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ــة  مقـدمـ

لدراسات يعد المعمـ مف أىـ ركائز العممية التربكية في بناء اإلنساف كاألكطاف ،لذا تكلي ا

التربكية قضية إعداده كتأىيمو اىتماما كبيرا،لككنو العنصر األكثر أىمية في تحقيؽ النظاـ 

التربكم ألىدافو،فالمناىج كالخطط كالتكجيو كاإلدارة قد تككف غاية في الجكدة،فيأتي معمـ غير 

 مؤىؿ تأىيال جيدا أك غير متكيؼ مع مينتو كغير محب ليا فيعصؼ بيا.كماذا تفعؿ كؿ

الثقافات التربكية كالتقنيات التعميمية،دكف معمـ كؼء،يخطط ليا،كيبرمجيا كيقّكـ مخرجاتيا،كيسد 

ثغراتيا كيحسف استثمارىا بحب كقناعة كحماس لعممو؟كىؿ عرؼ التاريخ البشرم امة نالت حظا 

 مف التقدـ مف دكف تكافر تعميـ جيد يقكـ عميو معمـ جيد؟

ف مينة التعميـ تعد أساسا لجميع األنشطة االجتماعية كاالىتماـ بالمعمـ يرجع إلى أ 

كاالقتصادية كالثقافية في حركتيا التطكرية لمجتمع مف المجتمعات.ككما قيؿ قديما عف الفمسفة 

بأنيا أـ العمكـ فاف مينة التعميـ ىي أـ الميف جميعا؛الف العامميف في الميف كافة ما ىـ إال مف 

ؼ مستكياتيا.كما أنيا المينة المعنية ببناء اإلنساف.كىذه أىـ مخرجات النظـ التعميمية بمختم

عمميات البناء عمى اإلطالؽ،كمعنية باستثمار المكارد البشرية الذم يعد مف أكثر االستثمارات 

عائدا.كمف خالؿ ىذا البناء لإلنساف نتمكف مف تنفيذ االستراتيجيات كالخطط التي تنيض 

الحضارم،فالجيد التربكم األصيؿ المطمكب في الكطف بالمجتمع كتحقؽ تطمعاتو كمكقعو 

 العربي لتفجير حضارة عربية أصيمة،البد أف تقكده أجياؿ المعمميف.



 

 ب 
 

ىذا النحك تغدك مف أعظـ الميف قدرا كأكثرىا أثرا في حياة األفراد  ىكمينة التعميـ عم

كمف ثـ نكع التربية كالجماعات،إذ يتكقؼ نكع المجتمع عمى نكع المكاطنيف الذيف يتككف منيـ،

التي تمقكىا كأسيمت في تككينيـ،كالمرتبطة أساسا بالمعمـ،السيما كانو معني مينيا باف يتفيـ 

متطمبات نمك كؿ جانب مف جكانب شخصية التمميذ،كيتعرؼ عمى حاجاتو كيعمؿ عمى إشباعيا 

يو االتجاىات كيمتمس ميكلو كقدراتو كيعمؿ عمى تنميتيا،كيييئ سبؿ تعممو الذاتي كيكّكف لد

االيجابية نحك العمـ كالتعمـ الذاتي،كيدربو عمى اكتساب ميارات التكيؼ مع متطمبات العصر 

 الذم بات التغير كالتحكؿ مف سماتو األساسية.

عمى عاتؽ المعمـ إكساب المتعمميف ميارات التفاعؿ االيجابي مع البيئة  عكما يق

 . فة لممكاطنة في العصر الراىاالجتماعية كالطبيعية.كىي مف السمات األساسي

كمف ىنا فقد أدركت المدارس العميا لممعمميف أىمية الدكر المككؿ إلييا في إعداد المعمـ 

القادر عمى الكفاء بكافة المتطمبات الميمة لبناء مكاطف الغد كبالتالي بناء حضارة الكطف مف 

اة،ككذلؾ في السيطرة عمى خالؿ دكره في التنمية الشاممة التي تتناكؿ مختمؼ جكانب الحي

عكامؿ التغيير نفسيا كتقييميا كتكجيييا،كاستثمار إمكانيات المجتمع إلى أقصى حد كبأفضؿ 

 الكسائؿ.

كعمى ىذا النحك تعد ىذه المدارس مف أىـ مؤسسات البناء في أم بمد مف البمداف ؛ألنيا 

ينطكم عميو مفيكـ مصدر كؿ بناء لمخرجاتيا بتككيف المكاطف القادر عمى تحمؿ كؿ ما 

المكاطنة مف كاجبات ،فكظيفة المؤسسات التربكية ال تتكقؼ عند حدكد بناء العقؿ كالمعرفة عند 



 

 ج 
 

اإلنساف بؿ تسعى إلى بناء الجكانب األخالقية كالسيككلكجية كاإلنسانية كبناء االتجاىات التي 

ىتماـ بمينة التعميـ تربطو بنسؽ كجكده االجتماعي،كانطالقا مف ىذه الرؤية تأتي مسألة اال

كالعمؿ عمى تككيف معمميف يحممكف اتجاىات ايجابية نحك مينتيـ مف أكلكيات خطط التجديد 

 كالتطكير التربكم.

كعميو فإننا نطمح مف خالؿ ىذه الدراسة الحالية الكشؼ عف االتجاىات العامة لطمبة  

 المدرسة العميا لألساتذة تجاه مينة التعميـ.

 دراسة تدكر في فصكؿ ستة ىي :كألجؿ ذلؾ فإف ال

كالذم يتضمف مكضكع الدراسة كخصص لمحديث عف إشكالية الدراسة ثـ تكضيحا الفصل األول:

ألىمية كأسباب اختيار ىذا المكضكع كاألىداؼ المرجكة مف دراستو،كما تطرقنا فيو إلى تساؤالت 

 الدراسة كتحديد المفاىيـ باإلضافة إلى الدراسات السابقة.

:فقد خصصناه ليككف نظرة عامة حكؿ االتجاىات حيث جاء بعنكاف أنكاع لثانيالفصل ا

االتجاىات كعالقتيا بالسمكؾ اإلنساني مركزيف في ذلؾ عمى األسس التربكية لالتجاىات فيما 

 .ـيخص مينة التعمي

:فقد تطرقنا مف خاللو إلى الحديث عف البعد الميني لمتعميـ في ضكء مقتضى أما الفصل الثالث

لتربية حيث تناكلنا مكضكع التعميـ مف حيث  انو مينة ككؿ الميف مع الحديث عف كؿ ا

العناصر المتعمقة بالمينة كمفيكـ التربية كالتعميـ كالعالقة بينيما إلى الحديث عف مقكمات 



 

 د 
 

المينة ككذا القائـ بمينة التعميـ كىك المعمـ مف حيث سماتو الشخصية كأىميتو في العممية 

 تككيف االتجاىات االيجابية لمطمبة .التربكية ك 

:فقد جاء بعنكاف أىمية اإلعداد التربكم لممعمميف كقمنا مف خاللو  بالفصل الرابعكفيما يتعمؽ 

بالحديث عف معنى اإلعداد التربكم ك جكانب إعداد المعمميف كأىمية اإلعداد إلى أثره عمى 

 اتجاىات الطالب المعمـ كعمى سماتو كصفاتو .

كالذم يخص اإلجراءات المنيجية لمدراسة كالذم انتقمت فيو الباحثة مف  ل الخامسالفصأما 

الجانب النظرم إلى الجانب الميداني ىذا األخير الذم تضمف:المنيج المعتمد في الدراسة فقد 

اختارت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي كىك المالئـ كاألنسب لدراسة مثؿ ىذه المكاضيع ثـ 

 ع البيانات حيث اعتمدت الباحثة عمى استمارة االستبياف.تمي أدكات جم

كما لجأت الباحثة في ىذا الفصؿ إلى التعريؼ بمجاالت الدراسة؛المجاؿ المكاني كالزمني 

كالبشرم كذلؾ الحديث عف العينة المدركسة مف حيث خصائصيا كاألساليب المستعممة في 

 المعالجة اإلحصائية.

فقد تقدمت الباحثة مف خاللو بعرض لنتائج الدراسة  السادسالفصل كفي آخر الفصكؿ كىك 

الميدانية كتفسيرىا،لتختـ دراستيا في األخير بخاتمة كحكصمة عامة لمدراسة كاىـ النتائج 

المتكصؿ إلييا تبعتيا بجممة مف التكصيات كاالقتراحات الخاصة بمكضكع الدراسة،كفي األخير 

 عرض لقائمة المراجع كالمالحؽ.
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 الدراسة: إشكالية:1

يشكؿ اإلىتماـ بالتعميـ كمخرجاتو األساس الذم ينطمؽ منو القائمكف عمى السياسات 

كالبرامج التعميمية في تقكيـ مختمؼ مدخالت العممية التعميمية،كعمى رأس ىذه المدخالت المعمـ 

تجاىات التي يحمميا نحك مرىكنة باإل،كال شؾ في أف قدرة المعمـ عمى التأثير كالنجاح بمينتو 

ىنتو،فإذا كنا ننتظر مف المعمـ بأف يغرس اإلتجاىات اإليجابية لدل تالمذتو نحك العمـ كالتفكير 

كاف المعمـ  العممي كالتعمـ الذاتي كاتجاىات مستخدمة في التربية المعاصرة ،فإف ذلؾ لف يتـ إذا

مـ في تالمذتو كتفاعميـ معو يتكقؼ نفسو ليس لديو ىذه االتجاىات نحك مينتو.فمدل تأثير المع

 عمى مدل حماسو لمنجاح بعممو،كما يحممو مف اتجاىات ايجابية نحك مادتو كمينتو.

التعميـ ليا تأثير كبير عمى الطرؽ كالكسائؿ التي يتخذىا  مينةفاتجاىات المعمـ نحك 

المنتج الفعاؿ تحقيؽ مسؤكلياتو نحك التالميذ إذ يرسميا لنفسو لإلسياـ  إلىكمدخؿ لمكصكؿ 

يدخؿ المدرسة كالفصؿ كمعو خمفية عريضة  كشخص لو مينتو كلو مكانتو ككزنو كقيمتو.فالمعمـ

مف ميكؿ كاتجاىات كخبرات كيككف مكقفو مف التالميذ مرتبطا بيذه الخمفية كمتأثرا بيا فإما أف 

ما  يككف بمثابة أف ينظر إلى التعميـ المكجو كالقائد المرشد لمتالميذ يعمؿ لمصمحتيـ كتنميتيـ.كا 

 1 عمى أنو صناعة مف ال صناعة لو ؟

                             
لتكزيع، دار اليازكرم العممية لمنشر كا:عماف ،األردف  .األساليب الحديثة في التعميم والتعمميحي محمد نبياف، 1
 .127-126ـ،ص:2008،
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اتجاىاتيـ  مادة معينة لدل تالمذتيـ كغيركا فكـ مف المعمميف الذيف نجحكا في غرس حب

،في حيف الحسباف نحكىا كتفكقكا في تحصيميـ ،كرسـ ليـ مسار حياة مينية لـ تكف في السمبية

التعمـ ككانكا سببا في فشميـ الدراسي،كىؤالء عمؿ غيرىـ عمى تنفير التالميذ مف العمـ ك 

  .1المعممكف يسمييـ عالـ النفس"جريستكزكؼ""أضداد المعمميف"

كلما كانت مينة التعميـ مف الميف الرئيسية كالميمة في بناء كتطكر المجتمعات فيي 

يتكمـ تسمك مكانتيا كتعمك في اعتبار الناس كما أحسكا بما تتحقؽ عندما يستطيع كؿ معمـ أف 

يماف عف دكر التربية في إعداد جيؿ المستقبؿ كتسميحيـ بالميارات كالخبرات العممية  بثقة كا 

بمداف العالـ كافة،كال سيما في البمداف  يالمينة فكلذلؾ تعددت المطالب بتطكير ىذه 2كالعممية.

تربية "تعمـ التي ىي في طريؽ النمك كمما يؤكد ذلؾ ما جاء في تقرير المجنة الدكلية لتطكير ال

"في المبدأ الثامف عشر مف الكاجبات األساسية لممربييف في الكقت  Learning to Beلتّككف

الالزمة لجميع الميف كمف أجؿ ىذا ينبغي أف  تكالمؤىالالحاضر:العمؿ عمى تغيير العقمية 

أف يككنكا  لممعمميف .إذ البد3يعاد النظر أكال بصكرة جذرية في المعايير األساسية لمينة التعميـ

  مدفكعيف برغبة ذاتية الكتساب معارؼ جديدة،كأف يككنكا عمى اتصاؿ

 

                             
 .40ـ،ص:1996دار معد،،دمشؽ :سكريا  .ترجمة عبد اهلل المجيدؿ .،صحة الطفل النفسيةانظر كركمباخ كآخركف 1
 .127:مرجع سابؽ،ص.األساليب الحديثة في التعميم والتعمميحي محمد نبياف ، 2
 .150:ـ،ص1981مكتبة االنجمك المصرية، ،: مصر،القاىرة .دراسات في إعداد وتدريب المعممينصبيح نبيؿ احمد، 3
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 .1دائـ بالتعميـ كمصادره 

كفي ضكء الدراسات كالمالحظات التي تشير إلى التكسع الكمي اليائؿ في عدد المعمميف 

 لدييـ نحك ةاإليجابيصارت الحاجة ماسة إلى النظر في قضية إعدادىـ كتككيف اإلتجاىات 

 2الدكؿ. مينتيـ مسألة عمى رأس قائمة األكلكيات التعميمية في جميع

نما أيضا بتييئة   كالمدارس العميا لألساتذة ليست معنية باإلعداد التخصصي كحسب،كا 

الطالب المعمـ لمتكيؼ مع مينتو مف خالؿ تزكيده باإلتجاىات اإليجابية نحك المينة،كال سيما 

بي ،إال أف تغييرىا كتعديميا أمر قابؿ لمتحقيؽ.كما أف النجاح كأف اإلتجاىات رغـ ثباتيا النس

 المستقبمي لممعمـ في مينتو مرتبط أساسا باإلتجاىات التي يحمميا نحك مينة المستقبؿ.

 كفي ضكء ىذه المعطيات تتمخص مشكمة البحث في مايمي:

 .ماىي اتجاىات طمبة المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة نحو مينة التعميم؟

كتتفرع عف ىذا التساؤؿ الرئيس مجمكعة مف التساؤالت سنحاكؿ مف خالؿ الدراسة الميدانية 

 اإلجابة عنيا كىي كاألتي:

الطالب نحك مينة التعميـ تبعا لمتغير  ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف اتجاىات-1س

 الجنس؟

                             
.كثائؽ ندكة إعداد المعمـ بدكؿ الخميج اتجاىات حديثة في مجال إعداد وتدريب المعممينعبد الرازؽ طاىر، 1

 .235-242ـ ،ص:1984جانفي9-7العربي،الدكحة،المممكة العربية السعكدية،الرياض :مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج،

العيف،اإلمارات العربية المتحدة دار الكتاب الجامعي،  .1:ط.تكوين المعممين من اإلعداد إلى التدريسمد،خالد طو األح 2
 .15:ـ،ص2005،
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يـ تبعا لمتغير ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف اتجاىات الطالب نحك مينة التعم-2س 

 السف؟

 :مبررات اختيار الموضوع:2

اتجاىات طمبة المدرسة العميا لألساتذة نحو مينة التعميم إف اختيار مكضكع"

 كانت كراءه مجمكعة مف األسباب منيا:بقسنطينة".

كفقا آلراء الباحثيف أك عمماء التربية كاالجتماع فاف أغمب مبادرات التغيير كاإلصالح عمى -1

فشمت في تحقيؽ األىداؼ المرجكة أك عمى األقؿ لـ تحصد النتائج المرجكة بسبب أم صعيد 

 مقاكمة التغيير كحتى تزداد فرصة نجاح التغيير خاصة في مجاؿ التربية 

كالتعميـ البد مف الكقكؼ عند القائـ بمينة التعميـ كمعرفة سبب مقاكمة التغيير كمحاكلة حؿ 

 المشكمة بالطرؽ المناسبة.

المعمـ دكرا ىاما في تحقيؽ األىداؼ التعميمية كيعتمد نجاح أم مخططات تربكية أك يمعب -2

أم نظـ تعميمية عمى المعمـ.كبالنظر إلى احتياجات المجتمع كالتطكرات السريعة في عدة 

مجاالت ىنالؾ طمب متزايد عمى المعمميف كينتظر مف المعمـ أف يككف كفؤا في الميارات 

 ية أنماط التعميـ كالتعمـ المتنكعة في غرفة الصؼ.بما المتاحة الالزمة لمكاج

فييا التقييـ كاف يككف قادرا عمى مجاالت التغيير كليذا البد مف معرفة اتجاىاتو نحك المينة 

 كمحاكلة تكجيييا أك تعديميا.
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تفاقـ المشكالت التربكية كالعنؼ كالمخدرات كالتسرب المدرسي التي تحدث تأثيرا عمى -3

التي عرفتيا المدرسة الجزائرية فأثرت عمى سياقيا التربكم كاالجتماعي.ليذا يرل التعميـ ك 

الميتميف أك المسئكليف أف النظاـ التعميمي ال يحتاج إلى معمميف بؿ يحتاج إلى مكظفيف 

رئيسييف لتدريب المعمميف فالنقص في أمثاؿ ىؤالء كنكعية تدريبيـ ىما مف بيف المشاكؿ التي 

 ف األقطار منيا الجزائر في سبيؿ تحسيف كتطكير التعميـ.تكاجييا كثيرا م

عمى ضكء األعباء المتزايدة التي تمقييا دراسات الباحثيف في مجاؿ التربية كالتعميـ عمى -4

المعمميف نرل أنو لدل الجامعات كالمدارس العميا لممعمميف الكفاءة كالقدرة عمى التأثير إيجابيا 

تجاىاتيـ نحك مينتيـ كمساعدتيـ في اتخاذ االتجاه الصحيح حتى في تعميـ  المعمميف كتككيف ا

يتـ تطبيؽ االستراتيجيات التي كصمت إلييا الدكؿ المتقدمة في مجاؿ التعميـ كبالتالي تحقيؽ 

مخرجات تعميمية تنسجـ مع االقتصاد المعرفي.كتفي باحتياجات التنمية القكمية بشكؿ أكثر 

 .فاعمية

حكث التربكية تستغرؽ كقتا طكيال جدا إلعطاء نتائج مكثكقة لذلؾ رغـ أف الكثير مف الب-5

كجدنا أنو البد مف أثراء ميداف التربية ببحكث أكثر قد تساىـ كلك بالكشؼ عف القميؿ مف 

المشاكؿ التي يعاني منيا ىذا المجاؿ الذم يمقى االىتماـ األكبر مف الباحثيف كالمختصيف 

ة بالمقارنة مع متطمبات العصر كالتطكرات العممية التي كميما كثرت ىذه البحكث تبقى قميم

 كصمت ألييا البمداف المتقدمة.
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 :أىمية الدراسة 3

تعتبر مينة التعميـ مف الميف التي ليا أىمية كبيرة في إعداد أجياؿ المستقبؿ التي تأخذ 

فإف ىدؼ  عمى عاتقيا ميمة تطكير كبناء المجتمع،كميما تكف لينة التعميـ مف أىداؼ كميمات

إعداد الطالب عمميا،كتربكيا،كأخالقيا كثقافيا،كاجتماعيا سيظؿ اليدؼ األساسي مف بيف تمؾ 

 األىداؼ.

ال يمكف لممعمـ أف يقكـ بدكره كامال إال بعد أف يعد ىك نفسو  بأنوكعمى ذلؾ نستشعر 

 لعميا بميمتو المتكاممة،كمف ىنا يبرز دكر كأىمية المدارس ا يؤىمو لمقياـ خاصاإعدادا 

لألساتذة في تبني مسؤكلية إعداد معممي المستقبؿ كمحاكلة إكسابيـ أصكؿ كمبادئ العمؿ في 

 أسس عممية كمكضكعية كمنيجية. عمىىذه المينة 

كتنبع أىمية الدراسة مف أىمية المعمـ في العممية التربكية،كمف أىمية مينة التعميـ في 

المعد كالمؤىؿ كعامؿ رئيس في عمميات البناء بناء اإلنساف عمى نحك عاـ.كمف دكر اإلنساف 

 في مختمؼ جكانبيا.

إلى دكر االتجاىات كأىميتيا في نجاح المعمـ  ربالنظكما تكتسب الدراسة أىمية خاصة 

 . اإلبداعفي مينتو كأدائو لدكره بحب كحماس كرغبة تدفعو ألفاؽ مف 

ارس العميا لألساتذة مدكمف جكانب أىمية ىذه الدراسة ككنيا تأتي في إطار سعي ال

 ،حيث سيمكف ىذه المدارس مف تقصي لممعمميف إعدادىامبدأ الجكدة الشاممة في باألخذ ب
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اتجاىات الطمبة المعمميف نحك مينتيـ المستقبمية ،ككذلؾ يمكنيا مف تقكيـ أدائيا في مجاؿ بناء 

 ىات اإليجابية لدييـ.االتجا

نيا تتناكؿ االتجاه نحك مينة التعميـ فيي مما تقدـ يتضح أىمية الدراسة الحالية مف كك 

تيدؼ إلى التعرؼ عمى اتجاىات الطالب في المستكل النيائي مف إعدادىـ،بقصد معرفة ما 

فترة  أثناءيمكف أف يككف لمخطط كالبرامج التربكية كالتعميمية كالخبرات التي يمر بيا الطالب 

 االتجاه نحك مينة التعميـ. في تنمية ي المدرسة العميا لألساتذة مف دكردراستو ف

ف نتائج قد مليذه الدراسة فتتمثؿ فيما تسفر عنو الدراسة الميدانية  األىمية التطبيقيةأما 

سياما في دعـ كتنمية الطالب قبؿ دخكليـ إلى المدارس إ يككف ليا أثر إيجابي سكاء في تكجيو

 اإلتجاه.

 أىداف الدراسة:4

تجاىات الطمبة المعمميف في المدارس العميا تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى ا

لألساتذة نحك مينتيـ المستقبمية أم تحديد تصكراتيـ لمعكامؿ التي تجعؿ مف مينة التعميـ مينة 

 مرغكبة.

كذلؾ رصد اتجاىات الطمبة المعمميف نحك مينة التعميـ كالتعرؼ عمى العكامؿ التي 

 نفرىـ منيا.التي ت ؾـ لالنتساب إلى ىذه المينة أك تمتدفعي
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 لمفاىيم الدراسة اإلجرائيالتحديد :5

 :مفيوم المينة-5-1

َمَيَف في لساف العرب مايمي:َمَيَف،كالَمْيَنُة كالِمْيَنُة كالَمَيَنُة يكرد ابف منظكر تحت مادة 

 .1كممة:الحذؽ بالخدمة كالعمؿ كنحكه

سبيا عمى مستكل عاؿ كيعرفيا جكد:بأنيا كظيفة أك عمؿ يتضمف في العادة إعدادا طكيال ن

 . 2كتحكمو قكاعد معينة

بدالالت المفيكـ كتمييزه عما يتداخؿ معو في الداللة مف مفاىيـ  اإلحاطة أف إال

 إلىتكتنفو بعض الصعكبة فميس مف السيؿ الرككف  أمر،كالحرفة كالكظيفة،كالصنعة كالعمؿ 

  .تعريؼ يتفؽ عميو الجميع

"مجاؿ محدد مف مجاالت العمؿ  جرائي لممينة بأنياأف ندلي بتعريفنا اإل يمكننا نوأ إال

الذم يستقطب جزءا مف أفراد المجتمع المعد كالمؤىؿ بالميارات كالمعارؼ التي تمكف الفرد مف 

أدائية،يقتضييا اإلنجاز المتقف ليذا العمؿ،المضبكط بمعايير كأخالقيات  تكنفاياامتالؾ 

اف استمراره كتطكره"كيقصد بمجاؿ المينة في معينة،لتمبية حاجات المجتمع مف الخدمات لضم

 "لألساتذةىذه الدراسة"مينة التعميـ لخريجي المدارس العميا 

                             
نسقو كعمؽ عميو ككضع .1،مادة ميف،ط:13.المجمدلسان العربابف منظكر ،أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر  1

 .212-211:ـ،ص1988ت العربي، ،دار إحياء الثرا:بيركت ،لبناف  فيارسو،عمي شيرم،
:دار الكفاء لدنيا الطباعة اإلسكندرية،القاىرة  ب ط،.قراء اجتماعية ثقافية-التربية والمدرسة والمعممالسيد سالمة الخميسي، 2

 .251:ـ،ص2000، كالنشر
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 :مفيوم مينة التعميم-5-2

 لمصكاب  ميـه ـ أم مُ عمْ يكرد ابف منظكر في مادة "عمـ"حديث ابف مسعكد "انؾ ُغَميِّـ مُ 

 1ـممتو الشيئ فتعمّ مو،كعَ فتعمُ  إياهمو مِ كاعْ ـ مْ مو العِ م  كالخير"كما يكرد في معنى قكؿ سيبكيو"كعَ 

عمى التعمـ كىك  أخرمجرد مجيكد شخصي لمعكنة شخص  بأنوكذلؾ يعرؼ التعميـ  

عممية حفز كاستثارة لقكل المتعمـ العقمية كنشاطو الذاتي كتييئة الظركؼ المناسبة التي تمكف 

لتدريب كالتعمـ كتطبيؽ المبادئ العامة التعميـ الجيد يكفؿ انتقاؿ اثر ا أفالمعمـ مف التعمـ،كما 

 2كمكاقؼ مشابية أخرلالتي يكتسبيا المتعمـ عمى مجاالت 

 الحديثةمف المالحظ أف الداللة التقميدية لمفيكـ"مينة التعميـ"لـ تعد تعبر عف األدكار 

ينحصر دكره في التعميـ كفي تنمية الجانب  أف؛بمعنى لممعمـ،فيك لـ يعد معمما كحسب

نما،المعرفي  ثير،فيك معني بتربية تالمذتو،كتنميةذا دكر أشمؿ مف ذلؾ بك أيضاأصبح  كا 

،كالعقمية كالركحية كاالجتماعيةمختمؼ جكانب شخصياتيـ،الجسدية،كالنفسية كالعاطفية،

اإليجابية لدييـ نحك:العمـ،كالتعمـ  االتجاىاتببناء  أيضاكالجمالية،كاألخالقية،كالمعرفية كمعني 

عؿ اإليجابي مع الكسط البيئي كاالجتماعي،كتنمية التفكير النقدم العممي لدييـ، الذاتي،كالتفا

 كاإلنساني كالحضارم في شخصياتيـ. ككذلؾ تنمية البعد الديني كالكطني

                             
 .374-371:مادة ميف،مرجع سابؽ،ص.لسان العربابف منظكر ، 1
 .10ـ،ص:1990،عماف،األردف:دار الفكر،ب ط،طرق تعميم التفكير لألطفالؼ،الخاليمة عبد الكريـ كالبابيدم عفا 2
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يـ بأنيا"كظيفة تتطمب إعدادا كتأىيال عاليا مانطالقا مف ىذه الرؤية يمكف لنا أف نعرؼ مينة التع

يات محددة،تعنى ببناء مختمؼ جكانب شخصية الفرد ذاتية خاصة،كأخالق تكمقكما

عداده لمحياة،مف خالؿ تزكيده بنسؽ مف المعارؼ،  كالمكاقؼ، كاالتجاىات، كالقيـ، كتنميتيا،كا 

كاإلنسانية  في المجتمع الذم ينتمي لو بأبعاده الكطنية، االندماجالتي تمكنو مف  كالميارات،

 .كفرد فاعؿ فيو،يسيـ في تطكيره"

 :وم االتجاهمفي-5-3

أكؿ مف استخدـ مفيكـ االتجاىات حيث H.Spencerتفيد المراجع بأف"ىربرت سبنسر

 أحكاـأف كصكلنا إلى  "2961 عاـThe First Principales" قاؿ في كتابو "المبادئ األكلى 

 الذىني الذم نحممو في أثناء االتجاهصحيحة في المسائؿ الجدلية يعتمد إلى حد كبير عمى 

حالة  بأنو "G.ALLPORT "جكردف ألبكرت كعرفو فيو االشتراؾ لى ىذا الجدؿ أكإصغائنا إ

استعداد أك تييؤ عقمي تنظـ عف طريؽ الخبرة.كتؤثر تأثيرا مكجيا أك ديناميا في استجابات الفرد 

كاتجاىات الشخص عمى حد تعبير"تكماس"في  1لجميع المكضكعات كالمكاقؼ المرتبطة بيا.

كالصكرة التي يدرؾ بيا  مجتمعويا عميو و كنكع المفاىيـ التي يفرضلحظة ماىي"حصيمة مزاج

 2".شتى المكاقؼ في ضكء خبراتو كتفكيره

                             
:دار المممكة العربية السعكدية،الرياض  .ب ط،أساسيات القياس والتقويم في التربية والتعميمالعبيدم غانـ سعيد كآخركف، 1

 .305:،ص1981،العمـك
حو مركز المرأة،قراءات في عمم النفس االجتماعي في البالد ،االتجاىات النفسية لمشباب نإبراىيـ حافظ ككامؿ لكيس مميكة 2

 .265:ـ،ص1965،،القاىرة:الدار القكمية لمطباعة كالنشر مصر .ب ط،العربية
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كفي ضكء المعطيات السابقة كأغراض الدراسة الحالية يمكف أف نحدد تعريفنا اإلجرائي 

ى بأنو"استعداد كميؿ نسبي متعمـ،يتشكؿ بتراكـ خبرات معرفية كسمككية،يفضي إل لالتجاه

نحك أنماط المثيرات الحياتية  ،قد تككف سمبية أك إيجابيةةكالجماعاستجابات محددة لمفرد 

 المختمفة"

 :مفيوم الطمبة المعممون-5-4

شيادة التأىيؿ التربكم كتنطبؽ عمييـ شركط  جأكبرنا مكىـ الدارسيف في برنامج التربية 

ة كالتعميـ,تحت إشراؼ المشرؼ التسجيؿ لمساؽ التربية لممارستيا في مدارس كزارة التربي

 .األكاديمي مف الجامعة

 :مفيوم المدرسة العميا لألساتذة-5-5

تعد المدرسة معيد لمتربية كالتعميـ ليا قكانيف خاصة كأنظمة معينة أنشأة لغرض حيكم 

ىك أف تقكد المجتمع إلى كؿ رقي كالغرض منو مبدأ عظيـ كفكرة سامية كىي تربية كؿ طفؿ 

 عمو عضكا نافعا في المجتمع.تربية حقة تج

  :الدراسات السابقة والمشابية 6

تمكنا مف اإلطالع عميو مف بعض الدراسات التي تناكلت  لقد قمنا ىنا باعتماد ما 

 مكضكع المعمـ أك قدرات الطمبة كاتجاىاتيـ نحك مينة التعميـ.

طارا نظري  ا ننطمؽ منو كقد اخترنا ىذه الدراسات لنككف قاعدة خمفية نستند عمييا،كا 
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 في عممية البحث،كرصيدا معرفيا نثرم بو مكضكع دراستنا.

 الدراسة األولى:-6-1

إعداد المعمم في دولة اإلمارات كىي عبارة عف كتاب بعنكاف""حسيف حسف"دراسة ؿكىي 

 العربية المتحدة في ضوء االتجاىات العالمية المعاصرة"

في دكلة اإلمارات العربية المتحدة  ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي كاقع إعداد المعمـ

في إعداد المعمـ كتقصي العكامؿ المؤثرة في إعداد المعمـ،ككذلؾ االتجاىات العالمية المعاصرة 

مكانية تطكير إعداد المعمـ في دكلة اإلمارات العربية المتحدة في ضكء االتجاىات حيث  كا 

فز المادية كاالجتماعية لمينة تكصؿ الباحث إلى نتائج متعددة منيا:أنو بسبب ضعؼ الحكا

 التعميـ فإف كمية التربية ال تستطيع أف تجذب العناصر الجيدة مف الطالب.ككانت أكلى 

تكجييات الدراسة ضركرة تكفير الحكافز المادية كاألدبية لتحسيف األكضاع كاإلمكانات 

 1الكظيفية لممعمميف

   :الدراسة الثانية6-2

التربية نحو مينة التدريس في  "اتجاىات طالب كميةنكافبع "كىي دراسة ؿ"فيصؿ الشيحة

 المممكة العربية السعودية".

                             
،االتجاىات النفسية لمشباب نحو مركز المرأة،قراءات في عمم النفس االجتماعي في البالد إبراىيـ حافظ ككامؿ لكيس مميكة 1

 .118:.ص.مرجع سابؽالعربية
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كقد ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد تصكرات طالب كميات التربية في المممكة العربية 

السعكدية لمعكامؿ التي تجعؿ مف مينة التدريس مينة مرغكبة.كرصد اتجاىاتيـ نحك 

إلى ىذه المينة أك تمؾ التي تنفرىـ  لالنتسابعيـ امؿ التي تدفريس كالتعرؼ عمى العك مينةالتد

 .منيا

طالبا مف كميات التربية بثالث جامعات سعكدية.كقد  (562) كتككنت عينة الدراسة مف

يقبمكف عمى ىذه  تكصؿ الباحث إلى عدد مف النتائج منيا:أف أىـ العكامؿ التي جعمت الطمبة 

الناتجة  االجتماعيةكقدرتيا عمى إثارة الطمبة فكريا,كلممكانة  المينة ىي أىميتيا بالنسبة لمبمد

 عنيا,كما أكضحت الدراسة أف اتجاىات الطمبة نحك مينة التدريس كانت إيجابية بشكؿ عاـ.

أما العكامؿ التي نالت درجات متدنية في إجابات أفراد العينة فقد تمثمت في البند الذم 

نيا تمكف مف الحصكؿ ؿ مما تتطمبو الميف األخرل كبأيرل أف مينة التدريس تتطمب كقتا أق

 1عمى الترقيات

 الدراسة الثالثة-6-3

المشرفين  اتجاىات"وىي بعنوان"عمر األكمبي آؿدراسة ؿ"فيد بف عبد اهلل كىي  

 التربويين نحو مينة التدريس"

                             
المجمة العربية لمبحكث  .اتجاىات طالب كمية التربية نحو مينة التدريس في المممكة العربية السعوديةالشيحة فيصؿ،1

،جامعة الدكؿ العربية، :القاىرة،  ،مصر التربكية،المجمد العاشر،العدد األكؿ، المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك
 .166-165:ـ،ص1990،
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لعامة دفت ىذه الدراسة إلى استطالع اتجاىات المشرفيف التربكييف التابعيف لإلدارة اى

 (209) مف لتعميـ البنات بالمنطقة الشرقية في المممكة العربية السعكدية،كتككنت عينة البحث

لدل المشرفيف بمتغيرات الجنس كحاكؿ الباحث التحقؽ مف تأثر االتجاىات  مشرفا كمشرفة،

 كالتخصص كالمؤىؿ العممي كسنكات الخبرة.

 كقد تكصؿ الباحث إلى عدد مف النتائج منيا: 

بكييف نحك مينة التدريس كانت إيجابية بشكؿ عاـ،كما تجاىات المشرفيف التر أف ا

أظيرت نتائج الدراسة عدـ تأثر اتجاىات المشرفيف التربكييف نحك مينة التدريس بأم مف 

 المتغيرات التي شممتيا الدراسة.

تكصؿ الباحث إلى استنتاجات متعددة مف أىميا:عجز التأىيؿ كفي ضكء ىذه النتائج   

العممي كالميني الذم يقدـ لممشرفيف التربكييف في أثناء الخدمة عف تحقيؽ أحد أىـ األىداؼ 

المرجكة منو،كالمتمثمة في استمرارية نمك اتجاىات المشرؼ التربكم نحك مينة التدريس،كما 

أكصى الباحث بالتأكيد عمى اإلستمرار في تقكيـ كتطكير برامج التأىيؿ العممي كالتربكم التي 

دـ لممشرفيف التربكييف قبؿ الخدمة كفي أثنائيا،كذلؾ لضماف استمرارية نمك اتجاىاتيـ نحك تق

 1مينة التدريس.

 

                             
جامعة  :،الككيت59العدد،15المجمة التربكية،المجمد.اتجاىات المشرفين التربويين نحو مينة التدريس مبي،أؿ عمرك االك1

 .93:،ص67:ـ،ص2001،الككيت 
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 :الدراسة الرابعة6-4

"التوافق الميني لدى مدرسي ومدرسات المواد  دراسة ؿ"إجالؿ سرم"كىي بعنكافكىي 

 "المختمفة في التعميم اإلعدادي والثانوي

التكافؽ الميني.لدل مدرسي كمدرسات المكاد  لرؼ عمى مستك كىدفت الدراسة إلى التع

المختمفة كمعرفة األىمية النسبية لممكاد المختمفة مف كجية نظر المدرسيف كأىمية ذلؾ في 

،كبينت النتائج بأف المدرسيف أكثر تكافقامف  (فردا565تكافقيـ الميني.كقد اشتممت العينة عمى)

ؿ عمى تعديؿ االتجاىات نحك مكاد التربية الرياضية المدرسات.كمف تكصيات الباحثة،العم

 .1كالتربية الفنية كاإلقتصاد المنزلي كمكاد غير أساسية

 :الدراسة الخامسة6-5

وعنوانيا"دراسة ميدانية التجاىات طمبة جامعة "دراسة ؿ"مريـ محمد أحمد الكندرمكىي 

استيا الميدانية عمى عينة حيث طبقت الباحثة در  ".يت نحو مستقبميم الميني والوظيفيالكو 

طالبا كطالبة مف مختمؼ كميات الجامعة.كقد أظيرت النتائج أف الطمبة ( 465طبقية تككنت مف)

كىك األقدر عمى تحقيؽ طمكحاتيـ المينية مقارنة  يركف أف القطاع الخاص أكثر جذبا ليـ،

 يف الحرفية،كمابالقطاع العاـ.كبأف ىناؾ اختالفا بيف اتجاىات الذككر كاإلناث نحك الم

                             
،عالـ  ،القاىرة: مصر ،1:ط.دراسات في عمم نفس النمو،حامد عبد السالـ كسرم إجالؿ محمدزىراف  1

 .352:،ص331:ـ،ص2003الكتب،
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كشفت الدراسة عف ثقافة كظيفية ذككرية تؤكد حالة التأطير الكظيفي لكؿ مف الجنسيف 

 .1كفؽ ما ىك سائد في الثقافة المحمية

 :الدراسة السادسة-6-6

،حيث "تأثير كميات المعممين في اتجاىات طالبيا":كعنكانيادراسة محمكد رياض داكد

في اتجاىات طالبيا في  كاآلدابات المعمميف ككميات العمكـ أجرل الباحث مقارنة بيف أثر كمي

محاكلة تقصي دكر ىذه الكميات في بناء االتجاىات لدل طمبتيا،نحك مختمؼ القضايا العممية 

كاإلجتماعية كالمينية.كخمص الباحث إلى عدد مف النتائج مف أىميا كجكد فركؽ دالة إحصائيا 

كالعمكـ كذلؾ لصالح  اآلدابميف كاتجاىات كميات بيف اتجاىات طالب كميات إعداد المعم

 .2طالب كميات إعداد المعمميف

 :الدراسة السابعة-6-7

                             
مجمة العمـك .دراسة ميدانية التجاىات طمبة جامعة الكويت نحو مستقبميم الميني والوظيفيحمد،الكندرم مريـ محمد أ 1

 .942:،ص903:ـ،ص2004جامعة الككيت،الككيت:،4،العدد22االجتماعية،المجمد
لنشر مجمس االككيت:،21،المجمد 81المجمة التربكية،العدد.تأثير كميات المعممين في اتجاىات طالبياداكد محمكد رياض، 2

 .117:ـ ص2006العممي،جامعة الككيت،،ديسمبر
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نحو  اإلماراتاالتجاىات النفسية والتربوية لطالب كميات التربية بمجتمع كىي بعنكاف "

"كىدفت الدراسة إلى رصد أثر االتجاىات النفسية كالتربكية لدل طمبة كميات مينة التدريس

 ة كجكد أثر داؿ إحصائيا كقد أظيرت الدراس التربية نحك مينة التدريس .

 

الرابع،كمؤشر عمى دكر  لالتربكم كالميني بيف طالب كطالبات المستك  إلعدادالمتغير 

كجكد أثر داؿ  الدراسة الكميات في بناء ىذه االتجاىات االيجابية نحك المينة،كما أظيرت

اه نحك مينة التدريس بيف طالب كطالبات المستكل الرابع إحصائيا لمتغير الجنس في االتج

 .1لصالح الطالبات

 :الدراسة الثامنة-6-8

دوافع إقبال الطمبة عمى مينة :كىي دراسة ميدانية بعنكاف"دراسة أميف بدر الكخف 

عف الدكافع التي  ،كقد ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼسعودية التعميم في المممكة العربية ال

 215طمبة يمتحقكف بكميات التربية كمعاىد إعداد المعمميف .كقد تككنت عينة البحث مف تجعؿ ال

 دافعا ليختار أفراد العينة الدكافع التي جعمتيـ يقبمكف 52طالبا قدـ ليـ الئحة تتضمف 

                             
دراسة لالتجاىات النفسية والتربوية لطالب كميات التربية بمجتمع اإلمارات نحو مينة عبد الرحيـ طمعت حسف، 1

 .86-61ـ،ص:1984، ،المنصكرةجامعة المنصكرة مصر:،6مجمة كمية التربية،العدد.التدريس
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عمى ىذه المينة مف بيف تمؾ الدكافع المكجكدة في الالئحة .كقد تكصؿ الباحث إلى عدد مف 

أف أىـ الدكافع التي جعمت الطمبة يقبمكف عمى مينة التعميـ الدافع الديني كمف ثـ النتائج منيا:

 1كاألسرم،الرغبة الذاتية. الدافع الكطني،

 :الدراسة التاسعة-6-9

:كاستيدفت معرفة بعض متغيرات الرضا الكظيفي لدل المرأة  دراسة بتول صالح 

 كظفة مف مؤسسة حمد الطبية بالدكحةم55معممة ك 100القطرية العاممة كذلؾ عمى عينة مف 

نة كالدافعية نحك العمؿ كالتكافؽ كاستخدمت الباحثة مقاييس لقياس الرضا عف المي

الدافعية نحك  ستكلالنفسي.كأشارت نتائج الدراسة إلى أف الرضا عف المينة يرتبط بارتفاع م

اد بزيادة الدافعية نحك العمؿ،كما أنو يرتبط بالتكافؽ النفسي،بمعنى أف الرضا عف المينة يزد

فقد تمثمت  أىميةاقؿ الدكافع  أما2التكافؽ النفسي إلىالعمؿ كيزداد التكافؽ النفسي ،أك يؤدم 

 3لممينة،ككضكح خط سير المينة كتدني الدرجات كالصدفة األكاديميبالجك 

طالب كميات إعداد  ":بعنكاف اتجاىاتدراسة لعنايات زكيكىي  :الدراسة العاشرة-11_6

بمصر كالتي تيدؼ لمتعرؼ عمى اتجاىات طمبة كميات  أجريت، "معممين نحو مينة التدريسال

                             
.المجمة تجاىات طمبة كمية التربية في صاللة نحو مينة التعميم،دراسة ال عبد اهلل شمت المجيدؿ  1

 .119:،ص ـ2006،جامعة الككيت،الككيت:مجمس النشر العممي،ديسمبر21،المجمد81التربكية،العدد
المجمة .بعض متغيرات الرضا الوظيفي لدى المرأة القطرية العاممةخميفة بتكؿ محي الديف صالح، 2

 .120:.صـ2006مجمس النشر العممي، ،ديسمبر:جامعة الككيت،الككيت  ،21،المجمد81التربكية،العدد
مجمة كمية التربية،عدد .دراسة ميدانية لدوافع إقبال الطمبة عمى مينة التعميم في المممكة العربية السعوديةالكخف أميف بدر، 3

 .212-:195ـ،ص 1993جامعة الممؾ سعكد  ،:الرياض ،المممكة العربية السعكدية  ق،1397شير شكاؿ
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المعمميف نحك مينة التدريس عند التحاقيـ بالكمية ثـ التعرؼ عمى ىذه االتجاىات عند  إعداد

الباحثة مقياس ليذا  أعدتطمبة الصفكؼ النيائية ،لمكقكؼ عمى مدل التغير في اتجاىاتيـ كقد 

 دالغرض،كق

كالرابع  األكؿطالبا كطالبة مكزعيف عمى المستكييف  (180) تـ تطبيقو عمى عينة مف

كالرابع  األكؿكمماكشفت عنو الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة بيف اتجاىات طمبة المستكل 

 .بشكؿ عاـ

نظرة المجتمع لمينة التدريس  أفمنيا  األسبابكقد عممت الباحثة ىذه الظاىرة بعدد مف 

مباشر عمى مشاعرىـ كدرجة ،كىذا بطبيعة الحاؿ يؤثر بشكؿ األخرلي اقؿ مف نظرتو لمميف ى

فعال اقرب لإلحساس  أصبحكا ألنيـرضاىـ عف المينة كىذا يتحقؽ لدل طالب المستكل الرابع 

فعال أثناء ممارستيـ لممينة في مقررات  هاكتشفك  بذلؾ مف المستكيات األخرل ،بجانب ذلؾ ما

 1عمميةالتربية ال

 الدراسة الحادية عشر:-6-11

المعممين نحو  إعداداتجاىات طمبة كمية "بعنكاف: إلبراىيـ طارؽ صالحكىي دراسة 

كالتي استيدفت كذلؾ قياس اتجاىات طمبة دكر المعمميف كالمعممات في العراؽ  "مينة التدريس

                             
جمعية المصرية :ال القاىرة–الكتاب السنكم –.،اتجاىات طالب كميات إعداد المعممين نحو مينة التدريسعنايات زكي 1

 .74:ـ،ص1974لمدراسات النفسية ،
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 األكلىصفكؼ نحك مينة التدريس ككذلؾ التعرؼ عمى الفركؽ في االتجاىات بيف طمبة ال

 كالصفكؼ المنتيية كالذم اعتمد في دراستو عمى مقياس اتجاىات المعمميف نحك مينة التدريس.

طالبا كطالبة ممف ىـ في الصفكؼ  (826) كقد قاـ بتطبيؽ المقياس عمى عينة مف

بيف طمبة الصفكؼ النيائية  داللةالنتائج كجكد فركؽ ذات  أظيرتكالنيائية حيث  األكلى

 .1ىذه النتيجة تتماثؿ مع النسؽ العاـ لنتائج الدراسات السابقة أفالحاؿ  كبطبيعة

 السابقة: تعقيب عمى الدراسات:7

 يمحظ في الدراسات السابقة مايمي:

 عمى بيئات عربية مختمفة أجريتىذه الدراسات  أف-

 أف إلىر رضا عف مينة التعميـ كما تشير النتائج،مما يشي أكثرالمعمميف المؤىميف تربكيا  إف-

 زيادة رضاه عف ذاتو  كعف مينتو كعف مستقبمو. إلىالتربكم لممعمـ يؤدم  التأىيؿ

الرضا عف مينة التعميـ يرتبط بظركؼ العمؿ المالئمة كزيادة  فرص الترقي المتاحة  إف-

كالعالقات الطيبة مع الزمالء مما  كاإلدارة األدبيكالمكافئات المناسبة ،ككذلؾ المركز  كاألجكر

زيادة  إلىعمى المعمـ كيزيد مف تقديره لذاتو كيزيد مف دافعيتو كطمكحو كىذا بدكره يؤدم  عكسين

 .ةالتدريسيانجازه كزيادة كفاءتو 

                             
جامعة :بغداد  رسالة ماجستير غير منشكرة،.اتجاىات طمبة كمية إعداد المعممين نحو مينة التدريسإبراىيـ طارؽ صالح، 1

 .45:ـ،ص1978اد، ،بغد
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غير المجزية  كالمكافآت األجكر أكفرص الترقي المحدكدة  أكظركؼ العمؿ غير المريحة، أف-

 ت في العالقات بيف المعمـ لممعمـ،كالمشكال األساسيةالتي ال تكفي لتمبية االحتياجات 

انخفاض مستكل الدافعية،كانخفاض مستكل  إلىكؿ ىذا يؤدم  أفكزمالؤه يمحظ  

االنجاز،ككذلؾ انخفاض الكفاءة التدريسية كغيرىا مف مظاىر عدـ الرضا الميني،كىذه العكامؿ 

في النياية  عدـ الرضا الميني كىذه العكامؿ قد تؤدم بالمعمـ إلىقد تؤدم بالمعمـ في النياية 

 .عدـ االستمرار بمينة التعميـ إلى

الفركؽ بيف المتكسطات تككف لصالح طالب المستكل الرابع  أف تتبيفمف الدراسات السابقة -

 المدارس العميا لالساتذة دكر  إلبرازكىذا بطبيعة الحاؿ يمثؿ الصكرة الصحيحة كالمطمكبة 

 ءىؤاليتعرض لو  مينة التدريس،مف خالؿ مافي تزكيد كتنمية اتجاىات طالبيا كطالباتيا نحك 

مف خبرات كمعمكمات كمكاقؼ تربكية كنفسية كعممية تساعد كبشكؿ كبير عمى زيادة تكافقيـ 

 .كتقبميـ لمينتيـ أكثر مما كانكا عند التحاقيـ بيذه الكميات

ت اثر المعمكمات كالممارسات التعميمية في تغيير اتجاىا أخرلىذا كقد تناكلت دراسات -

برازطالب كمية التربية نحك مينة التعميـ   باعتبارىا يرجع ليا الدكر  اآلثارمثؿ ىذه  كا 

المعرفي لبناء االتجاه  كمف جانب  األساستدعـ  أنياالميـ في تنمية االتجاىات مف جانب 

المعرفي  اإلعداداثر الممارسة الميدانية التي تعتمد بشكؿ كبير عمى  أخرلبينت دراسات  آخر

تنسجـ مع مشاعر  أفكرد فعؿ ليا أم انو يجب  األخرلصصي كالتربكم الثقافي كالخبرات التخ

 .الكميةالفترة التي قضاىا في  أثناءكانفعاالت الطالب التي مف المفركض تـ تدعيميا كتنميتيا 
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بعضيا  تأكيدىناؾ اختالؼ بيف نتائجيا مف حيث  أفكذلؾ نتبيف مف خالؿ ىذه الدراسات -

بعضيا عمى عدـ كجكد فركؽ في درجات  تأكيدكد فركؽ في درجات االتجاه بيف عمى عدـ كج

عف مينة  أكالعممية كىكذا بينيا كبيف الرضا عف الدراسة  أك األدبيةاالتجاه بيف التخصصات 

 .التدريس

تـ ذكره مف دراسات تدعـ الجانب الطبيعي لدكر المدارس  كعالكة عمى ما آخرمف جانب -

انو يمكف مالحظة العديد مف  إالفي تنمية اتجاىات طمبتيا نحك مينة التعميـ  لألساتذةالعميا 

 يؤكد ضركرة القياـ  كىذا مانتائج مختمفة  إلىالدراسات التي خالفت ىذا النسؽ كتكصمت 

ىي اتجاىات طمبة المدرسة العميا  : ماعمى التساؤؿ التالي اإلجابةبالدراسة الحالية لمحاكلة 

 .التعميـ؟ نحك مينة لألساتذة
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 تمييد:

عمػػى الػػرغـ مػػف قػػدـ مفيػػكـ اإلتجػػاه فػػي عمػػـ الػػنفس لكػػف ال يػػزاؿ العممػػاء يختمفػػكف كمػػا        

ه،كتصػػػكر طبيعتػػو كيمكػػػف مالحظػػة ىػػػذا يحػػدث فػػػي معظػػـ المفػػػاىيـ النفسػػية فػػػي تعريػػؼ اإلتجا

االخػػتالؼ مػػف خػػػالؿ البحػػكث التػػػي تناكلػػت دراسػػػة اإلتجاىات،فػػالبعض يعتبػػػر اإلتجػػاه مفيكمػػػا 

اجتماعيػػا،كآخركف يعتبركنػػو مفيكمػػا تربكيػػا كنفسػػيا.كمف جيػػة أخػػرل فػػإف أغمػػب البػػاحثيف يتفقػػكف 

                                                       عمى أف اإلتجاىات مكتسبة.

إف االتجاىػات ظػػاىرة نفسػية اجتماعيػػة جػديرة بالدراسػػة كينظػر إلييػػا باعتبارىػا إدراؾ الفػػرد        

فيػػػػي تتكػػػػكف نتيجػػػػة لمخبػػػػرات  1كمشػػػػاعره القكيػػػػة نحػػػػك النػػػػاس كنحػػػػك المكاقػػػػؼ كالمكضػػػػكعات

د نكعيػػة أك كالمعمكمػػات كالمكاقػػؼ التػػي يتعػػرض ليػػا الفػػرد فػػي مراحػػؿ حياتػػو المختمفػػة،بحيث تحػػد

 شكؿ اإلتجاه اجتماعيا أك تربكيا أك نفسيا.كاختمؼ الباحثكف أيضا حكؿ نسبة ثبات االتجاىات.

كقبػؿ التطػػرؽ إلػى تعريػػؼ االتجاىػات يجػػب أف نعػرؼ أف ىػػذا المفيػكـ مػػف أكثػر المفػػاىيـ 

 المصطمح  ىك عدـ انتماء ىذا شيكعا كانتشارا في الدراسات االجتماعية كسبب ذلؾ

 

 

                             
الجػػزء الثػػاني: الفنيػػات كأسػػاليب  .اإلرشــاد األســري لألطفــال ذوي الحاجــات الخاصــةلمبػي ركز مػػارم كمػػكرنج ديبػػي دانيمػػز:  -1

 .  16:، ص ـ2003  ،ءدار قبا ب ط، القاىرة:التدخؿ، ترجمة عالء الديف كقافي كمايسة أحمد الفياؿ،
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. لػذلؾ فػالجميع يتعامػؿ معػو فػي عمميػة البحػث العممػي، باإلضػافة مركنتػو كسػيكلة معينػة لمدرسػة

   1استخدامو.

 : مفيوم االتجاىات: 1

يشػػكؿ مفيػػكـ االتجػػاه كتعريفػػو إحػػدل اإلشػػكاليات التػػي تتبػػايف حكليػػا كجيػػات نظػػر كثيػػرة 

لكاحػد، كيمكػف مف عممػاء الػنفس كعممػاء االجتمػاع، ال بػؿ حتػى بػيف عممػاء المجػاؿ التخصصػي ا

لنػػا أف نػػتفيـ ىػػذا التبػػايف فػػي دالالت المفيػػكـ بػػالنظر إلػػى التمػػايز فػػي المنظكمػػات القيميػػة لػػدل 

األفػػراد كالجماعػػات، حيػػث تكشػػؼ القػػيـ عػػف نفسػػيا فػػي المكاقػػؼ كاالتجاىػػات كالسػػمكؾ المفظػػػي 

لتعريفػػات كىػػذا مػػا يبػػرر تعػػدد ا، 2كالفعمػي كالعكاطػػؼ التػػي يككنيػػا األفػػراد نحػػك مكضػػكعات معينػػة

 .التي سنحاكؿ الكقكؼ عمى عدد منيا

أكؿ مػف اسػتخدـ مفيػكـ االتجاىػات، حيػث  Spenser.Hتفيد المراجع بأف ىربرت سبنسػر

 ـ: "إف كصكلنا إلى 1862" عاـ the first principlesقاؿ في كتابو "المبادئ األكلى 

 

 

                             
 رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة،.حـداث فـي المؤسسـات اإلصـالحية نحـو العـاممين بيـااتجاىـات األمحمػد بػف عبػد اهلل المػايز:  -1

 .12:، صـ2003،أكاديمية نايؼ لمعمـك األمنية، كمية الدراسات العميا، قسـ العمـك االجتماعية،  :السعكدية
المركػز اإلقميمػي لمبحػكث  رة:القػاى .ب ط،مفيوم القـيم االجتماعية_األسـس النظريـة والمـؤثرات اإلجرائيـةمحمد عمي محمػد:   -2

 .43:ـ، ص1982  كالتكثيؽ في العمـك االجتماعية،
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الػػذىني الػػػذم  أحكػػاـ صػػحيحة فػػػي المسػػائؿ الجدليػػػة يعتمػػد إلػػػى حػػد كبيػػػر عمػػى االتجػػػاه

  1نحممو في أثناء إصغائنا إلى ىذا الجدؿ أك االشتراؾ فيو"

كيعتبػر جػػكردف آلبػػكرت مػػف أكائػػؿ الميتمػػيف بمفيػكـ االتجػػاه، حيػػث عرفػػو "بأنػػو حالػػة مػػف 

التييػؤ كالتأىػب العقمػي العصػبي التػػي تنظميػا الخبػرة كتكجػو اسػػتجابات الفػرد نحػك عناصػر البيئػػة" 

لتأىػب ىػذه قػد تكػكف قصػيرة المػدل أم لحظيػة أك تكػكف بعيػدة المػدل كقد أكضح أيضا أف حالة ا

                        .2أم تستمر لزمف طكيؿ

كمف التعريفات التي تكضح العناصر األساسية المككنػة لإلتجػاه الػذم يمكػف مالحظتػو فػي 

ر "فاإلتجػاه ىػك تنظػيـ مسػتمcrutchfield & krech,1962)تعريػؼ كػؿ مػف كػرتش ككرتشػفيمد)

 لمعمميات اإلنفعالية كاإلدراكية كالمعرفية إزاء بعض جكانب المجاؿ الذم يعيش فيو الفرد" 

"بأنػو ذك بنيػة كجدانيػػة تعمػؿ فػي تفاعػػؿ مسػتمر لتحديػد السػػمكؾ levinككػذلؾ يعرفػو ليفػػيف

 . 3التالي

 

 

                             
، المجمػة التربكيػة، العػدد اتجاىات طمبـة كميـة التربيـة فـي صـاللة نحـو مينـة التعميم_دراسـة ميدانيـةعبد اهلل شمت المجيػدؿ:  -1

  .     101:ص ،2006ديسمبر ، مجمس النشر العممي، الككيت: ، جامعة الككيت،21، المجمد 81
سمسػمة المراجػع فػي التربيػة كعمـػ الػنفس، الكتػاب  .عمم الـنفس االجتماعي_رؤيـة معاصـرةالسيد فؤاد البيي كعبد الرحمف سػعد:  -2

  .  251:، صـ1999 : دار الفكر العربي،لقاىرةب ط، االتاسع،
 .105:ـ،ص1978،:عالـ الكتبىرةلقااب ط ،.دراسات نفسية في الشخصية العربيةجابر عبد الحميد كالشيخ سميماف، 3
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كما عرؼ بتركفسكي كياركشفسػكي االتجاىػات "بأنيػا اسػتعداد الشػخص أك نزعتػو المسػبقة 

تكقع شيء أك مكقػؼ محػدد، كىػي حالػة تكفػؿ الطػابع المسػتقر كاليػادؼ لمنشػاط الالحػؽ فيمػا في 

   1يتعمؽ بيذا الشيء"

كمػػا تتخػػذ ىػػذه االتجاىػػات شػػكؿ الرغبػػة فػػي بنػػاء المعنػػى ذم الطػػابع الشخصػػي لممعرفػػة 

 كالمعػػايير كالقػػيـ المحتػػكاة فػػي اتجاىػػات نفسػػية معينػػة، كبعػػد ظيكرىػػا فػػي نشػػاط معػػيف، تفصػػػح

التجاىػػات النفسػػية عػػف نفسػػيا عنػػدما يكاجػػو شػػخص مػػا مكضػػكعات مماثمػػة ذات مغػػزل كيحػػدد ا

سػمككو فػي مكاقػؼ عديػدة متشػابية، كتصػػبح ىػذه االتجاىػات النفسػية المرتبطػة بػالمعنى اتجاىػػات 

   2نفسية معممة لتتحكؿ بعد ذلؾ إلى سمة مف سمات الشخصية

ف اليرمػػي لمشخصػػية كىػػي تسػػفر كعػػرؼ آخػػركف االتجػػاه بأنػػو مظيػػر مػػف مظػػاىر التكػػكي

بػػذلؾ عػػػف القػػيـ التػػػي ترسػػػب فػػي أعمػػػاؽ الفػػػرد كتػػرتبط بحاجتػػػو، كترجػػػع مقكمػػات االتجػػػاه إلػػػى 

المسػػتكل المعرفػػي لمشخصػػية، كمسػػتكل اإلدراؾ الزمنػػي لألحػػداث المقبمػػة، كتػػرتبط أيضػػا باألبعػػاد 

         3الكجدانية لمشخصية

 

                             
دار  :القػاىرة ب ط،حمدم عبػد الجػكاد كعبػد السػالـ رضػكاف، :ترجمة .معجم عمم النفس المعاصركياركشفسكي:  يبترك فسك -1

   .36:، صـ1996،العمـ الجديد، 
ــدى عينــة مــنالعالقــة بــين االتجاىــات اإلجعفػر كامػػؿ الربابعػػة كآخػػركف:  -2 طمبــة الجامعــة  بســتيمولوجية ومفيــوم الــذات ل

 ، جامعػػػة دمشػػػػؽ، كميػػػة التربيػػػػة: دمشػػػػؽ ، 02، العػػػدد06مجمػػػػة اتحػػػاد الجامعػػػػات العربيػػػة لمتربيػػػػة كعمػػـػ الػػػنفس، المجمػػػػد .األردنيـــة
  .  13:، صـ2008

   .133:ص ـ، 1983 :جامعة الزقازيؽ، بنيا ، مصر .ب ط،المدخل إلى عمم النفسعبد اهلل عبد الحي مكسى:  -3
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ميػػؿ الػػذم ينحػػك بالسػػمكؾ قريبػػا مػػف بعػػض فيعرفػػو بأنػػو ال E.Bogardusأمػػا بكجػػاردس 

عكامؿ البيئة أك بعيدا عنيػا، كيضػفي عمييػا معػايير مكجبػة أك سػالبة تبعػا النجذابػو منيػا أك نفػكره 

 1عنيا، فيك بذلؾ يؤكد البيئة الخارجية

كبمعنػى آخػر يمكػػف أف نقػكؿ أف االتجػاه ىػػك حالػة عقميػػة نفسػية ليػا خصػػائص كمقكمػات تميزىػػا 

قمية كالنفسػية األخػرل التػي يتناكليػا الفػرد فػي حياتػو كتفاعمػو مػع األفػراد اآلخػريف. عف الحاالت الع

الخارجيػػػػة، أك ينحػػػك عػػػػف مكاقػػػؼ كعناصػػػرالبيئة  كىػػػذه الحالػػػة تػػػػدفع بػػػالفرد إلػػػى أف ينحػػػػك إلػػػى

كتكضيحا لذلؾ فاف ىذه الحالػة العقميػة النفسػية أك االتجػاه يصػبح اإلطػار المسػبؽ الػذم يسػتخدمو 

دار أحكامػػو كتقييمػػو بالنسػػبة لمػػػا يتعامػػؿ معػػو مػػف مكاقػػؼ، فيػػي حالػػة )مػػػع( أك الفػػرد فػػي إصػػ

  2)ضد(.

 كيقكؿ "نيككمب" إف مفيكـ االتجاه يقكـ عمى عنصريف أساسييف:

أكليمػػا: أف االتجػػاه يجػػب أف يمثػػؿ قنطػػرة إدراكيػػة معرفيػػة بػػيف حالػػة الفػػرد النفسػػية كبػػيف سػػمككو  

 كتعاممو مع عناصر البيئة.

أنػو بنػاءا عمػى النقطػة األكلػى يجػػب أف نفيػـ االتجػاه كنتعػرؼ عميػو مػف خػالؿ األنمػػاط كثانييمػا: 

 السمككية لألفراد.

                             
  .  244:ـ، ص1954دار الفكر العربي،  :ب ط، القاىرة .عمم النفس االجتماعي: فؤاد البيي السيد -1
 .   358:، صـ1992  دار الفكر العربي، :ةالقاىر  ، ب ط،القياس النفسي بين النظرية والتطبيقسعد عبد الرحمف:  -2
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كبػػذلؾ يػػرل نيككمػػب أف االتجػػػاه ىػػك تنظػػيـ خػػاص لمعمميػػػات السػػيككلكجية كىػػذا التنظػػػيـ 

يمكػف االسػػتدالؿ عميػو مػػف سػمكؾ الفػػرد كذلػؾ بالنسػػبة لمػدركات نكعيػػة فػي بيئتػػو الخارجيػة، كىػػذا 

 .1التنظيـ كذلؾ إنما ىك حصيمة الخبرة السابقة لإلنساف

كمف ىنا يمكف القكؿ بأف االتجاىات ىي حصيمة تفاعؿ مػع المثيػرات المتنكعػة التػي تػنجـ 

  2عف البيئة بأنماطيا كنماذجيا الثقافية كالحضارية المكركثة عف األجياؿ السابقة

 مميػػػات االنفعاليػػػة، كاإلدراكيػػػةكزمػػػالؤه االتجػػػاه بأنػػػو عػػػدد مػػػف الع krechكيعػػػرؼ كػػػرتش 

 3كأصبحت تحدد استجابة الفرد لجانب مف جكانب بيئتوالمعرفية، انتظمت في صكرة دائمة 

كاتجاىػػات الشػػخص عمػػى حػػد تعبيػػر "تكمػػاس" فػػي لحظػػة مػػا ىػػي حصػػيمة مزاجػػو كنػػكع 

 المفػاىيـ التػػي يفرضػػيا عميػػو مجتمعػو، كالصػػكرة التػػي يػػدرؾ بيػػا شػتى المكاقػػؼ فػػي ضػػكء خبراتػػو

 . 4كتفكيره

                             
   .359:، صمرجع نفسو.الالقياس النفسي بين النظرية والتطبيقسعد عبد الرحمف،-1
 .  360:، صرجع نفسوالم -2
 
 .تغيير االتجاىات نحو مينـة التمـريض لـدى عينـة مـن الشـباب السـعودي مـن خـالل برنـامج إرشـاديحسيف حميد الثقفي:  3-

 .  10:، صـ 2006، األمنية، قسـ العمـك االجتماعية جامعة نايؼ العربية لمعمـك :السعكدية رسالة ماجستير غير منشكرة،
 
قـراءات فـي عمـم الـنفس االجتمـاعي فـي - االتجاىات النفسية لمشـباب نحـو مركـز المـراةلكيس مميكػة: كامؿ إبراىيـ حافظ ك  -4

  .  265:، صـ 1965،الدار القكمية لمطباعة كالنشر،  القاىرة: .ب ط،البالد العربية
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كيؤكػد غنػػيـ فػػي تعريفػو بػػأف اإلتجػػاه"مفيكـ يكجػده اإلنسػػاف ليصػػؼ بػو تػػرابط اإلسػػتجابات 

 . 1المتطكرة لمفرد إزاء مشكمة أك مكضكع معيف

كيؤكػػػد سػػػكيؼ فػػػي تعريفػػػو لإلتجػػػاه بأنو"الحالػػػة الكجدانيػػػة القائمػػػة كراء رأم الشػػػخص أك 

ليػذا المكضػكع أك قبكلػو كدرجػة ىػذا الػرفض اعتقاده فيما يتعمػؽ بمكضػكع معػيف،مف حيػث رفضػو 

 .2أك القبكؿ

كيعػرؼ مصػطفى االتجػاه بأنػو حالػة مػػف حػاالت االسػتعداد كالتأىػب الفعمػي اسػتجابة الفػػرد 

   .3لجميع المكضكعات كالمكاقؼ التي تستثير ىذه االستجابة

أمػػػا راجػػػػح فقػػػد عرفػػػػو بأنػػػو "اسػػػػتعداد كجػػػداني مكتسػػػػب ثابػػػت نسػػػػبيا يميػػػؿ بػػػػالفرد إلػػػػى 

 . 4ضكعات معينة فيجعمو يقبؿ كيحبذىا أك يرحب بيا كيحبيا، أك يميؿ عنيا كيكرىيا"مك 

أمػػا إبػػراىيـ كدسػػكقي فيعرفػػاف االتجػػاه بأنػػو المكقػػؼ الػػذم يتخػػذه الفػػرد أك االسػػتجابة التػػي 

يبدييا إزاء شيء معيف أك حدث معػيف أك قضػية معينػة إمػا بػالقبكؿ أك الػرفض كالمعارضػة نتيجػة 

                             
 .322:ـ،ص1973، :دار النيضة العربيةالقاىرة  ب ط،.سيكولوجية الشخصيةغنيـ سيد احمد محمد، 1
 .54:،صـ2975،المصرية،  مكتبة االنجمك: القاىرة .مقدمة لعمم النفس االجتماعيى سكيؼ:مصطف 2
   .329:، صـ 1966  مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة: ،2ط .مقدمة لعمم النفس االجتماعيمصطفى سكيؼ:  -3
    .113:،  صـ1976  المكتب المصرم الحديث،: القاىرة .أصول عمم النفسراجح أحمد عزت:  -4
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عينة تتعمؽ بذلؾ الشيء أك الحدث أك القضػية، كيتميػز االتجػاه بأنػو مكتسػب كثابػت مركره بخبرة م

 نسبيا.

 

 

كيعرفو عاقػؿ عمػى أنػو نزعػة اإلنسػاف لالسػتجابة إلػى حػادث معػيف أك فكػرة معينػة بطريقػة 

   .1محددة سمفا، كاالتجاىات قد تككف ايجابية أك سمبية

نفسػػي أك تييػػؤ عقمػػي عصػػبي مػػتعمـ  كيعرفػػو حامػػد الزىػػراف عمػػى أنػػو عبػػارة عػػف اسػػتعداد

لالسػػتجابة المكجبػػػة أك السػػػالبة نحػػك أشػػػخاص أك أشػػػياء أك مكضػػكعات أك مكاقػػػؼ أكرمػػػكز فػػػي 

 .2البيئة التي تستثير ىذه االستجابة

كينظر زيػف العابػديف إلػى االتجػاه باعتبػاره مفيػكـ أك تكػكيف فرضػي يشػير إلػى تكجػو ثابػت 

لفػػرد كمعارفػػػو كاسػػتعداده لمقيػػػاـ بأعمػػاؿ معينػػػةنحك أم أك تنظػػيـ مسػػتقر إلػػػى حػػد مػػػا، لمشػػاعر ا

مكضػػكع مػػف مكضػػكعات التفكيػػر، عينيػػة كانػػت أك مجػػردة، كيتمثػػؿ فػػي درجػػات مػػف القبػػكؿ أك 

      .3الرفض ليذا المكضكع، يمكف التعبير عنو لفظيا أك أدائيا

أك سػػمبي تجػػاه كتقػػكؿ أنسػػتازم أف  االتجػػاه كثيػػرا مػػا يعػػرؼ بأنػػو ميػػؿ لالسػػتجابة بشػػكؿ ايجػػابي 

 .مجمكعة خاصة مف المثيرات

                             
     .18:، ص1977، بيركت: دار العمـ لممالييف، 2ط .معجم عمم النفسعاقؿ فاخر:  -1
      .136:، صـ1984عالـ الكتب،  القاىرة: ، ب ط،عمم النفس االجتماعيحامد عبد السالـ زىراف:  -2
    .91:، صـ1993 ، مطابع زمـز :ةالقاىر  ،. ب طعمم النفس االجتماعي أسسو تطبيقوزيف العابديف دركيش:  -3
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 أف االتجاه ليس إال سمككا اجتماعيا مكتسبا كمعدال   Campbellبينما يرل كامبؿ 

نتيجػػػة لمجمكعػػػة مػػػف الخبػػػرات التػػػي يمػػػر بيػػػا الفػػػرد كالتػػػي تكجػػػو سػػػمككو فػػػي المكاقػػػؼ 

   1المختمفة

رابط الرصػػػيف السػػػتجاباتو كمػػػا يػػػرل كامبػػػؿ أيضػػػا أف االتجػػػاه االجتمػػػاعي لفػػػرد مػػػا ىػػػك التػػػ     

بالنسػػبة لمجمكعػػة مػػف المشػػكالت االجتماعيػػة. كيتماشػػى "بػػريف" مػػع ىػػذا التعريػػؼ السػػابؽ فيحػػدد 

االتجػػاه عمػػى أسػػاس أنػػػو المفيػػكـ الػػذم يعبػػػر عػػف محصػػمة اسػػػتجابات الفػػرد نحػػك مكضػػػكع ذم 

  .2صبغة اجتماعية، كذلؾ مف حيث مدل تأييد الفرد ليذا المكضكع أك معارضتو لو

يعػػرؼ كحيػػػد االتجػػاه بأنػػػو أسػػمكب مػػػنظـ منسػػؽ فػػػي التفكيػػر كالشػػػعكر كرد الفعػػؿ تجػػػاه ك 

   .3الناس كالجماعات كالقضايا االجتماعية أك أم حدث في البيئة

كىنػػاؾ مجمكعػػة مػػف البػػاحثيف اسػػتخدمت مخططػػا ثالثيػػا لالتجػػاه باعتبػػاره مكػػكف معرفػػي 

 كشػػيكعا اليػػػكـ. كمػػف أعضػػػاء ىػػػذه ككجػػداني كسػػػمككي، كىػػذا المنظػػػكر لالتجاىػػات أكثرىػػػا قبػػػكال

                             
ـــة والديموترافيــة لمســتوى االتجاىـــات البيئيــةصػػالح بػػف محمػػد الصػػغير:  -1 دراســـة  -بعـــض المحــددات االجتماعيــة والثقافي

  . 258:مرجع سابؽ، ص .تحميمية مطبقة عمى طمبة جامعة الممك سعود بالرياض
  .    91:، صـ 1988، ، المدينة المنكرة: مكتبة إبراىيـ الحمبي2:ط .تصرفات سموكيةصبحي سيد:  -2
 .  184:، صـ2003األردف: الكرؾ، مركز يزيد لمخدمات الطالبية،  .عمم النفس االجتماعيالمجاميد شاكر:   -3
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المجمكعػػة "باكمػػاف"، حيػػػث اعتبػػر االتجػػػاه بمثابػػة تنظيمػػات معينػػػة لمشػػاعر فػػػرد مػػا أك أفكػػػاره، 

   .1كاستعداده إلصدار فعؿ ما نحك جانب مف جكانب بيئتو

كقػد أكػػد ضػػمف ىػػذا السػياؽ الػػذم يحػػدد مػػف خاللػػو مككنػات اإلتجػػاه العديػػد مػػف البػػاحثيف 

ػػػػػؿ أدـ الت ػػػػػاه كتعريػػػػػػؼ )البػػػػػػكرتحيػػػػػػث حمػ ػػػػػف اإلتجػػ ػػػػػائعة عػ ػػػػػات الشػ ػػػػػريف   allport-عريفػػ ،جػػ

 ككامبؿ(كغيرىـ كاستخمص الخصائص األساسية ليذا المفيكـ بشكؿ تفصيمي عمى النحك التالي:

"اإلتجػػاه تكػػكيف افتراضػػي أك متغيػػر كسػػيط تعبػػر عنػػو مجمكعػػة مػػف اإلسػػتجابات المتسػػقة 

-تربػػكم-الػػرفض إزاء مكضػػكع نفسػػي اجتمػػاعي فيمػػا بينيا،سػػكاء فػػي اتجػػاه القبػػكؿ أك فػػي اتجػػاه

جػدلي معػػيف كعمػػى ذلػؾ يظيػػر اثػػر اإلتجػػاه فػي المكاقػػؼ التػػي تتطمػػب مػف الفػػرد تحديػػد اختياراتػػو 

الشخصػػػػية أك اإلجتماعيػػػػػة أك الثقافيػػػػػة معبػػػػػرا بػػػػػذلؾ عػػػػػف جمػػػػػاع خبرتػػػػػو الكجدانيػػػػػة كالمعرفيػػػػػة 

 .2كالنزكعية

تجػاه يتفػؽ حكلػو العديػد مػف البػاحثيف كفي نفس الصدد أعدت المخزكمي تعريفػا لمفيػكـ اإل

أمثاؿ)تريندس،فريدماف،كابنيايـ(كالذم اعتبػره بأنو"حصػيمة إدراؾ كشػعكر الفػرد نحػك مكضػكع معػيف 

 .3مما يدفعو ألف يسمؾ سمككا إيجابيا أك سمبيا"

 يتضح مف خالؿ استعراض  ىذه التعريفات كالمفاىيـ الخاصة باالتجاه أنيا ترجع 

                             
ـــــــــةمحمػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف عميثػػػػػػػػة األحمػػػػػػػػػدم:  -1 ـــــــــديل االتجاىـــــــــات نحـــــــــو البيئ ـــــــــي تع ـــــــــنفس ف ـــــــــم ال  ، متػػػػػػػػػاح عمػػػػػػػػػى: دور عم

http://www.docs.ksu.sa/doc/articles10   
 .10:ـ،ص1981،الككيت،4:مجمة العمـك االجتماعية،ط.مفيوم االتجاه في العموم النفسية واالجتماعيةة،ادـ محمد سالم- 2
مجمة رسالة .سموك واتجاه طمبة كمية الشريعة بجامعة التاسع من أيمول بأزمير نحو المغة العربيةالمخزكمي أمؿ عمي، 3

 .64:ـ،ص1989،الرياض،31الخميج العربي،العدد
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تيجة لمتػراكـ المعرفػي متمػثال بػالخبرات كالمعمكمػات كالمكاقػؼ التػي يتعػرض تككيف اإلتجاه ن

ليا الفرد كالتي بدكرىا تؤدم إلى خمؽ مكقؼ ثابػت نسػبيا،إما أف يكػكف إيجابيػا أك سػمبيا أك حياديػا 

 متمثال باستجابة نحك أك ضد أك محايد لذلؾ المكقؼ.

ط الفػرد كليسػت عبػارة عػف أم أف اإلتجاىات ضمف العرض السػابؽ ىػي مكتسػبة مػف محػي

(فػػػي تعريفػػػو allport1935ميكانيزمػػات داخمية)إسػػػتعداد عقمػػػي عصػػػبي(كما ذىػػػب إليػػػو البػػػكرت)

لإلتجاه:"بأنػػو حالػػة مػػف اإلسػػػتعداد العقمػػي كالعصػػبي،تنظـ خػػالؿ خبػػػرة الشػػخص كتمػػارس تػػػأثيرا 

بطػػػة بيػػػذه تكجيييػػػا أكديناميكيػػػا عمػػػى اسػػػتجابة الفػػػرد نحػػػك جميػػػع المكضػػػكعات أك المكاقػػػؼ المرت

 اإلستجابة".

إف ىػذا التعريػػؼ يقكدنػػا إلػى رأم أخػػر يخػػالؼ اآلراء السػابقة،حيث يؤكػػد أف اإلتجػػاه يتػػأثر 

 بعكامؿ كراثية متمثمة باإلستعدادات كأخرل بيئية.

الػػػػى أف مػػػػف البػػػػديييات العامػػػػة فػػػػي عمػػػػـ الػػػػنفس أف أم بنػػػػاء cattellكقػػػػد أشػػػػار كاتػػػػؿ

ػpsychological structureنفسػػػػي ػ ػ كعكامػػػػػؿ genetical factorsؿ فطريػػػػػة تحػػػػػدد عكامػ

.فاإلتجاىػػػات كمػػػا يعتبرىػػػا ركزنبػػػرج ىػػػي بنػػػاء نفسػػػي،كالبناء environmental factorsبيئيػػػة
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النفسػي ىػك مجمكعػة مػف العالقػات العاطفيػة بػيف المككنػات،األمر الػذم يػؤدم إلػى تغيػر فػي أحػد 

 .1المككنات نتيجة تغير مككف اخر

 

كجػػداني ىػك أحػػد العناصػر المككنػػة لبنػاء االتجػػاه فػإف مػػف كبمػا أف المكػػكف اإلنفعػالي أك ال

الممكػػف أف يتػػأثر ىػػذا المكػػكف كمػػا يمكػػف اسػػتداللو ممػػا سػػبؽ ذكػػره باالسػػتعداد الفطػػرم كالعكامػػؿ 

البيئيػػػػة التػػػػي يتػػػػأثر بيػػػػا.الف االنفعػػػػاالت أك)الكجػػػػدانات(ىي حػػػػاالت داخميػػػػة تتصػػػػؼ بجكانػػػػب 

حساسات)مشػاعر(،كردكد أفعػاؿ فسػيكلكجية كسػػمكؾ تعبيػرم معػيف كاسػتجابة نحػػك  معرفية)بيئية(،كا 

.فػػػػأم تغيػػػػر يحػػػػدث فػػػػي الجكانػػػػب 2أك ضػػػد،كما يكاجيػػػػو الفػػػػرد مػػػػف مكاقػػػػؼ اجتماعيػػػػة مختمفػػػة

المعرفيػػػة)المككف المعرفػػػي(يمكف أف يػػػؤدم إلػػػى التغيػػػر فػػػي المكػػػكف اإلنفعالي)الكجػػػداني(كبالتالي 

 أثر بالجكانب المعرفية البيئية.يؤدم إلى استجابة تختمؼ شدتيا عما كانت تتصؼ بيا قبؿ الت

 كبعد ىذا العرض عف مفيكـ االتجاه،يمكف تحديد معناه في ىذه الدراسة بانو:

يقيسو المقياس المستخدـ في ىذه الدراسػة لقيػاس اتجاىػات الطمبػة المعممػيف نحػك مينػة التعمػيـ مػف 

 حيث القبكؿ أك الرفض ،اإليجاب أك السمب في األبعاد الخمسة التالية:

 لنظرة الشخصية نحك مينة التعميـ.ا-

 مشكالت مينة التعميـ.-

                             
 .12:ـ،ص1972عبد الحميد صفكت،ب ط، :ترجمة.عمم النفس االجتماعي التجريبي،انسكك كسككبمر 1
 .48:ـ،ص1980دار المريخ، ،:الرياض  سيد الطكاب كمحمكد عمر،ب ط ،:جمة .تر مدخل إلى عمم النفسلندا، ؼدافيد ك  2
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 رغبتو نحك مينة  التعميـ.-

 نظرة المجتمع إلى المينة.-

 النظرة السمبية لمينة التعميـ.-

 

 أنواع االتجاىات: :2

تعػػددت أنػػكاع االتجاىػػات كتصػػنيفيا بعػػدد مػػػف المعػػايير التػػي اتخػػذت أساسػػا لمتصػػػنيؼ، 

لعمكميتيػا إلػى: اتجاىػات عامػة كاتجاىػات نكعيػة، كتبعػا لألفػراد إلػى  حيث تنقسـ االتجاىػات تبعػا

جماعية كفردية كتبعا لكضكحيا إلى سرية كعمنيػة، كتبعػا لشػدتيا إلػى قكيػة كضػعيفة كتبعػا ليػدفيا 

    .إلى مكجبة كسالبة

 _ االتجاىات العامة والنوعية: 2-1

التػػي تنصػب عمػى النػػكاحي  عمػى الػرغـ مػف إنكػػار بعػض العممػاء كجػػكد االتجاىػات العامػة

الذاتية، فاف األبحاث التجريبية تػدؿ داللػة كاضػحة كصػريحة عمػى كجػكد االتجاىػات العامػة، كمػف 

القػكمي، بدراسػة تجريبيػة لمتعصػب   " حيػث قػاـ  E.L.hartleyأىػـ ىػذه التجػارب تجربػة "ىػارتمي

ممػا يػنـ عػػف كقػد كجػد الباحػث أف ىنػاؾ جماعػات تتعصػػب لكػؿ شػيء إلػى درجػة مػػا ىػك خيػالي 

 1.اتجاىات متناىية في عمكميتيا

                             
 .251:مرجع سابؽ، ص .عمم النفس االجتماعيفؤاد البيي السيد:  -1
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" كضػػكح كجػػػالء تقسػػيـ االتجاىػػػات إلػػى عامػػػة H.Cantrilكمػػا أثبتػػػت تجػػارب "كانتريػػػؿ 

 لعامة فأكثر ثبكتا كاستقرارا مف النكعية، كأما النكعية فتسمؾ مسمكا يخضع ا افأمكنكعية، 

لعامػػة كتشػػتؽ دكافعيػػا فػي جػػكىره إلطػػار االتجاىػػات العامػػة، كبػػذلؾ تعتمػػد النكعيػػة عمػػى ا

   1.منيا

 

 _ االتجاىات الجماعية والفردية: 2-2

االتجاىػػات الجماعيػػة ىػػػي تمػػؾ االتجاىػػػات المشػػتركة بػػيف عػػػدد كبيػػر مػػػف النػػاس، بينمػػػا 

االتجاىات التي تميز فردا عف آخر تسػمى اتجاىػات فرديػة، فمػثال إعجػاب النػاس باألبطػاؿ اتجػاه 

    2.ؽ لو اتجاه فردمجماعي، بينما يعد إعجاب الشخص بصدي

كيمكف مالحظة االتجاىػات العامػة بػيف عػدد كبيػر مػف النػاس ليػـ اتجػاه ايجػابي نحػك نػكع 

معػيف مػػف األطعمػػة، كاتجػػاه أفػػراد المجتمػػع السػعكدم نحػػك تنػػاكؿ األرز)الكبسػػة(، ككػػذلؾ تالحػػظ 

   3.رة الكاحدةاالتجاىات الفردية في اختيار لكف معيف مف ألكاف المالبس لكؿ فرد مف أفراد األس

كاالتجاىػات الجماعيػة ىػي اتجاىػات مشػتركة بػيف جمػع مػف النػاس متفػؽ عمييػا مػف حيػػث 

   1.اليدؼ، أما االتجاىات التي يتميز بيا فرد عف اآلخر فيي اتجاىات فردية

                             
 .251:،ص .المرجع نفسو لنفس االجتماعيعمم افؤاد البيي السيد، 1
     .178:ـ، ص1992،  ف العربيدار البيا :جدة ،3:ط .مبادئ عمم النفسحمزة مختار،  -2
، ـ1995مكتبػػة الفػػالح لمنشػػر كالتكزيػػع،  :الككيػػت .ب ط،عمــم الــنفس االجتمــاعي والحيــاة المعاصــرةأحمػػد محمػػد الكنػػدرم:  -3

   .324:ص
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 _ االتجاىات العمنية والسرية: 2-3

ليكميػة دكف حػرج اتػو ااالتجاه المعمف ىك االتجاه الذم يسمؾ الفرد بمقتضػاه فػي مكاقػؼ حي

 ا االتجاه غالبا متكافؽ مع معايير الجماعة كمتكسط الشدة حيث ال تكجد أك تحفظ، كىذ

 

 

ضغكط اجتماعية تحاكؿ إيقافو أك كبتو، كاالتجاه المعمػف نالحػظ أنػو يػرتبط بمػا لػدل الفػرد 

 مف معتقدات أك قيـ سائدة في مجتمعو حيث ال يجد حرجا في إعالنيا.   

لسرم فيك االتجاه الذم يحاكؿ الفرد إخفػاءه فػي قػرارة نفسػو كيميػؿ أحيانػا إلػى أما االتجاه ا

إنكػػاره، كىػػذا االتجػػػاه غالبػػا ال يكػػػكف متكافقػػا مػػػع معػػايير الجماعػػػة، كيكػػكف عػػػالي الشػػدة نتيجػػػة 

 . 2المقاكمة كالممانعة كالقمع الذم يكاجيو مف القكل الضاغطة في الجماعة

 

ي المجتمػع الشػرقي)المحافظ( ال يسػتطيع أف يخػرج إلػى كمثاؿ ذلؾ أننا نجد أف الشخص فػ

الشػارع كىػك يرتدم)الشػكرت( السػركاؿ القصػػير ألنػو سػكؼ يكػكف مكضػػع نقػد النػاس كتحقيػرىـ لػػو 

 رارة نفسو أف يرتدم ىذا المباس مف باب الحرية الشخصية.قرغـ أنو يرغب في 

 _ االتجاىات القوية والضعيفة:2-4

                                                                                           
  .  114:دراسات المسمميف، )بدكف تاريخ(، ص .ب ط،في عمم النفس االجتماعيمقدمة عامر أحمد محمد:  -1
   .258:مرجع سابؽ، ص .عمم النفس االجتماعيالسيد فؤاد البيي كعبد الرحمف سعد:  -2
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ػ حيث ث الشػػدة إلػػى اتجاىػػات قكيػػة، كاتجاىػػات ضػػعيفة،حيػػث تنقسػػـ االتجاىػػات مػػف حيػ

 .1يظير االتجاه القكم في مكاقؼ الفرد تجاه ىدؼ معيف

 

 

 

كيبػػدك االتجػػاه القػػكم فػػي مكقػػؼ الفػػرد مػػف ىػػدؼ االتجػػاه مكقفػػا حػػادا، ال رفػػؽ فيػػو كال  

 ىػكادة، كيبػدك االتجػػاه الضػعيؼ فػػي مكقػؼ الفػػرد مػف ىػدؼ االتجػػاه مكقفػا ضػػعيفا رخػكا، خانعػػا،

   2.مستسمما، ال يستطيع مقاكمة كال احتماال

بعنػػكاف "شػػدة  ـ1946" فػػي بحثػػو الػػذم نشػػره سػػنة H.CANTRILىػػذا، كيػػذىب"كانتريؿ 

االتجػػػاه" إلػػػى أف قػػػكة الجماعػػػة الصػػػغيرة التػػػي يسػػػيطر عمييػػػا اتجػػػاه شػػػديد حػػػاد، أبمػػػ  أثػػػرا فػػػي 

 3.االتجاهديناميكية المجتمع مف الجماعة الكبيرة التي ال يسيطر عمييا نفس 

كبذلؾ تختمؼ القكة في االتجاه عف االيجابيػة حيػث تػرتبط قػكة االتجػاه بشػدة االتجػاه ذاتػو، 

فػػبعض االتجاىػػػات تكتسػػب شػػػدتيا مػػػف قػػكة مكضػػػكعيا كشػػدة تػػػأثير اإليحػػػاء الػػذم تكتسػػػب بػػػو 

االتجاىػات القكيػة فقػد يكتسػب االتجػاه تحػت تػػأثير اإليحػاء  مػف شػخص أك كسػائؿ اإلعػالـ، أمػػا 

اىػػات الضػػعيفة فتكتسػػب تحػػت تػػأثير ضػػعيؼ مػػف كسػػائؿ اإلعػػالـ أك األشػػخاص كمػػا أنيػػا االتج

                             
 .179:،ص.مرجع سابؽمبادئ عمم النفسحمزة مختار، 1
  .  252:مرجع سابؽ، ص .عمم النفس االجتماعيفؤاد البيي السيد:  -2
 .      253:، ص المرجع نفسوؤاد البيي السيد،ف-3
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اتجاىػػػات مػػػػف السػػػػيؿ أف يتخمػػػػى عنيػػػا الفػػػػرد نظػػػػرا لضػػػػعؼ شػػػدتيا كمػػػػا أنيػػػػا تكتسػػػػب حػػػػكؿ 

         .مكضكعات أك مكاقؼ بيئية ثانكية كقيمتيا ضعيفة لدل األفراد

 _ االتجاىات الموجبة والسالبة: 2-5

كجبػػة ىػػي تمػػؾ التػػي تنحػػك بػػالفرد نحػػك شػػيء مػػا، كالحػػب كاالحتػػراـ، أمػػػا االتجاىػػات الم

 االتجاىات السالبة فيي التي تجنح بالفرد بعيدا عف شيء ما، كالرفض أك الكره، كبالتالي 

 

يصبح كؿ اتجاه يؤدم إلى ىدفو الصحيح ىك اتجاه ايجابي، ككؿ اتجػاه يجػنح بػالفرد عػف 

   1.ىدفو الصحيح ىك اتجاه سمبي

      ونات االتجاىاتمك:3

أنيى عمماء النفس االجتماعي تحميميـ لالتجاىػات بأنيػا بنػاء تنظيمػي يتكػكف مػف ثالثػة عناصػر  

ىي: المككف المعرفػي كالمكػكف الكجػداني كالمكػكف السػمككي، كىػك مػا تكصػؿ إليػو "شػريغمي" كذلػؾ 

                                                                                                                                                                                                       2النفس االجتماعي.باالستفادة مف تاريخ مفيكـ االتجاىات كعمـ 

 cognitive component   المكون الفكري"المعرفي"-3-1

                             
  .113:مرجع سابؽ، ص .مقدمة في عمم النفس االجتماعيعامر أحمد محمد:  -1
مجمػة العمػـك .بناء مقياس اتجاىـات نحـو الكيميـاء لطمبـة الصـفين الحـادي عشـر والثـاني عشـرتغريد عبد الرحمف حجازم:   -2

 .                          77:، صـ2008لبحريف: جامعة البحريف، كمية التربية، ، ا1، العدد9التربكية كالنفسية، المجمد
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ر معمكمػػات كخبػػرة كثقافػػػة لػػدل الفػػرد تسػػػاعده عمػػى تكػػكيف معػػػارؼ كىػػك مػػا يتعمػػؽ بتػػػكف

تجػػػػاه الشػػػػيء أك الحػػػػدث، كتكػػػػكف تمػػػػؾ المعتقػػػػدات مػػػػف األفكػػػػار كالمعرفػػػػة  كمعتقػػػػدات يتبناىػػػػا

 1.كالمشاىدات كالتفسير المنطقي لمعالقات بينيا

كعميػػػو فػػػالمككف المعرفػػػي ىػػػك عبػػػارة عػػػف المعمكمػػػات كالخبػػػرات كالمعػػػارؼ التػػػي تتصػػػؿ 

 ع االتجاه كالتي انتقمت إلى الفرد عف طريؽ التمقيف أك عف طريؽ الممارسة المباشرة بمكضك 

 

 

 

 .2باإلضافة إلى رصيد القناعات كالتكقعات

يتضػػػمف األفكػػػار كالمعمكمػػػات كالخبػػػرات كالمكاقػػػؼ التػػػي يتعػػػرض ليػػػا  فػػالمككف المعرفػػػي 

ة التعمػيـ كالتػي بػدكرىا تػؤدم الطالب خالؿ دراستو في الكمية كالتي تؤثر في كجيػة نظػره نحػك مينػ

(كالػػػػذم يسػػػػتند عمػػػى تمػػػػؾ العمميػػػػة اإلدراكيػػػػة affectiveإلػػػى تكػػػػكيف المركػػػػب الكجػػػداني)العاطفي

أك العاطفيػػة التػػػي تسػػػاعد كتحػػدد نػػػكع تعمػػػؽ feelingالمعرفيػػة،كىك يشػػػير إلػػى النػػػكاحي الشػػػعكرية

 الطالب بمينة التعميـ أم أنيا تتضمف تقديما لألفضمية. 

 

                             
  .    225:، صـ1995، اإلسكندرية: مركز التنمية اإلدارية، :5، طالسموك التنظيمي_مدخل بناء المياراتماىر أحمد:  -1
 .253:،صسابؽ .مرجعرؤية معاصرة-عمم النفس االجتماعيفؤاد البيي السيد كعبد الرحمف سعد، 2
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نػػكع العالقػػة بػػيف المركػػب المعرفػػي كالكجػػداني عالقػػة سػػببية،أم fachonفيجحيػػث يعتبػػرف

أنػو مػف غيػر الممكػف الفصػؿ بينيمػا فػي أم نشػاط،فاألمر الميػـ ىػك أف يكجػد مكػكف معرفػي لكػػؿ 

1جانب معرفي
 

كعمػى ىػذا األسػػاس فػإف النػكاتج المعرفيػػة كالكجدانيػة لمعمميػة التربكيػػة التعميميػة تتفاعػؿ إلػػى 

فصػػميا عػػف بعضػػيا.فالعالقة كثيقػػة بػػيف البعديف:كفايػػة الطالػػب المعرفية،ككفايتػػو  درجػػة ال يمكػػف

 االنفعالية،كالتي يعتبرىا البعض ىي األساس الذم تبنى عميو سائر الكفايات 

 

 

 2كتؤثر عمييا

لالتجاه.حيػػػث  ةالكجػػداني مػػف أكثػػر المككنػػات أىميػػة بالنسػػب فكلكػػف يمكػػف اعتبػػار المكػػك 

التجاىػات ذات المككنػات العاطفيػة القكيػة تػؤدم إلػى أنمػاط سػمككية معينػػة تشػير الػدالئؿ إلػى أف ا

 بغض النظر عف كضكح ىذه االتجاىات أك صدقيا مف الكجية المعرفية.

 Affective Component المكون العاطفي"الوجداني"-3-2

                             
االتجاه نحو مينة التدريس وعالقتو ببعض المتغيرات الدراسية)األكاديمية(لدى طالب كمية ميدم احمد الطاىر، 1

 .31:،صـ1991،ؾ سعكد،المممكة العربية السعكديةجامعة المم:الرياض  رسالة ماجستير،.التربية
 يىيمأنحو مينة التدريس والبرنامج الت اسة في اتجاىاتيمدر -االبتدائية ةمعممو المرحممصطفى سكيؼ،كاحمد بدرية كماؿ، 2

 .124:ـ،ص1989عمـ النفس،القاىرة،.الحالي
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مثيػػر ك  مكضػػكع يتضػػح ىػػذا المكػػكف مػػف خػػالؿ مشػػاعر الحػػب كالكراىيػػة التػػي يبػػدييا الفػػرد نحػػك

عػيف يشػػده نحػػك مكضػػكع االتجػػاه، كيكػػكف ىػػذا المثيػػر بتككينػػو العػػاطفي كبالتػػالي فحػػب اإلنسػػاف م

نػو ا كرىػو لمكضػكع معػيف كنفػكره منػو فإلمكضكع معيف يدفعو إلى االتجاه نحكه بشػكؿ ايجػابي، أمػ

يدفعػػو بشػػكؿ سػػمبي نحػػك ىػػذا المكضػػكع. كىػػذا الجانػػب يتمثػػؿ فػػي النػػكاحي العاطفيػػة كاالنفعاليػػة 

فشػػعكر الفػػرد_مثال_ نحػػك العػػادات كالتقاليػػد  طػػة باألشػػياء كاالتجاىػػات كاألحػػداث المختمفػػة،المرتب

   1.إما شعكرا ايجابيا أك سمبيا حيث يتمثؿ في حب العادات كالتقاليد أك كراىيتيا

    

 

 

كعميػػػو فػػػالمككف الكجػػػداني لالتجػػػاه يتػػػألؼ مػػػف تقكيمػػػات الفرد)مشػػػاعره، اسػػػتجاباتو العاطفيػػػة(   

ة أك السػػمبية نحػػك شػػيء مػػا أك شػػخص مػػا. فمػػثال حػػب الفػػرد لمطبيعػػة ككصػػفو لمشػػاعره االيجابيػػ

   2.االيجابية نحكىا يعد المككف الكجداني التجاىو نحكىا

  Behavioral  component المكون السموكي-3-3

                             
  .  297:مرجع سابؽ، ص .عمم النفس االجتماعي والحياة المعاصرةالكندرم أحمد محمد:  -1
 ح عمػػػػػى:، متػػػػػامرجػػػػػع سػػػػػابؽ، دور عمـــــم الـــــنفس فـــــي تعـــــديل االتجاىـــــات نحـــــو البيئـــــةمحمػػػػد بػػػػػف عميثػػػػػة األحمػػػػػدم:  -2

http://www.docs.ksu.sa/doc/articles10 
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تػػؤدم االتجاىػػات دكرا أساسػػيا فػػي تكجيػػو سػػمكؾ اإلنسػػاف، حيػػث يعبػػر سػػمكؾ الفػػرد عػػف 

اتػػػو الشخصػػػية كعاطفتػػػو المصػػػاحبة ليػػػذه المعرفػػػة، كلػػػذلؾ يعتبػػػر الجانػػػػب رصػػػيد معرفتػػػو كخبر 

السػػمككي ىػػك المحصػػمة النيائيػػة لمترجمػػة العمميػػة لتفكيػػر اإلنسػػاف كانفعاالتػػو حػػكؿ مكضػػكع معػػيف 

   اإلنساف،فإما أف تدفعو إلى كبالتالي فاف االتجاىات ىي التطبيؽ العممي كالتعبير الفعمي لسمكؾ

مػا أف تدفعػو إلػى النفػكر مػف ىػذا القرب مف ىذا المكضك  ع عندما تككف ىذه االتجاىات ايجابيػة، كا 

  1.المكضكع عندما تككف االتجاىات سمبية

 

فػالمككف السػػمككي ىػك عبػػارة عػػف مجمكعػة التعبيػػرات كاالسػػتجابات الكاضػحة التػػي يقػػدميا 

 مؿ الفرد في مكقؼ ما بعد إدراكو كمعرفتو كانفعالو في ىذا المكقؼ. كذلؾ بعد تكا

 

 

جكانػب اإلدراؾ، باإلضػػافة إلػػى رصػيد الخبػػرة كالمعرفػػة التػػي تسػاعد عمػػى تكػػكيف االنفعػػاؿ 

   2.كتكجييو فيقكـ الفرد بتقديـ االستجابة التي تتناسب مع ىذا االنفعاؿ

كعميػػػو يشػػػير المكػػػكف السػػػمككي لالتجػػػاه إلػػػػى السػػػمككيات التػػػي يقػػػكـ بيػػػا الفػػػرد كتتعمػػػػؽ 

 1.الظاىر لمفرد المكجو نحك مكضكع االتجاه، ( بمكضكع االتجاه، فيشمؿ السمكؾ

                             
  .  297:مرجع سابؽ، ص .عمم النفس االجتماعي والحياة المعاصرة الكندرم أحمد محمد: -1
   .254:سابؽ، صمرجع  ،عمم النفس االجتماعي_رؤية معاصرةالسيد فؤاد البيي كعبد الرحمف سعد:  -2
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ف ىػذا الميػؿ السػمككي يتسػؽ       فالمككف السمككي ىك نزعة الطالب أك ميمػو إلػى مينػة التعمػيـ كا 

مع شعكر الطالب كانفعاالتو كمعارفو المتعمقػة بالمينػة كمػا تتضػمنو تمػؾ المعػارؼ عػف المشػكالت 

 إلى مستقبؿ المينة كغيرىا.المينية كاإلجتماعية كالمميزات كالنظرة 

أم أف ىػػذا المكػػكف يتضػػمف المػػركبيف المعرفػػػي كالكجػػداني،أك مػػف المحصػػمة الناتجػػة مػػػف 

سػػمبيا إزاء مينػػة التعميـ،ممػػا قػػد  التفاعػػؿ بػػيف المكػػكنيف بحيػػث يسػػمؾ الطالػػب سػػمككا إيجابيػػا أك

 يؤدم في النياية إلى الكصكؿ لدرجة مف ميؿ أك رغبة نحك المينة.

 

 

 

 

ؿ ىذا التقسيـ لممككنات الثالثة لمفيػكـ االتجػاه كمػا يقصػد منيػا،ال يمثػؿ مشػكمة فػي إف مث

حػد ذاتػػو،حيث يتفػػؽ عمييػػا أغمػػب العػامميف فػػي ميػػداف عمػػـ الػػنفس كعمػـ اإلجتمػػاع كمػػا تبػػيف مػػف 

 قبؿ،لكف الخالؼ ظير بيف العمماء نتيجة الختالؼ النظر إلى شكؿ كطبيعة العالقة بيف 

                                                                                           
ـــــديل االتجاىـــــات نحـــــو البيئـــــةمحمػػػػد بػػػػػف عميثػػػػػة األحمػػػػدم:   -1 ـــــنفس فـــــي تع  ، متػػػػػاح عمػػػػػى:مرجػػػػع سػػػػػابؽ، دور عمـــــم ال
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 1بعاد الثالثة مما أصبحت تعكس تكجيات نظرية متباينة إلى درجة كبيرة.ىذه المككنات أك األ

 خصائص االتجاىات-4

كمكضػػػكع -الطالػػب-_ال تتكػػكف االتجاىػػات مػػف فػػػراغ كلكنيػػا تتضػػمف دائمػػا عالقػػػة بػػيف الفػػرد1

 نحك مينة التعميـ.Objectاتجاه

كجػػكده مػػػف _اإلتجػػاه لػػػيس لػػو كجػػػكد مػػادم ممحػػػكظ بميػػك مجػػػرد تكػػكيف فرضػػػي يسػػتدؿ عمػػػى 1

السػػػمكؾ الػػػذم يعبػػػر عنػػػو بصػػػكر لفظيػػػة أك مكقفيػػػة،مثؿ اسػػػتجابات الفػػػرد لمعبػػػارات التػػػي تقػػػيس 

 اإلتجاه،أك مف خالؿ رد فعؿ لمكقؼ إسقاطي أك تكممة جممة كغيرىا.

_يتكػكف بنػاء االتجػاه مػف ثالثػة مككنات:المعرفي،الكجػداني كالسػمككي،كيالحظ بينيمػا حركػة أثػػر 5

 كمؤثر.

 .ةعاطفية بيف المككنات الثالث_تكجد خصائص 4

 

_يعتبرىا بعض الباحثيف مكتسبة كمتعممة كليسػت فطريػة ،بينمػا يعتبرىػا الػبعض اآلخػر اسػتعدادا 5

 فطريا إلى جانب ككنيا تعممية مكتسبة،كيحدد آخركف أنيا كراثية.

                             
عمـ النفس، :القاىرة  ب ط،.بناء االتجاىات النفسيةالمعارف والوجدان كمكونين أساسيين في معتز سيد عبد اهلل، 1
 .100-96:ـ،ص1990،
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يػػػة باسػػػتجابة الفػػػرد لػػػبعض المثيػػػرات اإلجتماع ؤ_إف اإلتجاىػػػات ذات قػػػكة تنبؤية،تسػػػمح بػػػالتنب6

 كالنفسية كالتربكية.

نما يمكػف أف 7 _يؤكػد ذكك النظػرة الكراثيػة لالتجػاه أنػو ثابت،بينمػا ال يػكافقيـ اآلخػركف فػي ثباتػو،كا 

 تتغير اإلتجاىات بشكؿ نسبي.

_يمكػػف اعتبػػاره مػػيال نحػػك مكضػػكع معػػيف أف ىنػػاؾ تػػداخال بينيمػػا بػػؿ كثيػػرا مػػا يعػػرؼ عممػػاء 8

 ه مكجب.النفس اإلجتماعي الميؿ عمى أنو اتجا

_تقع اإلتجاىات دائما بيف طرفيف متقابميف أحػدىما مكجػب كاآلخػر سػالب فػي حالػة القبػكؿ التػاـ 9

أك الرفض التاـ ،بينما يمكف معرفة تدرج الشػدة بػيف الطػرفيف بعػد اسػتخداـ أحػد المقػاييس المختمفػة 

 كمنيا مقياس ليكرت.

إذ تػرل أنػو فػي حػاالت bem   بػيـ_ىنػاؾ تػداخؿ بػيف اإلتجػاه كىػذا األخيػر كىػك ماذىػب إليػو 20

 1كثيرة يحدد سمكؾ الفرد اتجاىو كليس العكس

 

 

 _ تكوين االتجاىات: 5

 _ مراحل تكوين االتجاه: 5-1

                             
 .09:ـ،ص1990عمـ النفس، ،:القاىرة  .االتجاىات النفسية وكيفية تغييرىاالطكاب سيد محمكد، 1
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يتككف االتجاه عند الفرد كيتطكر مف خالؿ التفاعؿ المتبادؿ بيف ىػذا الفػرد كبيئتػو بكػؿ مػا 

كنػو سػالبا أك مكجبػا إنمػا ىػػك فييػا مػف خصػائص كمقكمػات. كتكػكيف االتجػاه بغػض النظػر عػف ك

 ىي:  1دليؿ عمى نشاط الفرد كتفاعمو مع البيئة، كيمر تككيف االتجاه بثالث مراحؿ

 _المرحمة اإلدراكية المعرفية: 5-1-1

فيػػذه المرحمػػة إدراكيػػة تنطػػكم عمػػى اتصػػاؿ الفػػرد اتصػػاال مباشػػرا بػػبعض عناصػػر البيئػػة 

ر االتجػػػاه فػػػي نشػػػأتو حػػػكؿ أشػػػياء ماديػػػة كالػػػدار الطبيعيػػػة كالبيئػػػة االجتماعيػػػة، كىكػػػذا قػػػد يتبمػػػك 

اليادئػة، كالمقعػػد المػػريح، كحػػكؿ نػكع خػػاص مػػف األفػػراد كػاإلخكة كاألصػػدقاء، كحػػكؿ نػػكع محػػدكد 

مػػػف الجماعػػػات، كاألسػػػرة كجماعػػػة النػػػادم كالجماعػػػة الداخميػػػة، كحػػػكؿ بعػػػض القػػػيـ االجتماعيػػػة 

 2.كالبطكلة كالشرؼ

 

رات التػي تحػيط بػو كيتعػرؼ عمييػا، كمػف ثػـ تتكػكف لديػو ففي ىذه المرحمة يدرؾ الفرد المثي

 الخبرات كالمعمكمات التي تصبح إطارا معرفيا ليذه المثيرات كالعناصر. 

 

 

 _ المرحمة التقييمية:5-1-2

                             
   .361:مرجع سابؽ، ص .القياس النفسي بين النظرية والتطبيقسعد عبد الرحمف:  -1
 .  246:مرجع سابؽ، ص .االجتماعي عمم النفسفؤاد البيي السيد:  -2
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كىي مرحمة يقكـ فييا الفرد بتقييـ حصيمة تفاعمو مع ىػذه المثيػرات كالعناصػر، كيسػتند فػي 

ار اإلدراكػػػي المعرفػػي بمػػا فيػػو مػػػف متغيػػرات مكضػػكعية مثػػػؿ عمميػػة التقيػػيـ ىػػذه إلػػػى ذلػػؾ اإلطػػ

خصػائص األشػػياء كمقكماتيػا، كمػػف متغيػرات ذاتيػػة تتعمػؽ بالجانػػب االجتمػاعي مػػف اإلدراؾ مثػػؿ 

صػػكرة الػػذات كأبعػػاد التطػػابؽ كالتشػػابو كالتمييػػز كىػػي جميعيػػا تعتمػػد عمػػى ذاتيػػة الفػػرد كأحاسيسػػو 

 1كمشاعره.

مػػك الميػػؿ نحػػك شػػيء مػػا فػػأم طعػػاـ قػػد يرضػػي الجػػائع ،لكػػف إذ تتميػػز المرحمػػة الثانيػػة بن

الفػػرد يميػػؿ إلػػى بعػػض أنػػكاع خاصػػة مػػف الطعاـ،كقػػد يميػػؿ أيضػػا إلػػى تنػػاكؿ طعامػػو فػػي مطعػػـ 

 خاص.

 _ المرحمة التقريرية:5-1-3

صدار الحكـ بالنسبة لعالقة الفػرد مػع عنصػر مػف عناصػر البيئػة، فػإذا كػاف  كىي مرحمة التقرير كا 

 جبا تككف االتجاه المكجب لدل الفرد، كالعكس صحيح.ذلؾ الحكـ مك 

الميػػؿ عمػػى اخػػتالؼ أنكاعػػو كدرجاتػػو يسػػتقر كيثبػػت عمػػى شػػيء مػػا، عنػػدما يتطػػكر إلػػى ذلػػؾ  

  2.اتجاه

 

 

                             
 .361:،ص.مرجع سابؽالقياس النفسي بين النظرية والتطبيقسعد عبد الرحمف، 1
 .246:مرجع سابؽ، ص .عمم النفس االجتماعيفؤاد البيي السيد:  -2
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 _ عوامل ومصادر تكوين االتجاىات:5-2

ىنػاؾ مجمكعػػة مػف العكامػػؿ كالمصػادر اليامػػة التػػي تمعػب دكرا أساسػػيا فػي اكتسػػاب الفػػرد   

 ت معينة كتدعيميا، كىي عمى النحك التالي: اتجاىا

 :وحدة الخبرة–5-2-1

يتكػػكف االتجػػاه النفسػػي فقػػط إذا تػػكفرت االنفعػػاالت عنػػػد الفػػرد بصػػكرة قكيػػة مػػؤثرة كفعالػػة نحػػػك 

 1مكضكع ما

الخبرات التػػي تيػػز كجػػداف الفػػرد كتشػػحنو بشػػحنة انفعاليػػة قكيػػة تكجػػو سػػمككو عمػػى نحػػك فػػ

كيالتيػػػا ممكثػػػة ثػػػـ أصػػػيب بالبميارسػػػيا كعػػػانى سػػػتحماـ فػػػي ميػػػاه معػػػيف، فػػػالفرد الػػػذم تعػػػكد اال

   2كمضاعفاتيا، يمكف أف يكتسب اتجاىا مضادا نحك االستحماـ في مثؿ ىذه المياه الممكثة.

 تكرار الخبرة:-5-2-2

فػإذا تكػػررت يجػب أف تتكػرر الخبػرة عمػى فتػرات زمنيػة متقاربػػة حتػى يمكػف تكػكيف االتجػاه 

 يء معيف فاف ىذا التكرار يعمؽ مف استجاباتو كيكامؿ بينيا استجابات الفرد إزاء ش

 

 

 

                             
 .246:،ص.مرجع سابؽرؤية معاصرة-عمم النفس االجتماعيالرحمف سعد، دفؤاد البيي السيد كعب 1
 ، متػػػػػاح عمػػػػػى:مرجػػػػػع سػػػػػابؽ .دور عمـــــم الـــــنفس فـــــي تعـــــديل االتجاىـــــات نحـــــو البيئـــــةميثػػػػػة األحمػػػػػدم: محمػػػػد بػػػػػف ع -2
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 1 عمى نحك يككف لديو اتجاه معيف إزاء ذلؾ الشيء.

التمييػػز لػػدل المعمػػـ بػػيف  فالشػػخص الػػذم لػػـ يقػػؼ مكقفػػا حاسػػما فػػي البدايػػة إزاء عمميػػة      

ط زمالئػػو بسػػببو الطمبػة فػػي التنقػيط لعػػدـ خضػػكعو لمضػرر،فانو ربمػػا تعرضػو لمتمييػػز السػػمبي كسػ

تتكامؿ استجاباتو شيئا فشيئا كتتعمؽ مككنػة لديػو اتجاىػا مضػادا نحػك ىػذه العمميػة اك نحػك المػادة 

 التي يدرسيا كالمعمـ الذم يقكـ بيا.

 تكامل الخبرة:-5-2-3

حيػػػث إف اتجاىػػػات الفػػػرد نحػػػك مكضػػػكع معػػػيف تتكػػػكف مػػػف خػػػالؿ مػػػا لػػػدل الفػػػرد مػػػف  

ع، كبالتػػالي متػى مػػا كانػت ىػذه الخبػػرات المكتسػبة سػػارة معمكمػات سػابقة بخصػػكص ىػذا المكضػك 

عػػف أحػػداث معينػػة فػػاف االتجاىػػات سػػكؼ تكػػكف نحكىػػا ايجابيػػة كسػػيميؿ إلػػى تكرارىػػا مسػػتقبال، 

كمتى ما كانت ىذه األحػداث مؤلمػة مزعجػة فػاف االتجاىػات نحكىػا سػكؼ تكػكف سػمبية، كبالتػالي 

 2.مف أحداث سكؼ يعمؿ عمى تجنب تكرارىا أك تكرار ما يشبييا

 فالبد مف تكامؿ الخبرات في المكاقؼ المختمفة حتى يتككف االتجاه نحك مكضكع ما

 تمايز الخبرة:5-2-4

 إف خبرات الفرد مع المكاقؼ المختمفة تخمؽ لديو اتجاىات متمايزة تختمؼ مف مكقؼ آلخر.

                             
ــة المفـاىيم واالتسػحر عبػد الػػرحمف لبيػب:  -1 ــة اســتخدام مـدخل الوســائط المتعــددة فــي تنمي ــدى طــالب فاعمي ــة ل جاىــات البيئي

ــيم األساســي ــة مــن التعم رسػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة، مصػر: جامعػػة عػػيف الشػمس، معيػػد الدراسػػات كالبحػػكث  .الحمقــة الثاني
  .   47:، صـ 2003البيئية، قسـ التربية كالثقافة، 

 . 204:مرجع سابؽ، ص .عمم النفس االجتماعي المجاميد شاكر، -2
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 إنتقال الخبرة:-5-2-5

تناقمو بيف النػاس كانتشػاره بيػنيـ عمػى كافػة إف قكة أم اتجاه نفسي نحك ظاىرة ما تستمد مف      

 .1المستكيات البشرية مما يجعميـ جميعا يأخذكف ىذا االتجاه في االعتبار

ال شؾ أف التقميد يعتبر مف العكامػؿ اليامػة فػي تكػكيف اتجاىػات األفػراد حيػث نالحػظ أف ف

كالديػػو، كىكػػػذا  الطفػػؿ يقػػكـ بتقميػػد سػػمكؾ أخيػػو األكبػػر حتػػػى يحصػػؿ عمػػى الثنػػاء كالمكافػػأة مػػف

يتصػرؼ اآلخػػركف فػػي المجتمػػع الػذم يعيشػػكف فيػػو كىػػذا التقميػػد االيجػابي يكلػػد لػػدل الفػػرد اتجاىػػا 

ايجابيػا نحػػك ىػذا الشػػيء كعكػػس ذلػؾ حيػػث يتجنػػب األفػراد السػػمككيات التػػي تتنػاقض مػػع معػػايير 

 ذه األشياء.  لمنقد أك المكـ كبالتالي يتككف لدييـ اتجاه سمبي نحك ى ال يتعرضكاالمجتمع حتى 

ػ ا، فيػػي الجماعػػة األكلػػى التػػي فالطفػػؿ يكتسػػب أغمػػب اتجاىاتػػو مػػف أسػػرتو التػػي ينشػػأ فييػ

خكتػػو الكبػار، ثػػـ ىػػك ؿ االجتماعيػة، ذلػػؾ ألف الطفػػؿ يقمػد أبػػاه كأمػو كا  كتحػػدد معػايير الطفػػ تنشػئ

ف ىػػـ بعػد ذلػػؾ يعػػدؿ تمػػؾ المعػػايير عنػػد انتسػػابو لمجماعػػات الكسػػطى كالثانكيػػة. كذلػػؾ بتقميػػده لمػػ

   2عمى شاكمتو مف جيرانو كزمالئو

  

 

                             
 .83-81:ـ،ص1984عالـ الكتب، ،:القاىرة  ،ب ط،عمم النفس االجتماعينا،كماؿ عبد المحسف الب 1
    .247:مرجع سابؽ، ص .عمم النفس االجتماعيفؤاد البيي السيد:  -2
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 _ عوامل أخرى ليا عالقة بالحدث أو الموقف موضوع االتجاه: 5-2-6

فالفرد بطبيعتو مدفكع إلشػباع حاجاتػو كرغباتػو كذلػؾ لمتخفيػؼ مػف حػدة التػكتر النػاتج عػف 

ص ىػػػذه الحاجػػػات، كيتكػػػكف لػػػدل الفػػػرد اتجػػػاه ايجػػػابي نحػػػك كػػػؿ المكاقػػػؼ كاألحػػػداث كاألشػػػخا

المسػاىميف ايجابيػػا فػي سػػبيؿ إشػباع رغباتػػو، بينمػا يتخػػذ مكقفػا مضػػادا مػف األشػػياء التػي أعاقػػت 

تحقيػػؽ ىػػذا اليػػػدؼ، ىػػذا االتجػػػاه السػػمبي قػػد يػػػدفع إلػػى أنمػػػاط سػػمككية متعػػددة قػػػد تأخػػذ شػػػكال 

 عدكانيا.

 _ تأثير التعميم:5-2-7

ؿ مباشػػػر فػػي نمػػػك ال شػػؾ أف التعمػػيـ يعتبػػػر أحػػد مصػػػادر المعمكمػػات التػػي تسػػػيـ كبشػػك

اتجاىػػات الفػػرد كتنميتيػػا كتػػؤدم المدرسػػة كػػذلؾ دكرا فػػي تطػػكير كتكػػكيف االتجاىػػات كذلػػؾ مػػف 

خالؿ تفاعؿ التمميذ مػع زمالئػو فػي المدرسػة كالمعممػيف إضػافة إلػى العناصػر االجتماعيػة األخػرل 

، عامػػػؿ التػػي يبػػدأ التعامػػػؿ معيػػا فيػػؤثر فييػػػا كيتػػأثر بيػػا مثػػػؿ) شػػرطي المػػركر، بػػػائع الخضػػار

النظافػػة( ككػػػذلؾ يػػتعمـ الفػػػرد مػػف المجتمػػػع الػػذم يعػػػيش فيػػو مػػػف خػػالؿ قيمػػػو كعاداتػػو كتقاليػػػده 

   1السائدة.

                             
ـــنفس االجتمـــاعيمرعػػي تكفيػػؽ كبمقػػػيس أحمػػد:  -1 ـــم ال ـــي عم ، ـ1984، عمػػاف: دار الفرقػػػاف لمنشػػر كالتكزيػػػع، 2:ط .الميســـر ف

   .  42:ص
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 _ التعمم االجتماعي: 5-2-8

تؤكد البحكث عند الحديث عف تكػكيف االتجاىػات عمػى كجػكد عمميتػيف تمعبػاف دكرا حاسػما 

  :1في ذلؾ في إطار التعمـ االجتماعي كىما

ــ     كيعنػػي تعزيػػػز اآلبػػػاء ألطفػػاليـ عنػػػدما يعبػػػركف عػػف اتجاىػػػات مماثمػػػة واب والعقـــاب: أ_ الث

   التجاىاتيـ كالعكس. كاألفراد عامة يتعممكف كفقا ليذا المبدأ. فاألفعاؿ التي تؤدم إلى

كاألفػػراد الػػذيف  نػػكاتج ايجابيػػة تثبػػت، بينمػػا يتجنػػب األفػػراد األفعػػاؿ التػػي تػػؤدم إلػػى نػػكاتج سػػمبية.

األقػارب كالمعممػكف) بالنسػبة لألطفػاؿ(، كرفػاؽ العمػؿ ك ميما في ىذا الػتعمـ ىػـ اآلبػاء  يمعبكف دكرا

كأعضػػاء الجماعػػات ذات المكانػػة المرتفعػػة فػػي المجتمػػع كالتػػي يػػكد الفػػرد االنتمػػاء إلييػػا) بالنسػػبة 

 لمراشديف(. 

 ب_ النمذجة:    

                             
ــــــةاألحمػػػػػدم:  محمػػػػػد بػػػػػف عميثػػػػػة -1 ــــــديل االتجاىـــــات نحـــــو البيئ ــــــم الـــــنفس فـــــي تع  ، متػػػػػاح عمػػػػػػى:مرجػػػػػع سػػػػػابؽ.دور عم

http://www.docs.ksu.sa/doc/articles10   

http://www.docs.ksu.sa/doc/articles10
http://www.docs.ksu.sa/doc/articles10
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سػػمكؾ اآلخػػريف، كىنػػا تنشػػأ اتجاىػػات معينػػة لػػدل األفػػراد عػػف طريػػؽ مالحظػػة كممػػات أك 

كيظير ذلؾ مثال في المكاقػؼ التػي ال يحػاكؿ فييػا اآلبػاء في عدـ كجكد المكافآت المباشرة، حتى 

 تعميـ أبنائيـ اتجاىات معينة، كلكنيـ يظيركف بالفعؿ سمككيـ أماميـ.

 

 

 

مكتسػبة مػػف متعممػػة ك  كمػف خػالؿ العػػرض السػابؽ لالتجاىػات يتضػػح أف اتجاىػات األفػراد

مع البيئة المحيطة بيػـ كمكافقػة ىػذه االتجاىػات لسػماتيـ الشخصػية، ككػذلؾ يمكػف خالؿ التفاعؿ 

مػف خػػالؿ التعػرؼ عمػػى ىػذه االتجاىػػات تعػديميا أك التخفيػػؼ مػف حػػدتيا بمػا يخػػدـ الحفػاظ عمػػى 

 البيئة كيؤدم إلى تأقمـ األفراد مع بيئتيـ. 

 نظريات االتجاه:  :6

 عممية تككيف االتجاىات كمف أبرزىا: ىناؾ العديد مف النظريات التي حاكلت تفسير

  _ نظريات التعمم: 6-1

تػػرل ىػػذه النظريػػة أف االفتػػراض األساسػػي ىػػك أف االتجاىػػات متعممػػة بػػنفس الطريقػػة التػػي 

تنطبػػؽ عمػػى  يػتـ بيػػا تعمػػـ العػادات كصػػكر السػػمكؾ األخػرل كمػػف ثػػـ فػاف المبػػادئ كالقػػكانيف التػي

كف االتجاىػػات حيػػث نجػػد أف الشػػخص يكتسػػب تعمػػـ أم شػػيء تحػػدد أيضػػا كيفيػػة اكتسػػاب كتكػػ
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المعمكمات كالحقائؽ مف خالؿ االقتػراف كالتػرابط بػيف مكضػكع معػيف كالشػحنة الكجدانيػة المصػاحبة 

  1.لو

فمػثال: نالحػظ أف اإلنسػاف المسػمـ يكػره الكػذب كالغػش لمػا اقتػرف كتكػكف لديػو مػف مشػػاعر 

مدرسػيف مػػف أف الكػذب كالغػش أشػػياء سػمبية مصػاحبة لػػو مػف خػالؿ مػػا يسػمع عنػو مػػف كالديػو كال

 سيئة كممقكتة كالعكس صحيح عندما يسمع عف األمانة كالصدؽ فانو يتككف لديو نحكىما 

 

مشػاعر ايجابيػػة، ككػػذلؾ يمكػف أف يحػػدث تعمػػـ االتجػاه مػػف خػػالؿ طػرؽ التعزيػػز أك التقميػػد حيػػث 

 إف الصغار يقمدكف الكبار. 

أف التػرابط كالتعزيػػز كالتقميػد ىمػػا المحػػددات كنسػتخمص ممػػا سػبؽ أف نظريػػات الػتعمـ تؤكػػد 

الرئيسية في اكتساب كتعمـ االتجاىػات، كأف اآلخػريف ىػـ مصػدر ىػذا التعمػيـ، كأف اتجػاه الفػرد فػي 

   .2صكرتو المتكاممة يتضمف كؿ الترابطات كالمعمكمات التي تراكمت عبر الخبرات السابقة

 _ النظريات المعرفية: 6-2

 ثالث كىي: كتندرج تحتيا نظريات 

 نظرية التطابق المعرفي: -6-2-1

 كتتحدد ىذه النظرية في مفيكميف رئيسييف ىما:

                             
   .215:مرجع سابؽ، ص .عمم النفس االجتماعيالمجاميد شاكر:  -1
  .   216:، صمرجع سابؽ .جتماعيعمم النفس االالمجاميد شاكر،-2
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 _ المفيكـ الترابطي: الذم يتضمف عناصر الحب كالتفضيؿ كالمكافقة.

 _ المفيكـ غير الترابطي كالذم يتضمف عناصر النفكر كالمعارضة. 

لة( كبػيف المفيػكـ )أم مكضػػكع فػالمفيكـ الترابطػي يكجػد فيمػػا بػيف المصػدر) مصػدر الرسػػا

الرسػالة(، كيمكػػف حينئػذ تحديػػد نكعيػة العالقػػات المكجػكدة، أمػػا المفيػكـ غيػػر الترابطػي فانػػو يكجػػد 

   1في حالة تحقيؽ مفيكـ تقكيمي يشابو طبيعة األشياء بصكرة عكسية

 

فػػإذا فرضػػنا أف مسػػمما يكػػره شػػرب الخمػػر، كيسػػمع خطيػػب الجػػامع ييػػاجـ شػػرب الخمػػػر 

ة تحريمو، فانو لف يجد تناقضػا أك عػدـ تطػابؽ فػي ذلػؾ، ككػذالؾ الحػاؿ إذا سػمع كػافرا كيذكر أدل

 يياجـ اإلسالـ ألف اإلسالـ يحـر شرب الخمر.

فالمسػػتمع إذا كػػاف مسػػمما فػػاف لديػػو أحكامػػا كتقكيمػػات عمػػى مصػػدر الرسػػالة كمػػا تحممػػو 

لػديف بتحميػؿ شػرب الخمػر، مسبقا. كيتغير االتجاه حيف يحدث التنػاقض، فمػثال: قيػاـ أحػد شػيكخ ا

ىنا سػيحدث التنػاقض بػيف أحكػاـ المصػدر كالمفيػكـ كالتأكيػد الػذم يعطيػو المصػدر، كىنػا احتمػاؿ 

 2.أف يتغير االتجاه

  

 نظرية التوازن المعرفي:-6-2-2

                             
    .350:مرجع سابؽ، ص .عمم النفس االجتماعي والحياة المعاصرةالكندرم أحمد محمد:  -1
 .  179:، صـ1984، اإلسكندرية: دار المعارؼ، عمم النفس االجتماعي_االتجاىات التطبيقية المعاصرةجالؿ سعد:  -2
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، كترتكػز ىػػذه  1958" ، كقػد كضػعيا سػػنة Haiderىػذه النظريػة لمعػػالـ" فريػدز ىيػػدر" " 

يميمػػكف إلػػى أف يككنػػكا فػػي حالػػة تػػكازف ذىنػػي، أم أف الفػػرد يكافػػؽ بػػيف النظريػػة عمػػى أف األفػػراد 

 معارفو كمعتقداتو. 

كفػي ىػذه النظريػػة يػرل " ىيػدر" أف االتجػػاه نحػك األشػػياء كنحػك النػاس لػػو جاذبيػة ايجابيػػة 

 أك جاذبية سمبية، كقد تتطابؽ ىذه االتجاىات كربما ال تتطابؽ، كبالتالي يككف ىناؾ تكازف، 

 

 

 

   1ـ تكازف في نسؽ االتجاىات إال أف ىناؾ حركة دائمة نحك التكازفأك عد

 كتقكـ ىذه النظرية عمى أساس افتراضيف ىما: 

: سػػعي الشػػخص إلػػى تحقيػػؽ التػػكازف داخػػؿ نسػػقو المعرفػػي، كالػػدافع الرئيسػػي _ االفتــراض األول

عطػاء م عنػى إلدراكاتػػو الػذم يػدفع الشػخص نحػك التػكازف ىػك محاكلتػو لتحقيػؽ التنػاغـ كالتماسػؾ كا 

 كتحقيؽ أفضؿ صكرة لمعالقات االجتماعية.

: أف أشػػكاؿ عػػدـ التػػكازف تميػػؿ فيمػػا بعػػد، ألف تتغيػػر نحػػك التػػكازف، فينػػاؾ  _ االفتــراض الثــاني

الكثيػػػر مػػػف الضػػػغكط التػػػي تمػػػارس فػػػي حػػػاالت عػػػدـ التػػػكازف حتػػػى تتغيػػػر االتجاىػػػات كيحػػػدث 

 التكازف.

                             
   .179:، صمرجع سابؽالتطبيقية المعاصرة. عي،االتجاىاتاعمم النفس االجتماجالؿ سعد، -1
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 _ نظرية التنافر المعرفي: 6-2-3

"، كخالصػػتيا أف األشػػخاص يسػػعكف دائمػػا  Fistengerالنظريػػة لمعػػالـ "فسػػتنجر" " ىػػذه 

إلى تحقيؽ االتساؽ داخؿ أنسػاؽ معتقػداتيـ مػف جيػة، كبػيف أنسػاؽ معتقػداتيـ كسػمككيـ مػف جيػة 

   1.أخرل

إال أف األشػػخاص _ بطبيعػػة البشػػر _ دائمػػا مػػا يكػػكف ىنػػاؾ تنػػافر بػػيف أنسػػاؽ معتقػػداتيـ،     

 لتنافر عدـ االرتياح. كنذكر ىنا مثاال سبؽ كأف ذكره صاحب النظرية "فستنجر"كيكلد ىذا ا

 

كىػػك: أف ىنػػاؾ شخصػػا يعػػرؼ أف التػػدخيف يصػػيب اإلنسػػاف بمػػرض السػػرطاف، كىػػك يعػػرؼ أنػػو  

يدخف فاف ىذا الشػخص يعػاني مػف التنػافر، كأحسػف طريقػة لمػتخمص مػف ىػذا التنػافر ىػك التكقػؼ 

يسػػتطيع فيمجػػأ ألسػػمكب آخػػر كىػػك التشػػكيؾ فػػي األدلػػة الطبيػػة  عػػف التػػدخيف، إال أف الشػػخص ال

   2.التي تؤكد أف التدخيف يصيب اإلنساف بالسرطاف

 _نظرية الباعث6-3

                             
  .217:مرجع سابؽ، ص .عمم النفس االجتماعيالمجاميد شاكر:  -1
  . 180:مرجع سابؽ، ص .عمم النفس االجتماعي_االتجاىات التطبيقية المعاصرةجالؿ سعد:  -2
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 اتتػػػػتمخص ىػػػػذه النظريػػػػة فػػػػي أف تكػػػػكيف االتجاىػػػػات عمميػػػػة تقػػػػدير ككزف لكػػػػؿ مػػػػف التأييػػػػد 

تاف لمنحنػػى الباعػػث كالمعارضػات لجكانػػب عديػدة، كاختيػػار أحسػف البػػدائؿ. كىنػاؾ صػػكرتاف شػائع

 :  1في مجاؿ االتجاىات ىما

 نظرية االستجابة المعرفية:-6-3-1

تػتمخص فكػرة النظريػة كمػا يشػير منظرىػا جػاؾ بػريـ،أف األفػراد يسػعكف لتأكيػد حػريتيـ عنػدما      

يشػػعركف بكجػػكد تيديػػدات أك عنػػػدما يتعرضػػكف إلػػى ضػػغكطات جػػػراء التػػزاميـ بمعتقػػد معػػػيف أك 

التغمػػب عمػػػى ىػػذه التيديػػدات،فإنيـ يتخػػذكف عديػػػدا مػػف الطرؽ،تضػػمف ليػػػـ اتجػػاه معيف،كبيػػدؼ 

 التمتع بحريتيـ،كذلؾ مف خالؿ التأكيد عمى االلتزاـ بمعتقداتيـ كعدـ التفريط بيا.

 

بيػػد أف أسػػمكب التيديػػد كاإلكراه،قػػد يجعمػػو يػػذعف لػػبعض الطمبػػات مػػف قبيػػؿ تبنػػي اتجػػاه سياسػػي 

المثاؿ،كقػػػػد يفعػػػػؿ ذلػػػؾ ظاىريػػػػا عػػػف غيػػػػر قناعػػػػة أك مخػػػالؼ التجاىاتػػػػو الحاليػػػة عمػػػػى سػػػبيؿ 

إيمػػاف،كلكف عنػػػد غيػػاب الضػػػغكط كاإلكراه،سػػيعكد إلػػػى سػػػابؽ عيػػده،معمنا  أمػػػاـ المػػأل أنػػػو مػػػف 

   2الرافضيف

تفتػػرض أف األشػػخاص يتػػأثركف بػػبعض األفكػػار سػػكاء االيجابيػػة أك السػػمبية فيػػذه النظريػػة 

ت كذلػػؾ نتيجػػة لمتخاطػػب، فاالسػػتجابة المعرفيػػة كأف ىػذه األفكػػار يمكػػف أف تقػػكـ بتغييػػر االتجاىػػا

                             
، دراسػة مسػحية عمػى المؤسسػات مين بيـااتجاىات األحداث فـي المؤسسـات اإلصـالحية نحـو العـاممحمد بف عبد اهلل المايز:  -1

   .17:، صفي مدينة الرياض، مرجع  سابؽ اإلصالحية
 .293:ـ،ص2001،القاىرة،1:ط.سيكولوجية الفرد في المجتمعمحمكد شماؿ حسف، 2
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تػتـ فػػي ضػػكء قيػػاـ الفػػرد أك الشػػخص بمعالجػػة المعمكمػات التػػي يسػػتقبميا عػػف رسػػالة معينػػة تقػػدـ 

 إليو. 

أىميػػة العكامػػؿ االجتماعيػػػة فػػي تكػػكيف االتجاىػػات، فػػإذا نظرنػػا إلػػػى  كىػػذه النظريػػة تبػػررُ 

فػي اسػتجابات األفػراد المعرفيػة كبالتػالي يكػػكف البيئػة كمػا تحكيػو مػف أفكػار كمعمكمػات كقػيـ تػؤثر 

 ىذا التأثير في تككف االتجاىات.

 نظرية القيمة المتوقعة:-6-3-2

سػػمككيا، سػػكؼ  مػػا تػتمخص ىػػذه النظريػػة أنػو عنػػدما يجػػب عمػى الفػػرد أف يقػػكـ باختيػارات

بػديؿ المحتمػؿ يختار ذلؾ البديؿ الذم يتمتع بػأكبر قػدر مػف المنفعػة الذاتيػة المتكقعػة أم اختيػار ال

 أف يؤدم إلى أكثر النتائج المالئمة كالمتكقعة.

 

كيمكػف القػػكؿ بػػأف ىػػذا النمػػكذج يتعامػػؿ مػع االعتقػػاد حػػكؿ النتػػائج الخاصػػة بػػأداء سػػمكؾ 

معػػػيف، كمػػػع عمميػػػات التقيػػػيـ المتالزمػػػة مػػػع النتػػػائج المختمفػػػة، كىكػػػذا فػػػاف المنفعػػػة الشخصػػػية 

 .1تجاىات الفرد نحك السمكؾالمتكقعة يمكف إعادة تفسيرىا عمى أنيا ا

 : قياس االتجاىات: 7

                             
 دراسة حالة عن الكمية-اتجاىات خريجي الكميات التقنية نحو العمل بقطاعات وزارة الداخميةعميؽ بف كبراف الشمرم، 1

جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية،كمية الدراسات العميا،قسـ العمـك اإلدارية، :الرياض  رسالة ماجستير،.الرياض ةالتقنية بمدين
 .13:ـ،ص2006،
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ال شػػؾ أف لالتجاىػػات دكرا ىامػػا فػػػي تفسػػير سػػمكؾ الفػػرد، كالتنبػػػؤ بػػو، كمػػا يفيػػد قيػػػاس 

االتجاىات بصفة خاصػة فػي تعػديؿ أك تغييػر اتجاىػات أم جماعػة نحػك مكضػكع معػيف، ككػذلؾ 

، كمعرفػػة شػػدة تجػػاه معػػيفمعرفػػة مكاقػػؼ ىػػذه الجماعػػة سػػكاء المعارضػػة أك المكافقػػة بخصػػكص ا

 كثبات ىذا االتجاه.

 _ أىمية قياس االتجاىات:7-1

مػػػف أىػػػـ أسػػػباب قيػػػاس اإلتجاىػػػات أف قياسػػػيا ييسػػػر التنبػػػؤ بالسػػػمكؾ المسػػػتقبمي،كيمقي        

األضػػػكاء عمػػػػى صػػػحة أك خطػػػػأ الدراسػػػػات النظريػػػة القائمػػػػة ،كيػػػػزكد الباحػػػث بميػػػػاديف تجريبيػػػػة 

عكامػػػؿ التػػي تػػػؤثر فػػػي نشػػػأة اإلتجػػاه كتككينػػػو كتنميتػػػو كاسػػػتقراره مختمفة،كبػػذلؾ تػػػزداد معرفتػػػو بال

 كثبكتو كتحكلو كتغيره.كما يالحظ أف قياس اإلتجاىات مفيد بصفة خاصة إذا أردنا تعديؿ أك 

 

 

تغييػر إتجاىػػات األفػراد نحػػك مكضػكع معػػيف كعػرؼ مػػدل ذلػؾ التعػػديؿ أك التغييػر أك التطػػكر فػػي 

   1اإلتجاه نحك ذلؾ المكضكع

                             
-4بحث مقدـ إلى ندكة التعميـ االبتدائي كالمتكسط المنعقدة في .اتجاىات وأساليب إعداد المعممالسيد إسماعيؿ، 1
 .261:ـ،ص1984مارس،الرياض،6
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كلقػػػد بػػػذؿ عممػػػاء الػػػنفس الكثيػػػر مػػػف الكقػػػت كالجيػػػد لكضػػػع  مقػػػاييس اإلتجاىات،كىػػػذه        

المقػػاييس عبػػارة ىػػف مجمكعػػة مػػف القضػػايا تمثػػؿ مكضػػكعات جدليػػة معينػػة فػػي مكضػػكع كاحػػد 

 .1كتتكافر فييا شركط معينة

سػػاب ىػذا مػػا تػػراه نظريػػات الػػتعمـ فػػي أنػػو يمكػػف إكسػػاب كتعمػػيـ اإلتجاىػػات مثممػػا يمكػػف إك      

 .2كتعميـ أم شيء أخر

كذلػؾ مػف خػػالؿ الفتػرة التػػي يقضػييا طالػػب البكالكريػا فػػي مدرسػة المعممػػيف حيػث يتعػػرض        

لمثػؿ ىػػذه الخبػرات األكاديميػػة كالثقافيػة التػػي ليػا تػػأثير إيجػابي فػػي تكػكيف اتجاىػػات إيجابيػة لػػدل 

 3الطالب المعمـ نحك مينة التعميـ.

التربكيػػة يفتػػرض أف تكلػػد قػػكة مسػػاعدة إلكسػػاب كتنميػػة االتجػػػاه.      إف مثػػؿ ىػػذه البيئػػة          

 كفي مقدكر الباحث أف يقيس نكع كمدل اتجاىات الطمبة نحك مكاد الدراسة المختمفة،كنحك 

 

 

ػػػػػتجاباتيـ  ػػػػػف اسػػ ػػػػػذلؾ عػػ ػػػػػييـ ككتبيـ،فيكشػػػػػػػؼ بػ ػػػػػائيـ كمدرسػػ ػػػػػرابيـ كرفقػ ػػػػػية كاثػػ ػػػػػتيـ المدرسػػ بيئػ

لقيػاس االتجاىػات فكائػد تمتػد والنفسػية مػف النظػاـ القػائـ الشخصية،كعف سمائيـ كأىكائيـ كمكاقفيـ

 .  1كتنتشر في مياديف عدة مختمفة، نذكر منيا مياديف التربية كالتعميـ كالصناعة كالحياة العامة

                             
 .183:ـ،ص1977الخانجي، ،:القاىرة  ،ب ط،،عمم النفس االجتماعيفيمي مصطفى 1
2 Diane .papalia.psicology.n.y . :cgraw-hill.book.complany.1985.p604 

 .279:مرجع سابؽ،ص.سيكولوجية الشخصيةغنيـ سيد محمد، 3
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 _ أىداف مقاييس االتجاىات:7-2

 :  أىمياتسعى مقاييس االتجاىات لتحقيؽ عدد مف األىداؼ 

   .يمة اجتماعية معينة_ معرفة اتجاه فرد أك جماعة نحك ق

 ._ معرفة السمة أك السمات السائدة لدل فرد أك جماعة في ناحية معينة

  ._ معرفة درجة قكة أك ضعؼ قيمة اجتماعية معينة لدل مجتمع معيف

_ معرفػة التحػػكالت االجتماعيػػة فػػي مجتمػػع معػػيف فػي ضػػكء التغيػػرات التػػي تحػػدث فػػي اتجاىػػات 

 .ىذا المجتمع

 جاىات:طرق قياس االت-7-3

تعتبر اإلستبانة مف أفضؿ الطرؽ لقياس االتجاىات كذلػؾ بسػبب سػيكلة إجرائيػا كسػرعتيا 

فػي جمػػع النتػائج كتعتمػػد فػػي ذلػؾ عمػػى عػدة مقػػاييس لالتجاىػػات، فقػد ابتكػػر العممػاء الكثيػػر مػػف 

 المقاييس التي تستخدـ لقياس االتجاىات قياسا كميا كعدديا، كمف أشيرىا: 

                                                                                                          

 :  Bogardos_مقياس بوجاردس: 7-3-1

يعتبػػر مقيػػػاس " بكجػػػاردس" لممسػػػافة االجتماعيػػة أكؿ مقيػػػاس كضػػػع لقيػػػاس االتجاىػػػات، 

شػػعب كآخػػر، حيػػث كييػدؼ إلػػى قيػػاس المسػػافة أك البعػػد االجتمػػاعي التػػي تفصػػؿ بػػيف جػػنس أك 

 تسعى إلى معرفة درجة التقبؿ أك الرفض لألفراد في مجاؿ العالقات االجتماعية. 

                                                                                           
   262. 261:مرجع سابؽ، ص .عمم النفس االجتماعيفؤاد البيي السيد:  -1
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ككانت الدراسة التي طبؽ فييا "بكجاردس" ىػذا المقيػاس تسػتيدؼ التعػرؼ عمػى مػدل تقبػؿ 

األمػػػريكييف أك نفػػػكرىـ مػػػػف أبنػػػاء الشػػػػعكب األخػػػرل. كقػػػػد كضػػػع "بكجػػػػاردس" سػػػبع عبػػػػارات أك 

 1كىػذه العبػارات ىػي متصال متػدرجا أكؿ عبػارة فيػو تمثػؿ أقصػى درجػات الػرفضاستجابات تمثؿ 

 : 

 ( أتزكج منيـ1)    

 ( أصادقيـ     2)    

 ( أجاكرىـ3)    

 ( أزامميـ في العمؿ4)    

 ( أقبميـ كمكاطنيف في بمدم5)    

 ( أقبميـ كزائريف في كطني 6)    

 ( أستبعدىـ مف كطني7)    

 

كص عمػػػى السػػؤاؿ، مػػثال: مػػا ىػػػك مكقفػػؾ مػػف الجماعػػة س؟ كذلػػػؾ بحيػػث يجيػػب المفحػػ

 أماـ العبارة التي يراىا معبرة عف كجية نظره. ×( بكضع عالمة)

 كقد كجو ليذه الطريقة عدد مف االنتقادات منيا: 

                             
بيركت :دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر  .ب ط،عمم النفس االجتماعي،دراسات عربية وعالميةمحمكد السيد أبك النيؿ، 1
 .304-301ـ،ص:1985،
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_ أف المقيػاس ذك كحػػدات غيػػر متسػػاكية، فالمسػػافة بػيف عالقػػة الػػزكاج كعالقػػة النػػادم، ليسػػت 1

ة النػادم كعالقػػة الجػكار، كمػا أف المقيػاس لػيس لػػو صػفر مطمػؽ يمثػؿ نقطػػة كالمسػافة بػيف عالقػ

 ارتكاز يمكف قياس البعد االجتماعي مف بدايتو. 

نمػػػا ىػػػي ترتيػػػب الشػػػعكب حسػػػب 2 _ الػػػدالالت الخاصػػػة بالمقيػػػاس ليسػػػت دالالت إحصػػػائية، كا 

 أفضمية الخيار كدرجتو. 

فػؽ تبعػا لػذلؾ عمػى الكحػدات األخػرل حتػى _ مف يكافؽ عمى الكحػدة األكلػى )عالقػة الػزكاج( يكا3

السػػابعة، فتػػػزداد نسػػػبة درجػػات ىػػػذه الكحػػػدات، كالعكػػس غيػػػر صػػػحيح لمػػف يكافػػػؽ عمػػػى الكحػػػدة 

 السابعة.  

 _ عجز المقياس عف قياس اتجاىات ذكم الميكؿ المتطرفة.4

كبػالرغـ مػػف ىػذه االنتقػػادات التػي كجيػػت إلػى ىػػذه الطريقػة إال أنيػػا مازالػت تسػػتخدـ حتػػى 

 1 آلف في بعض البحكث كالدراسات مما يدؿ عمى أىميتيا كاالعتماد عمييا.ا

 

 

 :  tharstoneمقياس ثرستون -7-3-2

يعتبػػر العػػالـ "ثرسػػتكف" مػػف أكائػػؿ العممػػاء الػػذيف اىتمػػكا بقيػػاس االتجاىػػات، حيػػث كضػػع 

ك ىػػذا المقيػػاس عمػػى أسػػاس أف لكػػؿ فػػرد رأيػػا إيجابيػػا أك سػػمبيا، كأف رأيػػو يشػػير إلػػى اتجاىػػو نحػػ
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المكضكع، كيتضمف المقيػاس إحػدل عشػرة درجػة يتػدرج فييػا االتجػاه مػف اإليجػابي المتطػرؼ إلػى 

   1السمبي المتطرؼ

 لكف ىذا المقياس تعتريو بعض العيكب أىميا: 

 _ أنو يتطمب جيدا كبيرا مف المحكميف ليحددكا كزف كؿ عبارة مف العبارات 1

 تعصبيف أك المتميزيف لرأم معيف. _ قد يستعاف بمحكميف كيتبيف أنيـ مف الم2

 _ كما أف ىذه الطريقة ذات تكمفة كتحتاج إلى جيد كبير.3

_ افتقػػػار األكزاف التػػػػي يقػػػدميا المحكمػػػػكف إلػػػى المكضػػػػكعية كذلػػػؾ الخػػػػتالؼ الثقافػػػات التػػػػي 4

 يمثمكنيا. 

 : Likert_ مقياس ليكرت 7-3-3

ديػػػدا لقيػػػاس االتجاىػػػات، ـ عمػػػى أنػػػو يمثػػػؿ أسػػػمكبا ج 1932أعػػػده العػػػالـ "ليكػػػرت" عػػػاـ 

 كطريقة ليكرت مف أكثر الطرؽ انتشارا لقياس االتجاىات نحك العديد مف المكضكعات.  

 

 

كيتكػػكف ىػػذا المقيػػاس مػػف عػػدد مػػف العبػػارات تتنػػاكؿ االتجػػاه الػػذم نريػػد قياسػػو بػػدرجات 

 بشدة إلى عدـ المكافقة بشدة.  مكافقةمتفاكتة، مف ال
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اس في ترتيػب األفػراد قياسػا لمػكاقفيـ مػف مكضػكع االتجػاه، كيمكف االعتماد عمى ىذا المقي

كالػػدرجات التػػي يحصػػؿ عمييػػا الفػػرد، ككػػذلؾ يتضػػمف مقياسػػا لشػػدة اتجاىػػو نحػػك كػػؿ عبػػارة مػػف 

   1.العبارات الممثمة لممقياس

كتػػػتمخص ىػػػذه الطريقػػػة فػػػي تقػػػديـ مجمكعػػػات مػػػف العبػػػارات التػػػي تػػػدكر حػػػكؿ مكضػػػكع 

خمسػة اختيػػارات، كيطمػب مػف المفحػكص أف يختػار إجابػة كاحػػدة االتجػاه، كبحيػث أف لكػؿ عبػارة 

 مف خمسة إجابات عمى النحك التالي: 

 (_ أكافؽ بشدة 1)

 (_ أكافؽ2)

 (_ أكافؽ إلى حد ما3)

 (_ ال أكافؽ 4)

 (_ ال أكافؽ بشدة 5)

 

 

 

كرغػـ بعػض االنتقػادات التػي قػدمت إلػى طريقػة ليكػرت لقيػاس االتجػاه إال أنيػا تتميػز بعػدة 

 أىميا:  1ايامز 
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 _ أنيا تعتبر طريقة أسيؿ مف طريقة "ثرستكف" في قياس االتجاىات.1

_ ال يحتػػاج تطبيػػؽ ىػػذا المقيػػاس إلػػى جيػػد كبيػػر فػػي حسػػاب قػػيـ العبػػارات أك كزنيػػا بالنسػػبة 2

 لالتجاه مكضكع القياس. 

ات عمػى _ تتميز فقرات المقيػاس بالتناسػؽ الػداخمي الػذم يسػمح بقيػاس االختالفػات فػي االتجاىػ3

 بعد كاحد. 

 _ أف ىذه الطريقة تتيح لمباحث قياس درجات االتجاه بالنسبة لكؿ عبارة4

 _ تسمح ىذه الطريقة باستخداـ أعداد كبيرة مف العبارات في المقياس.5

 _ قد ال تحتاج ىذه الطريقة إلى محكميف.6

 _ تكشؼ ىذه الطريقة شدة اتجاه الفرد نحك كؿ عبارة.7

 :االجتماعية وداللتيا المينة نحو اتجاىات المعمم:8

نحػػك مينػػػة التعمػػيـ سػػػيككف ليػػا تػػأثير كبيػػػر عمػػى الطػػػرؽ  إف مشػػاعر المعمػػـ كاتجاىاتػػػو

لمكصػكؿ إلػى تحقيػؽ مسػؤكلياتو نحػك التالميػذ إذ إف اتجاىاتػو نحػك  كالكسائؿ التي يتخػذىا كمػدخؿ

 ا لنفسو إيمانو بيا سكؼ يحدد خطاه عمى الطريؽ التي يرسمي مينة التدريس كمدل

 

                                                                                           
ــم االجتمــاعجازيػة كيػػراف:  -1 ــة لطــالب عم الجزائػر: بػػف عكنػكف، ديػػكاف المطبكعػات الجامعيػػة، السػػاحة  .محاضــرات فــي المنيجي

 .93:، صـ2008المركزية، 
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لػػو مينتػػو كلػػو مكانتػػو ككزنػػو كقيمتػػو كالمدرسػػة مؤسسػػة  لإلسػػياـ المنػػتج الفعػػاؿ كشػػخص

احتياجػات المجتمػػع كتكػكف دائمػان قريبػػة مػف النػػاس فيػي تظػػؿ  اجتماعيػة تربكيػة تسػػاىـ فػي تمبيػػة

يػا كاآلبػاء كاألميػات الػذيف يبػدكف آرائيػـ كانتقػاداتيـ حكليػا كحػكؿ إنجازات مكضػعان ألحاديػث النػاس

لمنشػئ مػف تعمػيـ كتربيػة كىػذا يطمػب مػف المعممػيف أف يقفػكا دائمػان كباسػتمرار عمػى كػؿ  فيمػا تؤديػو

دائػػرة  يكتػب أك ينشػر أك يقػاؿ عػف المػدارس كالتعمػػيـ فييػا كأف يتعرفػكا عمػى رأم النػاس خػارج مػا

 .المدرسة. ىذه المعمكمات تعيف المعمـ في تبني اتجاىات تجاه مينة التدريس

 ى المعمـ أف يكجو لنفسو الكثير مف األسئمة كيحاكؿ اإلجابػة عمييػا بصػدؽ كػأفكلذلؾ فعم

 ان؟ ىػؿ اختػػرت التػػدريس ألنػو يمنحػػؾ الفرصػة لتسػػيـ إسػػياماممػػنسػأؿ لمػػاذا اختػرت أف نكػػكف مع

 التالميػػذ؟ ىػػؿ اختػػرت التػػدريس ألنػػؾ تسػػعد إذا عاكنػػت النػػاس كلمسػػت نتيجػػةحيكيػػان فػػي تنشػػئة 

كػأف  أـ أنػؾ اختػرت مينػة التػدريس تحػت ضػغط ظػركؼ أخػرلالرتيػاح؟معاكنتؾ فتشعر بالرضػا كا

إعػػػداد  يكػػكف مجمػػػكع الػػػدرجات فػػي الشػػػيادة الثانكيػػػة لػػػـ يؤىمػػؾ إال لاللتحػػػاؽ بمعاىػػػد ككميػػػات

الػػػدركس  المعممػػيف؟ ىػػػؿ اختػػػرت مينػػة التػػػدريس ألنيػػػا تمنحػػؾ الفػػػرص لزيػػػادة دخمػػؾ مػػػف كراء

 ؟الخصكصية؟ أك ألنيا تتيح لؾ عطمة صيفية أطكؿ
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و جاىػػكات والختيػػار المينػػة فإنيػػا سػػتحدد طريقػػالمعمػػـ   كأيػػان كانػػت األسػػباب التػػي دفعػػت

مػػف  هشػػقي غيػػر يشػقى ك ي أف بيػػا كأمػػا هسػػعد غيػر يسػػعد ك ي نحػػك التعمػػيـ كالتػدريس فإمػػا أف وكنظرتػ

كالفصؿ كمعو خمفيػة عريضػة مػف ميػكؿ كاتجاىػات كخبػرات كيكػكف  كرائيا. فالمعمـ يدخؿ المدرسة

بيػذه الخمفيػة كمتػأثران بيػا فإمػا أف يكػكف بمثابػة المكجػو كالقائػد المرشػد  مػف التالميػذ مرتبطػان مكقفػو 

مػا أف ينظػر إلػى التػدريس عمػى أنػو صػناعة مػف ال صػناعة  لمتالميذ يعمؿ لمصمحتيـ كتنميتيـ، كا 

 .لو؟

 فمينة التدريس تسمك مكانتيا كتعمك في اعتبػار النػاس كممػا أحسػكا بمػا يقدمػو المعممػك  فإ

سيامات بقصد تنميتيـ كتطكيرىـ   .ألبنائيـ مف إنجازات كا 

يمػػاف عػػف دكر  كمكانػة التػػدريس سػكؼ تتحقػػؽ عنػدما يسػػتطيع كػػؿ معمػـ أف يػػتكمـ بثقػة كا 

كتسػميحيـ بالميػارات كالخبػرات العمميػة كالعمميػة. ككمػا التجاىػات  التربية في إعػداد جيػؿ المسػتقبؿ

ائػػو فػػػي عػػرض الػػدرس فػػػإف لييئتػػو العامػػة كمظيػػػره أىميػػػة كتػػأثير عمػػى أد المعمػػـ نحػػك المينػػة

 . عمى التالميذ الخارجي أثرىـ أيضان 

التالميػذ معممػييـ كيحبػكنيـ بغػض النظػر عػف اخػتالؼ أحجػاميـ أك أطػكاليـ أك  يحتػـرفقد 

 إذا ما تكفرت فييـ سمات كميزات معينة فالينداـ المتزف كالمالبس النظيفة  أعمارىـ كذلؾ
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سػػقة كالشػػعر المصػػفؼ بشػػكؿ جيػػد كالصػػكت مػػف خػػالؿ نبراتػػو بػػيف عمػػكه كالمن كالمرتبػػة

 ثيابػان ال المعمػـ لمعمميػـ كالتفػاىـ حكلػو فػإذا ارتػد سػببان فػي اقتػراب التالميػذ مػف كانخفاضػو يكػكف

يػرج يأف  ميػذ كحػاكؿمػف التال ارفعمػو الصػغيناسب شكمو كال عمره كصفؼ شػعره عمػى غػرار مػا ي

يتغيػر  كالمكقػؼ كىيبتػو نعػدـ احترامػوكيقػؿ أك ي ف مظيػره كىيئتػومػ كفيسخر  هميذضحؾ فإف تاليك 

فر الحشػمة كالكقػار بػالعكس. حينمػا تتػك  تمامان حينما تككف مالبسو كطريقة تصفيؼ شعره كسػمككو

 .مع التالميذ بالنضج كالتعقؿ كتتصؼ تصرفاتو

 

تقػػديرىـ  المعمػػـ ليػػا كضػع كاعتبػػار كبيػػر فػػي تالميػذ عػػفالكلّمػا كانػػت أكؿ فكػػرة يككنيػػا  

كعمػى كػػؿ  .كاجييـ ألكؿ مػرةيػ ىػكك و كسػػمكك هكمظيػر  وفكػػر فػي ىيئتػيأف  ى المعمػـكاحتػراميـ فعمػ

تمميػػذان أك تمميػػذةن فػػي  معمػـ أك معممػػة مقبػػؿ عمػى التػػدريس أف يرجػػع بذاكرتػو إلػػى الػػكراء أيػػاـ كػاف

ييبػة التػي ذلػؾ الكقػار تمػؾ ال المدرسة كيػذكر مػا كػاف يعجبػو فػي معممػو مػف طريقتػو فػي المػبس أك

المعمػـ فػإذا يرتػدم فػي الفصػؿ كمػاذا  كانت تجذبيـ إليػو كتحبػبيـ فيػو كمػف الميػـ أيضػان أف يعػرؼ

إذ أف كػؿ ذلػػؾ سػيترؾ آثػاران تعميميػة سػػمككية  يرتػدم أثنػاء الػرحالت التػي يخػػرج فييػا مػع التالميػذ

 1فالمعمـ ىنا ىك القدكة كالمثؿ األعمى. ذات مغزل كمعنى عند المتعمميف الصغار

                             
 http://www.wessam.usit،متاح عمى:وداللتيا االجتماعيةاتجاىات المعمم نحو المينة شيالف جاد اهلل رضكاف: 1
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 : عالقة االتجاىات بالسموك اإلنساني: 9

تعد طبيعػة العالقػة بػيف االتجػاه كالسػمكؾ مشػكمة تقميديػة فػي البحػكث النفسػية االجتماعيػة، 

فاالتجاه اإليجابي أك السمبي لمشخص نحك قضية مػا ال يعنػي بالضػركرة أف سػمككو العممػي سػكؼ 

ألحيػػاف يمكػػف أف تتنبػػأ االتجاىػػات يتسػػؽ تمامػػا مػػع ىػػذا االتجػػاه الػػذم عبػػر عنػػو. ففػػي بعػػض ا

بالسػػمكؾ الظػػاىر بينمػػا ال تسػػتطيع القيػػاـ بيػػذه الميمػػة فػػي أحيػػاف أخػػرل. كقػػد اقترحػػت الدراسػػات 

المبكػػرة فػػػي ىػػذا الصػػػدد أف االتجاىػػات تعػػػد منبئػػػات ضػػعيفة بالسػػػمكؾ اإلنسػػاني، بينمػػػا أشػػػارت 

 .بقكة عمى السمكؾ الظاىرالدراسات الحديثة إلى أف االتجاىات فيما يبدك تستطيع التأثير 

بؿ لـ تعد االختبارات الحديثة لمعالقػة بػيف اتجاىػات األشػخاص كسػمككيـ خاضػعة لمسػؤاؿ 

التقميدم الذم ركزت عميو الدراسات السابقة المبكرة كىػك: ىػؿ ىنػاؾ عالقػة بػيف االتجػاه كالسػمكؾ؟ 

حػػػكؿ مػػػا يمػػػي: نػػػكع فالدراسػػػات الحديثػػػة بػػػدأت تطػػػرح أسػػػئمة دقيقػػػة لمغايػػػة، تػػػدكر ىػػػذه األسػػػئمة 

االتجاىػػات كالسػػمكؾ المػػدركس، طػػرؽ القيػػاس، طبيعػػة العالقػػة بػػيف االتجاىػػات كالسػػمكؾ، عكامػػؿ 

   .الشخصية

 كقد تعددت النظريات التي حاكلت معالجة ىذه اإلشكالية عبر تقديـ نماذج نظرية 
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ث ىػػذه تفسػػر شػػبكة المتغيػػرات التػػي تػػؤثر عمػػى العالقػػة بػػيف االتجػػاه كالسػػمكؾ. كمػػف أحػػد

النماذج الني حازت قبكال كاسعا بيف الباحثيف مػف خػالؿ تطبيقيػا فػي دراسػة سػمككيات متنكعػة مػف 

"آجػػزيف" ك"فشػػػبيف" ثػػـ قامػػػا  لتػػي قػػػدميا، " نظريػػػة التصػػرؼ المنطقػػػي "ابينيػػا السػػػمككيات البيئيػػة

يػػػة بتطكيرىػػا بعػػػد ذلػػػؾ اعتمػػػادا عمػػػى نتػػػائج البحػػػكث الميدانيػػػة، كأصػػػبح يطمػػػؽ عمييػػػا اآلف "نظر 

 فقد بينت دراسات عدة أف قكة عالقة االتجاه بالسمكؾ تزداد إذا ركعيت   1السمكؾ المخطط".

عكامػػؿ كشػػركط أك معػػايير منيجيػػة تتعمػػؽ بطريقػػة قيػػاس االتجػػاه بالسػػمكؾ كأىميػػا معيػػار 

   2الفعؿ المتردد كمستكل تناسب القياس.

 _ معيار الفعل المتردد:9-1

بسػػػمكؾ األفػػػراد بنػػاءا عمػػػى درجػػات اتجاىػػػاتيـ يتطمػػػب  فقػػد يحػػػدد ىػػذا المعيػػػار أف التنبػػؤ

 تحميال مسبقا ألشكاؿ السمكؾ المراد التنبؤ بو. كقد أجريت دراسة عمى المكضكع كبينت 

أف اسػػػتخداـ معػػػايير سػػػػمككية متعػػػددة يزيػػػػد درجػػػة االرتبػػػاط بػػػػيف درجػػػات األفػػػػراد عمػػػى مقيػػػػاس 

 االتجاىات البيئية كسمككيـ الفعمي في المستقبؿ.

 

                             
 ، متػػػػػاح عمػػػػػى:مرجػػػػػع سػػػػػابؽ .دور عمـــــم الـــــنفس فـــــي تعـــــديل االتجاىـــــات نحـــــو البيئـــــة محمػػػػد بػػػػػف عميثػػػػػة األحمػػػػػدم، -1

http://www.docs.ksu.sa/doc/articles10 
  .30:مرجع سابؽ، ص.اتجاىات خريجي الكميات التقنية نحو العمل بقطاعات وزارة الداخمية شمرم،بف كبراف ال عميؽ -2

http://www.docs.ksu.sa/doc/articles10
http://www.docs.ksu.sa/doc/articles10
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 _ معيار تناسب القياس:9-2

عنػدما يختمػؼ مسػػتكل قيػاس االتجػػاه عػف مسػتكل قيػػاس السػمكؾ تضػػعؼ العالقػة بينيمػػا، 

 أم يضعؼ التنبؤ بسمكؾ األفراد مف درجاتيـ عمى مقياس االتجاه.

كمػػف خػػالؿ خصػػائص االتجػػاه المػػدركس عػػف عالقػػة االتجػػاه بالسػػمكؾ فقػػد بينػػت الدراسػػات     

مػدركس فػي تحديػد قػكة عالقتػو بالسػمكؾ كىنػاؾ عكامػؿ تتعمػؽ بطبيعػػة أىميػة خصػائص االتجػاه ال

الػػػذىني، كسػػيكلة اسػػػتدعاء االتجػػاه، كقػػػكة -االتجػػاه المػػدركس كبنػػػاؤه كأىميػػا: االتسػػػاؽ العػػاطفي

 االتجاه.

 _ االتساق العاطفي_ الذىني:9-2-1

( فػػي فػػإذا انخفضػػت درجػػة االتسػػاؽ بػػيف المكػػكنيف الػػذىني )الفكػػرم( كالعػػاطفي )الكجػػداني

 االتجاه فإف درجات األفراد عمى مقياس االتجاه ليذا االتجاه لف تتنبأ بسمككيـ. 

 _ سيولة استدعاء االتجاه:9-2-2

فقػػػد بينػػػت الدراسػػػات أف سػػػػيكلة اسػػػتدعاء االتجػػػاه ذىنيػػػا تقػػػػكم عالقتػػػو بالسػػػمكؾ نحػػػػك 

بالسػػمكؾ  مكضػػكعو. كبينػػت أيضػػا أف االتجػػاه الػػذم يعبػػر عنػػو بدرجػػة عاليػػة مػػف التكػػرار يػػرتبط

بدرجػػة أقػػكل مػػػف االتجػػاه الػػػذم يعبػػر عنػػػو بدرجػػة منخفضػػة مػػػف التكػػرار، كسػػػرعة التعبيػػر عػػػف 

 االتجاه مؤشر لسيكلة استدعائو كتكرار التعبير عنو يزيد مف سيكلة استدعائو. 
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 _ قوة االتجاه:9-2-3

كضػػكع التقيػػيـ فػػي الػػذاكرة) أم درجػػة ارتبػػاط م-يقصػػد بقػػكة االتجػػاه قػػكة ارتبػػاط المكضػػكع

االتجػاه بتقييمػو فػي ذاكػرة الفػرد( ككممػا زادت القػكة زادت سػيكلة االسػتدعاء كمػف ثػـ زادت عالقتػو 

 بالسمكؾ. 

قػػػػكة االرتبػػػػاط بػػػػيف مكضػػػػكع أك ىػػػػدؼ االتجػػػػاه كمككنػػػػات االتجػػػػاه المعرفيػػػػة  ) كمػػػػا أف

 كالكجدانيػػػة كالسػػػمككية، ككممػػػػا ازدادت ىػػػذه الػػػػركابط قػػػكة أصػػػبحت عالقػػػػة االتجاىػػػات بالسػػػػمكؾ

لصػػػيقة(. كقػػػد أظيػػػرت بعػػػض الدراسػػػات أف االتجاىػػػػات المتككنػػػة مػػػف خػػػالؿ الخبػػػرة المباشػػػػرة 

بمكضػكع االتجػػاه تػػرتبط بعالقػػة أكثػػر قػػكة بالسػمكؾ الظػػاىر كذلػػؾ بالمقارنػػة باالتجاىػػات المتككنػػة 

بأسػػمكب آخػػر. كقػػد يكمػػف السػػبب فػػي التػػأثير األكبػػر لالتجاىػػات القكيػػة عمػػى السػػمكؾ بالمقارنػػة 

ات الضػػعيفة فػػي قػدرتنا عمػػى التػػذكر فاالتجاىػات التػػي نسػػتطيع تػذكرىا يمكنيػػا أف تكجػػو باالتجاىػ

   1سمككنا.

كمف خالؿ تأثير عكامؿ الشخصية عمى عالقة االتجاه بالسمكؾ فقػد أكضػح بعػض عممػاء 

الشخصػػية أف األفػػراد يختمفػػػكف مػػف حيػػث قػػػكة العالقػػة بػػيف اتجاىػػػاتيـ كسػػمككيـ، أم أف عالقػػػة 

 ؾ تقكل عند بعض األفراد كتنخفض عند بعضيـ، كمف أىـ عكامؿ االتجاه بالسمك 

 

                             
ـــــديل االتجاىـــــات نحـــــو البيئـــــةمحمػػػػد بػػػػػف عميثػػػػػة األحمػػػػدم:   -1 ـــــنفس فـــــي تع  ، متػػػػػاح عمػػػػػى:مرجػػػػع سػػػػػابؽ .دور عمـــــم ال

doc/articles10http://www.docs.ksu.sa/ 

http://www.docs.ksu.sa/doc/articles10
http://www.docs.ksu.sa/doc/articles10
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الشخصػية التػي تػػؤثر عمػى ىػػذه العالقػات ىػػي درجػة الفػرد فػػي رصػد الػػذات ككعػي الػػذات 

مػػى ردكد أفػػراد اآلخػػريف الخاصػة. فػػاألفراد الػػذيف لػػدييـ درجػػة عاليػػة فػي رصػػد الػػذات ) التركيػػز ع

 لسمككيـ 

يػػػػة كردكد أفعػػػػاؿ اآلخػػػػريف لسػػػػمككيـ أكثػػػػر مػػػػف تػػػػأثره يتػػػػأثر سػػػػمككيـ بالمعمكمػػػػات المعرف

كلذلؾ فإف العالقة بػيف اتجاىػاتيـ كسػمككيـ عالقػة منخفضػة. كعمػى ة كاتجاىاتيـ.بحاالتيـ الداخمي

العكػػس مػػف ذلػػؾ األفػػراد الػػػذيف لػػدييـ درجػػة منخفضػػة فػػي رصػػػد الػػذات فسػػمككيـ غالبػػا يعكػػػس 

قػة قكيػة نسػبيا بػيف اتجاىػاتيـ كسػمككيـ مقارنػة حاالتيـ الداخمية كاتجاىاتيـ، كذلؾ فػإف ىنػاؾ عال

   1.بمف لدييـ مستكل مرتفع في رصد الذات

 

 االتجاه:_نوعية9-3

يػػرتبط تعتبػػر نكعيػػة االتجػػاه أيضػػا مػػف المحػػددات اليامػػة لعالقػػة االتجػػاه بالسػػمكؾ، حيػػث 

نكعيػػة بدرجػة تركيػػز االتجػػاه عمػى مكضػػكع معػػيف لالتجػاه فػػي مقابػػؿ االتجاىػات العامػػة، كارتفػػاع 

 االتجاه كارتباطو بمكضكع محدد يقكم العالقة بينو كبيف السمكؾ الظاىر.

 

                             
 .32:مرجع سابؽ، ص .اتجاىات خريجي الكميات التقنية نحو العمل بقطاعات وزارة الداخمية عميؽ بف كبراف الشمرم، -1
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 مدى اتصال االتجاه بحياة الفرد: _9-4  

أم درجػػة تػػأثير مككنػػات االتجػػاه السػػمككية عمػػػى حيػػاة الفػػرد، ككممػػا ازدادت ىػػذه الصػػػمة 

 قكيت العالقة بيف االتجاه كالسمكؾ.

القػػة بػػيف االتجػػاه المقػػاس كالسػػمكؾ الفعمػػي لػػيس كفػػي ظػػؿ مػػا سػػبؽ يتبػػيف أف مسػػألة الع

نما   عد كؿ مف معيار الفعؿ المتردد، كمعيار تناسب ىي مسألة متشعبة إذ يُ مسألة بسيطة، كا 

الػػػذىني لالتجػػػاه، كسػػػيكلة اسػػػتدعائو، ككػػػذا قػػػكة -القيػػػاس مػػػف حيػػػث االتسػػػاؽ العػػػاطفي

رد، مػف المحػددات اليامػة التػي قػد االتجاه، كارتباطو بمكضكع محدد، كككنو كثيؽ الصمة بحياة الفػ

 .تكفؿ تأثير االتجاه عمى السمكؾ اإلنساني

 : وظائف االتجاىات: 10

 :1لالتجاىات كظائؼ عدة كمف أبرزىا

شباع الحاجات والرتبات:10-1  _ وظيفة تحقيق الذات وا 

فالفرد عادة مػا يتبنػى مجمكعػة مػف االتجاىػات تكجػو سػمككو كتتػيح لػو فرصػة التعبيػر عػف 

. كمػػا تسػػػاعد االتجاىػػات الفػػرد عمػػػى إشػػباع حاجاتػػو كرغباتػػػو المتعػػددة كالمتجػػددة، فػػػاألفراد ذاتػػو

 يسعكف إلى تحقيؽ حاجاتيـ االجتماعية كحاجات االنتماء كالتقدير.  

                             
      .140:، ص، مرجع سابؽعمم النفس االجتماعي_ حامد عبد السالـ زىراف: 1
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 _ وظيفة الدفاع عن الذات:10-2

الفػػرد  ، كىػػي اتجاىػػات ينشػػئياكتػػرتبط ىػػذه الكظيفػػة باألىػػداؼ التػػي تخػػرج مػػف ذات الفػػرد 

دفاع عف كيانػو كذاتػو. فػالفرد يقػكـ أحيانػا بتكػكيف بعػض االتجاىػات لتبريػر فشػمو أك عػدـ قدرتػو لم

 عمى تحقيؽ أىدافو.

  التكيف أو المنفعة: _ وظيفة 10-3

ف تكيػػؼ الكػػائف البشػػرم مػػع الشػػركط االجتماعيػػة كالطبيعيػػة المحيطػػة ىػػدؼ يسػػعى إليػػو إ

 تجاىات بدكر فعاؿ في تحقيؽ ىذه الغاية لتحقيؽ التكازف النفسي كالفسيكلكجي. كتقكـ اال

التكيفيػػػػة النفعيػػػػة حيػػػػث أنيػػػػا المقدمػػػػة األكليػػػػة التػػػػي تحػػػػدد سػػػػمكؾ األفػػػػراد تجػػػػاه المكضػػػػكعات 

كاألشخاص في البيئة المحيطة فاالتجاىػات تسػاعده عمػى إنشػاء عالقػات تكيفيػو سػكية مػع الػذات 

بػيف األفػراد الػذيف يبنػكف اتجاىػاتيـ  كمع األفراد كالجماعات في المجتمع، كيدؿ عمػى ذلػؾ المقارنػة

حياؿ المكضكعات كاألشخاص بدقة كبيف الذيف ال يعيركف ذلؾ اىتمامػا حيػث نجػد أف أفػراد الفئػة 

 األكلى يحققكف تكيفا أفضؿ.  

 _ الوظيفة التنظيمية:10-4

تمػػػد االتجاىػػػات األفػػػراد بػػػاألطر المرجعيػػػة االجتماعيػػػة كالمعػػػايير السػػػمككية التػػػي تناسػػػب 

 اقؼ االجتماعية المختمفة كجميعيا أنساؽ خبرة يكتسبيا الفرد كتنظـ سمككو مما يقمؿالمك 
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الكقت كالجيد كىما ىدفا التنظػيـ. فاالتجاىػات كالخبػرات ليػا صػفة التنظػيـ ممػا يػؤدم إلػى 

 1اتساؽ كثبات سمكؾ الفرد في المكاقؼ المختمفة.

 _ وظيفة التعبير عن الثقافة والقيم:10-5

جاىػػػػات المتبنػػػػاة إلػػػػى حمايػػػػة مفيػػػكـ الػػػػذات كصػػػػكرة الشػػػػخص الذاتيػػػػة فمػػػػف تيػػػدؼ االت

المعػركؼ أف األفػػراد يحتفظػكف باتجاىػػاتيـ التػي تتكافػػؽ كتنسػجـ مػػع قػيميـ كعػػاداتيـ المنبثقػة مػػف 

البيئة االجتماعية التي يعيشكف فييا، فاألفراد يترجمكف ثقافتيـ كقيميـ مػف خػالؿ اتجاىػاتيـ، فمػف 

د شػػػػخص يتمسػػػػؾ باتجاىػػػػات تتنػػػػافى أك تتعػػػػارض مػػػػع قيمػػػػو كعاداتػػػػو، الصػػػعكبة بمكػػػػاف كجػػػػك 

 فاتجاىاتنا تجاه مكاقؼ معينة تعبر عف قيمنا كمعتقداتنا تجاه تمؾ المكاقؼ.

 _ وظيفة معرفية:10-6

تعمػؿ االتجاىػػات عمػػى تكسػػيع نطػػاؽ التفكيػػر كالمعرفػػة لػػدل الفػػرد مػػف خػػالؿ البحػػث عػػف 

في تكفير معايير كأطػر مرجعيػة تسػمح لمفػرد كتسػاعده فػي المعارؼ كالمعمكمات، كبالتالي تساعده 

تنظػػيـ معارفػػو كمدركاتػػو لألمػػكر حكلػػو كتفسػػيرىا، كترتيػػب معمكماتػػو عػػف المكضػػكعات كالمثيػػرات 

 المختمفة كبالتالي اتخاذ مكقؼ ما سكاء كاف ىذا المكقؼ إيجابيا أك سمبيا. فمف 

 

 

                             
 ، متػػػػػاح عمػػػػػى:مرجػػػػػع سػػػػػابؽ، و البيئـــــةدور عمـــــم الـــــنفس فـــــي تعـــــديل االتجاىـــــات نحـــــمحمػػػػد بػػػػػف عميثػػػػػة األحمػػػػػدم:   1

http://www.docs.ksu.sa/doc/articles10 
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نػػت لديػػو معػايير كاضػػحة تسػػاعده عمػػى يسػتطيع أم فػػرد تفيػػـ العػػالـ المحػيط بػػو إال إذا كا

   .فيـ ىذا العالـ بكؿ مككناتو كمميزاتو، كىذه ىي الكظيفة المعرفية التي تطمع بيا االتجاىات

ف اليدؼ مف كراء دراسة االتجاىات ىػك تحديػد طبيعػة كنكعيػة إ_ وظيفة التنبؤ بالسموك:10-7

اتجاىػػػاتيـ إيجابيػػة أـ سػػمبية نحػػػك  ىػػذه االتجاىػػات المكنكنػػػة لػػدل األفػػراد، كمعرفػػػة مػػا إذا كانػػت

قضية معينة تريد مؤسسة أك ىيئة ما اتخاذ قرار بشأنيا كعمػى ضػكء ذلػؾ تقػكـ باتخػاذ اإلجػراءات 

 1كتتجنب المعارضة. راد لذلؾ القرارالالزمة حتى تضمف قبكؿ األف

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                             
 .94:مرجع سابؽ، ص .تصرفات سموكية صبحي سيد،  1
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 تمييد: 

رض،كشعكره بكيانو بأعتباره فردا في ظيرت التربية مع ظيكر اإلنساف عمى كجو األ

كائنات الحية المختمفة،ككاف ل.كبدأت في كسط مميء باالقبيمةجماعة مف الجماعات كاألسرة أك 

مستغال قكاه الجسدية لمتغمب معيا لمحفاظ عمى استمرارية حياتو البد لو مف الدخكؿ في تنافس 

أف عميو أف يستغؿ التميز كالتفكؽ ،ك عنياعمى كؿ ما يكاجيو مف مشاكؿ،كقد أدرؾ أنو متميز 

القدرة عمى مالحظة الظكاىر الطبيعية المحيطة بو عف طريؽ بعقمو لتحسيف ظركؼ حياتو 

ختمفة التي أخذت تكفر لو مع مركر م،كبذلؾ بدأت تتككف لديو المعارؼ كالمعمكمات كالخبرات ال

 الزمف كيفيات جديدة.

نساف كاف مستمرا مع بيئتو التي أصبحت كمف ىذا المنطمؽ يمكف القكؿ أف تفاعؿ اإل  

مدرستو األكلى،إذ كاف ينيؿ منيا المعرفة،كيتعمـ ميامو كيمارسيا،كىذا التفاعؿ المستمر بينو 

     كبيف بيئتو ىك ما نسميو"التربية"التي ىي الحياة نفسيا.

 :التربية والتعميم1

 :مفيوم التربية1-1

لتربية كمفيكـ،ككعممية،كالتربية كنظاـ ضمف النظـ تبدك أىمية تحديد ماذا تعنيو ا         

 بيف كثير مف المفاىيـ المرتبطة  مفاىيميالاألساسية في أم مجتمع حتى يزكؿ بعض الخمط 
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منبثقة مف التعميـ كالتعمـ كالتدريس كالتدريب...كالعممية لبالمفيكـ المحكرم"التربية"كا

  .1الخالتربكية....

كبعضيا بينيا  اتفاؽكثيرة كردت في مؤلفات التربكييف بعضيا بينيا  فممتربية تعريفات       

،كالخالؼ في كجيات النظر مقبكؿ طالما أف اإلنساف عضكية معقدة يمكف النظر إلييا اختالؼ

مف جيات كثيرة.كنشعر أف اإلتفاؽ أيضؿ مقبكؿ كمعقكؿ طالما أف العضكية تحمؿ عناصر 

 ار ميما اختمفت كجيات النظر. أساسية كاحدة يجب أخذىا بعيف اإلعتب

     

إذا ال بد مف التطرؽ إلى التعريفات المتعددة لمكصكؿ إلى تعريؼ مقبكؿ يؤكد النقاط        

 .كسعيا الستجالء مفيكـ التربية كمعناىا،نبدأ أكال 2األساسية في العممية التي نسمييا"التربية"

حتى نصؿ إلى مفيكـ عاـ يحظى  طالحياالصبتفسير المعنى المغكم لمتربية،نتبعو بالمعنى 

 بقدر معقكؿ مف اإلتفاؽ،كيستند إلى ركائز منطقية ككاقعية أكثر قبكال.

 

 

 

                             
الطباعة دار الكفاء لدنيا .التربية والمدرسة والمعمم،قراءة اجتماعية ثقافيةالسيد سالمة الخميسي، 1

 .33:ـ،ص2000القاىرةكالنشر،اإلسكندرية،
،اإلصدار الرابع،دار الشركؽ،عماف 2ط. المدخل إلى التربية والتعميمعبد اهلل الرشداف كنعيـ جعنيني، 2

 .10:ـ،ص2000،األردف،
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 المعنى المغوي لكممة"التربية"::1-1-1

يقكؿ  1،ترجع كممة التربية في معناىا المغكم إلى مصدر الفعؿ رب بمعنى نمى كزاد       

سكرة  (مف5رقـ) اآليةلنا عمييا الماء اىتزت كربت..."تعالى:"...كترل األرض ىامدة فإذا أنز 

 .(مف سكرة البقرة672رقـ ) اآليةالحج،كيقكؿ أيضا"...يمحؽ اهلل الربى كيربي الصدقات"

 2كالتربية بمدلكليا المغكم تعني تعيد الطفؿ بالرعاية كالتغذية المادية كالمعنكية حتى يشب

عمى تربية النباتات كالحيكانات كالطعاـ كتيذيب  كيدؿ لفظ التربية في المغة الالتينية     

 .3البشر

أما عف المعنى المغكم لمتربية في المغات األجنبية فيشار إلييا أحيانا بالبيداغكجيا كىي        

كتعني paidكممة ترجع في أصميا إلى اإلغريؽ كتعني تكجيو األكالد كىي تتككف مف مقطعيف

 4د اإلغريؽ الربي أك المشرؼ عمى تربية األكالد.كتعني تكجيو كىي تعني عنagogyكلد

 

 

 

                             
 .304:ـ،ص1994دار صادر، ،:بيركت  ،14المجمد.،لسان العربمنظكر  أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر بف 1
 http://www.uaemath.comابية كالتعميـ ،متاح عمىمفيـك التر - 2

 .3:ـ،ص2002المكتب العربي الحديث،االسكندرية،.القاىرة:التربية والمجتمعحسيف عبد الحميد أحمد رشكاف، 3
 .10:ـ،ص2001،ؽ الحديثة لمطباعة كالنشردار الفارك .القاىرة:أصول التربية.محمد منير سرحاف ،4
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 :المعنى االصطالحي لكممة"التربية":1-1-2

تعني التربية التنشئة كالتنمية،نقكؿ ربا الكلد بمعنى نشأ كربى الكلد أم رعاه كغذاه    

 1ككبره،كنمى قكاه الجسدية كالعقمية كالخمقية.

تفاؽ عمى نمكذج كاحد لمتربية يككف صالحا في لمتربية كمف الصعب اإل ؼيتعار كىناؾ عدة    

 كؿ المجتمعات كنذكر مف بينيا مايمي:

   .2عرفيا بقكلو:"التربية ىي أف نضفي عمى الجسـ كالنفس كؿ جماؿ ككماؿ ممكف ليما أفالطون

 أما المفيكـ التربكم في العصر الحديث فقد عرفيا العمماء كاألتي:       

عداد اإلنساف لكي يتمكف مف القياـ بكاجباتو في الحياة:"التربية ىي تنميبستالوزي  .3ة العقؿ كا 

 :"التربية ىي أف تنمي أدل الفرد كؿ نكاحي الكماؿ،كالكماؿ ىك التنمية المنسقة لكؿ كانط

 .4القدرات اإلنسانية كأف نصؿ بيذه القدرات إلى أقصى درجة ممكنة

 

 

 

 

                             
 .18:ـ، ص2001،عماف:دار الصفاء لمنشر كالتكزيع،1:،طمدخل إلى التربيةاليمشرم،عمر أحمد  1
 .19:ـ،ص1998مكتبة اإلشعاع،اإلسكندرية،القاىرة:،عمم االجتماع التربويسيد عمي شتا كفادية عمر الجكالني.ال 2
 .10:ـ،ص1993،.القاىرة:دار الفكر العربيروح التربية والتعميم،محمد عطية اإلبراشي 3
 .15:ـ،ص1999،تاب الجديدة، المتحدة دار الكبيركت:،2:طأصول التربية،احمد الفنيش ،.4
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 إعداد لمحياة كىي عممية نمك كتعميـ كىي  :"التربية ىي الحياة نفسيا كليست مجردديوي جون

 1مرة لمخبرة كىي عممية اجتماعية.عممية بناء كتجديد مست

:"التربية ينبغي أف تقكد اإلنساف كترشده إلى معرفة نفسو الداخمية كتقدير الطبيعة كالثقة فروبل

 كالطبيعة هللبكحدانية اهلل،كيجب أف ترفعو إلى الحياة الطاىرة المقدسة الناشئة عف معرفة ا

 2كالنفس اإلنسانية.

 ف الخمؽ،صحيح التفكير محبا لكطنوعرفيا بأنيا"تنشأ الفرد قكم البدف،حس الحصري ساطع

 3ت التي يحتاج إلييا في حياتو."معتزا بقكميتو،مدركا كاجباتو مزكدا بالمعمكما

اشتراؾ الفرد  فيي تكيؼ بيف الفرد كبيئتو كىذه العممية تنشأ مف المربيينأما عند         

ماعية كمنو تتشكؿ عادات الفرد كاتجاىاتو أك غير المباشرة في الحياة اإلجت بطريقتو المباشرة

 تشكؿ ما يسمى بالشخصية. فكرية كالخمقية كاإلجتماعية كالتيكقيمو ال

كاصمة،كتتمثؿ عمى أنيا"عممية تثقيؼ مت نبي بن مالككيمكف تحديد مفيكـ التربية عند       

 بتركيب عناصر ثقافة -في أكلى مياميا–لتثقيؼ ىذه في تمؾ العممية النفسية التي تقكـ عممية ا

 

 

 

                             
 .190:ـ،ص2001بيركت:دار النيضة العربية،،1ط:عمم التربية العام.أبك طالب محمد سعيد كرشراش  أنيس عبد الخالؽ، 1
 .13:ـ،ص2001القاىرة:دار الفكر العربي ،،1:ط. فقو التربيةسعيد إسماعيؿ عمي ، 2
  .11:،صـ1999.عماف:دار المسيرة لمنشر كالتكزيع،أصول التربيةمحمد حسف العمايرة، 3
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 1عد المكحديف،أك ما بعد الحضارة".المجتمع في بنية شخصية الفرد،أم في بنية إنساف ما ب

ىي تكجيو عناصر الثقافة نحك تككيف مالك بن نبي  كبمعنى أدؽ نقكؿ بأف التربية عند      

فرد،بحيث ينسجـ سمكؾ ىذا الفرد مع أسمكب الحياة في المجتمع .كمف خالؿ عممية شخصية ال

التركيب النفسي التي أشار إلييا مالؾ بف نبي ،تتجمى لدينا حقيقة جكىرية نكمف في أىمية 

اإلنساف البالغة بالنسبة لعممية إعادة البناء الحضارم،فعممية التركيب النفسي ىذه مف شأنيا أف 

إزاء كضعو  ور نظرة اإلنساف لنفسو كألحداث التاريخ،فيتحدد بذلؾ مكقفو كمسؤكليتتقكـ بتغيي

 2اجيا المتمثؿ في تغيير السمكؾ.المجتمعي كمصيره،كبيذا تصبح ىذه العممية مرتبطة بنت

مف خالؿ كؿ ىذه التعريفات نالحظ أف ىناؾ خالؼ بيف المشتغميف بالتربية في تحديد      

ذلؾ بعض اإلتفاؽ إال أننا نخمص إلى التعريؼ اإلجرائي األتي:التربية معانييا كأف ىناؾ مع 

ىي تمؾ العمميات التي يقكـ بيا مجمكعة األشخاص انطالقا مف الكالديف كالمدرسيف...إلخ،كىي 

دماجيـ في المجتمع.  تيدؼ إلى تكامؿ األفراد كا 

       

      

 

                             
بحث في مفيـك التربية كطبيعة عالقتيا بالحضارة في تصكر مالؾ بف نبي،عالـ .التربية والحضارةمحمد بغداد بام، 1

 .217:ـ،ص2006األفكار،
 .218:،صالمرجع نفسوالتربية والحضارة.محمد بغداد بام، 2
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ة التي يجب أف يستند إلييا أم تعريؼ كلكف مف األىمية بما كاف أف نبيف النقاط األساسي  

 كاألتي: عبد اهلل الرشدان ونعيم جعنينيلمتربية كىي كما بينيا 

التربية تخص النكع اإلنساني،فقد نتحدث عف رعاية النبتة كعف تدريب القطة كلكف كال -1

 العمميتيف تختمؼ عف العممية التربكية في غاياتيا كنقطة انطالقيا .

لمطرؼ  ةادفة غايتيا مكجكدة في أحد الطرفيف،كىك يمارس عممو بالنسبالتربية عممية ى-2

األخر فالكبير يكجو الناشئ.كبكممة أعـ:الجيؿ البال  الراشد ىك الذم يكجو الجيؿ الناشئ.كال 

 شؾ في أف تكجيو الراشد لمناشئ ليس خاضعا لمجرد الصدفة فقط بؿ ىك تكجيو مقصكد أيضا.

ف اإلنساف كمجتمعو،فالفرد يتمقى المؤثرات كيككف أيضا فاعال في التربية عممية تفاعؿ مابي-3

 ما يأخذ محمال كمركبا كمقدما لتراث اإلنساف شيئا جديدا حيف يصبح قادرا عمى ذلؾ.

كامؿ نمكه،عف طريؽ المعمكمات  ىالتربية عممية تيدؼ إلى إيصاؿ الشيء إل-4

 ية لمطفؿ مف النضكج كالنمك.كالمعارؼ،كأيضا تييئة الظركؼ حتى تتمكف القكل الداخم

التربية عممية قاعدتيا ضركرة تحقيؽ التالؤـ بيف عضكية حية ذات شركط خاصة ،كبيف -5

 ظركؼ خارجية تحيط بيا .ك التالؤـ ضركرم لمبقاء كال يتـ إال بتدخؿ الراشد المربي.
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أكثر حديث  التربية عممية شاممة ليا معنى كاسع باإلضافة إلى معناىا الضيؽ فقد يككف-6

 1ـ،ككذلؾ المجتمع لو دكره أيضا.كلكف األسرة ليا دكر مياس عف التربية داخؿ المدرسة الن

  :عالقة التربية بالتعميم .1-2

لك قمنا بعممية استقراء لمختمؼ المعاني المتداكلة لكؿ مف التربية كالتعميـ أيا كاف اإلتجاه      

ة بيف كؿ مف التربية ر الشائع مف حيث التفرقكأيا كانت الفمسفة.فسكؼ نجد ما يشبو الفك

 2كالتعميـ.

كذلؾ أف التربية تعني كؿ ما يتمقاه اإلنساف مف تأثيرات مختمؼ عناصر الحياة المحيطة     

يتمقاه  بو،سكا ء كانت ىذه التأثيرات كاردة بقصد أـ بغير قصد،بمعنى أنيا ال تقتصر عمى ما

فمكاف التربية يتسع باتساع المحيط الذم يتحرؾ فيو اإلنساف في معاىد التعميـ المعركفة،

ع أنيا تتنك ت،كأنيا تمتد مف لحظة الميالد،كا يتعرض لو مف مؤثرامالفرد،كأف القائـ بيا ىك كؿ 

 .بتنكع خبرات الحياة المختمفة

في حيف أف التعميـ أمره مختمؼ،كىك ذلؾ الجزء المنظـ مف التربية كفؽ أنساؽ معرفية         

ليذه الميمة ،لغة...إلخ كيتـ في أماكف مخصصة،فنقكؿ:رياضيات،فيزياء،تاريخ،جغرافيامحددة

 مثؿ المدارس كالمعاىد كالجامعات،كيقكـ بو مجمكعة مف المعمميف المذيف تـ إعدادىـ 

 

                             
 .13:مرجع سابؽ،ص.المدخل إلى التربية والتعميمعبد اهلل الرشداف كنعيـ جعنيني، 1
 .32:مرجع سابؽ،ص.فقو التربيةسعيد إسماعيؿ عمي، 2
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دد كعمى مراحؿ كمستكيات ليتفرعكا كيتخصصكا لمقياـ بيذه الميمة،كذلؾ ضمف إطار زمني مح

  1معينة.

إذ نجده يفرؽ بيف العمـ كالتربية،كيرل أف العمـ "ال مالك بن نبي ذىب إليو  ىك نفس ماك         

 .2ت الخاصة بالمفاىيـ كاألشياء"ييتـ إال بالصال

لذلؾ جعؿ مالؾ بف نبي مف التعميـ ،3تيي "عند إنشاء األشياء كفيميا"كأف عممية التعميـ تن

كىك جانب التخصص الذم يعنى بإعداد الككادر جانبا كاحدا مف جكانب برنامجو التربكم لمثقافة،

   4دل التربية النظامية)المقصكدة(.الفنية،كبذلؾ فالتعميـ عنده ال يتع

بينما نجد التربية عنده تتجاكز حدكد المؤسسة التعميمية كتتكجو إلى اإلنساف أيا كانت        

 ةعادلتو الحضارية،لذلؾ فالتربيسننو،كأيا كانت ميمتو،كأيا كاف جنسو،باعتباره حجر الزاكية في م

عنده تعنى بعممية التثقيؼ الشاممة لمفرد،إذ تعمؿ عمى تنمية جانبو العقمي كالمعرفي،كقدراتو 

كساب الخبرة مما يعمؿ عمى تغيير  كمياراتو،كالعمؿ عمى تيذيبو أخالقيا،كتنمية ذكقو الجمالي،كا 

لؾ التغيير في تكييفو نفسيا سمككو بالتكازم مع نمك جكانب شخصيتو المختمفة،كيظير ذ

 كاجتماعيا،أم في انسجاـ سمككو مع أسمكب الحياة في المجتمع.

                             
 .32:،صمرجع سابؽفقو التربية.سعيد إسماعيؿ عمي، 1
 .45:ص،ـ1988دمشؽ:دار الفكر،،2:طتأمالت.مالؾ بف نبي، 2
 .46:،صالمرجع نفسو. ،تأمالتمالؾ بف نبي 3
 .225:مرجع سابؽ،ص.،التربية والحضارةمحمد بغداد بام 4
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مختمؼ مجاالت الحياة في المجتمع  مالك بن نبيككما تمس التربية أيضا عند      

كمؤسساتو،باعتبار أف ىذه المؤسسات تككف تابعة لثقافة المجتمع كليست مستقمة عنيا،كباعتبار 

عادة البناء. التربية فأ  عممية تثقيؼ متكاصمة ترمي إلى تحقيؽ التغيير كا 

بقكلو:"كنحف إذ نعتبر الفعؿ التربكم فعال أساسيا حاسما، الطيب برتوث كىذا ما يؤكده      

يشرط عممية التجديد الحضارم برمتيا،فإننا ال نقصر الفعؿ التربكم عمى الفعؿ التعميمي 

بكية الكمية المطمكبة،بؿ يمتد الفعؿ ليستكعب كؿ الكسائط فقط،ألف ذلؾ جزء مف العممية التر 

الثقافية كاإلجتماعية كالسياسية التي مف شأنيا أف تؤثر بطريقة أك بأخرل في عممية التكيؼ 

الفكرم كالركحي كالسمككي لمفرد كالمجتمع مع الكظيفة الكجكدية لإلنساف بصفة عامة كمع 

  1خاصة. " ة المتميزة لألمة بصفةالكظيفة الحضاري

الخاص  كىكذا يالحظ أف العالقة بيف التربية كالتعميـ ىي عالقة الجزء بالكؿ أك     

بالعاـ.كعندىا ينبغي لفت النظر إلى أنو مف الخطأ الشائع عند كثير مف األفراد.كقد يككنكا مف 

لفظة  المثقفيف أف يتـ حصر التربية بمعناىا العاـ في المفيكـ الضيؽ ليا كالذم يحصرىا في

                             
الجزائر:دار ،1:ط.فية،قراءة في سنن التغيير االجتماعيمدخل إلى سنن الصيرورة اإلستخالالطيب برغكث، 1

 .101:ـ،ص2004،قرطبة
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العقمي  التعميـ،أف التعميـ كما أشير جانب جزئي مف جكانب التربية يقتصر عمى تنمية الجانب

 1.كالمعرفي عند األفراد

 

يعمـ ذلؾ،كلكنو فكؽ ذلؾ يساعد الطفؿ عمى  يفالمعمـ يعمـ في الصؼ المكاد المختمفة،كالمرب  

 .    2يف عادات كأنماط سمككية مختمفةتكك 

لياـ جيمس حيف قاؿ عف التربية:"إنيا تنظـ القكل البشرية التي عند الطفؿ أكده ك  كىذا ما  

تنظيما يضمف لو حسف التصرؼ كالتكيؼ في عالمو اإلجتماعي كالمادم "أما التعميـ فمحدكد 

 3درس فيحصميا التالميذ دكف عناء.بالمعرفة التي يقدميا الم

و عمى الرغـ مف أكجو اإلختالؼ الكثيرة إال كىذا ال يعني فقداف اإلتفاؽ بيف المفيكميف.ألن      

أف كجكد اإلتفاؽ كاضح في أف التعميـ أحد المعاني المغكية لمتربية،كما أنو قد يطمؽ عمى التربية 

حيف يككف التعميـ مرادا بو تعديؿ السمكؾ ال تحصيؿ الحقائؽ كالمعمكمات كحدىا.ألنو لكال ىذه 

 إلى تككيف عادات كصفات. الحقائؽ كالمعمكمات ما نمى ميؿ المتعمـ

دة التي يقضييا المتعمـ في التعميـ داخؿ مؤسسات تبرز أكجو اإلتفاؽ كذلؾ مف أف المك       

التعميـ ما ىي إال جزء مف حياتو تسبقيا فترة تعرض فييا لعكامؿ التربية،كتتمكىا فترة أخرل 

                             
امعة دار الجة التعميم بين األصالة والمعاصرة.االسكندرية:المعمم ومين مجدم صالح طو الميدم، 1

 .33:ـ،ص2007،الجديدة
-59ـ،ص :1963القاىرة:دار المعارؼ،،1،الجزء6:طالتربية وطرق التدريس.صالح عبد العزيز كعبد العزيز عبد المجيد، 2

60. 
 .12:مرجع سابؽ ،صالمدخل إلى التربية والتعميم.عبد اهلل الرشداف كنعيـ جعنيني، 3



 اإلعداد التربوي لممعممينأىمية          رابع                                   الل الفص

98 
 

ة إلى أف التعميـ مف شأنو سيقضييا في أرجاء المجتمع الكاسع بما فيو مف مؤثرات تربكية.إضاف

 أف يمد الفرد المتعمـ بقدر مف العمـ الذم يستخدمو بعد ذلؾ لفيـ تجاربو المستقبمية 

 

 

إلقتراف كاإلتفاؽ بينيما كيستعيف بو في فيـ كمكاجية ما يقابمو مف مشكالت الحياة.كلذلؾ فا

 1كبير.

أف التربية تتفاعؿ مع العمكـ  يـ نقكؿمكلمزيد مف التكضيح كبياف عالقة التربية بالتع      

اسية بفركعيا المختمفة كما تتفاعؿ ع الدراسات التطبيقية ككنيا أف ليا أسسيا النفسية كالسي

 2كاالجتماعية كاالقتصادية.

 كسنبيف صمتيا بمختمؼ العمكـ في مايمي:    

   :: صمة التربية بالعموم اإلنسانية1-3

بعض فركع المعرفة اإلنسانية كتستمد منيا أصكليا كنظرياتيا ترتبط التربية ارتباطا كثيقا ب       

 كقكانينيا كمف دكف ىذه المعرفة ال يستطيع المرء أف يقكـ بعممو عمى كجو 

أكمؿ.فالعمؿ التربكم يتطمب تأىيال ثقافيا كعمميا كمسمكا مميزا يتيح لمعامميف فيو درجة مف 

كاألخر ميني كيتصؿ كالىما بشكؿ أك بأخر  الكفاية كالعمؿ التربكم لو جانباف أحدىما معرفي

                             
 .34-33 :صمرجع سابؽ،لمعاصرة.ن األصالة واالمعمم ومينة التعميم بيمجدم صالح طو الميدم، 1
 .17-16 :ص مرجع سابؽ،المدخل إلى التربية والتعميم.عبد اهلل الرشداف كنعيـ جعنيني، 2
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بمختمؼ العمكـ.كما أف التربية تستفيد مف النظريات المختمفة التي جاءت بيا العمكـ اإلنسانية 

عية كالعالقات السمككية اإلنسانية ر مختمؼ الظكاىر النفسية كاإلجتماكاإلجتماعية التي تفس

 ة مباشرة مع التربية نخص بالذكر مايمي:المتعددة.كمف المعارؼ اإلنسانية التي ليا عالق

 

 :التربية والفمسفة:1-3-1

تكجد عالقة كثيقة بيف التربية كالفمسفة فالتربية عبر تاريخيا الطكيؿ اعتمدت كثيرا عمى       

 الفكر الفمسفي في تحديد مالمحيا كمضمكنيا كمسارىا،كبما أف الفمسفة تبحث في 

ة المعرفة،كأف ىذه المسائؿ متصمة مباشرة مع اإلنساف التي مسألة الكجكد كمسألة القيـ كمسأل

 1ىمية كضركرة العالقة .تتكجو إليو التربية،فإف ذلؾ يؤكد أ

 :التربية وعمم النفس:1-3-2

 لقد أدل تطبيؽ الطرؽ العممية لعمـ النفس عمى التربية إلى تككيف الطرؽ التربكية      

نمك الطفؿ كمراحمو كقابمياتو ،كعف اإلىتماـ كعمؿ  ذاتيا كما أف التربية تستقي حقائقيا عف

تطيع أف تؤدم كظيفتيا تس الحكاس،كعف الفاعميات النفسية كشركط التشكيؽ مف عمـ النفس كال

 2مف دكنو.

     التربية وعمم اإلنسان)األنثروبولوجيا(::1-3-3

                             
 .17:مرجع سابؽ ،ص .المدخل إلى التربية والتعميمعبد اهلل الرشداف كنعيـ جعنيني ، 1
متاح .8:7،الساعةـ30/12/2010،تاريخ المشاىدةالمدخل إلى التربية والتعميممكسكعة دىشة، 2

 .http://www.alhasa.netعمى
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تعني ك"لكجيا"ك  تتككف كممة األنثركبكلكجيا مف مقطعيف ىما "أنثركبكس"كتعني اإلنساف    

 1عمـ،أم تعني عمـ اإلنساف.

 

     

كعمـ اإلنساف ىك العمـ الذم يبحث في سمكؾ الجماعات كثقافتيـ كما تنتجو ىذه         

نثركبكلكجية سكاء كانت الجماعات مف عناصر ثقافية،مادية كانت أك معنكية فمجمؿ العمكـ األ

اإلنساف ككائف اجتماعي أك حضارم،فتدرس  ثقافية أـ اجتماعية أـ فيزيقية تركز عمى دراية

األكلية،كمعالجة ما  تأشكاؿ الثقافة كأبنية المجتمعات البشرية،مف خالؿ دراسة ىذه المجتمعا

   2يسمى بأنماط الثقافة البدائية.

كالتربية ما ىي إال العممية التي تؤمف لمفرد القدرة عمى التالؤـ بيف دكافعو الداخمية كظركفو    

 ة النابعة مف بيئة ثقافية كاجتماعية معينة.كىذا ما يدرسو عمـ اإلجتماع الخارجي

التربكم الذم ييتـ بسمكؾ األفراد في بيئاتيـ الثقافية كاإلجتماعية بما فييا مف مؤسسات تربكية 

عالمية كثقافية .كأسري  3ة كا 

  التربية وعمم اإلجتماع::1-3-4

                             
 .9:،صـ1974عية عماؿ المطابع التعاكنية،جمعماف:،1:ط.االنثربولوجيا الثقافيةحمد أبك ىالؿ،أ 1
 .14:ـ،ص1977منشأة المعارؼ باإلسكندرية،القاىرة:،1:ط.عمم االجتماع الثقافيقبارم محمد إسماعيؿ، 2
 .25:ـ،ص1984،عماف:دار عمار لمنشر ،1:ط.االجتماع التربويعمم عبد اهلل الرشداف، 3
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في العممية التربكية ذلؾ أف التربية ال تكجد  أف جميع األسس اإلجتماعية ىي أسس ميمة    

نما في مجتمع لو أسسو كعالقتو اإلقتصادية   1كالتربكية. ةكالثقافية كالسياسيفي فراغ،كا 

 

 

 :التربية وعمم األحياء:1-3-5

إف التربية تبحث في معرفة قكانيف الحياة العامة كالنمك كالتكيؼ كىي كثيقة اإلتصاؿ مع ما     

 ألحياء.يدرسو عمـ ا

  التربية والتاريخ::1-3-6

إف كجكد البعد التاريخي يساعد العممية التربكية عمى فيـ ما كرثتو مف الماضي كما أعدتو    

لمحاضر ككيؼ تخطط لإلنطالؽ إلى المستقبؿ،كأيضا يساعدىا عمى فيـ المشكالت التربكية 

احؿ تطكرىا،كاإلبتعاد عف المختمفة في ضكء معالجة المشكالت التي مرت عمى البشرية في مر 

ما ىك غير صالح لتجنبو كالبحث عما ىك مفيد،ككذلؾ اإلطالع عمى المفاىيـ التربكية التي 

 2يا اإلنساف قديما ككيؼ تطكرت .اتبع

 :مينة التعميم2

                             
متاح . .8:7ـ،الساعة30/12/2010تاريخ المشاىدة .المدخل إلى التربية والتعميممكسكعة دىشة، 1

 http://www.alhasa.netعمى
 
 .35:ـ،ص1989،عماف:دار عمار لمنشر ،1:ط.أسس التربيةإبراىيـ ناصر، 2
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 ينةممفيوم ال :2-1

مع يعد مفيكـ المينة مف المفاىيـ المتداخمة ذات العالقة مع مصطمحات أخرل قد تشترؾ       

بعضيا في المعنى كقد تختمؼ عنيا في المضمكف مف مثؿ ىذه الكظيفة،كالحرفة ...فمثؿ ىذا 

 التداخؿ قد ال يساعد في تقديـ مفيكـ كاضح كمحدد لمفيكـ المينة،كىذا يفرض الرجكع 

 

 

إلى مصادر المغة لكضع حد قد يقمؿ مف ىذا التداخؿ .فيشير مجمع المغة العربية في المعجـ 

ى أف مينة المغة مف الفعؿ ميف بفتح الميـ كالياء.كمصدره ميننا كمينة بفتح الميـ، الكجيز إل

أما بكسر الميـ مينة فإف معناىا اتخذ صنعة ،ألنيا مف العمؿ كالعمؿ يحتاج إلى خبرة كميارة 

 1كحذؼ بممارستو

َمْيَنةه كا منظور ابنيعرفيا - ََ َف كاَؿ ََ لمينة كالمينة تحت مادة ميف في لساف العرب كما يميَ مَو

كممة :الحذؽ بالخدمة كالعمؿ كنحكه ،أما األصمعي فقد أنكر الكسر،كالقكؿ قد ميف مينا إذا 

عمؿ في صنعتو،كفي حديث أـ المؤمنيف عائشة )رضي اهلل عنيا(كاف الناس مياف أنفسيـ 

 .      2كمينتؾ أم عممؾ  ؾتبة ،كما مينت،ىما جمع ماىف ككاتب ككتاب كك

                             
 .26:مرجع سابؽ،ص.مم ومينة التعميم بين األصالة والمعاصرةالمعمجدم صالح طو الميدم، 1
كضع فيارسو عمي شيرم، نسقو كعمؽ عميو ك . لسان العرب،مادة مينبف منظكر ،أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر  2

 .212-211 :ص ـ،1988حياء الثرات العربيدار إ،بيركت ،لبناف:1،ط:13المجمد
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إلحاطة بدالالت المفيكـ ،كتمييزه عما يتداخؿ معو في الداللة مف مفاىيـ أف ا إال      

كالحرفة.كالكظيفة .كالصنعة كالعمؿ.أمر تكتنفو بعض الصعكبة،فميس مف السيؿ الرككف إلى 

تعريؼ لممينة يتفؽ عميو الجميع كما تعكد إشكالية المفيكـ إلى تنكع الميف كتمتع كؿ منيا 

ص ،كلإلحاطة بداللة المفيكـ نكرد عددا مف التعريفات العامة ،التي بذاتية مميزة ،كتنظيـ خا

 تيسر عمينا تحديد مفيكـ المينة .

 

 

 بأنيا : نور الدين محمد عبد الجواد ومصطفى محمد متولي فقد عرفيا

متخصصة لممارسة  ةػ تظـ مجمكعة مف األفراد الذيف أعدكا إعدادا عاليا في مؤسسات تعميمي

 1رضيا ىذه المينة .شياء التي تفاأل

 مياما  ػ كمف تعريفاتيا :أعماؿ تجمع أشخاصا حكؿ أىداؼ مشتركة يتطمب تحقيقيا

 2كنماذج سمككية منيجية .

ػ كعرفت أيضا بأنيا "أعماؿ خدمية تطبؽ مجمكعة مف المعارؼ كالميارات عمى مشكالت 

 1المجتمع ". يقدرىا

                             
مكتب التربية العربي لدكؿ الرياض:ب ط ،.مينة التعميم في دول الخميجمتكلي مصطفى محمد،عبد الجكاد نكر الديف محمد ك  1

 .28:،ب ت،ص،المممكة العربية السعكديةالخميج
2 Blackington III AND PATTERSON,SCHOOL SOCIETY AND THE PROFESSIONAL 

EDUCATOR.N.Y.HOLT RINCHART AND WINSTON INC,1968,P 6. 
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ف خاللو بمطالب كظيفية محددة أف ينيض م ػ كعرفت بأنيا "عمؿ منظـ يقتنع بو المرء كتحاكؿ

"2 

 تعني العمؿ المنظـ القائـ عمى اقتناع فرد أكمجمكعة مف األفراد  زىرانكالمينة كفقا لرؤية      

 تحقيؽ مطالب محددة ؛أف المينة تظير عمى أنيا ميؿ أك استعداد  يتـ مف خالؿ

 

 

 3مقنعا لمقائـ بو .كف ىذا العمؿ ممارسة عمؿ ما ؛بحيث يك ىيدفع صاحبيا إل

كارتر جكد   DICTIONARY OF EDUCATIONكما أشار صاحب المعجـ التربكم      

K .GOOD  إلى أنيا "كظيفة تتضمف في العادة إعدادا طكيال كستخصص نسبيا عمى المستكل

 DICTIONARY ةالعمؿ ".كجاء في معجـ اإلدارة التعميمي ت،كيحكميا دستكر أخالقيا يالعال

OF INSTRUCTIONAL ADMINISTRATION  داء أف الميمة تعد مكقع عمؿ يتطمب أ

مف المعرفة كالتعميـ المتقدـ ،باإلضافة إلى تدريب متخصص متطمباتو مف شاغمو أف عمى قدر 

ييسر لو القياـ بأعباء ىذه المتطمبات ،كأف األفراد شاغمي ىذه المكاقع يميمكف إلى استخداـ كياف 

                                                                                           
1 MITCHELL,G D ,DICTIONARY OF SOCIOLOGY ,ROUTLEDGE AND 

KEGAN,LONDON,P168. 
المجمة التربكية .دراسة التجاىات طمبة كمية التربية في صاللة نحو مينة التعميمعبد اهلل شمت المجيدؿ، 2

 .98:،صـ2006ديسمبرالككيت:مجمس النشر العممي،جامعة الككيت،،21،المجمد81،العدد
رسالة دكتكراه غير منشكرة،كمية .االختبار واالرتقاء إلعداد معممي المرحمة الثانوية في مصرلؽ،زىراف شحاتة عبد الخا 3

 .16:صالقاىرة،التربية،جامعة اإلسكندرية،مصر،
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ة ،كتخطيط الذاتي ألنفسيـ ،كالحكـ الذاتي في تنظيـ شؤكنيـ مميز مف المعرفة ذات الصم

  1قي يحكـ سمككياتيـ كعالقاتيـ .،كاإلىتداء بميثاؽ أخال

 محمد الخولي  DICTIONARY OF EDUCATIONكيذىب صاحب قامكس التربية      

M.ALKHOLI   إلى أف المينةPROFESSION   نظريا كعمميا طكيال  إعداداتتطمب

PROFESSION PREPARATION   كأف ليا دستكرا أخالقياMONAL CODE   يمتـز

كغيرىا .كأف دستكر المينة ىنا يشير إلى  لمنتمكف إلييا مثؿ الطب كالمحاماةبو ا

   المعاييرالضابطة لسمكؾ أصحاب المينة فيما يتعمؽ بتمؾ المينة مف حيث صفاتيا 

 

 ةفاني الحرإلى درجة مف فرت فإف القائـ بالمينة يصؿ اتك  كركحيا،كالتي إذا ما

PROFESSIONAL ىا يسنو التنظيـ المسؤكؿ عف متابعة المينة كتطكير  كذلؾ كفؽ ما

 2كتحسيف أداء األعضاء فييا .

تفصؿ بيف الميف كغيرىا مف  ال–عمى أىميتيا –يبدك فإف التعريفات السابقة  ككما      

العمماء يفضمكف النظر إلى المينة  كظائؼ ،لذا فإف كثيرا مف األعماؿ التي قد تككف حرفا ،أك

 : 3"رباعتبارىا مجمكعة مف"سمات"أك "خصائص"أك"منظكمة معايي

                             
 .28:مرجع سابؽ،صة التعميم بين األصالة والمعاصرة.المعمم ومينمجدم صالح طو الميدم، 1
 .29:،ص.مرجع سابؽبين األصالة والمعاصرة المعمم ومينة التعميممجدم صالح طو الميدم ، 2
المجمة التربكية،مرجع .دراسة التجاىات طمبة كمية التربية في صاللة نحو مينة التعميمعبد اهلل شمت المجيدؿ ، 3

 .98:سابؽ،ص
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كبقراءة ىذه الرؤل يتضح أف المينة كمفيكـ تربكم عبارة عف كظيفة يشغميا  الفرد في أم   

تقع تحت مسمى الحرفة .كأف ىذه الكظيفة ىي كظيفة  مجاؿ غير المجاالت اليدكية حتى ال

 في مجاؿ معيف تعتمد في نجاحيا عمى مجمكعة مف األمكر. تخدما

 :مفيوم التعميم.2-2

قد تطكرت أساليب التربية كطرقيا مع تطكر اإلنساف،كشيئا فشيئا كصؿ إلى المرحمة التي ل

أصبح يعيش فييا في مجتمعات منظمة،كمع تراكـ التراث الثقافي كالمعارؼ كاختراع المغة 

كيف أصبح غير قادر لكحده عمى الحفاظ  عمى ىذا كمو كتنظيمو المكتكبة كظيكر حركة التد

 لتمقيف أماكف خاصة كتبسيطو كتنقيحو ،كنقمو لألجياؿ مما جعؿ العقؿ اإلنساني يفكر في إيجاد 

 

كمف المعارؼ، مما أدل إلى ظيكر التربية المقصكدة،أم التعميـ،كظيكر ما يسمى بالمدارس.

 يـ فيما يأتي:خالؿ ذلؾ سنتطرؽ إلى مفيكـ التعم

مف الفعؿ عمـ ،أم تمقيف الطالب المعارؼ كمبادئ العمكـ عمى : التعميم في المغة-2-2-1

،نقكؿ أف فالف  اختالؼ أنكاعيا،منو التعميـ اإلبتدائي كالثانكم كالتعميـ العمي كالتعميـ الميني

 1يمارس التعميـ 

                             
 .264:،صـ1987،بيركت:دار المشرؽ،5:ط.المنجد األبجدي 1
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"  ايتعمـ كيؼ يؤدم شيئا م كما كرد عنو في المعاجـ أنو :"مساعدة شخص ما عمى أف      

ك "الدفع إلى الفيـ أك تقديـ تعميمات "أك "التكجيو في دراسة شيء ما " أك "التزكيد بالمعرفة " أ

 1كالمعرفة ".

       المفيوم اإلصطالحي لمتعميم: :2-2-2

يقكـ يعرؼ التعميـ عمى أنو تمؾ العممية أك األنشطة كالفعاليات التي يقكـ بنا المعمـ كىك      

 2ذ بحيث يتعمـ ىذا األخير شيئا.بتعميـ تالميذه درسا جديدا،كىك تكصيمو إلى التالمي

   

 

 

    

كما يعرؼ التعميـ عمى انو افتراضية أم انيا عممية غير ظاىرة في ذاتيا،كانما يستدؿ عمييا 

3بنتائجيا كاثارىا
 

                             
بيركت:دار النيضة ب ط،.،أسس تعمم المغة وتعميمياافدكجالس براكف،ترجمة:عبده الراجعي كعمي عمي أحمد شعب 1

 .25:،صـ1994العربية،
 طرق التدريس وفق المناىج الحذيثةالمبركؾ احمد كزمالؤه، 2
 http// :www.mojtamai.comالتعميـ متاح عمى: 3
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يدؼ إلى جعؿ الطفؿ يكتسب " فيعرفو كاألتي :يقصد بكممة تدريس المادة التي تبمماد تيأما" 

ىذا أك ذاؾ مف المبادئ ك العمميات أك مف الطرؽ كقد حددت مياـ التدريس في كافة المناىج 

 1تقريبا ،بمعنى اكتساب مبادئ . المدرسية

بأف التدريس في األصؿ ىك التعميـ كالمعنى الذم  الحصري ساطع خمدون أبوكيقكؿ       

كساب بعض المعارؼ طاء بعضيفيـ مف كممة تعميـ ألكؿ كىمة إع  .2المعمكمات كا 

 المعرفة مف التعمـ كيعرفو كؿ مف صالح عبد العزيز كعبد العزيز عبد المجيد بأنو نقؿ  

 

 3إلى المتعمـ

 فيعرفو بأنو عممية تكفير الشركط المادية كالنفسية التي تساعد المتعمـ  راشد عميأما       

 

 

 

 

كساب الخبرات الممكنة ئة التعميمية في المكقؼ التعمى التفاعؿ النشط مع عناصر البي عميمي كا 
1 

                             
 .12:ب ط،منشكرات عكيدات،ص.مناىج التربيةغي بمماد،ترجمة:جكزيؼ عبكد، 1
 .3:،صـ1951،بيركت:مطابع الكشاؼ،1،الجزء5:طدروس في أصول التدريس.م،أبك خمدكف ساطع الحصر  2
 .160:،صـ1968،دار المعارؼ،مصر،9:طالتربية وطرق التدريس.صالح عبد العزيز كعبد العزيز عبد المجيد، 3
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كيجدر بالذكر إلى إنو ىناؾ مف يخمط بيف مفيكمي التعميـ كالتدريس فمقد اتفؽ العمماء       

عمى أف التدريس فف ألف التدريس الجيد يشمؿ قدرة المدرس عمى تنظيـ كمزاكلة مينتو فالبد أف 

نما يككف فنانا في كيفية إيصاؿ ا لمادة إلى الطالب ألف التدريس ليس ىك نقؿ المعارؼ فقط كا 

يتطمب مف المعمـ أف يعرؼ أصكؿ التدريس كقكاعده ممف يعدكف أنفسيـ لعممية التدريس 

،كتنمية ما لدييـ مف استعداد ليذه المينة ،كذلؾ بأخذ القكاعد كالمبادئ في اىتماـ عند ممارسة 

 .التدريس ،كخالؿ تفاعميـ مع طالبيـ

لذا عّرؼ التدريس بأنو عممية التفاعؿ بيف المدرس كتالميذه في غرفة الصؼ أك في قاعة      

المحاضرات أك في المختبرات ،كىك ىذا المعنى غير التعميـ ، ألف التعميـ ىك جعؿ األخر يتعمـ 

و نقؿ كيقع عمى العالـ كالصفة كعمى غيرىما ، فالتعميـ منذ القديـ حتى يكمنا الحاضر يعرؼ بأن

المعمكمات المتسقة في حصص قابمة الستظيار ك الحفظ،ك كمكدعو فيالكتب مدرسية معينة 

كلكف التدريس يعني عممية األخذ كالعطاء ، أك الحكار ،كالتفاعؿ بينما التعميـ ال يعني سكل 

 2رس أك المعمـ في حالة التعمـ .العطاء مف جانب كاحد ىك المد

 

خدـ لمداللة عمى العمميات التي يقكـ بيا المدرس مع الدارسيف في كعبارة التدريس تست        

المراحؿ التعميمية المتقدمة كالثانكية كالجامعية كىي تستخدـ لمداللة عمى عممية التعمـ التي 

                                                                                           
 .63:،صـ1999،القاىرة:دار الفكر العربيب ط،.مفاىيم ومبادئ تربويةعمي راشد، 1
رؤية نظرية تدريس البالتة العربية.اشمي كفائزة محمد فخرم العزاكم،عبد الرحمف عبد عمي الي 2

 .74:،ص2005،عماف،االردف:دار المسيرة،1:،طتطبيقية
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يسمى بالتعميـ المدرسي أك التفاعؿ بيف المدرس كتالميذه في غرفة  تجرم ضمف المدارس أك ما

 1أك في المختبراتالصؼ أك قاعة المحاضرات 

اؿ أثر التعميـ كالتدريب كتطبيؽ النكع مف التعميـ الذم يضمف انتق كالتعميـ الجيد ىك ذلؾ      

ميـ إال عممية التع ـلمبادئ التي يتحصؿ عمييا المتعمـ عمى مجاالت أخرل في حياتو،كال تت

 2بكجكد ثالثة عناصر ىي:

 أك المكجو أك المرشد. المعمم_

 لفرد الذم يرغب في التعمـ .:ىك ا المتعمم_

 :أك مكضكع التعميـ . المادة_

     :أنواع التعميم:2-3

مف المعركؼ أف ىناؾ عكامؿ كثيرة تتدخؿ في تحديد نكع التعميـ في أم مجتمع مف       

،كمنيا ماىك اجتماعي أك جغرافي أك اقتصادم أك يالمجتمعات البشرية،منيا ماىك أيديكلكج

 ك عقائدم أك ديني.كلكف األنكاع المعركفة في العالـ ىي:سكاني ، كمنيا ما ى

 

 

                             
 http // :www/alogoo/usitمفيـك التدريس،متاح عمى  1

 .128:،ص1989،دار عمار لمنشر،2:ط.أسس التربيةإبراىيـ ناصر، 2
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كىك ذلؾ النكع مف التعميـ في المدارس عمى اختالؼ مستكياتيا،كما :التعميم األكاديمي:2-3-1

 يتبع ذلؾ مف تعميـ عاؿ في المعاىد ككميات المجتمع كالجامعات.

مارسة مينة معينة تحتاج إلى كىك التعميـ الذم يؤىؿ صاحبو لم:التعميم الميني الفني:2-3-2

 قدرة فنية محددة ،منيا :الدراسات التجارية كالزراعية كاليندسية ....إلخ .

:كيؤدم إلى امتالؾ حرفة معينة ،كىذا النكع يعتبر أقؿ درجة مف التعميم الحرفي:2-3-3

ميكانيكية التعميـ الميني كأسيؿ منو ،كأقؿ في عدد سنكات التعميـ .كمف األمثمة عميو :الحرؼ ال

 كالكيربائية ،كأعماؿ الغزؿ كالنسيج كتنسيؽ الزىكر .

كيجمع ما بيف الدراسات األكاديمية ك الدراسات المينية بحيث يدرس :التعميم الشامل:2-3-4

 الطالب مكاد أكاديمية عامة لنياية المرحمة التعميمية المحددة ،كفي الكقت نفسو يدرس 

 1كمؿ الدراسة الثانكية العامة.تيا جنبا إلى جنب حتى يالمكاد المينية التي يرغب في دراس

   . :عالقة التعميم بالمينة2-4

 رإذا كانت الصفحات السابقة قد عرضت لمفيكـ كؿ مف المينة كالتعميـ فإف األمر األكث    

إلحاحا ىنا ىك تبياف العالقة التي تربط كال منيما باألخر،خاصة كأنو قد تثار شككؾ حكؿ 

نو ميما قيؿ أحقية الت  عميـ في اكتساب صفة المينة مف قبؿ أطراؼ كثيرة داخؿ المجتمع ،كا 

 

                             
 
 .129:سابؽ،ص ،مرجع2:ط. أسس التربيةإبراىيـ ناصر ، 1
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اءة طرح بدمف أراء في ىذا الشأف فإف المكضكعية العممية في بداية تحديد ىذه العالقة تتطمب 

ذا كا  مينة فما مقكماتيا ؟. فىذا التساؤؿ :ىؿ التعميـ مينة أـ ال؟كا 

الت سنعرض بعض التعريفات التي عرفت التعميـ بالمينة دكف كلإلجابة عمى ىذه التساؤ       

 الخكض بيف اتجاىيف حاكميف يرل األكؿ منيما أف التعميـ مف الميف الرفيعة كالثاني 

يرل أنو لـ يرؽ بعد إلى مستكل المينة ألف الحقيقة التي يجب طرحيا ىي أنو ميما كانت 

شير إلى أف الذم يخكض في مجاؿ غير الذم الحجج التي تساؽ سكاء بالتأييد أك بالمعارضة ت

يخكض . بمعنى أف الذم مارس العمؿ التعميمي كعرؼ أعباءه يجد أنو مف الصعب عمى  ال

مف لـ يمارسو إدراؾ مكانة المينة ك طبيعتيا التي يتـ التعامؿ مف خالليا مع نفس بشرية معقدة 

في الميف األخرل ، بؿ معيا كميا يقتصر التعامؿ قييا مع مككف كاحد فييا فقط كما يحدث  ال

 1منسقة كشاممة . بكؿ مككناتيا في صكرة تكاممية

ـّ         إذف فمينة التعميـ كما يكرد ابف منظكر في مادة "عمـ "حديث ابف مسعكد ،"إنؾ غمي

معمـ أم مميـ لمصكاب كالخير " كما يكرد في معنى عمـ قكؿ سيبكيو "كعمّمو العمـ كأعممو إياه 

مجردة تستيدؼ  ةكالتعميـ في الحقيقة ليس مجرد عممية تعميمي ،2فتعمـ  كعممتو الشيءفتعممو ،

                             
 .37:مرجع سابؽ،ص.المعمم ومينة التعميم بين األصالة والمعاصرةمجدم صالح طو الميدم، 1
 .374-371:ص  .مرجع سابؽ،لسان العرب،مادة:عممابف منظكر ، 2
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تأسيس  الخمفية المعرفية عند المعمميف كلكنو عممية إنسانية اجتماعية منتجة يتـ خالليا غرس 

 اإلتجاىات المرغكبة في سمكؾ التالميذ،أنو عممية إنتاج اجتماعي  القيـ ك

 

يمارس  يحتاج لشخص مكىكب كىك مف ناحية أخرل عمـ ككنو ال فالتعميـ فف مف حيث ىك

 خارج السياؽ اإلجتماعي فيك جزء منو كبالتالي يخضع لقكانينو.

التعميـ في طبيعتيا مف الميف الفنية الدقيقة فيي ليست مجرد أداء الذم  ا فمينةكبيذ      

 ،كفف لو مقكماتو.مف لو أسسويمارسو أم فرد بما يمتمكو مف قدرات،كلكنيا مينة ليا أصكليا،كع

جؿ ىذا يعد التعميـ عمال فنيا كلكف كغيره مف الفنكف كثيؽ الصمة بعمكـ التي تمده كمف أ      

يشار  ابتجارب ك تقكده مف نجاح إلى نجاح فيك نجاح لكؿ األعماؿ المينية األخرل ك كثيرا م

 1ا اإلعتبار عمى أنيا أـ الميف.إلى مينة التعميـ بيذ

ذا استعرضنا مفيكـ مينة التعميـ في التاريخ العربي         اإلسالمي، سنجد العممية  كا 

،كالسيما في صدر اإلسالـ،لـ تكف"صناعة "،بمعنى أنيا لـ تكف في بادئ أمرىا مينة التعميمية

نما كانت خدمة دينية تؤدل تطكعا،كلكف يحمؿ لكاءىا،في الغالب،كبار القكـ  لكسب العيش،كا 

 نييـ عف التكسب مف عممية التعميـيـ ظركؼ اقتصادية تغالذيف تييأت ل

                             
،عماف،األردف:دار 1:محسوسة.طرؤية نظرية تطبيقية-تدريس البالتة العربيةعبد عمي كفائزة محمد فخرم، فعبد الرحم 1
 .84-83 :ص سابؽ، مرجع2005لميسرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة،ا
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لـ يكف كذلؾ،  مف أف"التعميـ في صدر اإلسالـ كالدكلتيف خمدون ابنذكره  كيؤيد ىذا القكؿ،ما

 .                                1صناعة "ة ممكلـ يكف العمـ بالج

 

 ابنيراه  بتغاء الرزؽ فأصبح كفؽ ماعند العرب فتحكؿ إلى" الصناعة" ال ـكقد تطكر التعمي     

،كؿ مف ألـ ر"مف جممة الصنائع ك الحرؼ "ككاف مف نتيجة ذلؾ أف احترفو،في أكؿ األمخمدون

بالقراءة كالكتابة، ثـ تطكر بعد ذلؾ فأصبح صناعة اختصت بيا طمقة مف الناس،أم أف التعميـ 

تحمؿ مسؤكلياتو الكثير إزاء  ىا عم،قادر ومف كاف أىاللو،كاعيا ألىداف أصبح فنا ال يزاكلو إال

زاء المجتم  .2التعميـ ةالمفيكـ المعاصر لمينكمو ثانيا ،كىذا تبمكر  عطالبو أكال ،كا 

أف ذلؾ ليس بالشرط الضركرم  تشتمؿ عمى كافة معاير المينة إال كمف أف مينة التعميـ ال    

 .3كافر معياريف أك ثالثة يكفي ت في العمؿ ليككف مينة ، بؿ ةمعايير المين ؿأف تتكافر ك

 .4كمات ،ك الميارات ،ك اإلتجاىاتىي: المعم مكونات ثالثةكيشمؿ مفيكـ الكفاءة المينية    

 "مينة التعميـ" في معجمو التربكم بأنيا "كظيفة تتطمب إعداد طكيال،نسبا  جودك قد عرؼ 

 

 

                             
 .18:،ب ت،صالتربية كالتعميـكزارة سمطنة عماف،مسقط:،3:ط.أخالقيات مينة التعميممرعي تكفيؽ كبمقيس احمد، 1
بي بالتعاون مع بناء وظيفي جديد لمينة التعميم،حمقة دراسة متطمبات إستراتيجية التربية في إعداد المعمم العر عامر نبيؿ، 2

 .9-8:،مسقط،سمطنة عماف،صـ2979مارس2فيفرم /15214،مسقط،الكثيقة رقـ  وزارة التربية والتعميم في سمطنة عمان
 .16-15 :ص .مرجع سابؽ،االختبار واالرتقاء إلعداد معممي المرحمة الثانوية في مصرزىراف شحاتة عبد الخالؽ، 3

 .56:مرجع سابؽ،صمينة التعميم في دول الخميج.فى محمد،عبد الجكاد نكر الديف محمد كمتكلي مصط 4
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 1ة محددةقيك متخصصا عمى مستكل التعميـ العالي،يرتبط أعضاؤىا بركابط أخال

 :مقومات مينة التعميم2-5

يكفييا  مف المقكمات التي تستند إلييا ما لما كانت لكؿ مينة مقكماتيا فإف مينة التعميـ ليا     

تتبكأ مكانة عالية تجعميا عمى رأس كؿ الميف. ك تنقسـ ىذه المقكمات إلى مقكمات عامة ك  ال

 التعميـ مع غيرىا مف الميف األخرل .كالعامة ىي التي تشترؾ فييا مينة  مقكمات خاصة .

 2دد مف المقكمات األساسية ك ىي :كقد حصرتيا الدراسات العممية المتخصصة في ع    

عمى الميارات العقمية  ةبمعنى اعتماد أعضاء المين mentalػ أف المينة تتضمف أعماال عقمية1

 الجسمانية في مزاكلة أعماليـ أكثر مف اعتمادىـ عمى الميارات اليدكية أك 

أم يكفر فييا  professional cultureػأف المينة تقكـ عمى أساس مف الثقافة المينية2

 مجمكعة مف المعمكمات كالمعارؼ كالميارات الفنية كالقيـ كاإلتجاىات كأنماط السمكؾ الميني. 

ى أف يستغرؽ اإلعداد لممينة خدمة أطكؿ فترة ممكنة مف التعميـ كالتدريب المتخصصيف عم-3

 المستكل الجامعي قبؿ ممارسة المينة .

 

                             
1 GOOD,C.V,DICTIONARI OF EDUCATION, 3rd edit ,mc graw-HI 11 BOOK 

CO,LONDON,P440. 

 .38:مرجع سابؽ ،صة التعميم بين األصالة والمعاصرة.المعمم ومينمجدم صالح طو الميدم ، 2
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أف المينة تقدـ خدمة مممكسة لممجتمع ،كتيتـ بأدائيا ليذه الخدمة أكثر مف اىتماميا بما -4

يعكد غمى أعضائيا مف مادم كأساس لتنظيـ المينة ك مسمياتيا بحيث تحتـ عمى الممارسيف 

 خرل .ليا أف يؤدكا كاجبات معينة بغض النظر عف أم اعتبارات أ

عدادىـ ،ك -5 لممينة رابطة أك إتحاد، ألف لكؿ مينة مستكيات كطرؽ النتقاء أعضائيا كا 

لة عف تنظيـ دخكؿ األفراد لممينة كتحديد مستكياتيـ بحيث ال يقبؿ بيا إال ك الرابطة تككف مسئ

 مف تتكفر فيو السمات كالخصائص التي تتطمبيا المينة.

ت ممارسة المينة ،كلعؿ مف أىـ األسباب التي دعت لممينة دستكر أخالقي ينظـ أخالقيا-6

إلى إنشاء المنظمات أك الركابط المينية إيجاد جياز يستطيع أف يراقب مستكيات السمكؾ 

 الميني .ىذه المستكيات ينظميا الدستكر األخالقي بما يسمع بمحاسبة أم عضك يخرج عف

 1أخالقيات المينة كالتزاماتيا.

عمى التنظيـ الداخمي لممينة،يتمتع باستقاللية ذاتية كيتيح ألعضائو أف  تكافر القدرة الذاتية-7

مى تحسيف أحكاؿ يباشركا مف خاللو اتخاذ التدابير التي ترتفع بمستكيات المينة كتعمؿ ع

 2العامميف بيا.

 

 

                             
 .252-251.مرجع سابؽ،ص :قراءة اجتماعية،ثقافية-لمعممالتربية والمدرسة واالسيد سالمة الخميسي، 1
 .39:مرجع سابؽ،صة التعميم بين األصالة والمعاصرة.المعمم ومينمجدم صالح طو الميدم، 2
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 :القائم بمينة التعميم:2-6

اإلجتماعي كالحضارم كما تؤدم التربية دكرا محكريا في عممية التغيير كالتطكر كالتقدـ      

 مف شؾ في أف المعمـ ىك أحد أىـ مككنات العممية التربكية .فيك العنصر الفاعؿ الذم 

يمكف أف يبعث الحياة في بقية المككنات التربكية ،إف كاف عمى قدر مف الكفاية . كيتكقؼ عمى 

لتربكية كأخطرىا بعد فيك يعتبر أكبر مدخالت العممية ا1جاح التربية برمتيا أك فشميا .أدائو ن

التالميذ .حيث أف مشارؾ رئيسي في تحديد نكعية التعميـ كاتجاىو كبالتالي نكعية مستقبؿ 

 األجياؿ كحياة األمة .

كما كيعمؿ ىذا القائـ بمينة التعميـ عمى تنمية قدرات التالميذ كمياراتيـ عف طريؽ        

عرفة حاجات التالميذ كاتجاىاتيـ كطرائؽ تنظيـ العممية التعميمية كضبط مسارىا التفاعمي كم

تابعة تفكيرىـ كمعمميـ كمرشدىـ إلى مصادر المعرفة كطرؽ التعميـ الذاتي التي تمكنيـ مف م

 .2تعمميـ كتجديد معارفيـ 

إف شخصية المعمـ تتككف مف سمات طبيعية تكلد مع    السمات الشخصية لممعمم:2-6-1

 ؿ أك ظركؼ معينة كتمؾ السمات سكاء كانت أصمية الفرد ككذا مف صفات يكتسبيا عف كسائ

                             
المجمة التربكية،مرجع .دراسة التجاىات طمبة كمية التربية في صاللة نحو مينة التعميمشمت المجيدؿ، عبد اهلل 1

 .112:سابؽ،ص
في مديريات التربية والتعميم لتأثير العولمة في العممية التعميمية  درجة إدراك المشرفين التربوييناسعد حبايب، اسعد حسف 2

جامعة النجاح الكطنية  كمية الدراسات العميا،رسالة ماجستير في اإلدارة ،في شمال الضفة الغربية ووسطيا
 .50:صـ ،2008التربكية،نابمس،فمسطيف،
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مورتن أك مكتسبة ىي صفات يختص بيا الفرد كيتميز بيا عف بقية األفراد ،كعرفيا 

اإلستعدادات كالنزاعات كالميكؿ كالغرائز كالقكل البيكلكجية الفطرية  :"عمى أنيا كؿبرنس

  .1ف الخبرة "كالميكؿ المكتسبة م كالمكركثة ،كىي كذلؾ كؿ اإلستعدادات

 كالمعمـ عنصر ميـ في العمؿ التربكم مف خالؿ ما يقدمو ف كظائؼ داخؿ المجتمع ،كال      

نما في مدل األثر العميؽ الذم تتركو شخصيتو  يمكف أف يقاس المعمـ بزيو أك ىيأتو الخارجية كا 

مميذ يساىـ في نفكس التالميذ كفي تككينيـ مف الجانب التربكم .كمف المعركؼ أف شخصية الت

في تشكيميا المعمـ بشخصيتو في حالة ما إذا كانت ىذه األخيرة متزنة كقكية يمكف لمتمميذ أف 

خاصة مف النكاحي التعميمية ، أما إذا كانت ضعيفة مترددة يمكف لمتمميذ  اإيجابي يتأثر بيا تأثيرا

 تأثيرا سمبيا . أف يستمد منيا السمككيات غير المقبكلة كاألعماؿ غير الحسنة كيتأثر بيا

بخصائص مناسبة لمدكر  ولذلؾ كجب عمى المعمـ أف يتحمى بصفات كأف تتميز شخصيت     

 2: مايميمنيا  ةت في جكانب متعددالذم يؤديو ، كتتمثؿ ىذه الصفا

 

 

 

                             
بيركت،لبناف:دار ابف ،1:طمستوى األسرة وعالقتو بالسمات الشخصية والتحصيل الدراسي،،أكـر مصباح عثماف 1

،  .44:ـ،ص2002حـز
 .58:ـ،ص1990،عماف:دار الثقافة،1:طالتعمم والتعميم الصفي.احمد حسيف المقاني، 2
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البنية ، خاليا مف العاىات،حسف  :يجب أف يككف المعمـ سميـالخصائص الجسمية 1

 جب أف يككف نشطا كثير الحيكية .المظير،نظيفا كمنظما . كما ي

يجب عمى المعمـ أف يككف ممما بالمادة التي يشرؼ عمى تدريسيا ، كأف : الخصائص العقمية 2

يككف عارفا بطرؽ كأساليب التدريس التي تمكنو مف تقريب الفيـ إلى كؿ تمميذ . كما يجب أف 

 الالزمة  يككف ذا حظ كبير مف الذكاء يمكنو مف تحصيؿ المعمكمات كالعارؼ

نياء معارفو في لتخصصو . كأف يككف عمى استعداد لمينة التعميـ : كثير اإلطالع مياال إل

 1ميداف تخصصو .

عمى المعمـ أف يتحمى بالصبر عمى التالميذ في معاممة ليـ كأف يككف : الخصائص الخمقية 3

 عطكفا كلينا معيـ كغير متشدد إال في المكاقؼ التي تستدعي ذلؾ .

يجب عمى المعمـ أف يككف لو ميؿ خاص في ممارسة مينة التعميـ كأف  ائص المينية:الخص 4

يعتز بيا كيؤمف برسالتو كمعمـ كيشير بالسعادة ك الرضا أثناء أدائو لعممو ككجكده بيف التالميذ، 

 2كف فخكرا بيا لشرفيا ك عضمتيا .كأف يك

   أىمية المعمم::2-6-2

المجتمع لتحقيؽ أغراضو التربكية فيك مف جية القيـ األميف  إف المعمـ ىك الخبير الذم كظفو  

 عمى تراثو الثقافي ، كمف جية أخرل العامؿ األكبر عمى تجديد ىذا 

                             
 .164-160: ص ،مرجع سابؽ،1،الجزء6.ط: التربية وطرق التدريسصالح عبد العزيز كعبد العزيز عبد المجيد، 1
 .59-58 :ص.مرجع سابؽ، ، والتعميم الصفي التعمماحمد حسيف المقاني  2
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 التراث كتعزيزه. كفي مستيؿ ىذا القرف نادل قادة التربية في كؿ مكاف بأف المعمـ ىك العامؿ 

ف المناىج كالتنظيـ ا لمدرسي ،كاألجيزة تتضاءؿ أماـ ىيئة الميـ جدا في عممية التربية ،كا 

كيتيا إال مف خالؿ شخصية المعمـ ، كلو دكر أساسي في يكتسب حت التدريس ، إذ إنيا ال

عمى ممارسة األنشطة الالحقة المختمفة ، كلو دكر ميـ في عممية التنشئة  فتشجيع المتعممي

لنسبة ليـ صاحب سمطة اعية ،ألف اتصالو بالطالب يككف اتصاال مباشر ، كيعتبر باماإلجت

 كمركز كقدكة .

كلممعمـ أىمية في أم نظاـ تعميمي ، كعظمة المعمميف المشيكد ليـ بالكفاية في أم       

  1ىـ كانتقمت إلى عصرنا الحاضر .عصر مف العصكر . تخطت حدكد عصكر 

ألف كنحف في البالد العربية بحاجة إلى المعمميف القدريف لبناء مجتمع عربي صالح ،     

المعمـ ىك حجر الزاكية في العممية التربكية ،كعميو يتكقؼ نجاحيا كبمكغ غاياتيا ،كمما يزيد 

المعمميف أىمية في البالد العربية ،ىك افتقار المدارس ،باإلجماؿ ، إلى أبنية صالحة ،ك 

تجييزات كافية ،ككسائؿ مجدية ،فالمعمـ المدرب يستطيع أف يعكض بدرايتو كحنكتو الشيء 

عبد العزيز كثير مما ينقص المدرسة مف كسائؿ التعميـ المادية .كفي ىذا يقكؿ المربي الكبير ال

:"إف المعمـ ىك العمكد الفقرم لمتعميـ ،كبمقدار صالح المعمـ يككف صالح التعميـ السيد

 .فالمباني الجيدة كالمناىج المدركسة كالمعدات الكافية تككف قميمة الجدكل إذا لـ يتكفر المعمـ

                             
 .291:مرجع سابؽ،صالمدخل إلى التربية والتعميم.عبد اهلل الرشداف كنعيـ جعنيني، 1
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دا مف النقص الصالح .بؿ إف كجكد ىذا المعمـ يعكض في كثير مف األحياف ما قد يككف مكجك  

 1في ىذه النكاحي ".

 THE MOTHER(إلى أف مينة التعميـ ىي المينة األـ (chandlerشاندلركيشير     

PROFESSION ألنيا تسبؽ جميع الميف األخرل ،كالزمة ليـ ،كالمميد األساسي ليا، 

كثير  تكلقد لحؽ بمينة التعميـ في كثير مف المجتمعا مدىا بالقكل البشرية المؤىمة .ي،كالذم 

 2 مى أنيا مينة مف ليس لو مينة .مف سكء الفيـ ، حيث تصكرىا البعض ع

 : مايميالتعممية فتتكضح مف خالؿ  –أما أىمية في العممية التعميمية 

 :إدارتو لمتعمم الصفي -1

و يؤدم إلى مستكل أفضؿ مف التعميـ، بينما يؤدم التسمط إلى تدني فالتفاعؿ المكج        

المستكيات ككبت اإلبداع .فضال عف أف التالميذ يفتقدكف الفرص لتعديؿ مفاىيميـ كاتجاىاتيـ 

ك ضياع الفرص المالئمة في اكتساب العديد مف الميارات المتعددة ، فالمعمـ الناجح ىك الذم 

اعد الكفيمة بالمساعدة عمى الحكار ك المناقشة الجادة بأسمكب يستطيع كضع الضكابط ك القك 

تربكم ، كمثؿ ىذا النكع مف المكاقؼ يعد مجاال ك لتربية الفرد كليس فقط مجر تمقينو المعارؼ 

. 

                             
 .5:،صـ1955ب ط،القاىرة،.إعداد المعممين وتدريبيم في البالد العربيةالسيد إبراىيـ، زعبد العزي 1
 .15:ـ،ص1984،الرياض:عالـ الكتب،1:طالمعمم والمناىج وطرق التدريس.العميـ مرسي،محمد عبد  2
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   : المعمم كمصدر لألسئمة-2

عميا إف كثرة استخداـ المعمـ لألسئمة كبأسمكب صحيح تثير عند متعمميو عمميات عقمية       

 أثناء التعميـ،كتؤثر عمى نكعية ىذا التعميـ.

     :المعمم كموجو لمتعمم-3

عمى المعمـ أف يقكـ بعممية التكجيو كالضبط لممكاقؼ التعميمية،في االتجاه الذم تحدده       

األىداؼ التربكية،فيك المكجو لسمكؾ التالميذ في ضكء تكقعاتو كانطالقا مف أخذ مبدأ الفركؽ 

عميو أف ينكع كيكثر مف األمثمة التي يقدميا بما يتالءـ كطبيعة المتعمميف،كأف يبث الثقة الفردية 

 كخاصة عند المتعمميف ذكم القدرات المحدكدة.

 :عالقاتو بالمجتمع المدرسي-4

يجب أف تككف عالقاتو جيدة مع جميع مف ىـ مكجكدكف في المجتمع المدرسي،        

مة العممية ـ المتبادؿ تنمي الركح المعنكية،كتؤدم إلى سالفالعالقة القائمة عمى اإلحترا

 1التعممية.-التعميمية

 

 

                             
 .293-292مرجع سابؽ،ص: المدخل إلى التربية والتعميم.عبد اهلل الرشداف كنعيـ جعنيني، 1
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 تمييد:

لما كاف ميداف التعميـ مف أىـ المياديف التي يتنافس فييا األفراد في كقتنا الحاضر نظرا 

عمى مف يريد الدخكؿ في الكبيرة التي تقبؿ عمى مؤسسات إعداد المعمميف ،فإنو ينبغي  لألعداد

ال ىذه المناف سة في ىذا الميداف الخيرم كىك العمـ كالتعمـ أف يمتمؾ مقكمات ىذه المنافسة كا 

 متالكيا إال مف خالؿ اإلعداد الجيد.ع لخصمو ،كىذه المقكمات ال يمكف احسـ الصرا

 ربوي لممعممين.: اإلعداد الت1

لييا فيما سبؽ كبميمتو في ـ بكاجباتو كمسؤكلياتو التي أشرنا إلكي يقكـ القائـ بمينة التعمي

يمكنو مف حسف األداء كمف  تدريس المادة التي سيتخصص فييا،فإنو يمـز إعداده إعدادا جيدا

 القياـ بدكره في العممية التعميمية.

ختيارىـ كفؽ شركط ف تـ اد الذيمنيا النمك الميني لألفراة القصد عممية اإلعداد ىذه عمميك      

مف الصغر.عف طريؽ الخبرات التعميمية المنظمة  امعينة تحددىا مؤسسات إعداد المعمميف؛ بدء

كالتي األدائية(التي تقدـ ليـ خالؿ مراحؿ التعميـ المختمفة،-المينية–الثقافية -)التخصصية

 1التعميـ في مجاؿ التعميـ في تخصص بعينو.ـ بميمة تمكنيـ في النياية مف القيا

 

                             
الجامعة  االسكندريةالجديدة،القاىرة:دارب ط ،.ةالمعمم ومينة التعميم بين األصالة والمعاصر :مجدم صالح طو الميدم،1

 .267ـ،ص:1007
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  :جوانب إعداد المعممين:2

إلعداد القائـ بمينة التعميـ جكانب متعددة،كقؼ المربكف أماميا كقفات طكاؿ، كاتفقكا في     

 ىي كاألتي: أربعةالنياية إلى أنو يمكف حصرىا في جكانب 

 الجانب التخصصي -

 الجانب الثقافي -

 أك المينيالجانب التربكم -

 الجانب األكاديمي-

نو لمف المستحسف ىنا اإلشا  رة إلى ىذه الجكانب بشيء مف التفصيؿ لسببيف:كا 

نما يصمح ليا مف تأىؿ تأىيال اأوليم :أف نبيف أف مينة التعميـ ال يصمح ليا أم شخص ،كا 

 جيدا كتـ إعداده إعدادا جيدا.

 ثيف.:تبياف ماعميو ىذه الجكانب لمدارسيف كالباحاثانييم

 جانب اإلعداد التخصصي :-2-1

يقصد بالجانب التخصصي المادة العممية النظرية كالعممية التي تقدـ لمطالب المعمـ أثناء       

غة ،الرياضيات ،العمكـ كغيرىا مف ،كالتي تتعمؽ بتخصص معيف مثؿ المفترة اإلعداد 

 عداده.مقكمات األساسية في عممية إالتخصصات األخرل ،باعتبارىا أحد ال
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نو كمما كانت إحاطة مف يقكـ بمينة التعميـ بمادتو أكسع كاف ميؿ طالبو إليو أكبر.لذا       كا 

يجب أف يزكد الطمبة المعممكف بمكاد خاصة ،كتمؾ المكاد التي يختارىا المعمـ تحت 

مادة  التمريف،ألنيا تتناسب كميكلو الخاصة ،كاتجاىاتو العقمية كالتي تمكنو مف أف يقكـ بتدريس

ضيـ يتخصص في كبعالطالب يتخصص في المكاد األدبية أك أكثر مف مكاد المناىج .كبعض 

 1المكاد العممية.

       جانب اإلعداد الثقافي :-2-2

يقصد بيذا الجانب الدراسات الثقافية التي تقدـ لمدارسيف في مؤسسة اإلعداد مف معارؼ       

الثقافة الخاصة بحضارة معينة،كالتي تستيدؼ كقيـ كاتجاىات كأساليب التفكير.كعناصر 

 مساعدة القائـ بمينة التعميـ في أداء ميمتو التربكية كالثقافية كاإلجتماعية بحيث 

ي كاالجتماعي يسيـ في العناية بصحة الفرد كالمجتمع المحمي ،كالتكيؼ اإلنفعال

لقدرة عمى التعبير عف النفس المستكل القكمي كالعالمي ،كفيـ البيئة ،كا ىعم كالعائمي،كالمكاظبة

 2،كالقدرة عمى اختيار المينة .

 

 

 

                             
مصر ،القاىرة:دار ،،ب طالجزء الثالث.التربية الحديثةالعزيز عبد المجيد، دصالح عبد العزيز كعب 1

 .435-434:،صـ1975المعارؼ،
 177:مرجع سابؽ،ص.المعمم ومينة التعميم بين األصالة والمعاصرةمجدم صالح طو الميدم، 2
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   :جانب اإلعداد الميني أو التربوي -2-3

الدراسات التي تقدـ لمدارس في كيقصد بالجانب التربكم في إعداد القائـ بمينة التعميـ  

متعمـ ص السسات إعداد المعمميف كالتي تزكده بمعرفة دقيقة بطبيعة عممية التعميـ ،كبخصائمؤ 

ستعداداتو ،كبطرائؽ التعميـ المناسبة كالتي مف شأنيا أف تحقؽ لممعمـ النفسية،كبقدراتو كميكلو كا

 1افؽ الميني ك الكفاية المينية.التك 

 جانب اإلعداد عمى أساس األداء)األكاديمي(: -2-4

عداد يعتبر ىذا الجانب البكتقة التي تنصير فييا كؿ معارؼ الدارس بمؤسسات إ       

المعمميف،سكاء كانت معارؼ مرتبطة بالتخصص أـ معارؼ مرتبطة بالثقافة التي ألـ بيا،أـ 

كتسبيا ،كجميع الميارات اليدكية كالعممية التي امعارؼ مرتبطة بالنكاحي المينية كالتربكية ،ككؿ 

ي داخؿ الكجدانيات كالقيـ كاإلتجاىات التي تـ تنميتيا عنده،فتظير جميعيا في أدائو التدريس

 2الفصؿ الدراسي .

ذلؾ األداء الذم يتـ خالؿ فترة إعداده كتدريب فعمي داخؿ الميداف التربكم فيما يسمى بالتربية  

العممية أك التربية الميدانية في السنتيف الثالثة كالرابعة مف سنكات دراستو بمؤسسات إعداد 

 ف معارؼ مؽ ما تعممو المعمميف ،حيث يخرج الطالب المعمـ إلى إحدل المدارس لتطبي

 

                             
 .180:مرجع سابؽ،ص.عميم بين األصالة والمعاصرة،المعمم وىنة التمجدم صالح طو الميدم 1
 .186:،صجدم صالح طو الميدم،المرجع نفسوم 2
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كذلؾ تحت إشراؼ نخبة مف أعضاء التدريس بيذه المدارس كحقائؽ كميارات كقيـ داخؿ كميتو ،

الخاصة بالمعمميف كبمساعدة بعض المكجييف كالمشرفيف خارج ىذه المدارس أم داخؿ 

ـ بالنجاح المؤسسات التعميمية المكجكدة في المجتمع.كىكذا يمكف الحكـ عمى أداء الطالب المعم

  أك القصكر في عممو كمعمـ مستقبال،كمعالجة مظاىر القصكر.

 :: أىمية إعداد المعممين 3

يشمؿ إعداد الطالب المعمميف ناحيتيف ناحبتيف ميمتيف:اإلعداد العممي أك األكاديمي        

 ،كاإلعداد الميني التربكم .

كالنظريات ك المفاىيـ المتعمقة بالمادة فاإلعداد األكاديمي يتبنى تزكيد الطالب باألفكار       

التي سيقكـ بتدريسيا أثناء أدائو لعممو ،كاإلعداد الميني يتمثؿ في تزكيد الطالب باألفكار 

كالمفاىيـ ك النظريات المتعمقة بالجكانب التربكية )السمكية( باإلضافة إلى التربية العممية كمجاؿ 

رات التربكية كالنفسية كالثقافية أكثر العكامؿ أىمية تطبيقي ،كمف الممكف اعتبار مثؿ ىذه المقر 

 في نجاح المدرس في عممو.

إف مف المتكقع مف المقررات التربكية كالنفسية كالتدريب المنظـ بجانب اإلعداد العممي أف      

نساعد في جعؿ المعمميف أكثر رضا كميال نحك المينة ككفاية في األداء الميني. حيث يؤكد 

إف مثؿ ىذه المقررات التي يدرسيا الطالب المعمـ  JOHN ;KAY 1984ف ككي كؿ مف جكىا

 ، كالخبرات العممية التي يتعرض ليا في كمية التربية يمثالف طرفيف ميميف 
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.كىي AWN eOTHERS ,19881يساعداف عمى تنمية اتجاىاتو كثقتو قبؿ التحاقو بالخدمة 

داني االنفعالي كالتي تمثؿ العمميات الداخمية بدكرىا تدعـ المككف اإلدراكي المعرفي كالكج

شخص لو ، كبالتالي يحدث التغير  لمطالب التي تترجـ ىذه األفكار ك الخبرات إلى معنى

السمككي الذم يعتبر ىدفا أساسيا مف أىداؼ التربية المتمثؿ في سعي مدارس المعمميف 

 لتحقيقو.

عامميف،في شتى الميف ال يستثنى مف ذلؾ إف إعداد األفراد مينيا ضركرة لكؿ ال           

 المشتغمكف في مينة التعميـ باعتبارىا إحدل الميف التي تشتمؿ عمى ألكاف مف الخبرات 

ية العممية كالتربكية كالنفيسة التي تستند في تككينيا ،كنمكىا،كنضجيا ،إلى أصكؿ كأسس نظر 

 2رس خالؿ دراستو.كتطبيقية يكتسبيا الطالب المدا

لذا تعد مدارس المعمميف مف المؤسسات التربكية األكاديمية التي تضطمع بمسؤكلية         

ف إنجاز ىذه المؤسسة لمياميا يرتبط بمدل تشخيصيا لنكاحي السمكؾ المختمفة  إعداد المعمـ ،كا 

 المدرسالتي ليا أىمية بالغة في حياة لطالبيا كتنميتيا كتعديميا،كمف ذلؾ االتجاىات

 

                             
        1SWAN ,EDWARD T .& OTHERS ,THE EFFECTS OF TEACHERS TEACHING 

TEACHERS,LASVGAS,NV :PAPER.PRESENTAD AT THE ANNUL COFERENCE OF  

THE AMERICAN ASSOCIATION OF SCOOL ADMINISTRATION ,FEBRUARY,P19-22. 
 ,20:،صـ1981،جدة:دار الشركؽ،ب ط  .الكفاية اإلنتاجيةمحمد مصطفى ، زيداف 2
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التكيؼ االجتماعي كالميني كالمدرسي،كتساعده عمى تحديد ذاتو كالتعبير عف  إذ تساعده عمى

 1قيمو.

(إف اإلتجاىات تساعد عمى تنظيـ كتسييؿ TRINDIS.1971كذلؾ يرل تريندس)         

إدراؾ العالـ المحيط بالفرد كتحافظ عمى احتراـ الذات،ككذلؾ بتجنب الحقائؽ المؤلمة كتؤدم 

 كما أنيا تساعد عمى التعبير عف القيـ األساسية.-الدراسية كالمينية– إلى التكيؼ مع البيئة

إف ىذه األىمية النفسية لإلتجاه تساعد في تكفير اإلستقرار،أم أنيا تساعد عمى حسف        

تكافؽ الطالب المدرس .فالمعمـ الجيد ىك ذلؾ الذم يحقؽ األىداؼ التربكية المرسكمة لو في 

لجيد كاف دكما كال يزاؿ مطمحا لكؿ المجتمعات في تقديـ عطاء أفضؿ خالؿ تعميمو،كالمعمـ ا

 كبصفة خاصة في الدكؿ النامية.

 :الوسائل الالزمة إلعداد وتأمين المعممين:4

 :حسن اختيار الطالب لمعاىد إعداد المعممين:4-1

النتائج  ال تؤدم األمكاؿ الطائمة كالجيكد الجبارة التي تبذؿ عمى إعداد المعمميف إلى      

المرجكة إال إذا أحسف اختيار الطمبة الذيف يتقدمكف لمينة التربية كالتعميـ فميست الرغبة كحدىا 

                             
 .42،ص,ـ1985،تربية لدكؿ الخميج العربيمكتب الالرياض: ،ب ط.التوجيو التربوي والمينيالعيسكم عبد الرحمف، 1
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كافية لنجاح المعمـ في مينتو مستقبال.كلذا  يجب أف نحبب الطمبة بمينة التعميـ في المدارس 

 ـ اإلعدادية كالثانكية،كاف نثير حماس ذكم االستعداد ليذه المينة ،كاف نرغبي

 

فييا،كيجب أف نثبت قبؿ قبكؿ الطالب لمينة التعميـ،مف صحة أجسادىـ كحسف أخالقيـ 

كمقدرتيـ العقمية كاستعداداتيـ العممية كصفاتيـ الشخصية كاالجتماعية كأيضا مراقبة المقبكليف 

ال منيـ في المعاىد كال سيما في الفترة األكلى لمتأكد مف صالحيتيـ ليذه المينة كمالءتيـ ليا ك  ا 

 يجب أف يكجيكا كجية أخرل تالءـ ميكليـ.

 :حسن اختيار األساتذة لمعاىد إعداد المعممين: 4-2

عدادىـ لمتعميـ بصكرة جيدة،أف        مما يشجع عمى اجتذاب الطالب الصالحيف لممعاىد كا 

يككف المعممكف في ىذه المعاىد مف خيرة أىؿ االختصاص،كال يجكز التساىؿ بتاتا.كلعؿ أفضؿ 

ياس لمستكل المعمميف الذيف يتخرجكف مف ىذه المعاىد ىك المستكل العممي كالثقافي مق

كالمسمكي الذم يتمتع بو أساتذتيا،فالمدارس العميا بحاجة إلى أساتذة ناىضيف ناميف يممككف 

نظرات حصيفة كتفكيرا ثاقبا،ذكم مكانة عممية عالية،كخبرة تعميمية غزيرة كمعرفة بأحكاؿ 

عمى بث األفكار السامية كالمثؿ العميا،غيكريف عمى إصالح المجتمع،متعاكنيف  التدريس كقدرة

 1عمى تحقيؽ أىداؼ مؤسستيـ كنجاحيا.

 

                             
 .369-365:ـ،ص1972ب ط،بيركت،. الوعي التربوي ومستقبل البالد العربيةجكرج شيال كآخركف ، 1
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 :بث الطمأنينة في نفوس المعممين:4-3

مف كاجب الدكلة كالمجتمع أف تتيح لمخريجيف العامميف في ىذه المينة الحياة        

بحكـ مينتو محتاج إلى ضركرات  ـميا إلى أعماليـ .كالمعمالعزيزة،لحفظ كرامتيـ كانصرافيـ  ك

عقمية كنفسية كمادية.فيك يحتاج إلى شيء مف الفراغ كالسعة،كيحتاج إلى اقتناءالكتب كالمجالت 

كالى حضكر المؤتمرات ،كاالشتراؾ في الجمعيات كمعاشرة المثقفيف مف المكاطنيف كالى اإلسفار 

راتو.كؿ ذلؾ ال يمكنو أف يتـ أذا ما ضيؽ  المجتمع عميو مف حيف آلخر تكسيعا لمعارفو كخب

سبؿ معيشتو.كما أف المعمـ ييمو مستقبمو كما ييمو حاضره كيزداد ذلؾ كمما تقدـ بو العمر 

،كازدادت مسؤكلياتو العائمية.فإذا لـ يكف مرتاح الباؿ مطمئنا عمى مستقبمو كمستقبؿ عائمتو 

ت لو أف يتفرغ لكاجباتو المراىقة،يقكؿ طو حسيف "يجب داخمو القمؽ كالخكؼ المستمراف كىييا

أف نطالب بالكرامة كالطمأنينة لمذيف نؤمنيـ عمى تحقيؽ العدؿ بيف الناس،حينئذ نستطيع أف 

نطالب المعمـ باف يخمص لميمتو كينصح تالميذه كيحتمؿ في سبيؿ ذلؾ  المشقة كالجيد 

.كلعؿ ذلؾ يقربنا مف إصالح التعميـ شيئا فشيئا كالعناء كحينئذ نقترب مف اإليماف بميمة التعميـ

 1كيقربنا مف تحقيؽ الغاية مف التعميـ".

                             
 .250:ـ،ص1966،مصر،القاىرة:دار المعارؼ الجزء الثاني،. مستقبل الثقافة في مصرطو حسيف ، 1
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 :إحالل المعممين منزلة اجتماعية رفيعة:4-4

لـ يعد المعمـ في المجتمعات المتقدمة مزيال لالمية فقط أك مدرسا لمعمكـ كالمعارؼ بؿ ىك 

ا البد أف يحتؿ المكانة االجتماعية التي مككف لمشخصيات البشرية كصانع لألمـ كالشعكب.كلذ

 تميؽ بو كغيره مف التخصصات األخرل،كاف يحتـر رأيو في الشؤكف الثقافية كالتربكية. كىذه

منزلة تتكقؼ عمى المعمـ بالدرجة األكلى،فعميو أف يحتـر نفسو كاف يحافظ عمى شرؼ مينتو،كاف 

 1يككف ذا ثقافة عالية محبا لممجتمع غيكرا عمى إصالحو حتى يحتؿ مكانو بجدارة

 ::   أثر اإلعداد التربوي عمى اتجاىات الطالب المعمم 5

ة الطالب المدرس فيك مف ناحية يقابؿ حاجاتو إف اإلعداد التربكم ذك بعد كظيفي في حيا      

 .ةالنفسية كاإلجتماعية كاإلقتصادية كالسمككية،كيقابؿ مف ناحية أخرل حاجاتو الميني

كيقكـ مفيكـ اإلعداد التربكم عمى أف مينة التدريس)قدرة مف القدرات المستمرة التي       

 ية كنفسية كتدريب عممي تستفيد مف اإلعداد التربكم كما يتضمنو مف مقررات تربك 

                             
لشركؽ لمنشر دار اعماف،األردف:اإلصدار الرابع ،:2.ط:المدخل إلى التربية والتعميمرشداف كنعيـ جعنيني،عبد اهلل ال 1

 .298:ـ،ص2002،كالتكزيع
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مقصكر عمى المبادئ الصحيحة مف الكجية المنطقية كالتجريبية لطبيعة عممية التعميـ المدرسي 

 1عمى درجة مف الكفاية المينية . كيتكقع مف دارسيو أف يصبحكا مف خاللو

 

 

تشير إلى كجكد عالقة بيف اختيار مينة التعميـ  BAJAJبما أف دراسة باجاج        

نحك المينة،حيث أف الميؿ إلى اختيار مينة التعميـ تتعمؽ باتجاىات  ةتجاىات اإليجابيكاإل

المعمميف أنفسيـ،فإف العديد مف الدراسات تشير إلى اتجاىات الطالب المدرسيف تتسـ باإليجابية 

 ا كمما ازداد مستكل المعمكمات كالخبرات التي يحصؿ عميي ـنحك العمؿ بالتعمي

  2.ستيـ بالكميةالطالب خالؿ درا

 

كاف ىناؾ ارتباطا ذا داللة إحصائية بيف نمك اتجاىات المعمميف ككمية المعمكمات النفسية 

 .  KEARNEYكالتربكية 

نفس العالقة بيف اتجاىات المدرسيف نحك مينة التدريس ك  STERN1962كِيؤكد       

مممكة السعكدية إلى أف في دراستيـ بال 1974فيمي كاخركف مستكل تدريبيـ الميني .كما بيف

                             
 ,4:، صب ت ، نجمواأل ب ط،القاىرة: النفسية. تبحوث في تقنين االختباراؤاد)تحرير(،أبك حطب ف 1
 .16:ب ت،صالقاىرة:عالـ الكتب،ب ط،.بحوث نفسية وتربويةخير اهلل تحرير النجيحي كآخركف، 2
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لمسنكات الدراسية التي يقضييا الطالب في كمية التربية أثرا في تعديؿ اإلتجاىات عند الطالب 

 1نحك مينة التعميـ .

يفانز DUANO-LOUISدونو ولويز  كأكضحت دراسة كؿ مف         ،وا 

(1965،EYANS) كميات إلى أف اتجاىات طمبة كمية المعمميف تتحسف أثناء دراستيـ في 

 

ىناؾ ارتباطا في الفركؽ في فاعمية المدرس  أف BEERYبيريبؿ كجد ،2إعداد المعمميف

بالفركؽ في اإلعداد الميني أكثر مف ارتباطيما بالعكامؿ األخرل ،كدرجة النجاح في الكمية أك 

     .3العمر أك سنة التخرج 

، بجانب الخبرات كالمكاقؼ كمعنى ذلؾ أف اإلعداد العممي كالثقافي كالتربكم كالنفسي     

العممية التي يتعرض ليا الطالب مف خالؿ تمؾ المقررات اإلجبارية كاإلختيارية خالاللسنكات 

الدراسية التي يقضييا الطالب في مدرسة إعداد المعمميف ، تساعد في تنمية كتدعيـ اتجاىاتو 

   نحك مينة التعميـ .

                             
كمية  االتجاه نحو مينة التدريس وعالقتو ببعض المتغيرات الدراسية)األكاديمية(لدى طالبحمد الطاىر،ميدم أ 1

 .38:ـ ،ص1991رسالة ماجستير،جامعة الممؾ سعكد،المممكة العربية السعكدية،الرياض،.التربية
مجمة العمـك اإلنسانية .بجامعة الموصل نحو مينة التدريس ةاتجاىات طمبة كمية التربيحنا، حىرمز صبا 2

 ,214:ـ،ص2987،الككيت
ببعض المتغيرات الدراسية)األكاديمية(لدى طالب كمية  االتجاه نحو مينة التدريس وعالقتوميدم احمد الطاىر، 3

 .38:مرجع سابؽ،ص.التربية
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التي  ةإلى أف البرنامج التعميمي JOYCE&CLIFTف جكيس ككميفت مكيضيؼ كؿ       

يتعرض ليا المعممكف قبؿ الخدمة تعتبر ذات أىمية ، حيث أنيا تبيف ماذا يجب أف يعرفكه عف 

 1التعميـ .

 

 

 

لذا فإف اإلىتماـ الذم يكليو الباحثكف في المجتمعات المختمفة في ضركرة دراسة اتجاىات       

ع إلى أىمية دكره المؤثر عمى سمككو كتحصيمو ككفاءتو المعمميف ككيفية تنميتيا كتدعييا ، يرج

 لؾ عمى تالميذه كمجتمعو بشكؿ عاـ.ككذ

 . :أثر اإلعداد التربوي عمى سمات وصفات المعممين6

إف لممعمـ دكرا فعاال في مسيرة التنمية ، كالتي ترجع إلى مساىمتو المباشرة في إعداد        

 ذم يقكـ بو المعمـ إلى حد كبير عمى ما تتصؼ أجياؿ المستقبؿ ،حيث يتحدد الدكر ال

بو نفسو مف سمات كخصائص ك اتجاىات تؤىمو ألداء ىذه الميمة بنجاح . ففي دراسة كؿ مف 

 التي استيدفت التعرؼ إلى العالقة بيف سمات شخصية المعمـ كنجاحوكوف وبومبتريون 

                             
 1Swan ,EDWARD T .&OTHERS. THE EFFECTS OF TEACHERS TECHING 

TEACHERS,p2.                                                           .                                                                      .                      

                                                        .                                                                                                                                  
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ت عنو الدراسة ،ىك أف كما أسفر يؽ مقياس منيسكتا متعدد األكجو .في مينتو ،بعد تطب 

المعمميف الناجحيف في مينة التعميـ تككف درجاتيـ منخفضة في سمتي 

ف  DEVIATE OF PXCHOPATHY(كاإلنحراؼ السيككباثي )HYSTERIAاليستيريا) ( كا 

     1( . ATTITUDE PSYCHOLOGICALدرجاتيـ تككف مرتفعة في اإلتجاه النفسي )

 جح يتصؼ كذالؾ بعدة صفات منيا رضاه عف عممو كتشير الدراسات إلى أف المعمـ النا

 

 

 

ف تنمية اتجاىات مرغكبة لديو ، يساعد في اك ساب تكشعكره بالقدرة كالكفاءة في أداء رسالتو ، كا 

 .2عممية التعمـ بصكرة سميمة 

كبالمقابؿ تعكؽ اإلتجاىات غير المرغكبة أك تحكؿ دكف تحقيؽ األىداؼ كالغايات      

فإف اإلتجاىات تظير لتصبح قاعدة لمعظـ النشاطات التربكية ،بؿ أف  المطمكبة ،كعميو

 . ةتدعـ األىداؼ السمككية نحك اإليجابي ةاإلتجاىات اإليجابي

                             
نحو مينة التدريس وعالقتو ببعض المتغيرات الدراسية)األكاديمية(لدى طالب كمية  هاالتجاميدم احمد الطاىر، 1

 .59.مرجع سابؽ ،ص:التربية
الجمعية المصرية لمدراسات النفسية،الكتاب القاىرة:، اتجاىات طالب كميات إعداد المعممين نحو مينة التدريسزكي عنايات ، 2

 .75 :،صـ1974،ب طالسنكم،
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ينعكس عمى إنجاز ك كفاءة  NICHOLSOإف حسف إعداد المدرسيف كما يؤكده نيككلسك      

 1المدرسيف العممي ك التربكم .

     

المدرس اإلنتاجية عمى مقدار المعمكمات كالمفاىيـ التي يكتسبيا ،فيي كتعتمد كفاءة           

بدكرىا تؤثر طرديا في فيـ تالميذه ك إكسابيـ المفاىيـ كالمعمكمات .بؿ إف مثؿ ىذا األداء 

إف الطالب ينظركف لممدرس   كريجمان الجيد يغير مف نظرة الطمبة اتجاه مدرسيـ ، فقد ذكر

 كثر تعاكنا ،في الصؼ الدراسي ، كىذا انعكس بدكره في انخفاضالذم تـ إعداده عمى أنو أ

 

 

 

.ككذالؾ لو دكر بجانب ذلؾ في 2نسبة الذيف يشعركف بالنفكر مف المدرسة ،أك التسرب منيا  

بيف  ةتؤكد عمى كجكد عالقة إيجابي التي  GARCLA جاركيالدعـ تحصيؿ طالبو ففي دراسة 

 1ريس مادتو ،كتحصيؿ طالبو .،في تدمدرسالدرجة العممية ك خبرة ال

                             
.القاىرة:عمـ معممو المرحمة االبتدائية دراسة في اتجاىاتيم نحو مينة التدريس والبرنامج التأىيمي الحالياحمد بدرية كماؿ، 1

 .124:،صـ1989، النفس
2KRETCH MAN,RUDOFF,THE EFFECTS OF THACHER TRINING PROGRAM ON 

THE EHAVIOR OF TEACHER AND STUDENTS,PSY,ABSTRACTS,1986,P:12.                 
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أف المدرس مسئكؿ عف عزكؼ  (2984في كتابو الدكافع كاالنفعاالت) فزيدا كلقد اعتبر      

 بعض التالميذ عف المدرسة ، كذلؾ لعجزه عف تنكع األعماؿ المدرسية أك النقص 

درسة ، أك في مياراتو التعميمية ،أك القصكر بديناميات السمكؾ اإلنساني في مكاقؼ داخؿ الم

أنو  NELSON &CLELAND دداخؿ الصؼ الدراسي . بؿ يعتبر كؿ مف نيمسكف ك كميال ن

عماد العممية التربكية التعميمية كأساسيا كىك الذم يييئ المناخ الذم مف شأنو إما أف يقكم مف 

ينمي مقدراتو أك ييمميا ، يقدح ك ثقة الطفؿ بنفسو أك يزعزعيا .يشجع اىتماماتو أك يحبطيا

 ده عمى التحصيؿ كاإلنجاز أك يعطموبداعاتو أك يخدميا يستشر تفكيره أك يكفو ، يساعإ

 أف المدرس يمثؿ عامال مؤثرا عمى   DISKSONكبشكؿ عاـ يذكر ديسكسكف     

 األثر بشكؿ دقيؽ مف خالؿ كجكد ارتباط  PESKINاتجاىات التالميذ .ككذلؾ أيد بسكف 

 

 

 2كؿ مف اإلتجاىات كتحصيؿ طالبو .مكجب بيف اتجاه مدرس نحك تخصصو ك 

ىذا كقد تبيف فيما سبؽ أىمية اتجاىات مدرسيف أثناء إعدادىـ أك عند القياـ بكاجبيـ         

في التعميـ كأىمية مدارس إعداد المعمميف التي تساىـ بشكؿ كبير ػكما تبيف ػفي تنمية مثؿ ىذه 

                                                                                           
دراسة مقارنة بين امتالك المعممين لمفاىيم مناىج التربية اإلسالمية لمصف السادس الخكالدة محمد  كالطيطي محمد، 1

رسالة الخميج : ث الدولية في محافظة اربد،األردنطمبتيم ليا في المدارس الحكومية ووكالة الغو  االبتدائي وبين اكتساب
 .6ـ،ص:1988 العربي،الرياض،

دراسة لالتجاىات نحو التخصص في المغة العربية لدى طالب وطالبات كميات المعممين بسمطنة ب محمد عمي،يالد 2
 .162:،صـ1990 عمـ النفس،.القاىرة:عمان
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كانية ىذه المدارس في أداء كاجباتيا اإلتجاىات لدل الطالب المعمميف، كضركرة تحقؽ مف إم

دخكليـ لممينة لمعرفة إلى أم  كتحقيؽ أىدافيا إلى جانب قياس اتجاىات الطالب المعديف قبؿ

حد تمكنت تمؾ البرامج الدراسية كالخبرات المختمفة التي تعرضكا ليا الطالب أثناء إعدادىـ في 

 حاكلة مكضكعية .المدرسة في تنمية اتجاىاتيـ نحك مينة التعميـ ،في م
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 تمييد:

بما أف الدراسة جمعت بيف اإلطار النظرم كالميداني،فإف المرحمة الميدانية تتطمب عدة 

إجراءات لمكصكؿ إلى تحقيؽ األىداؼ المنشكدة مف ىذه الدراسة،خاصة كأف ىذه المرحمة تعد 

ماعي المراد دراستو.حيث اتضح أنو يجب خطكة ىامة كأساسية لجمع البيانات عف الكاقع اإلجت

القياـ بتصميـ منيجي دقيؽ يأخذ بعيف اإلعتبار أىمية الظاىرة كخصائصيا لذا كاف االعتماد 

التصكرالنظرم  في ىذه المرحمة عمى تقنيات كطرؽ منيجية ،كىذا نظرا لما تتطمبو اإلجابة عمى

 .الذم انطمقت منو الدراسة

خطكات منيجية مف أجؿ تسييؿ العممية منيا مرحمة  كلقد كاف مف الضركرم إتباع 

التمييد لمعمؿ الميداني،التي تـ مف خالليا اإلطالع عمى األمكر المرتبطة بالبحث ثـ النزكؿ 

إلى الميداف.كقد تـ تحديد مجاالت الدراسة كالمنيج المستخدـ،كالعينة كطريقة اختيارىا،كأدكات 

 اإلحصائية.جمع البيانات كأخيرا أساليب المعالجة 

 ::مجاالت الدراسة1

 المجال المكاني:1-1

كيقصد بو المجتمع الذم يختاره الباحث إلجراء الدراسة الميدانية.كيتكقؼ اختيار الباحث 

 لمجتمع بحثو عمى طبيعة المشكمة مكضكع الدراسة مف جانب،كعمى تحديده لمفاىيـ بحثو 
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 .1ية التي ينطمؽ منياكالمؤشرات التي اعتمد عمييا في تعريفاتو اإلجرائ

كبما أف الدراسة مكضكع االتجاىات يحتاج إلى دراسة كصفية لعدد كبير مف األفراد 

باختالؼ ثقافاتيـ،كالمحيط الذم يعيشكف فيو،كمثؿ ىذه الدراسة تحتاج إلى جيكد كبيرة مف 

لى فرؽ بحثية لمكصكؿ إلى نتائج دقيقة تختمؼ باختالؼ األفراد م ف حيث الكقت كالجيد كا 

حيث)الجنس،السف،كالمستكل الثقافي كاإلجتماعي كاإلقتصادم...الخ(كىذا مايزيد مف صعكبة 

 الدراسة كاتساعيا.

كليذا ارتأينا أف يككف ميداف الدراسة ىك المدارس العميا،حيث تمثؿ المدارس العميا  

ة،فيك صرحا فكريا يحمؿ في طياتو العديد مف المتغيرات العممية كالتكنكلكجية كاإلجتماعي

يحرص عمى إمداد الطالب بجميع المستكيات العممية بمختمؼ طبكعيا.كما أف المدارس العميا 

ميداف الدراسة تتمتع بكجكد العديد مف التخصصات كتحتكم عمى طمبة مف مختمؼ البيئات 

إلى أف اإلختيار يسيؿ عمينا  ةكالثقافات كالطبقات اإلجتماعية كالمستكيات العممية باإلضاف

اؿ بأفراد العينة كعميو ففي دراستنا ىذه المكسكمة ب:"اتجاىات الطمبة المعمميف نحك مينة اإلتص

التعميـ"ككفقا لمتعريؼ اإلجرائي الذم كضعتو الباحثة يصبح مجتمع البحث إحدل المدارس العميا 

 لألساتذة،كقد انصب اختيارنا عمى المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة.

                             
،القاىرة :مكتبة ب ط ،ماذج لدراسات ك بحكث ميدانية، نة و تنفيذىا: محاضرات في تصميم البحوث االجتماعيسعيد ناصؼ  1

 .37:، ص ـ1997زىراء الشرؽ ، 
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 _المجال البشري:1-2

يعرؼ مجتمع البحث عمى أنو جميع المفردات أك الكحدات التي تتكافر فييا الخصائص         

المطمكب دراستيا؛كعادة ما يعرؼ مجتمع البحث باسـ إطار مجتمع البحث،الذم يشمؿ جميع 

أسماء كعناكيف مفردات البحث.كلذلؾ يجب عمى الباحث أف يحدد مجتمع بحثو تحديدا دقيقا 

 .1لمحدد بدقة في عنكاف الدراسة أك البحثتبعا لممكضكع ا

األصمي لمدراسة كالمتمثؿ في ىذه  عكعميو يشير المجاؿ البشرم إلى تحديد كحدات المجتم      

الدراسة في العدد الكمي لطمبة السنة النيائية لممدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة كالمسجميف لمعاـ 

(طالب كطالبة مكزعيف عمى النحك 702عاـ)حيث بم  عددىـ ليذا ال2010/1022االدراسي

 األتي:

 (:يبين توزيع أفراد مجتمع الدراسة1الجدول رقم)

توزيع الطمبة أفراد 

 مجتمع الدراسة

 النسبة المئوية المجموع التخصصات الموجودة في السنوات النيائية

تاريخ  فرنسية أدب عربي إنجميزية

 وجغرافيا

 فمسفة

 %31.66 222 / 44 39 92 47 4السنة النيائية

 %68.34 479 54 61 68 185 111 5السنة النيائية

 %111 711 54 115 117 277 158 المجموع

                             
 .131:ـ،ص2006قسنطينة:منشكرات جامعة قسنطينة،.ب ط،أبجديات المنيجية في كتابة الرسائل الجامعيةعمي غربي: 1
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 _المجال الزمني:1-3

عداد خطة        كيقصد بو الفترة الزمنية التي استغرقيا البحث بدءا مف اختيار المشكمة كا 

 ميداني بتحديد اإلجراءات البحث،فتحرير الجانب النظرم،ثـ الدخكؿ في الجانب ال

عداد أدكات البحث كاختيار عينة الدراسة،كصكال إلى جمع البيانات  كالخطكات المنيجية كا 

 1الميدانية كتحميميا ككتابة التقرير النيائي لمبحث.

كبما أف الدراسة الحالية تضـ شقيف أحدىما نظرم كاآلخر ميداني لذلؾ نجدىا مرت      

 بمرحمتيف:

 :ولىالمرحمة األ 

ـ 1020كالتي تـ فييا إعداد الجانب النظرم كقد استغرقت فترة زمنية معتبرة مف جانفي       

 ـ ،كىذه الفترة الطكيمة نسبيا ترجع إلى عدة أسباب أىميا:1022إلى غاية.مارس

 ميؿ كرغبة الباحثة في العمؿ الجدم كالطمكح مما يتطمب فترة زمنية طكيمة.-

تكليفة صحيحة لمكضكع دراستيا،بحيث تتناسب كمدركات مجتمع سعي الباحثة كراء إيجاد -

 الدراسة.

 

                             
 .42.مرجع سابؽ،ص:اسات وبحوث ميدانيةمحاضرات في تصميم البحوث اإلجتماعية وتنفيذىا،نماذج لدر سعيد ناصؼ: 1
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تكفر العديد مف المراجع ذات العالقة بمكضكع الدراسة مما أدل إلى خمط األفكار كسعي -

الباحثة إلى إعادة ترتيبيا كاالستفادة مف العدد الكافي مف المعمكمات المتكفرة كاستخداميا في 

 المكاف المناسب.

كقد مرت ىذه المرحمة عمى النحك التالي:حيث خصصت الباحثة الفترة الممتدة       

(لجمع كؿ ما تكفر مف مصادر كمراجع متعمقة بمكضكع 1020ـ(إلى)جكاف1020مف)جانفي

الدراسة ككضع ممخصات ليا،كتعديؿ إشكالية كخطة الدراسة في ضكء ذلؾ ككمما طرأ جديد 

ـ(فقد خصصتيا 1022ـ(إلى )مارس1020دامت مف)جكافيستدعي ذلؾ.أما الفترة الثانية كالتي 

 الباحثة لكتابة كتحرير الفصكؿ األربعة لمجانب النظرم.

 :المرحمة الثانية

كالتي تـ فييا الجانب الميداني مف الدراسة كالذم استغرؽ فترة دامت         

 ـ(.كقد مرت ىذه المرحمة عمى النحك التالي:1022ـ(إلى )أكتكبر1022مف)مارس

ث بدأتيا الباحثة بمرحمة استطالعية تمييدية كتحضيرية لعممية التطبيؽ،كقد استغرقت فترة حي

ـ(،ككانت بمثابة الخطكة األكلى التي مف خالليا 1022ـ(إلى)مام1022زمنية امتدت مف)مارس

تمكنت الباحثة مف اإلحاطة بأبعاد المشكمة المراد دراستيا ميدانيا كالبدء في جمع المعمكمات 

مقة بمجتمع الدراسة حيث تـ خالليا تعرؼ الباحثة عف قرب عمى أفراد العينة أم المتع

 خصائص عينة الدراسة،مما ساعدىا عمى بناء أداة الدراسة المتمثمة في 
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استمارة استبياف حكؿ اتجاىات الطمبة المعمميف نحك مينة التعميـ بالمدرسة العميا لألساتذة 

امت الباحثة بتعديميا عدة مرات لكي تتناسب تماما مع مكضكع بقسنطينة،كبعد بناء اإلستمارة ق

الدراسة مف جية،كمع خصائص أفراد عينة الدراسة مف جية أخرل،كذلؾ بناءا عمى تكصيات 

 المحكميف،كأراء كانطباعات بعض أفراد مجتمع الدراسة،لتصبح بعد ذلؾ جاىزة لمتطبيؽ.

ي جاءت مرحمة التطبيؽ بالنسبة لمباحثة،كالتي بعد أف أصبحت اإلستمارة في شكميا النيائ      

ـ.كقد استيمتيا بتكزيع  اإلستمارة عمى عينة 1022إلى)أكتكبر(1022امتدت مف)مام(

الدراسة،المحددة لمحصكؿ عمى المعمكمات كالبيانات المطمكبة،كاستغرقت عممية تكزيع اإلستمارة 

الباحثة بجمع نسخ اإلستمارة  ـ.بعدىا قامت1022مام52ـ إلى1022مام19مدة ثالثة أياـ،مف

التي تـ تكزيعيا عمى أفراد العينة،ثـ انكبت بعد ذلؾ عمى عمميا المكتبي لتفري  المعطيات في 

صكرة كمية تسمح بإجراء مختمؼ التحميالت اإلحصائية الالزمة في الدراسة،مف أجؿ بمكغ 

 أىدافيا التي بنيت عمييا.

 : المنيج المتبع في الدراسة:2

 يعد األساس في التقدـ العممي ،الحصكؿ عمى كـ معرفي أكثر،إنما األساس ىك لـ      

الكسيمة التي تمكننا مف الحصكؿ عمى ىذا الكـ ،كاستثماره في أقصر كقت ممكف كبأبسط 

 الجيكد.كالكسيمة في ذلؾ ىي المنيج العممي بكؿ معطياتو.
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ف كممة منيج تعني الطريؽ تشتؽ كممة منيج مف"نيج"أم سمؾ طريقا معينا كبالتالي  فا

كالسبيؿ،فترجمة كممة منيج بالمغة اإلنجميزية ترجع إلى أصؿ يكناني كتعني البحث كالنظر أك 

 المعرفة.

فالمنيج ىك الطريؽ المؤدم إلى الكشؼ عف الحقيقة في العمكـ بكاسطة طائفة مف القكاعد      

 .1عمكمةتييمف عمى سير العقؿ كتحدد عممياتو حتى يصؿ إلى نتيجة م

،ىذا كيعرفو"كابالف"عمى 2كما يشير المنيج أيضا إلى طريقة شرح مكضكع ما كلتنظيـ البحث

 3أنو الكسيمة التي عف طريؽ استخداميا تزداد فاعميتيا كزيادة معرفتنا كفيمنا لمحقائؽ.

كما يعرؼ المنيج بأنو عبارة عف مجمكعة مف العمميات كالخطكات التي يتبعيا       

ية تحقيؽ أىداؼ بحثو.كبالتالي فالمنيج ضركرم لمبحث،إذ ىك الذم ينير الطريؽ الباحث،بغ

 .4كيساعد الباحث في ضبط أبعاد،مساعي،أسئمة كفرضيات البحث

 

                             
النشر دار اليدل لمطباعة ك الجزائر:،ب ط،منيجية البحث في العموم االجتماعيةسالطنية كحساف الجيالني: ـبمقا س 1

 .31:ـ،ص2004-كالتكزيع،عيف مميمة
2 MAURICE ANGERS.INITIATION PRATIQUE à LA MYTHOLOGIE DE 

SCIENCES                                     HUMAINES,GASBA Université ALGER,1997,P :58. 
 .15،ب ت،ص:ة العربية لمنشر كالتكزيعدار النيضالقاىرة:،ب ط،مناىج البحث العمميعبد الرحمف بدكم، 3
لمطبعة ا-،قسنطينة:ديكاف المطبكعات الجامعية3،طتدريبات عمى منيجية البحث العممي في العموم االجتماعيةرشيد زركاتي: 4

 .176:،ص2008الجيكية بقسنطينة،
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كعمكما فاف لممنيج معنييف،احدىما كاسع كاألخر ضيؽ.فمف حيث المعنى الكاسع    

كات التي يضعيا الباحث عف دراستو تشير كممة منيج إلى مجمكعة األطر كاإلجراءات كالخط

لمشكمة بحثية معينة،أما مف حيث المعنى الضيؽ لممنيج في العمكـ االجتماعية،فانو ينحصر 

في اإلجابة عمى التساؤؿ اإلشكالية،إلى جانب سؤاؿ مؤداه:عمى مف البشر سكؼ تجرل 

 .1الدراسة؟

لمراد دراستو كاإلجابة عمى فالمنيج سبيؿ كؿ باحث ألجؿ الكصكؿ إلى نتائج المكضكع ا    

 أسئمتو،كيتـ ذلؾ بإتباع خطكات تؤدم إلى الحقيقة التي نريد الكصكؿ إلييا.

كتختمؼ مناىج البحث بناءا عمى طبيعة كميداف المشكمة مكضكع البحث ،فقد يصمح 

المنيج التجريبي في دراسة مشكمة ما،ال يصمح فييا المنيج التاريخي أك دراسة الحالة،كىكذا 

ليؾ؛إذ كثيرا ما تفرض مشكمة البحث المنيج الذم يستخدمو الباحث؛كأية محاكلة مف الباحث دكا

إلتباع منيج عمى ىكاه ال يتالءـ مع طبيعة المكضكع،تعتبر خطأ فادحا يسيء إلى الباحث،كال 

يتكصؿ إلى نتائج دقيقة،كما أف اختالؼ المنيج يرجع فقط إلى طبيعة كميداف المشكمة،بؿ أيضا 

                             
 .75:مرجع سابؽ،ص.أبجديات المنيجية في كتابة الرسائل الجامعيةعمي غربي: 1
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مكانيات البحث المتاحة،فقد يصمح أكثر مف منيج في دراسة بحثية معينة،كمع ذلؾ تساىـ إلى إ

 1الظركؼ المتاحة أك القائمة في تحديد نكع المنيج الذم يختاره الباحث.

  

كانطالقا مف طبيعة المكضكع كاليدؼ األساسي منو،كاف المنيج الكصفي ىك المنيج        

يمكف مف خاللو تحقيؽ أىداؼ البحث،كمف ثمة اإلجابة عمى  األساسي في ىذه الدراسة كالذم

تساؤالت الدراسة كما أنو يعد السبيؿ لكصؼ الظاىرة مكضكع الدراسة كتحميميا كتفسيرىا 

كتقكيميا لمكصكؿ إلى األىداؼ التي بنيت عمييا.كألنو يأخذ بالمنحى اإلحصائي في كصؼ 

ات األفراد عمى مقياس اإلتجاىات نحك الظكاىر المدركسة،فيمكف مف خاللو الكشؼ عف درج

مينة التعميـ،فضال عف إمكانية الكشؼ عف داللة الفركؽ إحصائيا بيف درجات األفراد في 

 استجاباتيـ عمى فقرات المقياس تبعا لجممة مف المتغيرات أىميا الجنس كالسف.

اد دراستو مف لذلؾ يعرؼ المنيج الكصفي بأنو عبارة عف طريقة لكصؼ المكضكع المر         

خالؿ منيجية عممية صحيحة كتصكير النتائج التي يتـ التكصؿ إلييا عمى أشكاؿ رقمية معبرة 

أك كما يعرؼ بأنو طريقة لكصؼ الظاىرة كتصكيرىا كميا ككيفيا،كذلؾ عف 2يمكف تفسيرىا.

                             
 .73-72:المرجع نفسو،ص.عمي غربي: 1
 .46:ـ،ص1999األردف:دار كائؿ لمنشر،-عماف.ب ط،القواعد والمراحل-منيجية البحث العمميعبيدات محمد كآخركف: 2
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طريؽ جمع المعمكمات النظرية كالبيانات الميدانية عف المشكمة مكضكع البحث،ثـ تصنيفيا 

 1كتحميميا كالكصكؿ إلى النتيجة.

أضؼ إلى أف ىذه الدراسة تعتبر مف الدراسات التحميمية التي تستيدؼ التعرؼ عمى      

 االتجاىات لمجتمع الدراسة المتمثؿ في عينة مف طمبة المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة،كأىـ 

 

يـ نحك مينة التعميـ.كليذا الغرض المحددات كالعكامؿ المؤثرة سمبا أك إيجابا في مستكم اتجاىات

 اعتمدت الباحثة في ىذه الدراسة النيج الكصفي أك كما يسمى عادة المنيج الكصفي التحميمي. 

المنيج الكصفي بأنو أسمكب مف أساليب التحميؿ الذم يعتمد  ؼفقد كرد في بعض تعار ي     

نيو مترة أك فترات ز عمى معمكمات كافية كدقيقة عف ظاىرة أك مكضكع محدد مف خالؿ ف

معمكمة،كذلؾ مف اجؿ الحصكؿ عمى نتائج عممية كتفسيرىا بطريقة مكضكعية بما ينسجـ مع 

 2المعطيات الفعمية لمظاىرة.

كباإلجماؿ فالمنيج الكصفي ىك طريقة عممية منظمة لكصؼ الظاىرة عف طريؽ جمع      

ة كالبيانات الميدانية بغية كتصنيؼ كترتيب كعرض كتحميؿ كتفسير كتعميؿ لممعطيات النظري

                             
اإلسكندرية:المكتب الجامعي ،.ب طالخطوات المنيجية إلعداد البحوث االجتماعية-ث العمميالبحمحمد شفيؽ: 1

 .80:،صـ1985الحديث،
 .84:مرجع سابؽ،صأبجديات المنيجية في كتابة الرسائل الجامعية،عمي غربي: 2
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الكصكؿ إلى نتائج عممية تكظؼ في السياسات االجتماعية،بيدؼ إصالح مختمؼ األكضاع 

 1المجتمعية.

باالظافة إلى ما سبؽ،كبغض النظر عف ككف المنيج الكصفي مف المناىج المتداكلة       

 الدراسة لككنو يعد كالمستعممة بشكؿ كاسع مف طرؼ الباحثيف.فقد اعتمدناه أيضا في ىذه 

 

 

براز حقائقيا،فالمنيج الكصفي يقكـ بدراسة الظاىرة كما  األكثر كفاءة في كشؼ حقيقة الظاىرة كا 

 2تكجد في الكاقع،ككصفيا كصفا دقيقا،كالتعبير عنيا كيفيا ككميا.

كما استخدمت الباحثة المنيج الكصفي حيث يتميز ىذا المنيج بأنو ينصب عمى الكاقع      

د دراستو،بيدؼ الكشؼ عمى األكضاع القائمة المتصمة بمكضكع الدراسة،كذلؾ بمحاكلة المرا

التعمؽ فييا،كبالتالي فيك انسب الطرؽ التي تؤدم إلى جمع كتحميؿ البيانات مف خالؿ مقابالت 

مقننة،أك مف خالؿ استبيانات كذلؾ بغرض الحصكؿ عمى معمكمات مف أعداد كبيرة مف 

 3ا معينا.المبحكثيف تمثؿ مجتمع

 كانطالقا مما تقدـ تـ تطبيؽ المنيج الكصفي كفقا لمخطكات التالية:       

                             
النشر كالتكزيع،عيف باعة ك دار اليدل لمطالجزائر:،ب ط،مناىج وأدوات البحث العممي في العموم االجتماعيةرشيد زركاتي: 1

 .87:ـ،ص2007،مميمة
ديكاف المطبكعات الجزائر::مناىج البحث العممي وطرق إعداد البحوث،عمار بكحكش كمحمد الذنيبات 2

 .129:ـ،ص1995،الجامعية
 .115:ـ،ص1985القاىرة:دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،.:طرق البحث االجتماعيالجكىرم محمد محمكد 3
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 :المرحمة األولى

 كقد تـ خالليا جمع المعمكمات النظرية التي ليا عالقة بمكضكع البحث،بعدىا تـ مناقشة 

 ذكم االختصاص كمحاكلة االستفادة مف خبراتيـ حكؿ المعطيات 

 ع مكضكع الدراسة.النظرية األكثر تالؤما م

 المرحمة الثانية:

 كىي مرحمة الكصؼ الدقيؽ؛كقد شممت تحديد كصياغة تساؤالت كفرضيات الدراسة. 

 

 المرحمة الثالثة:

 تحديد مجتمع البحث كتعييف خصائصو كمميزاتو:كذلؾ الختيار عينة ممثمة لمجتمع البحث.  

 : المرحمة الرابعة

 لدراسة مشكمة البحث:كىي اإلستمارة.كاختيار األدكات المنيجية المناسبة 

 المرحمة الخامسة:

 تحديد المؤشرات المرتبطة بمكضكع البحث كمحاكلة تحميميا كتفسيرىا.

 المرحمة السادسة:

 تحميؿ البيانات كتفسيرىا كالخركج باستنتاجات ثـ تكصيات كاقتراحات.

 : عينة الدراسة وكيفية اختيارىا:3

 الميدانية كىي تعتبر جزءا تلدراسة الذم تجمع منو البياناالعينة ىي جزء مف مجتمع ا    
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مف الكؿ،بمعنى أنو تؤخذ مجمكعة مف أفراد المجتمع عمى أف تككف ممثمة لممجتمع لتجرل 

عمييا الدراسة.فالعينة إذف ىي جزء معيف أك نسبة معينة مف أفراد المجتمع األصمي،ثـ تعمـ 

 1نتائج الدراسة عمى المجتمع كمو.

     

 

 

إف طريقة المعاينة)العينة(تفرض نفسيا كأسمكب لجمع البيانات عندما يككف الباحث غير    

قادر عمى إجراء دراستو عمى جميع مفردات مجتمع البحث،حيث يمجأ عندىا إلى اختيار عينة 

 2يجرم عمييا الدراسة

المدرسة العميا الدراسة ىـ طمبة األقساـ النيائية ب عكنحف بصدد  ىذا البحث،لدينا مجتم     

ف ىذا المجتمع م،أما عينة الدراسة 1020/1022لألساتذة بقسنطينة المسجميف لمسنة الدراسية 

فقد تمثمت في عدد مف طمبة األقساـ النيائية في مختمؼ التخصصات المكجكدة بالمدرسة 

ىذه بطريقة العينة العشكائية،كالسبب في اقتصار  اكالذيف ىـ عمى كشؾ التخرج ،كقد اختيرك 

الدراسة عمى ىذه العينة دكف طالب المراحؿ األخرل ىك أف طالب السنة النيائية أقرب إلى 

الحياة المينية)طالب معمـ(كمف ثـ مرت بيـ تجارب كخبرات عممية كسمككية خالؿ السنكات 

                             
 .334:،ص2007مرجع سابؽ،بحث العممي في العموم االجتماعية.:مناىج وأدوات الرشيد زركاتي 1
 .131:مرجع سابؽ ص.أبجديات المنيجية في كتابة الرسائل الجامعيةعمي غربي: 2
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األكلى أك ما قبؿ السنة النيائية،لذا يمكف مف خالليـ الحكـ عمى االتجاىات نحك مينة التعميـ 

 مبة المدرسة العميا لألساتذة.لط

ككذلؾ الستحالة دراسة المجتمع كمو،كبيدؼ حصر الدراسة في عدد قميؿ نسبيا يمكف      

الباحث مف جمع عدد أكبر مف البيانات كأكثر تفصيال.كىذا ما تؤكده كتب المنيجية إذ تشير 

مكب المسح إلى أف أسمكب البحث بالعينة يستخدـ عندما ال يمكف لمباحث القياـ بأس

 .1اإلجتماعي،أم عند استحالة دراسة جميع أفراد المجتمع لظرؼ مف الظركؼ

 

 كيفية اختيار العينة::3-1

 2عشكائية كىي ماتسمى بالعينة االحتماليةلتـ اختيار عينة البحث بإتباع أسمكب العينة ا     

ع األصمي،كعمى كىي تقكـ عمى إعطاء الباحث فرصا متساكية لكؿ الكحدات في تمثيؿ المجتم

عينة مف الكحدات بشكؿ عشكائي،كىك يعتقد  ثأساس ذلؾ ككفؽ طريقة احتمالية يختار الباح

 3أف الكحدات األخرل ليا نفس الدرجة في تمثيؿ المجتمع األصمي

كلما كاف ىدؼ الدراسة الحالية ىك الكشؼ عف اتجاىات طمبة المدرسة العميا لألساتذة 

طالبا كطالبة بطريقة عشكائية لبعض طالب 80فقد تـ اختيار حكاليبقسنطينة نحك مينة التعميـ 

السنكات النيائية الرابعة كالخامسة كالتي شممت طالب األقساـ المختمفة مف ضمف التخصصات 

                             
 .267:مرجع سابؽ،صبحث العممي في العموم االجتماعية.تدريبات عمى منيجية الرشيد زركاتي: 1
 .144:،صالجامعة المفتكحة ،1995 طرابمس:،2:ط.ئ وأسس البحث االجتماعيمقدمة في مبادمصطفى عمر التير، 2
 114:،ص الجزائر:بف عكنكف ،2:ديكاف المطبكعات الجامعية،طمدخل لمنيجية البحث االجتماعي.احمد عياد، 3



 إلجراءات المنيجية لمدراسةالخامس                                            االفصل 

160 
 

المكجكدة في المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة،ليصبح أسمكب اختيار العينة التي اتبعتيا 

 :يئية الطبقية كىالباحثة ىك أسمكب العينة العشكا

اخذ عينة مف مجتمع البحث بكاسطة السحب بالصدفة مف داخؿ مجمكعات فرعية أك طبقات 

 1مككنة مف عناصر ليا خصائص مشتركة

 

 

 

كتحتاج إلى دراسة المجتمع لتقسيمو إلى طبقات أك مجمكعات متجانسة لظاىرة ليا عالقة       

بقة في العينة متناسبا مع حجـ الطبقة بالمتغير المطمكب بحثو،عمى أف يككف حجـ كؿ ط

المتناظرة في المجتمع األصمي،كمع ذلؾ يتـ اختيار كحدات كؿ طبقة في العينة عمى حدة 

 بطريقة عشكائية.

كمف مزايا ىده الطريقة أنيا تحتكم عمى كحدات مف كؿ طبقة أدؽ مف العشكائية البسيطة  

 2صدفةكالمنتظمة تمثيال لممجتمع ؛إذف يقؿ فييا خطأ ال

 حجم العينة::3-2

                             
ترجمة بكزيد صحراكم .تدريبات عممية-منيجية البحث العممي في العموم اإلنسانيةمكريس أنجرس، 1

 .304:،ص2006، دار القصبة لمنشرالجزائر:،2:كآخركف،ط
 ,326:مرجع سابؽ،ص.منيجية البحث في العموم االجتماعيةسالطنية كحساف الجيالني، ـبمقا س 2
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بصفة عامة فإف اختيار نكع العينة كحجميا يتكقؼ بالدرجة األكلى عمى ظركؼ كؿ بحث       

ذا أردنا التحديد،نقكؿ أف حجـ العينة يخضع لالعتبارات التالية:  1عمى حدة،كا 

 أ_أىداؼ الدراسة مف كجية نظر المستفيد منيا.

 ب_مستكل الدقة اإلحصائية المطمكبة

طاء غير المعاينة:كىي تمؾ األخطاء التي تحدث كتتزايد كمما كبر حجـ العينة،فالباحث ج_أخ

يفضؿ زيادة حجـ العينة تجنبا ألخطاء المعاينة،فيقع بدال مف ذلؾ في أخطاء غير 

 المعاينة.كتتمثؿ أخطاء المعاينة مثال في عدـ استجابة بعض مفردات العينة،أك عدـ مالئمة 

 

 

تفري  كتحميؿ البيانات،كغيرىا مف األخطاء التي يحتمؿ كقكعيا أكثر كتؤثر اإلستمارة،أك خطأ 

 عمى نتائج الدراسة مع كبر الحجـ

 د_كقت البحث.

 ق_تكمفة البحث.

 ك_خطة تجميع البيانات.

 ز_خطة تحميؿ البيانات.

 كعمى ىذا األساس تـ اختيارنا لعينة الدراسة كاضعيف بعيف االعتبار النقاط السابقة.     

                             
 .135-134:مرجع سابؽ،ص.أبجديات المنيجية في كتابة الرسائل الجامعيةعمي غربي: 1



 إلجراءات المنيجية لمدراسةالخامس                                            االفصل 

162 
 

فقد تـ اختيار العينة بطريقة عشكائية طبقية،ذلؾ أنو في العينة العشكائية الطبقية ال تيمؿ 

الفركقات كالطبقات المكجكدة في المجتمع األصمي بحيث انو إذا كاف المجتمع األصمي 

مجمكعة مف الفئات ففي العينة العشكائية الطبقية يتعيف عمينا إف نأخذ مف كؿ فئة بالقدر الذم 

،فيي طبقية ألننا قسمنا مجتمع البحث إلى طبقات أك 1الفئة في المجتمع األصمي تمثمو

 مجمكعات كفقا لمفئات التي تضمنيا المجتمع كلقد تمثمت ىذه الفئات فيما يمي:

 عدد أفراد الفئة تقدير حجم العينة الكمي:

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  حجـ العينةxتقسيـ المجتمع إلى طبقات:ػ

 ع األصميعدد أفراد المجتم 

 

 :بالنسبة لمفئة األكلى:2

                                 111 
ػػػػ                                x80=15.55=16ػ

                                 702 
 بالنسبة لمفئة الثانية:1

                                479 
ػػػػ                                x80=54.66=54ػ

                                 702 

                             
 116،مرجع سابؽ،ص:مدخل لمنيجية البحث اإلجتماعياحمد عياد ، 1
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 طالبا كطالبة مكزعيف بشكؿ طبقي عمى الفئات 80كبيذا تككف العينة مككنة مف 

 (:يمثل حجم العينة المسحوبة من مجتمع الدراسة2جدول رقم)

العدد اإلجمالي  المستوى الدراسي

 لمطمبة

النسبة 

 المئوية

 حجم العينة

 26 25.33 %11 222 ةالسنة النيائية الرابع

السنة النيائية 

 الخامسة

479 11% 54.66 54 

 81 79.99 %11 711 المجموع العام

 

 

   

 

(طالب كطالبة  مف العدد اإلجمالي 80)%221كىكذا فقد  بم  أفراد العينة المدركسةبنسبة      

قسنطينة كالذيف يبم  ألفراد مجتمع الدراسة أم طمبة األقساـ النيائية لممدرسة العميا لألساتذة ب

 (1(طالب كطالبة كما بينا أعاله في الجدكؿ رقـ)702عددىـ)

 خصائص عينة الدراسة::3-3

لقد جاء اختيارنا لعينة الدراسة بطريقة العينة العشكائية)الطبقية( حيث انحصرت في  طمبة      

الحياة العممية في ىذه المرحمة النيائية)السنة الرابعة كالسنة الخامسة(؛الذيف سيتـ تخرجيـ إلى 

 تمقكا تككينا عمميا أكاديميا معتبرا يسمح ليـ كيؤىميـ ليككنكا عينة جيدة لمدراسة. فالسنة كالذي
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 كقد شممت طمبة ينتمكف إلى خمفيات اجتماعية متفاكتة كمناطؽ إقامة مختمفة.     

 ككذلؾ أفراد العينة مف جنس مختمؼ)ذككر،إناث(كأعمار مختمفة. 

 عرض ببعض مف التفصيؿ إلى العينة حسب بعض خصائصيا.كسكؼ نت  

 توزيع العينة حسب الجنس::3-3-1

تضـ العينة الطمبة مف الجنسيف)ذككر،إناث(ككاف تكزيعيا حسب ىذه الخاصية كما في الجدكؿ 

 التالي:

 

 

 

 

 .:يبين توزيع أفراد العينة حسب الجنس(3الجدول رقم)

 النسبة المئوية العدد الجنس

 %47.5 38 ذكور

 %52.5 42 إناث

 %111 81 المجموع
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(ذككر 38يتضح لنا مف خالؿ الجدكؿ أف عدد الذككر متقارب إلى حد ما مع عدد اإلناث،أم)

(،كىذا التكزيع يجعؿ العينة ممثمة لكال %51.5( إناث بنسبة)41( مقابؿ)%47.5بنسبة)

 طينة_إلى حد ما.الجنسيف في المجتمع الكمي_طمبة المدرسة العميا لألساتذة بقسن

 :توزيع العينة حسب السن:3-3-2

العينة تضـ طمبة مف أعمار مختمفة،كقد ارتأينا تكزيعيا حسب ىذه الخاصية عمى ثالث فئات 

 .:يبين توزيع أفراد العينة حسب السن(4الجدول رقم)عمرية كالتالي:       

النسبة  العدد السن

 المئوية

21-21 12 15% 

22-23 45 56.25% 

24-25 21 25% 

26-27 13 3.75% 

 %111 81 المجموع

 

( سنة 21-20يتضح لنا مف الجدكؿ أف نسبة مف أفراد العينة ىـ الذيف تتراكح أعمارىـ بيف )

( سنة 15-14(،أما الفئة)%56.15( سنة بنسبة)15-11(ثـ تمييا الفئة)%15كانت بنسبة)

 (.%5.75(سنة بنسبة)17-16(.كالفئة)%15كانت بنسبة)

 وات جمع البيانات:أد4
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إف استعماؿ منيج معيف في أم بحث يستمـز عمى الباحث اإلستعانة بأدكات ككسائؿ      

مساعدة كمناسبة،تمكنو مف الكصكؿ إلى المعمكمات الالزمة لبحثو،كالتي يستطيع بكاسطتيا 

 1معرفة كاقع كميداف دراستو.

لبيانات كالمعمكمات الالزمة كعمى كيقصد باألداة الكسيمة التي تستخدـ في البحث بغرض جمع ا

2ذلؾ فإف مفيكـ األداة يرتبط باإلجابة عمى سؤاؿ يبدأ بكممة استفياـ؟
 

كمف المسمـ بو أف نجاح البحث في تحقيؽ أىدافو يتكقؼ عمى االختيار الرشيد ألنسب    

األدكات المالئمة لمحصكؿ عمى البيانات،كالجيد الذم يبذلو الباحث في تمحيص ىذه 

 3كات،كتنقيحيا،كجعميا عمى أعمى مستكل مف الكفاءة.األد

كتعد اإلستمارة مف أىـ األدكات المنيجية،أك ىي اإلجراء األكثر تجزئة في مراحؿ البحث       

 العممي الميداني،أيف يصؿ البحث إلى أقصى دقائقو لتبدأ بعد ذلؾ مرحمة 

 

بكاسطة أسئمة مكتكبة يقدميا  التركيب؛كتستعمؿ اإلستمارة لجمع المعمكمات مف المبحكثيف

 الباحث بنفسو أك بكاسطة البريد،أك يطبقيا مع المبحكثيف )كبخاصة في حالة ما إذا كاف 

                             
عماف_األردف:دار الصفاء ب البحث العممي:النظرية والتطبيق:مناىج وأساليعثماف محمد غنيـ: كربحي مصطفى عميا ن 1

 .81:ـ،ص2000لمنشر كالتكزيع،
 .211:ـ،ص1978القاىرة:دار الفكر العربي،أصول البحث االجتماعي.حسف عبد الباسط: 2
 .87:ـ،ص1988الثقافة لمطباعة كالنشر، دار.القاىرة:ماعيةالبحث في الخدمة االجتعبد العاؿ عبد الحميـ رضا: 3
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مجتمع البحث أميا(.كميما كانت تسمية ىذه األداة:استبياف،أك استقصاء أك استبيار،فإف أسئمة 

جتمع الدراسة حكؿ االستمارة تككف منصبة حكؿ معرفة اتجاىات كنكايا كدكافع مفردات م

 1مكضكعي معيف.

كتستخدـ االستمارة لجمع البيانات الميدانية،كتعرؼ بأنيا نمكذج يضـ مجمكعة أسئمة تكجو      

إلى األفراد،مف أجؿ الحصكؿ عمى معمكمات حكؿ مكضكع أك مشكمة أك مكقؼ،كيتـ تنفيذ 

 2االستمارة إما عف طريؽ المقابمة الشخصية أك عف طريؽ البريد.

كعمى الرغـ مف أف االستبياف كأداة لجمع البيانات يمكف استخدامو في كؿ مف البحكث      

االستطالعية كالكصفية كالتجريبية،إال أنو أكثر استخداما كمالئمة لمبحكث الكصفية كبخاصة 

فيما يطمؽ عميو المسكح اإلجتماعية.كذلؾ ألف المسح االجتماعي يتطمب الحصكؿ عمى بيانات 

ددة مف عدد كبير نسبيا مف األشخاص ال يستطيع الباحث مقابمتيـ أك االنتقاؿ عف كقائع مح

 إلييـ،لما يتطمبو ذلؾ مف جيد ككقت كتكاليؼ كثيرة.ككفقا لطبيعة المشكمة مكضكع 

 الدراسة،فاف الباحث قد يستخدـ االستبياف كأداة كحيدة لجمع البيانات،كقد يستخدمو كأداة

 

 

 3ثية أخرل كالمالحظة أك المقابمة أك التحميالت اإلحصائية.مساعدة إلى جانب أدكات بح 

                             
 .121-120:مرجع سابؽ،صأبجديات المنيجية في كتابة الرسائل الجامعية،عمي غربي: 1
 .339:ـ،ص1980.ب ط،القاىرة:دار المعرفة الجامعية،عمم االجتماع والمنيج العمميمحمد عمي محمد: 2
 .77:،مرجع سابؽ،صجتماعية وتنفيذىا،نماذج لدراسات وبحوث ميدانيةمحاضرات في تصميم البحوث االسعيد ناصؼ: 3
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كعميو فقد قامت الباحثة في ىذه الدراسة باستخداـ استمارة استبياف لمعرفة اتجاىات طمبة      

المدرسة العميا لألساتذة نحك مينة التعميـ.كقد فضمت الباحثة استخداـ ىذه الكسيمة لألسباب 

 اآلتية:

 مبحكثيف الفرصة الكافية لإلجابة عمى األسئمة بدقة._يعطي االستبياف لم

_يعطي االستبياف لممبحكثيف الفرصة لإلجابة عمى األسئمة بصراحة كمكضكعية قد ال تحقؽ في 

 غيرىا مف األدكات.

 _يعد االستبياف أداة منظمة كمضبكطة لجمع البيانات مف الميداف.

مكانية شرح ما قد ي  ككف غامضا عمى المبحكثيف._يتميز االستبياف بالمركنة كا 

_ال يحتاج إلى عدد كبير مف جامعي البيانات نظرا ألف اإلجابة عمى األسئمة تعتمد فقط عمى 

 المبحكث.

كبغرض جمع المعمكمات المتعمقة باتجاىات الطمبة المعمميف نحك مينة التعميـ،قامت الباحثة  

 ببناء أداة تتمثؿ في استبياف اشتمؿ عمى محكريف:

الشخصية ألفراد عينة الدراسة:النكع  تيخص البيانا:ألولالمحورا

 (.العمر(،كالسف)الجنساالجتماعي)

 

فقد تمثؿ في مقياس التجاىات طمبة المدرسة العميا لالساتذة نحك مينة  :المحور الثانيأما   

(عبارة مكزعة عشكائيا عمى األبعاد المحكرية الخمسة لالتجاىات نحك 42التعميـ يتألؼ مف )
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ة التعميـ، كالتي تـ استعراضيا في الجانب النظرم لمدراسة،كقد ارتاينا أف يككف االستبياف مين

( ذك التدرج الخماسي، حيث يطمب فييا مف الفرد أف يعبر likertليكرت)مغمقا كفقا ألسمكب 

 مف درجة اتجاىو في  العبارات التي يتضمنيا المقياس،كالذم يحمؿ ميزاف متدرج مف حيث 

أوافق الشديدة أك المعارضة كتأخذ كؿ استجابة منيا درجة معينة،كفقا لخمسة بدائؿ ىي)المكافقة 

كتحسب ،(1-2-3-4-5)(تحمؿ أكزانا ىيبشدة،أوافق،تير متأكد،ال أوافق،ال أوافق بشدة

 لمعبارات المكجبة كالعكس بالنسبة لمعبارات السالبة. 524252122الدرجات بالترتيب التنازلي 

التكجو أم اعتماد الباحثة أسمكب ليكرت التدريجي،عكامؿ عديدة لعؿ أبرزىا ىك ىذا  ركما يبر   

أف أسمكب ليكرت يعد أكثر األساليب شيكعا كاستخداما في قياس االتجاىات كما أنو أقؿ تكمفة 

كجيدا ككقتا مقارنة بغيره مف األساليب ،كألنو أسمكب يأخذ بمبدأ التدريج فيك عامؿ مساعد أخر 

 ييز بيف االتجاىات التي يحمميا طمبة المدرسة العميا لألساتذة نحك مينة التعميـ.لمباحث لمتم

باإلضافة إلى أنو يعد شكال مف أشكاؿ اإلستبياف المغمؽ المحدد الصياغة بالنسبة لفقراتو،مما   

 يسيؿ عممية تصحيحو،كيعتبر مف بيف أحسف أدكات جمع البيانات،كما يسيؿ اإلجابة عمى
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بحيث يعطي نكعا مف الحرية لممفحكص في اإلجابة عمى فقراتو دكف التكتـ عمى ما المبحكثيف  

يريد،كليذا فاف أداة الدراسة تسمح بالحصكؿ عمى نتائج تعتبراستجابات فعمية لكؿ المبحكثيف.كما 

 1يميز ىذه الطريقة أيضا أنيا تتيح لمفرد أف يعبر عف اتجاىو بالنسبة لكؿ عبارة.

ة تتمتع بمعامالت صدؽ كثبات عالية تقيس اتجاىات طمبة المدرسة العميا كما أف تكفير أدا  

لألساتذة تصبح ضركرية جدا قبؿ التعامؿ  مع ىذه االتجاىات في المستقبؿ.كعميو فقد سعت 

الباحثة إلى بناء مثؿ ىذه األداة في ىذه الدراسة مستفيدة مف تكجييات المختصيف،كتكصيات 

 ،بحيث يجب أف يعكس مقياس االتجاىات مايمي:مصممي أدكات قياس االتجاىات

 الطبيعة الشخصية لالتجاىات:*

(كىي الفقرات التي تعبر ego centeric itemsمف خالؿ صياغة فقرات تتمركز حكؿ الذات )

 عف مشاعر الفرد كعكاطفو نحك مكضكع االتجاه.كذلؾ مف خالؿ صياغة فقرات 

 بو أك يقكـ بو فعال.تصؼ سمككا يرغب فيو الطالب)المبحكث(أك يتجن

 األثر االجتماعي:*

(بحيث تصكر أفكار social centered itemsمف خالؿ صياغة فقرات تتمركز حكؿ الجماعة)

 الفرد )المبحكث( بما يتكقعو مف سمكؾ

 

 اآلخريف،أك تصؼ شعكره اتجاه ممارسة يقكـ بيا اآلخركف.

                             
 .77:،ص1996،القاىرة:دار المعرفة الجامعيةب ط،الجتماعي ودينامياتو.السموك امجدم احمد محمد عبد اهلل: 1
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 :(consistencyاإلتساق)*

(كىي الفقرات التي items action centeredالفعؿ) مف خالؿ صياغة فقرات تتمركز عمى

 1تصؼ سمكؾ الفرد،في المكاقؼ الفعمية ذات االرتباط بمكضكع االتجاه.

كعميو فقد تـ إعداد مقياس اتجاىات طمبة المدرسة العميا لألساتذة الذم يتفؽ كأغراض 

 :يالبحث الحالي كفؽ عدة مراحؿ،يمكف حصرىا فيما يم

 ت االستبياف._إعداد كصياغة فقرا2

 _صدؽ االستبياف.1

 _صياغة تعميمة االستبياف.5

 _تطبيؽ االستبياف4

 كفي مايمي شرح لممراحؿ السابقة يكضح كيفية أجراء كؿ مرحمة عمى حدا:  

 _إعداد وصياتة فقرات االستبيان:1

يعتبر تكفير فقرات االستبياف مف أىـ الخطكات الالزمة في بنائو،كليذا قامت الباحثة   

 عداد كصياغة مفردات المقياس لتمثؿ األبعاد أك المحاكر الخمسة لممقياس كالتي حددت بإ

 

 

                             
مة العمـك ،مج:تكوين مقياس اتجاىات طالب الجامعة نحو المعاقينماحمد عبد المجيد الصمادم كعبد العزيز السر طاك  1

 .118-217:ـ،ص1996جامعة الككيت،صيؼ-،الككيت:مجمس النشر العممي2،العدد24االجتماعية،المجمد
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لتمثؿ اتجاىات طمبة المدرسة العميا لألساتذة نحك مينة التعميـ.كمف أجؿ ذلؾ تـ إتباع 

 الخطكات التالية في بناء مفردات المقياس:

 ميف نحك مينة التعميـ_تحديد المحاكر ذات العالقة باالتجاىات لدل الطمبة المعم

صياغة مجمكعة مف األسئمة التي تقيس اتجاىات طمبة المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة نحك -

 :يمينة التعميـ كقد قسمت االستمارة إلى قسميف يمكف تبيانيا فيما يم

:كيتضمف البيانات الشخصية لمتعرؼ أكثر عمى خصائص العينة حيث يحتكم عمى القسم األول

 كالسفالجنس 

:كيتضمف خمسة محاكر أك أبعاد تضمف كؿ منيا مجمكعة مف العبارات التي القسم الثاني

 تقيس نكع االتجاه نحك المينة كىي كاآلتي:

-12-25-8-7-5-4العبارات التالية: ف:النظرة الشخصية نحك المينة كتضمالمحور االول

15-18-52-55 

-25-24-1ـ كتضمف العبارات التالية::النظرة نحك السمات الشخصية لممعمالمحور الثاني

11-16-19-50-55-58-59 

-22-20-6:التقييـ الشخصي لقدرات الطالب المينية كتضمف العبارات التالية:المحور الثالث

27-29-10-17-51-56-42-41 

 40-54-14-21-5العبارات التالية: ف:مستقبؿ المينة كتضمالمحور الرابع
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 57-15-28-26-9-2العبارات التالية: فالمينة كتضم :نظرة المجتمع نحكالمحور الخامس

كبناءا عمى التكصيات السابقة)تكصيات مصممي أدكات قياس االتجاىات(ككذا بناءا  

عمى كاقع استجابات بعض أفراد مجتمع الدراسة في مقابالت شخصية كأسئمة مفتكحة أجريناىا 

،قمنا باستبعاد عدد مف معيـ،كبعد مناقشة مضاميف الفقرات مع مجمكعة مف األساتذة

(فقرة أك عبارة مكجبة كسالبة.كتـ 41الفقرات.كدمج بعضيا اآلخر،ليصبح عددىا النيائي)

أعدادىا في صكرة يمكف استخداميا،بمعنى  أف يتكافر في كؿ عبارة أك بند المفيكـ المحدد الذم 

تعكس يثير اىتماـ المفحكص كيدعكه إلى أف يستجيب لمضمكنو كما ييدؼ أليو،بحيث 

مضاميف ىذه الفقرات المككنات الثالث لمفيكـ االتجاىات كىي المككف المعرفي،المككف 

االنفعالي،كالمككف السمككي،كقد صيغت فقرات المقياس بحيث تصؼ الفقرة سمككا يرغب فيو 

الطالب المعمـ أك يتجنبو أك يقكـ بو فعال،أك تصؼ شعكرا اتجاه ممارسة يقكـ بيا الطمبة 

 خركف ،أك تصكرا لما يجب أف يككف عميو سمكؾ المعمـ.المعممكف اآل

 كما حرصنا في ذات الكقت عمى أف تككف عبارات المقياس مستكفية لمشركط العممية   

المتعارؼ عمييا لدل أخصائيي قياس االتجاىات،اخذيف في الحسباف محكات الصياغة الجديدة 

كىي المحكات المتعارؼ عمييا في  لفقرات مقياس يقيس االتجاىات كفؽ سمـ ليكرت المتدرج

 مجاؿ قياس االتجاىات كمف أىميا:

 _أف تبنى العبارات باالعتماد عمى خصائص الجماعة )األفراد المراد قياس اتجاىاتيـ( 
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 كنكعية المكاقؼ التي تتصؿ باالتجاه.

ككف التي يحتمؿ أف تدركيا المجمكعة المختبرة،بحيث ت ة_أف تكجو العبارات لغكيا بالطريق

 بسيطة،تتحاشى النفي المزدكج.

 _أف تككف صياغة العبارات كاضحة ال تحتمؿ التأكيؿ.

 _أف تككف العبارات قصيرة قدر اإلمكاف.

 _أف تحمؿ كؿ عبارة فكرة كاحدة فقط.

 _أف ال تكحي العبارات بنكعية اإلجابة.

 _أف ال تككف العبارات عامة كال مركبة.

 ي ،أك عمى نحك تفسر بو عمى أنيا حقائؽ._أف ال تصاغ العبارات بمغة الماض

_أف يتكخى الباحث في صياغتو لعبارات االستبياف الدقة، بحيث تبتعد عف الترادؼ كالتكرار في 

 المعنى.

_أف تككف العبارات محددة المعنى كاضحة المفظ كمختصرة في صياغتيا بكالـ منطقي يخدـ 

 اليدؼ مف إجراء الدراسة.

( بحيث رتبت بطريقة عشكائية في قائمة مختمفة فقراتيا 41تابة الفقرات)ككفقا لذلؾ تمت ك     

بيف العبارات المكجبة كالسالبة .كحدد نمط االستجابة عمييا كفؽ أسمكب ليكرت بتدريج خماسي 

 عمى النحك التالي)أكافؽ بشدة،أكافؽ،غير متأكد،ال أكافؽ،ال أكافؽ بشدة(.
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 _صدق االستبيان:2

،أم أنو يكشؼ فعال عف المتغير أك المتغيرات التي 1يقيس ما كضع لقياسو االختبار الصادؽ  

كضعت مف اجؿ الكشؼ عنيا كيدؿ صدؽ أداة الدراسة عمى الذم تقيسو أم مضمكف ىذه 

األداة،كطرؽ حساب صدقيا يدؿ عمى العالقة بيف األداء عمى ىذه األداة كالحقائؽ التي تدؿ 

 عمى السمكؾ الفعمي ألفراد العينة.

كقد تـ االعتماد في ىذه الدراسة عمى صدؽ المحكميف، فبعد أف تـ إعداد فقرات       

( فقرة،قامت الباحثة بتصنيفيا كؿ في البعد الذم أعدت لقياسو،ثـ 41االستبياف البال  عددىا)

( 7الفرعية عمى لجنة مف المحكميف كالبال  عددىـ ) اعرضت الفقرات مصنفة في مقاييسي

ة محمد خيضر بسكرة كجامعة متنكرم قسنطينة ،لمحكـ عمى صدؽ عبارات محكميف مف جامع

االستبياف مف حيث أنيا تقيس مكضكع الدراسة)اتجاىات الطمبة المعمميف نحك مينة التعميـ( 

 .كذلؾ بيدؼ التأكد مف صالحية 2كفؽ التساؤالت كالفرضيات التي طرحتيا الدراسة

 المقياس مف حيث مايمي:

 ت المقياس لألبعاد الخمسة ._مدل تغطية فقرا2

                             
 .400:،صـ1978،ب ط،القاىرة:دار الفكر العربي،وقياس العقل البشري يعمم النفس اإلحصائفؤاد البيي السيد: 1
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 _مدل كضكح الفقرات كمدل تكافقيا كارتباطيا مع مقياسيا الفرعي الذم تقع فيو.1

 _مدل مالئمة البدائؿ الخمسة لإلجابة عف كؿ فقرة مف فقرات المقياس.5

 

 _مدل سالمة الفقرات لغكيا، كمدل مناسبتيا لممستجيب.4

 ة فقرات االتجاه _ مدل مطابقة ىذه الفقرات لمعايير صياغ5

 _التأكد مما أذا كانت الفقرات تقيس فعال ما أعدتو لقياسو.6

كقد أبدل المحكمكف مالحظاتيـ حكؿ الفقرات كاقترحكا إعادة صياغة بعض الفقرات مف   

الناحية المغكية،كحصمت جؿ الفقرات عمى درجة اتفاؽ بيف المحكميف ،حيث تـ تعديؿ الفقرات 

يف  بأنيا غامضة.كلزيادة التأكد مف مدل صالحية فقرات االستبياف  التي اتفؽ أغمب المحكم

بعد تعديمو مف حيث الصياغة تـ إعادتو إلى بعض المحكميف في صكرتو النيائية،كنتيجة ليذا 

تبيف أف جميع المحكميف أيدكا صالحية جميع  الفقرات،كبناء عميو تـ طبع االستمارة لتطبيقيا 

 في الميداف.

 ة االستبيان:_صياتة تعميم3

بعد بناء االستبياف كجمع فقراتو كعرضو عمى لجنة تحكيـ تمت كتابة تعميمة االستبياف،حيث 

تضمنت البيانات الشخصية الخاصة بالمبحكثيف مف حيث الجنس كالسف،مف اجؿ التعرؼ عمى 

 (في الخانة المناسبة.xخصائص العينة حيث طمب مف المبحكثيف كضع عالمة)
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لمتعميمات فقد تـ فييا إعطاء فكرة مختصرة عف المقياس كطبيعة الفقرات التي أما بالنسبة     

يتككف منيا،كاف اليدؼ مف ىذا خدمة البحث العممي،مع إعطاء بعض المالحظات عمى كيفية 

 (كاحدة أماـ كؿ فقرة.x)اإلجابة،كذلؾ بكضع عالمة

 

 

نا بفحصو لتحديد مدل كبعد االنتياء مف كضع جميع الخطكات لبناء االستبياف قم      

كضكحو لدل أفراد العينة كذلؾ بعرضو عمى مجمكعة مف طمبة المدرسة العميا لألساتذة  

 (طالبا،تـ مراعاة تمثيميـ لمختمؼ متغيرات الدراسة أم  25بقسنطينة كالذيف بم  عددىـ)

مف ىذا متغير السف،كالجنس،كاف يككنكا مف طمبة السنة النيائية)الرابعة كالخامسة(،كالغرض 

 التجريب التعرؼ عمى :

 كضكح التعميمات بالنسبة لممستجيب.-

 الدقة في صياغة الفقرات كالكشؼ عف الفقرات غير الكاضحة بالنسبة لممستجيب كتعديميا.-

بعد تحكيـ استمارة االستبياف كالتأكد مف صدؽ المقياس كتعديؿ العبارات تطبيق االستبيان:-4

 ،جاءت1(عبارة41المقياس في صكرتو النيائية مككنا مف )الصعبة أك غير الكاضحة ،أصبح 

 مرحمة تطبيؽ االستمارة بالنسبة لمباحثة،حيث تمت طباعتيا،ثـ تكزيعيا عمى عينة الدراسة.

 توزيع االستبيان عمى افراد العينة4-1
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عدد أفراد  مجتمع الدراسة)طالب المدرسة %22,42استمارة بمعدؿ80حيث تـ تكزيع

مام 19في السنة النيائية الرابعة كالخامسة(،كذلؾ في الفترة الممتدة مف العميا لألساتذة

 ـ   1022مام52إلى

 كقد حرصت الباحثة أثناء تكزيع االستبياف عمى تفادم ال مباالة كعدـ    

 

جدية أفراد العينة في اإلجابة عمى فقرات المقياس،مف خالؿ تبياف أىمية إجاباتيـ.كما 

إلى كيفية اإلجابة عف الفقرات،كحثيـ عمى اإلجابة بصكرة صادقة قامت الباحثة بتكجيييـ 

كمكضكعية،كالتأكد مف كتابة البيانات الشخصية لكؿ طالب كطالبة،ككذلؾ التأكد مف اإلجابة 

 عمى جميع الفقرات.

بعدىا قامت الباحثة بجمع نسخ االستمارة التي تـ تكزيعيا عمى أفراد العينة،كسيرت الباحثة 

(استمارة أم تمت اإلجابة عمى 80يا كميا كبعد الفرز استقر العدد عمى)عمى استرجاع

دخاليا التحميؿ اإلحصائي.  جميعيا،كبعدىا تـ تفري  معطياتيا في صكرة كمية كا 

 :كيفية جمع البيانات الخام وتفريغيا4-2

عقب جمع نسخ المقياس التي تـ تكزيعيا عمى أفراد العينة،صممت الباحثة جدكال لتفري   

لمعطيات في صكرة كمية تسمح بإجراء مختمؼ التحميالت اإلحصائية الالزمة في الدراسة ا

،كأفردت الباحثة صفا لكؿ فرد مف أفراد العينة،بينما تضمنت األعمدة األكلى مف الجدكؿ 

البيانات الخاصة بالخصائص الشخصية ألفراد العينة كيتعمؽ األمر بكؿ مف متغير 
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ر عف ىذه المتغيرات بقيـ كمية مف النكع االسمي تماما مثؿ ما )الجنس،كالسف( كتـ التعبي

 تكضحو البيانات الكاردة في الجدكؿ التالي:

 

 

 

 

 يبين تحويل المعطيات إلى بيانات كمية اسمية(05جدول رقم)

 داللة التقدير التقدير الكمي المتغيرات

 ذكر 1 الجنس

 أنثى 2

 21-20 1 السن

2 22-23 

3 24-25 

4 26-27 

 

 أما بقية األعمدة فخضعت لمتقديرات المقابمة الستجابات األفراد عمى بنكد المقياس،كتضمنت 

لألعمدة األعمدة الالحقة درجة الفرد عمى المقياس ككؿ،كتحسب بجمع التقديرات المقابمة 

 الخاصة ببنكد المقياس،يمي ذلؾ عمكد يشير إلى متكسط التقديرات التي تعطى

( مقابؿ استجاباتو عمى فقرات المقياس،كخصصت بقية األعمدة لدرجة الطمبة )المبحكثلمطالب
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مف أفراد العينة عمى كؿ بعد مف أبعاد المقياس،كىك اإلجراء الذم يسمح بتقديـ تحميالت معمقة 

عف استجابات األفراد عمى المقياس،كيمثؿ الجدكؿ التالي نمكذجا مصغرا تكضيحيا لجدكؿ تفري  

 تمدتو الباحثة:البيانات الذم اع

 

 

 

 

 يمثل نموذج لجدول تفريع البيانات(06جدول رقم)

ينة
الع
راد 

أف
 

س
لجن

ا
 

سن
ال

رقم 
ند 
ب

1 

رقم
ند 
ب

قم  2
د ر

بن
3 ...
رقم

ند 
ب

 

رقم
ند 
ب

41 

رقم
ند 
ب

42 

قيا
الم
ى 

 عم
رجة

الد
س  

س
مقيا

ال
 

ت 
ديرا

التق
 

سط
متو

رات
تدي
ييرا
يدي
د

 

جاه
االت

وع 
ن

 

ول
 األ

بعد
ة ال

درج
اني 

 الث
بعد

ة ال
درج

 

رجة
د

 
لث
الثا

عد 
الب

رابع 
د ال

لبع
ة ا

درج
مس 

لخا
د ا
لبع
ة ا
درج

 

01 2 22 1 1 4 1 5 5 

ن 
 بي
راوح

تت
42-

21
0

 

ن 
 بي
راوح

يت
1-5 

ما 
تما
ب 
سال

أو 
ب 
سال

أو 
يد 
محا

أو 
ب 
موج

أو 
ما 

تما
ب 

موج
 

ن 
 بي
راوح

تت
10-

42 

ن 
 بي
راوح

تت
9-

42 

بين
وح 

تترا
11-

42 

ن 
 بي
راوح

تت
5-

42 
ن 
 بي
راوح

تت
7-

42 

02 1 23 4 1 1 1 5 5 

03 2 23 1 4 4 5 4 4 

04 1 22 4 5 1 5 5 5 

05 1 23 4 3 3 3 5 5 

06 1 26 4 4 3 2 5 5 

.. 2 23 4 5 5 5 5 5 

.. 2 21 4 3 4 4 5 5 

78 2 24 5 4 5 4 4 4 
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79 2 23 5 4 5 4 3 4 

80 2 22 5 4 5 4 4 5 

 

 

 

 

 

 :مفتاح تقدير االستجابات عمى المقياس:4-3

(فقرة،كيتـ تقدير 42يتككف مقياس االتجاىات نحك مينة التعميـ لمطمبة المعمميف مف)  

استجابات األفراد عمى المقياس تبعا لبدائؿ االستجابة المحددة تدريجيا كفؽ أسمكب ليكرت ذك 

)أكافؽ بشدة(بخمس درجات ك)أكافؽ(بأربع درجات ك)غير التدرج الخماسي حيث تقدر استجابة

متأكد(بثالث درجات ك)ال أكافؽ( بدرجتيف ك)ال أكافؽ بشدة(بدرجة كاحدة،كؿ ذلؾ بالنسبة 

 لمفقرات المكجبة كالمحددة أرقاميا في المقياس باألرقاـ التالية

+(2-1-4-8-9-20-22-21-27-29-10-12-14-15-17-18-51-55-56-40-

42-41) 

ينما تقدر استجابات الطمبة عمى الفقرات السالبة كالتالي:حيث تعطى استجابة)أكافؽ بشدة(درجة ب

كاحدة،ك)أكافؽ(درجتيف،ك)غير متأكد(ثالث درجات،ك)ال أكافؽ(أربع درجات،ك)ال أكافؽ 
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-6-5-5_) بشدة(خمس درجات،كذلؾ تبعا لفقرات المقياس السالبة كالتي تحمؿ األرقاـ التالية:

.كقد تـ (7-25-24-25-26-28-11-15-16-19-50-52-54-55-57-58-59

 تحديد أكزاف ليذه البدائؿ الخمسة كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي:

 

 

 

 

 

 يبين البدائل الخمسة لالستبيان ودرجاتيا(07الجدول رقم)

 الدرجات بدائل االستجابة

 الفقرات السالبة الفقرات الموجبة

 01 05 أوافق بشدة

 02 04 أوافق

 03 03 تير متأكد

 04 02 ال أوافق

 05 01 ال أوافق بشدة
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أما درجة الطالب عمى كؿ بعد مف أبعاد المقياس فتحسب بحاصؿ جمع التقديرات المقابمة 

 ألرقاـ الفقرات المشكمة لمبعد عمى النحك الذم يكضحو الجدكؿ التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 ى األبعاد المحددة في المقياس واتجاىاتيايوضح توزيع أرقام فقرات المقياس عم(08جدول رقم)

 

أرقام الفقرات لكل بعد في  أبعاد المقياس م

 المقياس

عدد الفقرات 

 الموجبة

عدد الفقرات 

 السالبة

 المجموع

النظرة الشخصية نحو  1

 المينة

4-5-7-8-13-21-

25-28-31-33 

06 04 10 

النظرة نحو السمات  2

 الشخصية لممعمم

2-14-15-22-29-

26-30-35-38-39- 

01 09 10 

التقييم الشخصي  3

 لقدراتو المينية

6-10-11-17-19-

20-27-32-34-36-

10 01 11 
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41 

 05 02 03 40-34-24-12-3 مستقبل المينة 4

نظرة المجتمع نحو  5

 المينة

1-9-16-18-23-37 02 04 06 

 42 20 22 المجموع

 

 :أساليب المعالجة اإلحصائية المستخدمة في الدراسة5

 بغرض الكشؼ عف اتجاىات طمبة المدرسة العميا لألساتذة كفؽ منحى كصفي،فقد ميدت

 

 

جممة مف المعالجات اإلحصائية لمبيانات الطريؽ أماـ الباحثة لبمكغ ىذا المسعى باستخداـ  

 STATISTICALبرنامج الحاسب اآللي:"الحزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية")

PACKAGE FOR SOCIAL SCIENCES(المعركؼ باسـ)SPSS كىك أداةإلجراء)

التحميالت اإلحصائية الالزمة لتحميؿ بيانات األبحاث العممية كفي كافة نكاحي العمكـ 

 1االجتماعية

الطرؽ اك SPSSحيث استخدمت الباحثة في برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية

 المعالجات اإلحصائية التالية:مقاييس النزعة المركزية

                             
 .59،ص1005،الدار الجامعية،اإلسكندرية،(SPSSالتحميل اإلحصائي لمبيانات باستخدام):دجماؿ محمد شاكر محم 1
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 قاييس التشتتم

 حيث استخدمت الباحثة كال مف مايمي:   

 التكرارات:

ىي الطريقة التي تكضح كيفية استجابات مجمكعات الدراسة)حسب الجنس كالسف(عمى األبعاد 

 التككيف اليرمي التجاىاتيـ نحك مينة التعميـ. حالفرعية لممقياس.كبالتالي تكض

 :رباعياتاإل 

ييف كضع مجمكعات الدراسة في استجاباتيـ عمى مقياس ىي الطريقة التي استخدمت في تع

 اتجاىاتيـ نحك المينة مف حيث ككنيا)مرتفعة،متكسطة،ضعيفة(

 المتوسط الحسابي)الوسط الحسابي(:

 1كالذم يعرؼ عمى أنو مجمكع القيـ عمى عددىا

كىي درجة تعبر عف اإلجابة العامة لعينة الدراسة،أكىي الدرجة التي تتكب عف مجمكع 

 جابات،أك استجابات جميع األفراد عمى مقياس الدراسة.اإل

 :(STANDARD DéVIATIONاالنحراف المعياري)

.كىك 2كيعرؼ عمى انو الجذر التربيعي لمتكسط مربعات االنحرافات عف الكسط الحسابي

الطريقة التي تكضح إلى أم مدل تشير أك تقترب درجات أفراد عينة الدراسة عف المتكسط 

                             
 .228،مرجع سابؽ،صتدريبات عمى منيجية البحث العممي في العموم االجتماعيةرشيد زركاتي: 1
 .231،المرجع نفسو،ص رشيد زركاتي 2
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ؾ يعد مف أىـ مقاييس التشتت الرتباطو بأغمب المقاييس اإلحصائية كلو قيمتاف الحسابي،لذل

مكجبة كسالبة،كقد استخدمت الباحثة االنحراؼ المعيارم في عدد مف االختبارات المعتمدة في 

 ىذه الدراسة

 (:T STTUDENT TESTاختبار)

 INDEPENDENT SAMPLES Tلبياف داللة الفرؽ بيف متكسطي مجمكعتيف مستقمتيف)

TEST(كداللة الفرؽ بيف المتكسط الحسابي لممجمكعة كالمتكسط الفرضي لممقياس،)ONE 

SAMPLE T TEST كقد استخدـ االختبار في الدراسة لمعرفة داللة الفرؽ بيف المتكسط،) 

الحسابي لدرجات األفراد عمى المقياس كالمتكسط الفرضي،كبيف متكسطات درجات األفراد عمى 

 ت نحك مينة التعميـ لطمبة المدرسة العميا لألساتذة حسب متغير الجنس.مقياس االتجاىا

 :(ONE WAY ANOVAتحميل التباين أحادي االتجاه)

لبياف داللة الفرؽ بيف درجات أكثر مف مجمكعتيف عمى مقياس االتجاىات نحك مينة التعميـ 

تي تكشؼ إلى أم مدل لدل طمبة المدرسة العميا لألساتذة تبعا لمتغير السف.كىي الطريقة ال

اختمفت مجمكعات الدراسة )حسب السف(في االستجابات عمى مقياس الدراسة،أم إلى أم مدل 

 اختمفت قيميـ.

كذلؾ لتقدير نكع االتجاىات نحك مينة التعميـ التي  طول خاليا مقياس ليكرت الخماسي :

حساب حاصؿ قسمة يحمميا أفراد العينة،كيتـ حساب الطكؿ الحقيقي لخاليا مقياس ليكرت ب

المدل عمى عدد التقديرات،حيث أف أعمى تقدير يحصؿ عميو الطالب)المبحكث(في الفقرة 
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(،كبعد تقسيـ قيمة المدل عمى عدد 4=2-5(لذا فالمدل يساكم)2(كأدنى تقدير ىك)5ىك)

(،ثـ نضيؼ حاصؿ 0,8=5/ 4التقديرات نحصؿ عمى طكؿ الخاليا الصحيح لممقياس أم)

ير عمى الفقرة كىك كاحد صحيح لتحديد الحد األدنى لمخمية،كىكذا دكاليؾ حتى القسمة ألقؿ تقد

بحكث(بقسمة نصؿ إلى أعمى تقدير كىك خمسة،كيعرؼ نكع االتجاه الذم يحممو الطالب)الم

(،كتبعا لمسمـ 5ك2(فنحصؿ عمى قيـ تتراكح كميا بيف)41فقرات المقياس)درجتو الكمية عمى عدد 

يتحدد نكع االتجاه الذم يحممو طالب المدرسة العميا لألساتذة نحك  المكضح في الجدكؿ أدناه

 مينة التعميـ.

كلتكضيح ذلؾ نضرب المثاؿ التالي:لك أف طالبا مف أفراد العينة تحصؿ عمى درجة كمية عمى   

(أم أف 2,6=68/41(فحاصؿ قسمة ىذه الدرجة عمى عدد الفقرات يساكم)68المقياس قدرىا )

 ا نحك مينة التعميـ يككف سمبيا(كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ بصكرة جمية.الطالب يحمؿ اتجاى

 يوضح كيفية تحديد نوع االتجاه نحو مينة التعميم الذي يحممو الطالب )المبحوث((19جدول رقم)

 تقدير نوع االتجاه الدرجات المقابمة لطول الخاليا طول خاليا المقياس
التقديرات المعتمدة في 

 الدراسة

 اتجاه سالب)تير مرتوب ( اتجاه سالب تماما 75,6ــــــــــ42 1,8ـــــــــ1,1

 اتجاه سالب 119,2ـــــــــ76,6 2,6ـــــــــ1,8

 اتجاه محايد اتجاه محايد 142,8ــــــــ119,2 3,4ـــــــــ2,6

 اتجاه موجب )مرتوب( اتجاه موجب 176,4ــــــــ142,8 4,2ـــــــــ3,4

 اتجاه موجب تماما 211ــــــــ176,4 5,1ـــــــــ4,2

 



 

188 
 

 الفصل السادس

 :عرض وتحميل نتائج الدراسة

 عرض كتحميؿ البيانات-2

 نتائج الدراسة في ضكء تساؤالتيا2-2

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ كمناقشتو2-2-2

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني كمناقشتيا2-2-1

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث كمناقشتيا2-2-5

 يؿ عاـ لنتائج الدراسةتحم2-1

 الخالصة كالمناقشة-1

 خاتمة

 المراجع

المالحؽ  



 عرض وتحميل نتائج الدراسة                                                سادسالفصل ال
 

189 
 

 تمييد:

مف أجؿ إعطاء تكصيؼ دقيؽ لدرجات الطمبة مف أفراد العينة عمى مقياس اتجاىات 

الطمبة المعمميف نحك مينة التعميـ قامت الباحثة بكاسطة برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمكـ 

النزعة المركزية  سمف المعالجات اإلحصائية عمى غرار مقايي (بإجراء العديدspssاالجتماعية)

كمقاييس التشتت لتقرير نكع االتجاىات التي يحمميا الطمبة المعممكف تبعا لسمـ التقدير المشار 

 إليو في الفصؿ السابؽ.

  :نتائج الدراسة في ضوء تساؤالتيا:1

بة المدرسة العميا لألساتذة بعد استيفاء جممة المعالجات اإلحصائية الممكنة لدرجات طم

بقسنطينة عمى مقياس اتجاىات الطمبة نحك مينة التعميـ ،تعرض الباحثة مف خالؿ ىذا 

العنصر ابرز ما أسفرت عنو الدراسة مف نتائج كذلؾ عمى ضكء التساؤالت المشار إلييا في 

 الفصؿ األكؿ لمدراسة.

 .النتائج المتعمقة بالسؤال األول ومناقشتيا:2-2

السؤاؿ ىك :مانكع اتجاىات طمبة المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة نحك مينة كنص 

(لداللة اإلحصائية لمفرؽ بيف tالتعميـ؟كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ اعتمدت الباحثة عمى اختبار )

المتكسط الحسابي كالمتكسط الفرضي لممقياس كيمخص الجدكؿ التالي مجمؿ المعالجات التي 

 قامت بيا الباحثة:
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 (يوضح اختبار داللة الفرق بين المتوسط الحسابي والفرضي لممقياس11جدول رقم)

نوع البيانات 

 المعالجة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الفرق بين 

 المتوسطين
P .VALUE

(SIG) 
T DF 

الدرجة 

الكمية عمى 

 المقياس

151.11 18.44 24.11 1.111 11.69 79 

 0.05ك0.02الداللة دالة عند مستكل         

 T STUDENT)(،اعتمدت الباحثة اختبار20انطالقا مف القيـ الكاردة في الجدكؿ رقـ)

TEST لداللة الفرؽ بيف المتكسط الحسابي لدرجات األفراد عمى المقياس كبيف المتكسط)

،كيبرر ىذا اإلجراء طريقة بناء (TEST T ONE SAMPLE)الفرضي لممقياس كفؽ أسمكب 

ي تعتمد مبدأ يشير إلى أف الدرجة المنخفضة تعبر عف اتجاه سالب،في حيف تشير المقياس الت

الدرجة المرتفعة إلى اتجاه مكجب ،عمى ىذا األساس فاف كؿ درجة اقؿ مف المتكسط الفرضي 

لممقياس تعبر إلى حد بعيد عف اتجاه مكجب ،كبالبحث في داللة تمؾ القيـ يكشؼ الجدكؿ ذاتو 

(كىك مايعبر 14.22سطيف )الحسابي_الفرضي( لممقياس مكجب كقيمتو)إف الفركؽ بيف المتك 

 عف اتجاىات مكجبة لدل الطمبة أفراد العينة نحك مينة التعميـ.
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(إلى القيمة الدنيا الدالة لمفرؽ،لذا فاف P-VALUEكبالبحث في داللة الفرؽ تشير)

قد اعتمدت أساسا في  (ثقة،رغـ أف الباحثة%99(الكاردة في الجدكؿ دالة عند مستكل)Tقيمة)

(بما انو مستكل الثقة األنسب في العمكـ االجتماعية،أم أف %95ىذه الدراسة مستكل الثقة)

(،كمادامت كذلؾ Tىناؾ فركؽ دالة إحصائيا لصالح المتكسط الحسابي تبعا لمقيمة المكجبة لػ)

ي تشير (ثقة في%99أم اكبر مف المتكسط الحسابي الفرضي كبداللة إحصائية عند مستكل)

 إلى أف أفراد العينة عمى العمكـ يحممكف اتجاىات مكجبة نحك مينة التعميـ.

 .النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني ومناقشتيا:1-2

كنص السؤاؿ ىك:ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف اتجاىات الطمبة نحك مينة التعميـ 

 درجات الجزئية ألبعادالمقياس؟تعزل لمتغير النكع االجتماعي)الجنس(تبعا لمدرجة الكمية كال

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ الذم يعنى بالبحث في داللة الفركؽ في الدرجة الكمية عمى 

 T STUDENTالمقياس بيف مجمكعتيف مف الدرجات،فقد اعتمدت الباحثة عمى اختبار)

TEST( لمتكسطيف مستقميف كذلؾ كفؽ أسمكب)SAMPLE T TEST 

INDEPENTمتكسطات الذككر كمتكسطات اإلناث في كؿ في مف  (لداللة الفركؽ بيف

الدرجة الكمية لمقياس االتجاىات نحك مينة التعميـ كاألبعاد األساسية فيو كقد أفرزت نتائج 

 المعالجة اإلحصائية القيـ المعبر عنيا في الجداكؿ التالية:
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 لجنس(يوضح داللة الفرق في الدرجة الكمية لالتجاىات تبعا لمتغير ا11جدول رقم)

الفروق في 

الدرجة 

الكمية عمى 

مقياس 

 االتجاىات

 المتوسط المتغير
االنحراف 

 المعياري
F SIG T 

SIG 

(2TAILED) 
DF 

 17.65 145.73 (38الذكور)

1.389 1.242 2.159- 1.143 78 
 18.44 154.17 (42اإلناث)

 0.05دالة عند مستكل الداللة

 ات البعد األول تبعا لمتغير الجنس(يوضح داللة الفرق في درج12جدول رقم)

الفروق 

في 

درجات 

البعد 

 األول

 المتوسط المتغير
االنحراف 

 المعياري
F SIG T 

SIG 

(2TAILED) 

 

Df 

 5.48 34.55 (38الذكور)

1.194 1.278 1.978- 1.151 78 
 5.66 37.12 (42اإلناث)

 

 بعا لمتعير الجنس(يوضح داللة الفرق في درجات البعد الثاني ت13جدول رقم)

الفروق 

 في

درجات 

البعد 

 الثاني

 المتوسط المتغير
االنحراف 

 المعياري
F SIG T 

SIG             

(2 TAILED) 
dF 

 6,31 33,28 (38الذكور)

اإلناث  78 1,118 -2,716 1,992 1,111

(42) 
36,92 5,67 

 0,05ك   0,02دالة عند مستكل الداللة 
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 لة الفرق في درجات البعد الثالث تبعا لمتعير الجنس(يوضح دال 14جدول رقم)

الفروق 

 في

درجات 

البعد 

 الثالث

 المتوسط المتغير
االنحراف 

 المعياري
F SIG T 

 

SIG          

(2 TAILED)   

 

dF 

 5,54 38,61 (38الذكور)
1,112 1,751 1,631- 1,531 78 

 5,43 39,38 (42اإلناث )

 

 لة الفرق في درجات البعد الرابع تبعا لمتعير الجنس(يوضح دال 15جدول رقم)

الفروق 

 في

درجات 

البعد 

 الرابع

 المتوسط المتغير
االنحراف 

 المعياري
F SIG T 

SIG        

(2 TAILED)  

 
dF 

 2,11 17,11 (38الذكور)
1,436 1,234 1,599 1,551 78 

 2,49 16,78 (42اإلناث )

 

 رق في درجات البعد الخامس تبعا لمتعير الجنس(يوضح داللة الف16جدول رقم)

الفروق 

 في

درجات 

 البعد
 الخامس 

 المتوسط المتغير
االنحراف 

 المعياري
F SIG T 

SIG 

(2TAILED) 

 
dF 

 3,54 22,18 (38الذكور)

3,684 1,159 1,736- 1,186 78 
 5,29 23,95 (42اإلناث )
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(أف المتكسطات 26-25-24-25-21-22تكشؼ القيـ المكضحة في الجداكؿ)

الحسابية لدرجات اإلناث عمى مقياس االتجاىات نحك مينة التعميـ كأبعاده منفصمة أعمى مف 

متكسطات الذككر ،فيما عدا  بعد كاحد فقط كىك البعد الرابع الذم جاءت فيو متكسطات الذككر 

لدراسة تبحث في اكبر مف متكسطات اإلناث،كىك ما يشير إلى كجكد فركؽ بيف الذككر كالف ا

(،فإننا ننتقؿ إلى البحث في داللة الفركؽ التي كشفنا عنيا %95داللة الفركؽ عند مستكل)

(لداللة الفركؽ بيف متكسطات الذككر كمتكسطات اإلناث في tسابقا،حيث تشير نتائج اختبار)

في الجداكؿ كؿ مف الدرجة الكمية لمقياس االتجاىات نحك مينة التعميـ كأبعاده منفصمة المبينة 

(ثقة بيف % 95(إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل)26-24-21رقـ)

الجنسيف)الذككر كاإلناث(في كؿ مف األبعاد الجزئية التالية:بعد النظرة الشخصية نحك المينة، 

بعد التقييـ الشخصي لقدرات الطالب المينية،بعد مستقبؿ المينة،بعد نظرة المجتمع نحك 

 (المعبر عنيا في ىذه الجداكؿ:tذلؾ قيـ اختبار ) ؼ.كما كشالمينة

 (-t=2.978في درجات البعد األكؿ كانت قيمة)-

 (-t=0.652كانت قيمة) ثفي درجات البعد الثال-

 (-t=0.652في درجات البعد الرابع كانت قيمة)-

 (-t=2.756في درجات البعد الخامس كانت قيمة)-
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(عف كجكد -t=1.059(ب)22لمعبر عنيا في الجدكؿ رقـ)(اtبينما تكشؼ قيمة التبايف )

 (في الدرجة الكمية لممقياس .%95فركؽ جكىرية بيف الجنسيف عند مستكل ثقة )

(عف كجكد -t=1.726(ب)25(المعبر عنيا في الجدكؿ رقـ )tكما تكشؼ أيضا قيـ)

ينة التعميـ كىك فركؽ جكىرية بيف الجنسيف في البعد الثاني مف أبعاد مقياس االتجاىات نحك م

ذا ما كضعنا في عيف االعتبار المتكسطات المكضحة في  بعد النظرة نحك السمات الشخصية.كا 

(لتبيف لنا أف ىذه الفركؽ ىي لصالح اإلناث،حيث كاف متكسط 25(كالجدكؿ رقـ)22الجدكؿ رقـ)

في  اإلناث أعمى مف متكسط الذككر.كيعني ذلؾ أف اإلناث يبديف ايجابية أكثر مف الذككر

االتجاىات نحك مينة التعميـ ككؿ،ككذا نحك البعد الثاني المتعمؽ بالنظرة نحك السمات 

 الشخصية لممعمـ.

كبصفة عامة يمكف القكؿ أف نتائج التحميؿ اإلحصائي المتعمقة بالسؤاؿ الثاني تشير في 

تغير مجمميا إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في االتجاىات نحك مينة التعميـ تعزل لم

الجنس تبعا لمدرجة الكمية كقد جاءت ىذه الفركؽ لصالح اإلناث.كانو التكجد فركؽ ذات داللة 

إحصائية في االتجاىات نحك األبعاد الجزئية لممقياس تعزل لمتغير الجنس تبعا لمدرجات 

 الجزئية ألبعاد مقياس االتجاىات نحك مينة التعميـ فيما عدا بعد كاحد فقط كىك البعد الثاني

 المتعمؽ ب النظرة نحك السمات الشخصية لممعمـ فقد جاءت فيو الفركؽ لصالح اإلناث.
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 .النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث ومناقشتيا:1-3

ىل توجد فروق دالة إحصائيا بين اتجاىات الطمبة نحو مينة التعميم كنص السؤاؿ ىك:

 المقياس؟ جزئية ألبعادتعزى لمتغير السن)العمر(تبعا لمدرجة الكمية والدرجات ال

 anova one)كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ اعتمدت الباحثة أسمكب تحميؿ التبايف األحادم

way) لمكشؼ عف تبايف درجات األفراد في الدرجة الكمية كاألبعاد الجزئية لمقياس االتجاىات

يف،كىك نحك مينة التعميـ،ماداـ السؤاؿ يبحث في داللة الفرؽ بيف درجات أكثر مف مجمكعت

األسمكب اإلحصائي األنسب لمثؿ ىذا النكع مف البيانات،حيث قامت الباحثة باستخراج 

(الناتجة عف تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ بيف المجمكعات األربعة الداخمة في fقيمة)

ة ىذا التحميؿ )كىي الفئات المقسمة تبعا لمتغير السف(لدل أفراد عينة البحث في الدرجة الكمي

 لممقياس كأبعاده منفصمة كتمخص القيـ الكاردة في الجداكؿ التالية نتائج ىذا التحميؿ:

 (يوضح داللة الفرق في الدرجة الكمية لالتجاىات نحو مينة التعميم تبعا لمتغير السن17جدول رقم)

الفروق في 

الدرجة 

الكمية عمى 

 المقياس

 المتوسط الحسابي الفئات العمرية
االنحراف 

 يالمعيار 
 (sigالداللة) (fالتباين)

 15.11 156.66 (12سنة)21-21

2.468 1.168 
 17.81 151.18 (45سنة)22-23

 16.44 147.55 (21سنة)24-25

 38.114 126.33 (13سنة)26-27
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 (يوضح داللة الفرق في درجات البعد األول تبعا لمتغير السن18جدول رقم )

 f (sig) اف المعيارياالنحر  المتوسط الفئات العمرية

 5.59 36.75 (12سنة)21-21

2.152 1.114 

 5,44 36.28 (45سنة)22-23

 5.59 35.45 (21سنة)24-25

 -7.63 28.33 (13سنة)26-27

 التباين في الفروق في درجات البعد األول

 ( يوضح داللة الفرق في درجات البعد الثاني تبعا لمتغير السن19جدول رقم)

 f (sig) االنحراف المعياري المتوسط ت العمريةالفئا

 4.55 37.33 (12سنة)21-21

2.389 1.175 

 5.78 35.66 (45سنة)22-23

 5.93 34.11 (21سنة)24-25

 14.57 27.66 (13سنة)26-27

 التباين في الفروق في درجات البعد الثاني

 لث تبعا لمتغير السن( يوضح داللة الفرق في درجات البعد الثا21جدول رقم)

 f (sig) االنحراف المعياري المتوسط الفئات العمرية

 6.56 41.11 (12سنة)21-21

1.648 1.185 

 5.11 39.15 (45سنة)22-23

 4.76 38.31 (21سنة)24-25

 11.21 3.66 (13سنة)26-27

 التباين في الفروق في درجات البعد الثالث
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 الفرق في درجات البعد الرابع تبعا لمتغير السن ( يوضح داللة21جدول رقم)

 f (sig) االنحراف المعياري المتوسط الفئات العمرية

 2.61 16.66 (12سنة)21-21

1.417 1.741 

 2.63 16.81 (45سنة)22-23

 1.71 17.45 (21سنة)24-25

 1.15 16.66 (13سنة)26-27

 التباين في الفروق في درجات البعد الرابع

 

 ( يوضح داللة الفرق في درجات البعد الخامس تبعا لمتغير السن22جدول رقم)

 f (sig) االنحراف المعياري المتوسط الفئات العمرية

 3.51 24.91 (12سنة)21-21

1.269 2910. 

 4.77 23.17 (45سنة)22-23

 4.49 22.35 (21سنة)24-25

 6.11 21.11 (13سنة)26-27

 في درجات البعد الخامس التباين في الفروق

 

(المتعمقة باختبار تبايف الدرجات 11-12-10-29-28-27انطالقا مف الجداكؿ رقـ)

 حسب متغير السف في الدرجة الكمية لممقياس كأبعاده منفصمة،كبحسب التقسيـ الفئكم الذم 
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مية اعتمدتو الباحثة)تبعا لمتغير السف(لمكشؼ عف الفركؽ بيف األفراد في درجاتيـ الك

 عمى المقياس،كأبعاده منفصمة،تكشؼ القيـ المدرجة في ىذه الجداكؿ ما يمي:

كجكد فركؽ بيف متكسطات الفئات في الدرجة الكمية لممقياس بمتكسط أعمى لدل أفراد الفئة -

()انظر الجدكؿ 256.66(سنة،قدره)12-10األكلى أم أكلئؾ الذيف تتراكح أعمارىـ بيف)

 (.27رقـ

 تكسطات الفئات في درجات البعد األكؿ بمتكسط أعمى لدل أفراد الفئة كجكد فركؽ بيف م-

 (.28()انظر الجدكؿ رقـ56.75(سنة،قدره)12-10األكلى أم الذيف تتراكح أعمارىـ بيف)

كجكد فركؽ بيف متكسطات الفئات في درجات البعد الثاني بمتكسط أعمى لدل أفراد الفئة -

 (.29()انظر الجدكؿ رقـ57.55(سنة،قدره)12-10ىـ بيف)األكلى، أم أكلئؾ الذيف تتراكح أعمار 

كجكد فركؽ بيف متكسطات الفئات في درجات البعد الثالث بمتكسط أعمى لدل أفراد الفئة -

 (.10()انظر الجدكؿ رقـ42.00(سنة،قدره)12-10األكلى أم أكلئؾ الذيف تتراكح أعمارىـ بيف)

الرابع بمتكسط أعمى لدل أفراد الفئة  كجكد فركؽ بيف متكسطات الفئات في درجات البعد-

 (.12()انظر الجدكؿ رقـ27.45(سنة،قدره)15-14الثالثة أم أكلئؾ الذيف تتراكح أعمارىـ بيف)
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كجكد فركؽ بيف متكسطات الفئات في درجات البعد الخامس بمتكسط أعمى لدل أفراد الفئة -

 (11()انظر الجدكؿ رقـ14.92ه)(سنة،قدر 12-10األكلى أم أكلئؾ الذيف تتراكح أعمارىـ بيف)

(،فإننا ننتقؿ إلى البحث في %95كالف الدراسة تبحث في داللة الفركؽ عند مستكل)  

داللة الفركؽ التي اشرنا إلييا سابقا،حيث تشير نتائج تحميؿ التبايف المبينة في الجداكؿ 

(إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 11-12-10-29-28-27رقـ)

(ثقة بيف المجمكعات األربعة الفرعية)كىي الفئات المقسمة تبعا لمتغيرالسف(في كؿ %95مستكل)

مف الدرجة الكمية لألفراد في مقياس االتجاىات نحك مينة التعميـ كفي درجات أبعاده الجزئية 

التالية:النظرة الشخصية نحك المينة،النظرة نحك السمات الشخصيةلممعمـ،التقييـ الشخصي 

مينية،مستقبؿ مينة التعميـ،نظرة المجتمع نحك المينة.كما تكشؼ ذلؾ قيـ معامؿ لقدراتو ال

 (المعبر عنيا في ىذه الجداكؿ:fالتبايف)

 (f=1.468ففي الدرجة الكمية لممقياس كانت)-

 (f=1.051ففي درجات البعد األكؿ كانت قيمة)-

 (f=1.589ففي درجات البعد الثاني كانت قيمة)-

 (f=2.648ثالث كانت قيمة)ففي درجات البعد ال-

 (f=0.427ففي درجات البعد الرابع كانت قيمة)-

 (f=2.169ففي درجات البعد الخامس كانت قيمة)-
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كبصكرة عامة يمكف القكؿ أف نتائج التحميؿ اإلحصائي المتعمقة بالسؤاؿ الثالث تشير 

سة العميا في مجمميا إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات طمبة المدر 

لألساتذة بقسنطينة نحك مينة التعميـ تعزل لمتغير السف تبعا لمدرجة الكمية كالدرجات الجزئية 

 ألبعاد مقياس االتجاىات نحك مينة التعميـ.

 :تحميل عام لنتائج الدراسة:2

الدراسة الحالية ىك التعرؼ عمى نكع اتجاىات طمبة المدرسة العميا  كاف اليدؼ مف

مراحؿ  ينة نحك مينة التعميـ،كعمى ما اذا كانت نكجد فركؽ بيف الجنسيف كبيفلألساتذة بقسنط

 العمرية في ىذه االتجاىات تبعا لمدرجة الكمية كالدرجات الجزئية البعاد المقياس كالمتمثمة في:

 النظرة الشخصية نحك المينة البعد األكؿ:

 النظرة نحك السمات الشخصية لممعمـ البعد الثاني:

 التقييـ الشخصي لقدراتو المينية الث:البعد الث

 مستقبؿ مينة التعميـ البعد الرابع:

 نظرة المجتمع نحك المينة البعد الخامس:

 كلقد أسفرت عممية البحث كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة عما يمي:

 :أكضحت النتائج أف االتجاىات التي يبدييا طمبة المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة نحك أوال
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نة التعميـ)أفراد العينة(عامة في الدرجة الكمية لمقياس االتجاىات نحك مينة التعميـ كماتتحدد مي

بأداة الدراسة الحالية،ىي اتجاىات ايجابية كمرتفعة،مما يعني أف ىؤالء الطمبة قد تمقك تككينا 

ككيف معرفيا ككجدانيا كسمككيا)كىي العناصر المككنة لالتجاه(بيذا الخصكص،فتمظير ىذا الت

 في اتجاىات ايجابية مرتفعة.

كما تفسر ىذه النتيجة ككننا اخترنا عينة الدراسة مف الطمبة في األقساـ النيائية كىذا 

يبيف دكر المدرسة العميا في تزكيد كتنمية اتجاىات طالبيا كطالباتيا نحك مينة التعميـ مف 

فسية كعممية خالؿ السنكات خالؿ ما تعرض ليا ىؤالء مف خبرات كمعمكمات كمكاقؼ تربكية كن

كبشكؿ كبير عمى زيادة تكافقيـ كتقبميـ لمينتيـ أكثر  ـالتي قضكىا في المدرسة كىذا ماسا عدى

ربما مما كانكا عميو عند التحاقيـ بيذه المدرسة باالظافة إلى ككنيا تتسـ بااليجابية قد ترجع 

مى تحقيؽ طمكحاتيـ المينية كىذا إلى نظرتيـ لممدرسة باعتبارىا أكثر جذبا ليـ كىي األقدر ع

ما ىك مطبؽ في الجزائر حيث يتحصؿ خريجي المدرسة العميا مباشرة عمى منصب عمؿ 

 خاص بمينة التعميـ دكف المجكء إلى البحث عف كظيفة.

كىذه النتيجة التي تكصمت إلييا الباحثة ككف اتجاىات الطمبة تتسـ عمكما بااليجابية 

طمعت حسن عبد الرحيم.ودراسة محمود رياض اسات السابقة كدراسة تتكافؽ مع العديد مف الدر 

 داود،ودراسة فيصل الشيحة ومريم محمد احمد الكندري ،أيضا فيد بن عبد اهلل آل 

 فجؿ ىذه الدراسات تكصمت إلى أف اتجاىات الطمبة المعمميف نحك مينة التعميـعمر االكمبي 
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العميا بالدكر المككؿ إلييا.كىناؾ مايعكس ىذه تككف ايجابية كىذا مايدؿ عمى قياـ المدارس 

حسين حسن وطمعت حسن كذلك إجالل سري ومريم احمد النتائج كما في دراسة كؿ مف 

كىذا إنما يدؿ عمى اختالؼ فترات الدراسات كذلؾ اختالؼ المجتمعات كالمقاييس  الكندري

 المستعممة.

حصائية بيف الجنسيف)الذككر :كشفت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ ذات داللة إثانيا

كاإلناث(في اتجاىاتيـ نحك مينة التعميـ عمى الدرجة الكمية لممقياس كعمى البعد الثاني لممقياس 

المتعمؽ بالسمات الشخصية لممعمـ كقد جاءت ىذه الفركؽ دالة لصالح اإلناث،فالطالبات يبديف 

ميـ ككذلؾ نحك السمات الشخصية "االتجاه نحك مينة التع يايجابية أكثر مف الطمبة الذككر ف

 لممعمـ.

كيمكف أف نرجع ذلؾ لككف المدرسة الجزائرية تتسـ بالزيادة في عدد اإلناث عمى حسب 

الذككر خصكصا أف الذككر يخرجكف في سف مبكر مف المدارس كقد يرجع السبب في ذلؾ إلى 

ياتية،كذلؾ الرسكب البحث المبكر عف عمؿ دكف المجكء إلى األبكيف لمتكفؿ بمتطمباتيـ الح

عادتو في بعض السنكات الدراسية مما يجعؿ التمميذ الذكر بالخصكص يشعر بالحرج حينما  كا 

 يدرس مع مف يصغره سننا كىذا ما يؤدم إلى التسرب المدرسي فيتزايد عدد اإلناث بالمدارس.
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الديني  كذلؾ قد ترجع أسباب ايجابية االتجاىات نحك المينة لصالح اإلناث إلى الدافع

كاألسرم فنجد معظـ العائالت الجزائرية ال تحبذ عمؿ المرأة في اإلدارة مثال أك في مختمؼ 

 األعماؿ عمى غرار مينة التعميـ كىذا يرجع إلى أف المجتمع ينظر إلى المينة نظرة احتراـ 

أمين بدر الكخن ودراسة عنايات زكي وطمعت كىذه النتائج تتفؽ مع دراسات كؿ مف 

من إجالل سري ومريم احمد الكندري وفيد بن عبد اهلل عمر عكس دراسة كؿ  عمى حسن

 االكمبي

:أظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات طمبة المدرسة ثالثا

العميا لألساتذة بقسنطينة نحك مينة التعميـ تعزل لمتغير السف تبعا لمدرجة الكمية كالدرجات 

 اد مقياس االتجاىات نحك مينة التعميـ .الجزئية ألبع

كىذه النتيجة تفسر أك ترجع أسبابيا إلى مراحؿ التعميـ المبكرة أك المتأخرة كنظرة 

المجتمع فقد يمتحؽ أك يتحصؿ الطالب عمى شيادة البكالكريا بعد سنة أك أكثر مف نياية دراستو 

ميا أال أنيـ يتمقكف نفس التدريب العممي بالثانكية كىكذا يختمؼ السف بيف الممتحقيف بالمدرسة الع

كيمركف بنفس المراحؿ لذا جاءت نتائج الدراسة تعبر عف عدـ كجكد فركؽ في اتجاىات الطمبة 

 تعزل لمتغير السف
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 :الخالصة والمناقشة:3

قمنا بإجراء ىذه الدراسة بيدؼ التعرؼ عمى اتجاىات طمبة المدرسة العميا لألساتذة 

التعميـ كعمى ماقد يظير مف فركؽ في ىذه االتجاىات بيف الجنسيف أك  بقسنطينة نحك مينة

بيف األعمار.كقد تضمنت العينة طالب المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة)سنة نيائية(مف 

الجنسيف،كبأعمار مختمفة،كاعتمد جمع البيانات عمى أداة)استبياف االتجاىات نحك مينة 

 ا جرل التحقؽ مف صدقيا.التعميـ(جرل بناؤىا ليذا الغرض،كم

كتفيد النتائج التي أسفرت عنيا ىذه الدراسة باف محصمة استجابات طمبة المدرسة العميالألساتذة 

بقسنطينة إزاء االتجاىات نحك مينة التعميـ ،تعكس اتجاىات ايجابية مرتفعة بصفة عامة لدل 

 أفراد العينة .

ة التعميـ كتقبميـ ليا إلى أىميتيا لمبمد كقد تعكد أسباب ايجابية اتجاىات الطمبة نحك مين

كقدرتيا عمى إثارة الطمبة فكريا كلممكانة االجتماعية الناتجة عنيا.أك إلى انو حدثت في اآلكنة 

األخيرة تغييرات في نظاـ القبكؿ كىدا ما تأكدت منو الباحثة خالؿ مقابمة مع الطمبة كمدير 

م تكشؼ أسئمتو عف االتجاىات نحك مينة التعميـ المدرسة العميا حيث يمر الطمبة باختبار شفك 

كبيذا يقع االختيار عمى الطمبة المتفكقيف أكال ثـ الذيف لدييـ اتجاىات ايجابية نحك مينة التعميـ 

كىذا ما يشعر الطالب بالرضا نحك مينتو المستقبمية كىذا الرضا كالقبكؿ لمينة التعميـ يزداد 

 المدرسة حيث يتعرض لخبرات كمعمكمات كمما أمضى الطالب فترة أطكؿ داخؿ 



 عرض وتحميل نتائج الدراسة                                                سادسالفصل ال
 

206 
 

تربكية كنفسية كثقافية كعممية كالتي بدكرىا يفترض أف تدعـ ىذه الرغبة كالميؿ أكثر فأكثر 

 بجانب تعديؿ نظرة المجتمع كالمتغيرات األخرل كبالتالي يمكف تدعيـ االتجاه نحك المينة.

ك مينة التعميـ تعزل كما أظيرت نتائج ىذه الدراسة كجكد فركؽ في االتجاىات نح

لمتغير الجنس كذلؾ لصالح اإلناث كىك ما يفسر تحفظ المجتمع كتشجيعو لعمؿ المرأة في 

مينة التعميـ لالبتعاد عف االختالط كذلؾ تميز المرأة باألمكمة حيث تحس بأنيا تربي أجياؿ 

 فبالتالي قد تككف صبكرة أكثر مف الرجؿ في تحمؿ أعباء المينة.

ائج ىذه الدراسة عدـ كجكد فركؽ في االتجاىات نحك مينة التعميـ دالة حسب كذلؾ أظيرت نت

العمر،مايعني أف اختالؼ السف بيف الطمبة ال يؤثر في تككيف االتجاىات االيجابية نحك مينة 

التعميـ ككف الطمبة قد مركا بنفس المراحؿ التعميمية كتحصمكا عمى نفس الخبرات الثقافية 

 كالنفسية كالتربكية.

 كفي األخير تدلي الباحثة ببعض التكصيات كالمقترحات التالية:

العمؿ عمى اختيار المرشحيف األكفاء مف الراغبيف في االنتساب لممدارس العميا لألساتذة،مف -1

خالؿ تطبيؽ مبادئ التكجيو الميني،بمراعاة ميكؿ الشباب كرغباتيـ في مينة المستقبؿ كذلؾ 

الختبارات التي يمكف مف خالليا كشؼ ميكؿ كقدرات مف خالؿ كضع بعض المقاييس كا

 الطالب عند التحاقيـ كتحديد ما يصمح ليـ في كؿ فرع مف التخصصات الرئيسية كالفرعية.
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نما يتعداىا إلى -2 اإلعداد  السميـ لممعمميف،ال يقتصر عمى بناء الجكانب المعرفية كالميارية،كا 

االتجاىات التي تضمف انخراطيـ بيا  بناء االتجاىات االيجابية نحك المينة،تمؾ

 بحماس،فاإلتقاف كاإلبداع بأم مينة مف الميف مرىكف باتجاىاتنا نحكىا كحبنا ليا.

 إتاحة الفرص أماـ المعمميف لمترقيات المجزية في الكظائؼ كالدرجات.-3

 إشراؾ المعمميف في صنع القرارات التربكية.-4

تناسب مع أىمية مينة التعميـ كأىمية التربية في رفع ركاتب المعمميف كتعكيضاتيـ بما ي-5

عممية التنمية الشاممة؛الف رفع مرتبات المعمميف سيسيـ في إعادة االعتبار االجتماعي 

لممينة،في ظؿ النظرة االجتماعية المخطئة التي تقيـ المينة فقط مف خالؿ مردكدىا المادم 

 نخراط في مينة التعميـ.المباشر،مما سيجذب العناصر الجيدة ذات الكفاءة لال

النظر إلى التربية بأنيا عممية استثمارية،كليست خدمية،كباف ما ينفؽ عمى التربية ليس ىدرا -6

نما ىك أكثر أنكاع االستثمار ربحا .  لألمكاؿ،كا 

العمؿ مع قادة المجتمع كالشخصيات ذات التأثير االجتماعي،كالمؤسسات األخرل؛كالسيما -7

 ،في تعديؿ صكرة مينة التعميـ ككضعيا في إطارىا الحقيقي المشرؽ.الدينية كاإلعالمية

يتكجب عمى المدارس العميا لألساتذة إف تككف كثيقة الصمة بالمجتمع،كاف تحافظ عمى -8

 عالقتيا الكثيقة بالمدارس،كبالمعمميف ال سيما حديثي التخرج،لمساعدتيـ عمى التكيؼ مع 
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جديد في مجاؿ تخصصيـ كمنحيـ الدعـ المعنكم شركط المينة كاطالعيـ عمى كؿ ماىك 

 كالمساندة في تكيفيـ مع مينتيـ.

 الميني في المدارس العميا لألساتذة أك غيرىا . وافتتاح أقساـ لإلرشاد كالتكجي-9

ضركرة عقد دكرات مستمرة الطالع الطمبة المعمميف عمى المستجدات الخاصة بعممية -10

د في مجاؿ تخصصاتيـ لمرفع مف مستكل المعمـ أماـ تالمذتو التعميـ بشكؿ عاـ ككذلؾ ما يستج

 كأماـ أفراد المجتمع.

إجراء دراسات تتبعيو لمتعرؼ عمى اتجاىات الطالب عندما يمتحقكف بالمدارس العميا إلى -11

حيف تخرجيـ منيا نحك مينة التعميـ،بحيث يمكف معرفة مدل التغير في اتجاىاتيـ خالؿ تمؾ 

فة .كالقياـ بدراسات أخرل لمتعرؼ عمى اتجاىات الطالب نحك مينة التعميـ المستكيات المختم

 باستخداـ إجراءات أخرل.
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ــة  خــاتـمـ

يعتبر المعمـ عماد العممية التعميمية كأىـ أسسيا،كىك الذم يييئ المناخ الذم مف شأنو أف   

تماماتو أك يحبطيا ،كينمي قدراتو أك يقكم مف ثقة التمميذ بنفسو أك يزعزعيا،كيشجع اى

 ييمميا،كيقدح إبداعاتو أك يخمد جذكتيا،كيساعده عمى التحصيؿ أك يعكقو.           

كاتجاىات المعمـ نحك مينتو مف أىـ العكامؿ التي تساعده عمى انجاز كثير مف األىداؼ      

لألساتذة بناءا عمى رغباتيـ ،كىذا يدعك إلى حسف اختيار الطمبة الممتحقيف بالمدارس العميا 

 كاتجاىاتيـ نحك مينة التعميـ مف ناحية كتدعيـ كتنمية ىذه االتجاىات مف ناحية أخرل.

إف اختيار الطالب ذم االستعداد كاالتجاه االيجابي نحك مينة التعميـ مع تكفر خصائص     

مف الفرد أخرل ىك اختيار لمشخص المناسب في المكاف المناسب كىذا يحقؽ أىداؼ كؿ 

كالمدرسة العميا لألساتذة كما أنو مف شأنو أف يقمؿ مف اليدر أك الفقداف التربكم كالنفسي 

كاالقتصادم كال شؾ أف الطالب إذا اختار مجاال غير مياؿ إليو فانو قد يكاجو الفشؿ فضال عما 

اض يحس بو مف مشاعر النقص كالدكنية كالحرماف مف التفكؽ كالنبكغ،مما يؤثر عمى انخف

 الكفاية العممية كاإلنتاجية،كيساعد عمى ضياع جيد الفرد كالمؤسسة التربكية.

كىذا بطبيعة الحاؿ قد يؤدم إلى أف بعض المدارس ال تمد المجتمع بكفاءات جيدة      

مف المعمميف يمكنيـ القياـ بكاجباتيـ كتحمؿ األعباء الممقاة عمى المينة كالمطمكب أداؤىا مف 

بسبب العديد مف العكامؿ التربكية كالثقافية  كالنفسية التي تؤدم إلى ضعؼ في  قبؿ المعمـ،كذلؾ

 نحك مينة التعميـ كالتي تؤثر بدكرىا عمى شكؿ الدافعية كالمثابرة. باتجاىات الطال
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كنظرا لحاجة مجتمعنا إلى إعداد كبيرة مف المعمميف مف ذكم االتجاىات العالية نحك        

االىتماـ في السابؽ بدرجة أكبر بالكـ عمى حساب الكيؼ في تكفير  مينة التعميـ فقد كاف

األعداد الالزمة مف المعمميف،كىذا بدكره يساعد في إضافة أعداد أخرل مف المعمميف مف ذكم 

االتجاه المنخفض نحك مينة التعميـ إلى األعداد الكبيرة المكجكدة مف المعمميف الذيف ىـ دكف 

 مراحؿ التعميـ.المستكل المطمكب في جميع 

إف مثؿ ىؤالء المعمميف الذيف تنقصيـ الرغبة نحك الدراسة في مدرسة المعمميف كما        

عنو مف ضعؼ في األداء كاإلنتاجية  جيؤديو ذلؾ مف ضعؼ في تحصيميـ ككفاءتيـ كما ينت

لمثؿ عصر ال يمكف أف يساىمكا بفعالية في تييئة أجياؿ المستقبؿ -كاإلبداع أثناء القياـ بعمميـ

التفجر المعرفي كالتطكر الفكرم كلكف نكعية المعمكمات كالخبرات كالمكاقؼ التي يمر بيا مثؿ 

التعميـ أثناء  ةىؤالء الطالب المعمميف في فترة إعدادىـ مف ذكم االتجاه المنخفض نحك مين

تنمية  التحاقيـ بالمدرسة كاألدكار التي ستككؿ إلييـ أثناء أداء عمميـ قد يؤدم بدكره في

اتجاىاتيـ نحك المينة كرفع مستكل تكيفيـ أثناء الدراسة كتأدية أدكارىـ المطمكبة منيـ بنجاح 

 ىذا إذا تمكنت المدارس العميا لممعمميف مف أداء الدكر المناط بيا .

لذلؾ فاف دراسة االتجاىات كقياسيا يسمح بالكشؼ عف درجتيا قبؿ تخرج الطالب       

جنب الكقكع في سمبيات تؤثر عمى مخرجات العممية التعميمية مف جميع المعمميف حتى يمكف ت

 جكانبيا كىذا يتـ مف خالؿ عممية القياس التجاىاتيـ بطرؽ عممية.
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كمما تقدـ تتضح أىمية الدراسة الحالية مف حيث ككنيا تتناكؿ االتجاه نحك مينة التعميـ       

عمى االتجاىات العامة لمطمبة في  تبعا لمتغير الجنس كالسف ،كما تيدؼ إلى التعرؼ

المستكيات النيائية مف إعدادىـ كذلؾ مف حيث السمب كاإليجاب بقصد معرفة ما يمكف أف 

يككف لمخطط كالبرامج التربكية كالتعميمية كالخبرات التي يمر بيا الطالب المعمـ أثناء فترة دراستو 

 نحك مينة التعميـ .في المدرسة العميا لألساتذة مف دكر في تنمية االتجاه 

اتجاىات طمبة المدرسة العميا لألساتذة نحو كىذا ما حذا بالباحثة إلى تناكؿ مكضكع "     

"آممة في الكصكؿ إلى نتائج جديدة،كلعؿ الدراسات المستمرة سكاء عمى الطمبة مينة التعميم

اعد في الكشؼ عف المعمميف أثناء اإلعداد أك عمى شرائح مختمفة مف المعمميف أثناء الخدمة تس

المزيد مف النتائج كاف كانت النتائج مختمفة كذلؾ بسبب االختالؼ في األساليب كالطرؽ المتبعة 

بجانب ما لألفراد مف خاصية إنسانية تؤثر بكضكح عمى نتائج ىذه الدراسات،كلعؿ االختالؼ 

مة أفضؿ في نتائج الدراسات كحتى التشابو ىك لصالح البحث العممي كبالتالي تقديـ خد

لممجتمعات مف خالؿ كشؼ المشكالت كالمحاكلة في حميا لإلقالؿ مف كمية ىدر القدرات 

بداع األفراد.  كاإلمكانيات كا 
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 تعميم العالي والبحث العمميوزارة ال
 -بسكرة – خيضر محمد جامعة

  االجتماعية و اإلنسانية العموم كمية
 اإلجماع عمم قسم

 
 بقسنطينة العميا المدرسة لطمبة موجو استبيان

 حول
 
 

 "دراسة ميدانية عمى عينة من طمبة المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة"

   إبراىيمي طاىر:الدكتور األستاذ إشراف                          وش  بع ىدى:الطالبة إعداد
 

 الطالب أخي

 :كبعد كبركاتو اهلل كرحمة عميكـ السالـ
 نحك لألساتذة العميا المدرسة طمبة اتجاه تتناكؿ التي العبارات مف عدد مف يديؾ بيف الذم المقياس يتألؼ
 بو تشعر عما تعبر أف-معمما لتككف تعد ميفالمعم مدرسة في طالبا باعتبارؾ-منؾ التعميـ،كالمطمكب مينة
 أجكبة ىناؾ ليست بأنو عمما المقياس ىذا عبارات مف عبارة كؿ نحك رأيؾ تبيف التعميـ،بأف مينة نحك

 بيدؼ بو،كذلؾ تشعر ما حقيقة عف إجابتؾ تعبر أف نرجك العبارات،كلكف ليذه خاطئة كأخرل صحيحة
 لمتطمباتالحصكؿ استكماال إعداده الباحثة تتكلى الذم البحث اؼأىد تخدـ التي البيانات بعض عمى الحصكؿ

 .التربية اجتماع عمـ في الماجستير درجة عمى
 كلكـ العممي البحث ألغراض إال تستخدـ تقديرنا،كلف محؿ ستككف إجابات مف بو تدلكف ما بأف عمما كأفيدكـ

 .الدكاـ عمى ؽكالتكفي النجاح لكـ كنتمنى معنا تعاكنكـ لصدؽ الشكر خالص منا
 

                    ىدل بعكش(:ة) الباحث
 

 ـ2011-ـ2010:  الجامعية السنة

 التعميـم مينـة نحو المعمميـن الطمبـة اتجاىات



 

 

 الخانة في)×(عالمة بكضع رأيؾ،كذلؾ عف التعبير يمكنؾ بعناية المقياس عبارات مف عبارة كؿ قراءة بعد
 كبالتالي كاحدة ابةاج يحتمؿ التالية األسئمة مف سؤاؿ فكؿ ككاقعية صدؽ بكؿ كمناسبة صحيحة تراىا التي
 .                                                                كاحدا االختيار يككف
 
 

                                                  شخصية بيانات:األكؿ المحكر
 
                                           انثى                      ذكر(:     النكع)الجنس-1
                                                                     سنة(:.......العمر)السف-2
 

 التعميـ مينة نحك اإلتجاه استبياف:الثاني المحكر
 مينة نحك اإلتجاىات بعض عبارة،تتضمف(42)عمى يحتكم استبياف يمي فيما( ة)الطالب عزيزم

 ىذه مف عبارة كؿ كانت إذا عما تعبر بعناية،ثـ العبارات ىذه تقرأ أف ىك منؾ التعميـ،كالمطمكب
 تمثؿ عبارة كؿ أماـ)×(عالمة بكضع كذلؾ تصرفاتؾ كعمى كنظرتؾ رأيؾ عمى تنطبؽ العبارات
 اتجاىؾ

 

 أوافق ال
 بشدة

 ال
 أوافق

 تير
 متأكد

 أوافق أوافق
 بشدة

 الرقم العبارة

 أصبحت أنني اآلخرون يعرف ماعند بالفخر أحس     
   معمما

1 

 مازال...التبجيال وفو لممعمم قم يقول الذي الشعر بيت     
  اآلن لحد الطالب فيو يعتقد

2 

 التعميم بمينة بالنيوض رجاء ال     
 

3 

 أعانيو عما يعوضني التعميم مينة عن بالرضا شعوري     
 كمعمم عممي في وصعاب مشاق من

4 

 أخرى لمينة التعميم مينة ترك فرصة لي يحتأت لو     
 فورا ذلك لفعمت

5 



 

 

 6 طاقاتي يفوق جيدا التعميم مينة تتطمب     
 الدروس أمام المجال يفتح لم لو التعميم مينة أفضل     

 الخصوصية
7 

 مينة إال اخترت أخرى،ما مينة اختار أن لي قدر لو     
 التعميم

8 

 9 وتقدير احترام نظرة لممعمم ينظر مجتمعنا أن أعتقد     
 من كثيرا لي سيسبب التالميذ تعميم أن أعتقد ال     

 اإلزعاج
10 

 11  أنني أعتقد تتطمب الذي الصبور النوع من     
 يبذلو الذي الجيد بمدى كثيرا المعمم مستقبل يتأثر ال     

 مينتو في
12 

 13 عني رتما التعميم مينة عمي فرضت     
 14 عني رتما التعميم مينة يختار من     
 الشعور من عادة يعاني التعميم مينة يختار من     

 بالنقص
15 

 عمى بالسيطرة نقصو يعوض أن المعمم يحاول     
 تالميذه

16 

 بنفس التعميم لمينة ينظر ال المجتمع أن اشعر     
 األخرى لممين بو ينظر الذي والتقدير االحترام

17 

زعاجا ضيقا لي تسبب التالميذ شقاوة أن دأعتق ال       18 وا 
 19 معمما أصبحت أنني أحد عرف ما إذا بالحرج أحس     
 وسط نفسي أجد أن بمجرد كمعمم السعادة تغمرني     

 تالميذي
20 

 أن فاشعر التعميم في مشكالت من سيواجيني ميما     
 .عمييا التغمب عمى القدرة عندي

21 

 مينة أي عن تقل ،ال رفيعة مينة مالتعمي مينة     
 . أخرى

22 



 

 

 في تيره من اقل انو عمى لممعمم المجتمع  نظرة     
 مع إال يتعامل ال انو إلى ترجع ربما أخرى مين

 األطفال من مجموعة
 

23 

 عن شانا يقل ال رأي في التعميم مينة مستقبل     
 األخرى المين مستقبل

24 

 25 لسعادتي رامصد كمعمم مينتي ستصبح     
 السيل من فان معينة مينة في ما شخص فشل إذا     

 معمما يصبح أن عميو
26 

 اإلضافية األعمال من بالرتم التعميم بمينة أرحب     
 عاتقي عمى تمقى التي

27 

 لممعمم تتيحو ما فيكفي التعميم مينة عن قيل ميما     
 إجازات من

28 

 29 األيام ىذه في يممعممي التالميذ يحترم قمما     
 30 العمر ناقص المعمم يموت     
 يغريني فال التعميم لمينة المادي الدخل ارتفع ميما     

 بيا ذلك
31 

 32 حياتي طوال عمم طالب أظل أن تتطمب التعميم مينة     
 33 كمعمم عممي ساحب أنني أشعر     
 ال سالمدر  ترقية نظام أن تذكرت كمما باأللم أشعر     

 األخرى بالمين قياسا مجحفا يزال
34 

 يكون ما فغالبا إثارتو السيل من شخصا رأيت إذا     
 معمما

35 

 امر المدارس مديري مع المعممين تعامل ان اشعر     
 وىين سيل

36 

 37 لي المجتمع فسينظر التعميم مينة في ترقيت ميما     



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 أخرى مين في زمالئي من اقل
 أسرتو أفراد عمى السيطرة عمى عممالم يتعود     

 وأصدقائو
38 

 39 معمما يصبح ان يمكن شخص أي     
 أفضل مراكز في التالميذ يصبح أن يضايقني ال     

 مني
40 

 فوق بيا أكمف التي اإلضافية األعباء أن اعتقد ال     
 إزعاجا أو ضيقا لي تسبب سوف كمعمم عممي

41 

 42 الطالب ومشاكل افاتلسخ أتعرض أن يزعجني ال     



 

 

 وصاسة الخعلين العالي والبحث العلوي
 جامعة محمد خيضر_بسكرة

 كمية العمـك اإلنسانية كاإلجتماعية
 قسـ عمـ اإلجتماع

 

 نـــــــححكي بطلــــــــــ

 
 

                                         : الوحكن األسخار ولقب اسن

  : القسن

 : العلويت الذسجت

 : لخخصصا

 بعىش ذيــه:الطالبت

 هاجيسخيش الثالثت السنت

 الخشبيت خواعاج علن:حخصص

  الخعليــن ههنـت نحى الوعلوين الطلبـت احجاهــاث: تـالذساس ىعــهىض

 بقسنطينت ساحزةلأل العليا الوذسست طلبت هن عينت علً هيذانيت دساست

 

  بشاهيويإ طاهش:الذكخىس األسخار إششاف ححج

 
 لدراسةا تساؤالت
 :التالية سئمةاأل عمى اإلجابة الدراسة  ىذه خالؿ مف الباحثة تحاكؿ          

 
 التعليم؟ مهنة نحو بقسنطينة ةالعليا لألساتذ المدرسة طلبة اتجاهات هي ما1-

 الجنس؟ لمتغير تبعا التعميـ مينة نحك الطالب اتجاىػات بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجػد ىؿ-2
 السػف؟ لمتغير تبعا التعميـ مينة نحك الطػالب اتجاىػػات بيف إحصائيا الةد فركؽ تكجػد ىؿ-3



 

 

 العبارة

 العبارة ارتباط مدى العبارة وضوح مدى

 واضحة مالحظات
تير 

 واضحة
 مرتبطة

تير 

 مرتبطة

 المهنة نحو الشخصٌة النظرة المحور االول:

 أعانٌه عما ٌعوضنً التعلٌم مهنة عن بالرضا شعوري

      كمعلم عملً فً صعاب و مشاق من

 أخرى لمهنة التعلٌم مهنة ترك فرصة لً أتٌحت لو

      فورا ذلك لفعلت

 الدروس أمام المجال ٌفتح لم لو التعلٌم مهنة أفضل

      الخصوصٌة

 مهنة اال اخترت أخرى،ما مهنة أختار أن لً قدر لو

      التعلٌم

      عنً رغما التعلٌم مهنة علٌا فرضت

 هنة اخرىم أي عن ،التقل رفٌعة مهنة التعلٌم هنةم
 

     

 لسعادتً مصدرا كمعلم مهنتً ستصبح
      

ً ماتتٌحه للمعلم من  مهما قٌل عن مهنة التعلٌم فٌكف

 اجازات
 

     

 ذلك ٌغرٌنً فال التعلٌم لمهنة المادي الدخل ارتفع مهما

      بها

      اشعر انني ساحب عممي كمعمم

 للمعلم الشخصٌة السمات نحو النظرة:الثانً المحور
 فٌه ٌعتقد مازال...( للمعلم قم) ٌقول الذي الشعر بٌت

      األن لحد الطالب



 

 

 الشعوربنقص من عادة ٌعانً التعلٌم مهنة ٌختار من

      

      تالمٌذه على بسٌطرة نقصه ٌعوض أن المعلم ٌحاول

 غٌرهم من لأق بأنهم أنفسهم المعلمون ماٌحس كثٌرا

      

 األٌام هذه فً معلمٌهم التالمٌذ ٌحترم قلما

      

 العمر ناقص المعلم ٌموت

      

 معلما ٌكون فغالبا إثارته السهل من شخصا رأٌت إذا

      

 أصدقائه و أسرته أفراد على السٌطرة على المعلم ٌتعود

      

 معلما ٌصبح أن ٌمكن شخص أي

      

 المهنة لقدراته الشخصً التقٌٌم:  الثالث المحور

 

      طاقته ٌفوق جهدا التعلٌم مهنة تتطلب

 اإلزعاج من كثٌرا لً سٌسبب التالمٌذ تعلٌم أن أعتقد ال

 تتطلب الذي الصبور النوع من أننً أعتقد

 تتطلب الذي الصبور النوع من أننً أعتقد

 
     

 عاجاإز و ضٌقا لً تسبب التالمٌذ شقاوة أن أعتقد ال

      

 وسط نفسً أجد أن بمجرد كمعلم السعادة تغمرنً

 تالمٌذي
     



 

 

 

 أن فأشعر التعلٌم فً مشكالت من سٌواجهنً مهما

 عندي

 

 علٌها التغلب على القدرة
     

 التً  اإلضافٌة األعمال من بالرغم التعلٌم بمهنة أرحب

      عاتقً على تلقى

 حٌاتً طوال معل طالب أظل أن تتطلب التعلٌم مهنة

      

 الطالب مشاكل و لسخافات أتعرض أن ٌزعجنً ال

      

 سهل أمر المدارس مدٌري مع المعلمٌن تعامل أن أشعر

 وهٌن
     

 عملً فوق بها أكلف التً اإلضافٌة األعباء أن أعتقد ال

 

 إزعاجا أو ضٌقا لً تسبب سوف كمعلم
     

 المهنة مستقبل:  الرابع المحور

 

 التعلٌم بمهنة بالنهوض جاءر ال

      

 فً ٌبدله الذي الجهد بمدى كثٌرا المعلم مستقبل ٌتأثر ال

 مهنته
     

 مستقبل عن شأنا ٌقل ال رأًٌ فً التعلٌم مهنة مستقبل
 األخرى المهن

     

 ٌزال ال المدرس ترقٌة نظام أن تذكرت كلما باأللم أشعر

 المهن لباقً بالنسبة مختلفا

 
     

 منً أفضل مراكز ًالتالمٌذ ف ٌصبح أن ٌضاٌقنًال

      

 المهنة نحو المجتمع نظرة: الخامس المحور



 

 

 

 معلما أصبحت أننً اآلخرون ٌعرف عندما بالفخر أحس

      

 وتقدٌر احترام نظرة للمعلم ٌنظر مجتمعنا أن أعتقد

      

 االحترام بنفس التعلٌم لمهنة ٌنظر ال المجتمع أن أشعر

 األخرى للمهن به ٌنظر الذي قدٌروالت

 
     

 معلما أصبحت أننً أحد عرف ما إذا بالحرج أحس

      

 مهن فً غٌره من أقل أنه على للمعلم المحتمع نظرة

 من مجموعة مع إال ٌتعامل ال أنه إلى ترجع ربما أخرى

 األطفال

     

 أقل لً المجتمع فسٌنظر التعلٌم مهنة فً ترقٌت مهما

 أخرى مهن فً  ًزمالئ من
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 نتائج الدراسة

:أكضحت النتائج أف االتجاىات التي يبدييا طمبة المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة نحك أكال

 دمينة التعميـ)أفراد العينة(عامة في الدرجة الكمية لمقياس االتجاىات نحك مينة التعميـ كما تتحد

 اتجاىات ايجابية كمرتفعة بأداة الدراسة الحالية،ىي

:كشفت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الجنسيف)الذككر ثانيا -

كاإلناث(في اتجاىاتيـ نحك مينة التعميـ عمى الدرجة الكمية لممقياس كعمى البعد الثاني لممقياس 

ديف يبناث،فالطالبات المتعمؽ بالسمات الشخصية لممعمـ كقد جاءت ىذه الفركؽ دالة لصالح اإل

"االتجاه نحك مينة التعميـ ككذلؾ نحك السمات الشخصية  يايجابية أكثر مف الطمبة الذككر ف

 لممعمـ.

:أظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات طمبة المدرسة ثالثا

عا لمدرجة الكمية كالدرجات العميا لألساتذة بقسنطينة نحك مينة التعميـ تعزل لمتغير السف تب

 الجزئية ألبعاد مقياس االتجاىات نحك مينة التعميـ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةـدراسـمخص الـم

 :اتجاىات الطمبة المعممين نحو مينة التعميمعنوان الدراسة

 ""دراسة ميدانية عمى عينة من طمبة المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة

 :ىدل بعكشاسم الباحثة

 :إشكالية الدراسة

مؽ الدراسة الحالية مف مبادئ أساسية ترل في التربية أساس كؿ تطكر،كتقدـ كبناء تنط

حضارم،كترل باف المعمـ ىك المدخؿ األكثر أىمية في العممية التربكية،مما يجعؿ مينة التعميـ 

في صدارة الميف بؿ ىي أـ الميف قاطبة،ككنيا تعنى بعممية بناء اإلنساف كىذه إحدل أىـ 

 .عمميات البناء

نما أيضا بتييئة  فالمدارس العميا لألساتذة ليست معنية باإلعداد التخصصي كحسب،كا 

الطالب المعمـ لمتكيؼ مع مينتو مف خالؿ تزكيده باالتجاىات االيجابية نحك المينة،السيما كاف 



 

 

االتجاىات،رغـ ثباتيا النسبي،إال إف تغييرىا كتعديميا أمر قابؿ لمتحقيؽ،كما أف النجاح 

مي لممعمـ في مينتو مرتبط أساسا باالتجاىات التي يحمميا نحك مينة المستقبؿ،كفي المستقب

 ضكء ىذه المعطيات تتمخص مشكمة البحث في السؤاؿ اآلتي:

 ما نوع اتجاىات طمبة المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة نحو مينة التعميم؟

 

 

 

 أىمية الدراسة

عممية التربكية،كمف أىمية مينة التعميـ في كتنبع أىمية الدراسة مف أىمية المعمـ في ال

بناء اإلنساف عمى نحك عاـ.كمف دكر اإلنساف المعد كالمؤىؿ كعامؿ رئيس في عمميات البناء 

 في مختمؼ جكانبيا.

إلى دكر االتجاىات كأىميتيا في نجاح المعمـ  ركما تكتسب الدراسة أىمية خاصة بالنظ

 ة تدفعو ألفاؽ مف اإلبداع .في مينتو كأدائو لدكره بحب كحماس كرغب

  منيجية الدراسة:

كانطالقا مف طبيعة المكضكع كاليدؼ األساسي منو،كاف المنيج الكصفي ىك المنيج    

األساسي في ىذه الدراسة كالذم يمكف مف خاللو تحقيؽ أىداؼ البحث،كمف ثمة اإلجابة عمى 

لدراسة كتحميميا كتفسيرىا تساؤالت الدراسة كما أنو يعد السبيؿ لكصؼ الظاىرة مكضكع ا



 

 

كتقكيميا لمكصكؿ إلى األىداؼ التي بنيت عمييا.كألنو يأخذ بالمنحى اإلحصائي في كصؼ 

 ادالظكاىر المدركسة،فيمكف مف خاللو الكشؼ عف درجات األفر 

عمى مقياس اإلتجاىات نحك مينة التعميـ،فضال عف إمكانية الكشؼ عف داللة الفركؽ إحصائيا 

راد في استجاباتيـ عمى فقرات المقياس تبعا لجممة مف المتغيرات أىميا الجنس بيف درجات األف

 كالسف

كشكؿ طمبة كطالبات األقساـ النيائية بالمدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة المجتمع 

مف %11(طالب كطالبة أم مانسبتو80األصمي لمبحث حيث اشتممت العينة العشكائية عمى )

(طالب كطالبة.كما اعتمدت الباحثة عمى أداة لجمع 701عددىـ ) مجمكع الطمبة كالذيف يبم 

البيانات كالمتمثمة في استبياف مكجو إلى طمبة المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة)األقساـ 

 النيائية(

 

 

 

 

 

 

 


