر المجاال الستة في هاا الماياس ل ׃
 مجال التدريس׃لملية ترحوية هادفة ،ثي تهد لترحية وتثاي الفرد ،واستغ لطاقاته وقدراته ،حجانب مسالدته للى تكوي خحرا وتنمية مهاراته.
 مجال التوجيه׃ يلعب دورا هاما في لملية المتاحعة ،ثي تتم حي طرفي إثداهماالاائم حعملية التوجيه ،واآلخر موجه.
 مجال التدريب׃ هدفه رفع مستوى ال لب ألللى أداء رياضي. مجال اإلشرا ׃ ويتطلب تنظيما وإدارة لكافة األنشطة الرياضية حجميعالمؤسسا .
 مجال اإلل م׃ له دور في نشر الولي الرياضي حي المواطني ل طري وسائلاإلل م.
 مجال الع قا العامة׃ لها دور في االتصال ثي يعتحره وسيلة ترحط حيالمؤسسا واألفراد حغرض ت قي وجها النظر للوصول للتكي االجتمالي المتحادل.
 -4خطوات البحث ׃
حعد تثديد منهج ولينة الحث  ،وأدوا جمع حياناته قمنا حالخطوا التالية ׃
اإلثصائية ألدوا جمع الحيانا
 إجراء دراسة استط لية لثساب المعاموهي ׃
أ  -صد األدوا ׃ استند الحاث في اختياره الختحاري الحث إلى قحول مستوى
الصد الاي لرضه كل م ل جاحر لحد الثميد ل لماياس السما الشخصية ،ول ليلى
لحد الس م ل لاياس االتجاها والتي تميز حها اإلختحارا .
ب -ثحا اختحاري الحث ׃ لثساب ثحا اختحاري الحث قام الحاث حتطحياهما للى
لينه قوامها ( 00طالحا) تمثل المجتمع م خارج العينة ،والك حطرياة االختحار وإلادة
تطحياه ،والك حفار زمني ماداره  10يوما ،وحإيجاد معامل االرتحاط حي مرتي التطحي
لكل م سما الشخصية واالتجاها نثو المجاال المهنية ،قمنا حإيجاد معام
الصد الااتي ألحعاد الماياسي ل طري ثساب الجار الترحيعي لمعامل الثحا للتأكد
م صد اإلجراءا .
اإلثصائية التالية ׃
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 اختحار الفرو حي المتوسطاوقد قام الحاث حماارنة داللة نتائجه حالدرجة الجدولية لند مستوى (.)0.00
 –IIIالنتائج والتوصيات ׃
 -1النتائج ׃
في إطار ما أسفر لنه نتائج هاه الدراسة وفي ثدود لينة الحث وإجراءاته يادم
الحاث اإلستخ صا التالية ׃
أ -وجود فرو داللة إثصائيا في سما الشخصية لدى ط ب قسم الترحية الحدنية.
ب -وجود فرو دالة إثصائيا حي االتجاها نثو مجاال مهنة الترحية الحدنية،
حينما يختفي اتجاه الط ب نثو مجال التوجيه.
ج -وجود ل قة إرتحاطية إيجاحية دالة إثصائيا حي كل م سما السيطرة
والمسؤولية واالجتمالية وحي االتجاها نثو المجاال المهنية (الع قا العامة
والتدريس واإلل م للترحية الحدنية لدى ط ب قسم الترحية الحدنية) .
د -يتسم ط ب السنة األولى حاالجتمالية ،يليها السيطرة ثم المسؤولية فاالتزا
االنفعالي.
 يتسم ط ب السنة الثانية حاالجتمالية ،يليها السيطرة ثم االتزا االنفعاليفالمسؤولية.
 يتسم ط ب السنة الثالثة حاالجتمالية ،يليها المسؤولية ثم االتزا االنفعاليفالسيطرة.
 يتسم ط ب السنة الراحعة حاالجتمالية ،يليها المسؤولية ثم االتزا االنفعاليفالسيطرة.
ويختل ترتيب سما الشخصية لدى ط ب الصفو الدراسية المختلفة وفاا
للخحرا الدراسية التي يتعرض لها ص دراسي.
هذ -ويتجه ط ب السنة األولى نثو مجاال التدريب يليها الع قا العامة ثم
التدريس فاإلل م ثم اإلشرا فالتوجيه.
 أما ط ب السنة الثانية يتجهو نثو مجاال التدريب يليها اإلل م ثم اإلشرافالتوجيه ثم ل قا لامة فالتدريس.
 ويتجه ط ب السنة الثالثة نثو مجاال التدريب يليها الع قا العامة ثم اإلشرافالتدريس ثم اإلل م والتوجيه.
 ويتجه ط ب السنة الراحعة نثو مجاال التدريب يليها الع قا العامة ثماإلشرا فالتدريس ثم اإلل م فالتوجيه.
ويختل ترتيب المجاال المهنية لدى ط ب الصفو الدراسية المختلفة وفاا لفهم
هاه المجاال والادرة للى تطحياها.
 -3التوصيات ׃
في ضوء ما توصل إليه الحاث م نتائج وإستخ صا يادم التوصيا التالية ׃
 إدخال حعض االختحارا ضم اختحارا الاحول للمتادمي لاسم الترحية الحدنية970

أحمد حيمود

كاختحارا االتجاها المهنية والثاافية والرياضية.
 االهتمام حمدرس الترحية الحدنية م ثي توفير مجاال للمية وإشتراكهم فيدورا لتجديد معلوماتهم .
 العمل للى تطوير المناهج الدراسية الترحوية حالجامعة والك حإدخال حعضلتعطي اتجاها ترحوية إيجاحية مرغوحة لدى الط ب.
التعدي
 ضرورة استمرار المواد الترحوية حاسم الترحية الحدنية طوال السنوا الدراسية. اهتمام الاائمي حتدريس المواد الترحوية حتطحي المعلوما وتوجيه الط ب لكيفيةاستخدامها.
 تطوير حرامج اإللداد المهني لط ب قسم الترحية الحدنية مع استخدام أساليب ثديثةللتدريس ،تثد تفالل حي الخحرا النظرية والتطحي لمختل المواد الدراسية.
 زيادة االهتمام حاإلل م الرياضي والتثاي الرياضي إلظهار الايمة المهنية للترحيةالحدنية.
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