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وعالقتها ببعض ورغبتهم فيها اتجاهات طالب )معلم صف( نحو مهنة التدريس 
 المتغيرات )في جامعة الزيتونة األردنية الخاصة(

 

 ملخص البحث:

تهدد هذهددلدذاس  الددمذرسدداذجا اددمذات)مهددمصذ(ددحوذمجاةددلذدددس،ذألندد ذجهألددمذاستدد     ذ  ذ

تفمألددد ذجدد ذا)ةهددم ذ هدد ذاستدد ذجدد تذتنجددمذاسجاةددلذسةجهألددمذ جدد تذر حددد ذسهددمذ ذعددم  ذاالت)ددمدذدندد  ذ

ذتن  ذادضًمذج تذ ضمدذع ذعجة ذاسليذيألاك ذعةاذا ائ .

إل)دددد ادذاس  الددددمذدددددجلذاسنمنتددددم ذالددددتنمألمذتحددددي ذاناددددم ذاالت)مهددددمصذألندددد ذجهألددددمذاستدددد    ذ

 سجامس)ددمذالددت)منمصذعيألددمذاسنندد ذالددت  لذ,  استدديتي اصذاسلاتدددمذ اس م )دددمذعةدداذا تدددم ذاست ددد 

مألم،ذا)  ددصذعةيهددمذتادد دحصذحألددمدذعةدداذم ادذاسجنكجددي ذسةتي دد ذجدد ذددد  همذاسنمنتددم ذالددتجم  ذمالددتن

اسجنتدد ت ذنادد ذذReliabilityسجددمذدددججصذجدد ذا)ةدد  ذتددلذتي دد اذجدد ذتنددمصذذValidity دددحنيتهمذ

تف  دداذالددت)منمصذااللددتنمألم ذالددت  لذاسنمنتددم ذجامجددمذاال تنددمأذاس (دد ذإلتنددمصذا ذألفدد ذاسف ضدددمذ

،ذال تنم ذاسف ضدمذا  ساذ استمألدمذ استمستم ذاجمذOne Sample T – Testاس مجلم ذ ا تنم ذصذم

ذ،.ذIndependent Sample T-Testا تنم ذاسف ضدمذاس انامذاملت  لذاسنمنتم ذا تنم ذصذم

ناددد ذاإل)ددد اداصذاإلنددددمئدمذاسح جدددمذاتحتدددصذألتدددمئخذاسننددد ذا ذاس(دددحوذا تدددم  اذت دددد ذ

كذنمسأللددنمذسة(ددحوذالذاس(مسنددمصذ كمألددصذمجاةددلذدددس،ذنجنددتذر ا تهددلذ عدد ذ أنددمذجددألهل ذا ددم ذلسدد

ذات)مهمتهلذري)محدمذألن ذاست د .

اسجتغيدد اصذاستدد ذااتدد تذاسنمنتددم ذا ذسهددمذاتدد ًاذادد ذا تدددم ذاس(مسددوذسةت ددد ذسددلذدكدد ذسهددمذ

لسكذا ت  ذكت  مذاس اس ي  ذ اسجا لذاساملذاد ذاستمأل ددمذاسامجدم ذ اس)دأل  ذ اس  الدمذسةندد لذعةداذ

ذجؤهمذعةج ذاقط.
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هذاست ب يذتيتي ذري)مح ذعةاذا تدم ذاس(حوذاست د ذادجمذسلذدك ذس ذتديتي ذكم ذسةجش ذ

ذعةاذا تدم ذاس(مسنمص.

اتحتددددصذألتددددمئخذاسنندددد ذا ذات)مهددددمصذاس(ددددحوذألندددد ذجهألددددمذاستدددد    ذكمألددددصذري)محدددددم ذ س دددد ذ

ات)مهدددمتهلذألنددد ذججم لدددمذجهألدددمذاستددد    ذناددد ذاست ددد بذكمألدددصذجات سدددم ذكجدددمذاتحتدددصذاسألتدددمئخذا ذهدددلاذ

ذات لذكم ذتمحتًمذنمسأللنمذس مذاسفق اصذاست ذتشي ذرساذلسك.االت)مدذاسج

اتحتصذألتمئخذاسنند ذاألد ذالذت )د ذعح دمذلاصذ السدمذرنددمئدمذحدي ذات)مهدمصذاس(دحوذألند ذ

جهألددمذاستدد     ذ )ددأل ذاس(مسددو ذر ذاس(ددحوذ اس(مسنددمصذعةدداذجلددت تذ اندد ذجدد ذاالت)ددمدذاإلي)ددمح ذ

صذاستددد ذتتاةدددئذحألتددمئخذاسننددد ذاهجهدددمذضددد    ذ  بذاسنمنتدددم ذحددناتذاست دددددمألندد ذجهألدددمذاستددد    .

االلتج ا ذا ذت )د ذاس(مسوذاسجاةلذجمذ الذيت  وذا ذج ا  ذاست(حيئذال ذاد ذلسدكذتد عدلذسق  اتد ذ

ذاست   لدمذ ت )يه ذاسجهأل ذ.
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Students – Teachers' Attitudes towards Teaching Profession and 

their Relation to Some Variables at Al- Zaytonah Private University 

of Jordan 

 

Abstract  

 

The aim of the study was to investigate the attitudes of student – 

teacher of al-Zaytonah Private University of Jordan towards teaching 

profession and their relations to some variables, and the differences in 

attitudes with regard to gender, parents' affect, G.C.S.E grades and 

counciling at college. The sample of the study consisted of (237) students 

who were registered in class – teacher department in the academic year 

2006 – 2007.  

To manipulate students response to the pre – organized 

questionnaire the researchers used simple linear correlation, one sample t-

test and independent sample t – test.  

The results of the study show that the students had choose the 

specialization by themselves with no outside effect. 

The results show positive attitudes towards the profession with 

regard to total score, and self acceptance.  

No significant relation between the variables, parent's affect, 

gender, G.C.S.E marks, and just getting university certificate and 

attitudes towards teaching profession. There was a significant relation 

between educational guidance it the college and female students' chosen 

the specialty.  

No significance relation between the positive attitudes towards 

teaching profession and practicing teaching after graduation.  

The results showed neutral attitudes towards practicing teaching 

profession after graduation.  
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Results were discussed within the framework of literature, several 

recommendation were made.  
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   مقدمة                                               

 

جدددد ذا تددددد ذاسجهدددد ذ اهجهددددمذاددددد ذاسج)تجدددد  ذ ألهدددددمذتجتددددمذاس دج جدددددمذذجهألددددمذاستددددد    تاتحدددد ذ

 االلتج ا  مذا ذاسندم  ذرلذا ذجهألمذاست    ذه ذاست ذتن كذاسج  لمذ ت)اةهمذت   ذا ذاةكذتقد لذ

ج)تج ذ ت(  ذاسج)تجامص ذ ب   ذهلدذاسجهألمذالذت ) ذهألمكذج ا  ذ الذتحجيل ذ نمستمس ذالذ اا ذسة

شتاذاسج)مالص ذاه ذاسحل  ذاسدمسنمذاست ذذ إلشنمعذنم)مت ذا لملدمذج ذجت ددي ذ  ح ادذ ا

تألحددصذاسشدد)  ذاسدددمسنمذاسجتجدد   ذدق(ددسذجألهددمذاسج)تجدد ذجددمذدشددمدذإلشددنمعذهددلدذاسنم)ددمص.ذرل ذهدد ذ

لاذكمألصذكلسكذي)وذا ذت سيهمذاس  لذ اسنك جدمصذ اسشدا وذاهتجمجد ًمذجهألمذالملدمذ جهجمذسةغمدم ذ ا 

كحيدد ًا ذ ت عمهددمذ تي ددلذحيدد همذ  ااهددمذرسدداذا جددملذالذاساكدد ذجدد ذلسددك ذ الذيتدديتاذلسددكذرالذنمالعتألددمدذ

نمسج  لي ذ اشام هلذ ائجًمذنيألهلذحألم ذا  (م ذ ا )دملذاسجقحةم ذامسجاةلذاسنقدقد  ذهد ذاسجاةدلذاسدليذ

جق جددمصذ شدد  أذذيددؤج ذنيهجدددمذعجةدد ذ اسج ةدد ذسجهألتدد  ذ اسجددتجك ذجدد ذجم تدد ذ استدد ذتتدد اا ذاددد 

، ذ ذ2005است     ذ دجتةكذاس فمداصذ اس فمدمصذاسح جمذسهلدذاسجهألدمذاسجنت جدمذ اسقدجدمذم)دمح ذم

ذ،.ذ22-31

ألألددمذألدد تذا ذاستدد    ذ استاةدددلذجدد ذا دد لذاسجهدد ذاستدد ذاتفددئذعةيهددمذاادد ا ذاسج)تجدد ذستنقيددئذ  ا 

جألدلذم لذعةدد ذاسلدحلذ اإلأللدم ذاه ااهلذ ستاةدلذاحألمئهل ذاجأللذا ذ ةئذهللاذا  تذ ب ذايهمذاسنددم ذ

جمذاتئذداةلذاحألمدد ذ   )ههلذرساذاسندم ذنيشكمسهمذ اس األهمذ تأل عهم ذ س ذسلذت  ذمأللاكذت دددمصذ

عةجدم ذ س  ذتجصذعجةدمذاست    ذ استاةدلذحألج ذاسةغمذ ألج ذاسنش  مذ ت(   همذرساذا ذ دةصذرسد ذ

ذ،.33 ذ 2002مص ذااآل ذماح ذاسدن

تاةدجمصذ وذاسا  ذ اس)حلذآل لذعةد ذاسلحلذ داةجد ذاسنددم ذ اسنكجدم ذذ  حمذاس ةدقمذكمألص

 كمذجمذيتاةئذنم لجمدذاست ذيتامجمذجاهمذسق س ذتادمساذو عةدلذم لذا لدجمدذكةهدمذتدلذع ضدهلذعةداذ
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مذاقملذاألحئ أل ذنيلجمدذهؤالدذر ذكألتلذدم  ي  ذ مس اذلننمألكذالذعةلذسألمذرالذجمذعةجتألمذرألدكذكاسجحئ

ذ،.ذ32-ذ31اسنكدلو ذماسنق  ذذاألصذاساةدل

محأل ذم لذعةيهجددمذاسلددحلذ ألهجدمذسددلذدك ألدمذداةجددم ذشدديئًمذند الدتج صذاستاةدجددمصذاإلسهددمذنتدداذ

ج ذ ح  ذاسندم  ذاةجمذ تمذ محيدمذا دمدذهمحيدمذا لدمذهللاذأ اندًمذينند ذاد ذا  تذسي  د ذكيدسذيد ا يذ

 ا يذلدد د ذا دد ذايدددن ذجدد ذاع)دد صذا ذا دد  ذجتددمذهددلاذاسغدد اوذادديذالدد د ذا ددد  ذو ددملذدددمذ  ةتدد

ذ،.310اسألم جي وذمل   ذاسجمئ   ذ

لاذكمألصذسهلدذاسجهألمذاسش  فمذاست ذلم ذعةاذأله)همذ عجمذحهدمذا ألحددمدذ اس لدمذنمستتدمن ،ذ  ا 

ج ذاهجدمذنمسغمذا ذتق لذاسج)تجامصذ   يهم ذاةد ذان تذج ذا ذأل عمهمذ ألنماظذعةيهدمذحدمذ ألد علذ

تقدد جهلذ ألتادد هذعةدداذالددنموذعدد  اهلذعألهددمذ ألنددم لذنددمذذاسقددمئجي ذعةيهددم ذ ألقددسذعةدداذجددمذدادد  ذ

جشددم ةهلذكدد ذتلددي ذاساجةدددمذاست ب دددمذ اددئذجددمذأل  دد ذسهددم ذ تنقددئذاهدد ااهمذاساةدددم ذ  د دددًمذرلاذجددمذ

ع األمذاألألمذألا لذعةاذاسجاةجي ذا ذج انمذاستاةدلذاسج تةفمذستنقيئذهلدذا ه اهذش  (مذا ذدك أل اذ

ذ اأحي ذايهمذ سدل اذ اأحي ذعألهم.ذ

    ذاس أنمذا ذاست    ذ االلتج ا  مذا  ي  ذاد ذهدلدذاس أندمذادل ذاسجهألدمذت د  ذجا ضدمذ

  (ددم ذكحيدد   ذ س دد ذا  (دد ذجدد ذلسددكذاالذتألتندد ذ  ا اصذاستاةدددلذادد ذنح ألددمذاسا بدددمذرسدداذا لددنموذ

استددد ذتدددؤ يذرسددداذعددد  هذاسجاةجدددي ذا ذاس(دددحوذاسجتددد  بي ذاددد ذكةددددمصذاست بددددمذعددد ذجهألدددمذاستددد    ذ

ذ.التفنمسهمهلدذا لنموذ حمذذ تامسخ

ذ   ذاشم صذا ننم ذاسا ي  ذرساذكت  ذهلدذا لنموذ تأل عهم ذأللك ذجألهمذجمذية :ذ

ذ،.1992 ذع صذ )حلذ1995مألدمذناسضغ (مصذاست   لدمذ اسجهألدمذماس( -1

ألظدد  ذاسج)تجدد ذاسقمددد  ذرسدداذاسجاةددلذ جهألددمذاستاةدددلذ هددلاذيت تددوذعةددد ذألظدد  ذاسجاةددلذاسلددةحدمذ -2

  ألظ  ذا سدمدذا ج  ذاسلةحدمذادضًم.رساذألفل  ذ
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 ت اض ذج توذاسجاةلذاسشه يذ دملًمذرساذاسجه ذا   ت. -3

 ع لذاستام  ذحي ذاإل ا اصذاست ب دمذ اسج  لدمذ اسجاةجي ذا ذاسج ا  .ذ -4

لدددد(  ذاسددد  تي ذعةددداذاساجدددمذاست بددد يذ استددد    ذاددد ذج ا لدددألمذاستقةي ددددمذ مددددم ذجدددمذيددد ا ذ -5

 .اسجاةجي ذرساذاسجةمذج ذاسجهألم

ع لذ ض حذاس ؤدمذن لذ لمئمذ (د  ذتنقيدئذا هد اهذاست ب ددمذاساةددمذ  د ددًمذرلاذجدمذ -2

 .Stones, E. and Morris, Sا دلألمذنادي ذاالعتندم ذاالألف)دم ذاسجا اد ذاسجتلدم عذم

1978, p. 15.، 

رنلم ذناتذاسجاةجي ذنمإل  ادذا ذج ا سمذاسجهألمذ األ ذالذجألم ذج ذااللتج ا ذايهدمذجد ذ -2

 )مصذا ل  ذ...ذاسخ.ا)مذتةحدمذنم

عدد لذاس ضددمذعدد ذاسددألف ذ عدد لذاإلنلددم ذنمسلددام  ذادد ذاسج)تجدد ذنلددحوذهددلدذاسضددغ (مصذ -3

 مذ اال)تجمعدم.داسألفلدمذ اس ظدفدمذ اسجهأل

يذتقددد لذاسلددد ذاددد ذكتيددد ذجددد ذاسندددمالصذجددد ذاسنقدددمدذاددد ذ ا ددددمذ انددد  ذجددد ذ  اددددمذاسجهألدددم ذا -9

 االلتج ا ذا ذت    ذج نةمذ ان  ذسلأل اصذ(  ةم.

 اصذاستدد ذي ا)ههددمذاسجاةجدد  ذجدد ذاإل ا اصذاست ب دددمذ استاةدجدددمذ اآلنددمدذ  د دددًمذاالألتقددم -10

رلاذكم ذا ادذاستحجيلذضادفًمذامستق ي ذمر ذ ) ،ذي تنطذنمسألتمئخذاس  جدمذاست ذتدد  ذجد ذ

 اسج  لم.ذ

ا عنمدذا ل  مذنمسأللنمذسةجاةجمصذتن لذ   ذالتج ا ه ذا ذجهألمذاستد    ذ  د ددًمذ -11

   م  ذع  ذاا ا ذا ل  .نا ذاس ال  ذ ذ
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ع لذالتداموذناتذاسجاةجي ذ ناتذاسجاةجمصذاهجددمذاستد    ذنمسأللدنمذسةفد  ذ نمسأللدنمذ -12

سةج)تجدد  ذا  سدداذنمعتنددم ذاستدد    ذعةجددًمذ األددًم ذ استمألدددمذنمعتنددم دذ اادد ًاذجهجددًمذجدد ذ  اادد ذ

 اإلألتمبذاال)تجمع .ذ

مس)تهدمذح ضد ذاس (دطذاسح جدمذ  ذتحد  ذ) ه  دمذرالذاألد ذدجكد ذجاذجل أمصاللاذكمألصذتةكذ

ولكن يبددو ان  س مذجح  ذج ذهلدذاسجح  اصذ س مذلحوذج ذهلدذا لنموذإلي)م ذاساحبذاسألدم) 

 هذه المسوغات اثرت على النشىء الجديد تاثيرا سلبيا نحو مهنة التدريس 

 مشكلة البحث

است بددمذالنظذاسنمنتم ذج ذ حلذت )د ذالئةمذجنمشد  ذرسداذ(دحوذجاةدلذاسددسذاد ذ لدلذ 

ألمتددًم،ذ استددمن ذس ةدددمذاآل اوذح)مجاددمذاس  ت ألددمذا   ألدددم ذر ذأللددنمذكحيدد  ذجدد ذهددؤالدذاس(ددحوذملكدد  ًاذ ا 

عح صذع ذع لذ أحتهمذنمست    ذنا ذاست  ب ذ كمألصذأللدنمذاس(دحوذأيد ذاسد اأحي ذنججم لدمذجهألدمذ

نمست     ذ سجمذذاال ادذع ذ أنمذأللنمذكحي  ذجأله ذذ ذحمذعكلصذاست    ذاعةاذج ذأللنمذاس(مسنمص

م)ندددم هلذعةددداذلددئمذأيددد ذاسددد اأحي ذعددد ذالددنموذعددد لذ أحدددتهلذنمستددد    ذناددد ذاست دد بذتاةدددمذهدددؤالدذن

ضداسذجاد التهلذاد ذاستمأل ددمذاسامجدمذتدم   ذ ب أندمذاس اسد ي ذتدم  ذا د ت ذ اس أندمذاست د ذنلدحوذ

سنمنتدم ذتم  ذتمستم ذ هكدلاذجدمذ اد ذانمتذشكمذج ذاالشكملذانلوذسند لذعةاذجؤهمذعةج ذااذا

رسدداذر)دد ادذهددلاذاسنندد ذسةتادد هذعدد ذ دد وذعةدداذالددنموذعدد لذ أنددمذأللددنمذجدد ذاس(ددحوذ اس(مسنددمصذ

سددلاذاددم ذجشدددكةمذ.ذجدد ذ ددحلذألتددمئخذاسنندد ذألندد ذجهألددمذاستدد    ذنشددكمذعدددملت)مهددمتهلذنمستدد    ذ ا

ذاسنن ذتتحة  ذا ذااللئةمذاستمسدم:

ذهمذية)يذاس(مسوذرساذت د ذمجاةلذدس،ذنجنتذر ا ت ؟ ،1

 س(مسوذنمست    ذا ذاسج نةمذا لملدمذنا ذاست  ب؟همذي أوذا ،2
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 جمذج تذتيتي ذكمذج ذاسجتغي اصذاستمسدمذعةاذت د ذاس(مسو: ،3

 اس)أل ذ -ا

 اس اس ي ذ -و

 اسجا لذا ذاستمأل دمذاسامجمذ -ب

 ا د  مدذ اسجام هذ - 

ذج ذ حلذهلدذا لئةمذدفت تذاسنمنتم :

لسكذ ددصذاسفق اصذا ذاس(مسوذية)يذرساذاست د ذاساةج ذنجنتذر ا  ذ  أنمذجأل ذ س .1

اس مجلم ذ اسلم لمذ استملامذج ذااللتنمألمذسةتنقئذجد ذددنمذاسف ت.ماألظد ذاسجةندئذاد ذ

ذألهمدمذاسنن ،

 ذ12 ذ11 ذ10سدد تذاس(مسددوذات)مهددمصذري)محدددمذألندد ذجهألددمذاستدد    ذ  ددددصذاسفقدد اصذم .2

،ذ33 ذ32 ذ32 ذ35 ذ32 ذ31 ذ29 ذ23 ذ22 ذ22 ذ25 ذ24 ذ12 ذ12 ذ15 ذ13

ألةةتي دد ذجددد ذدددنمذاسفددد ت ذ دحنددظذا ذا لدددئةمذاستدد ذتتاةدددئذندددمسف تذماألظدد ذاسجةندددئذ،ذ

 انتةصذ)مذعألمد ذااللتنمألمذ أل ذسوذاسنن .

 ذ19 ذ13 ذ14سدد تذاس(مسددوذ أنددمذكحيدد  ذادد ذاستدد    ذنادد ذاست دد بذ  ددددصذاسفقدد اصذم .3

 ،ذمذاألظ ذاسجةنئذ،ذسةتي  ذج ذدنمذاسف ت.30 ذ23 ذ21 ذ20

مهدمصذ(دحوذمجاةددلذددس،ذألند ذجهألدمذاستدد    ذت )د ذاد   ذلاصذ السدمذرندددمئدمذاد ذات) .4

 نلحوذا تحهذاس)أل .

 ت تةسذات)مهمصذ(حوذمجاةلذدس،ذنم تحهذاس  )مصذا ذاستيت . .5

ذ

 / كلية اآلداب واالنسانية يةوالتربالعلوم قسم 
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كةدددمذاآل اوذادد ذ)مجاددمذاس  ت ألددمذا   ألدددمذاس فمدددمصذاسح جددمذست ددد ذجاةددلذنقلددلذاسندد  ذ

ذسجنم  ذا لملدمذسة  المذ ائذهلدذاس فمدمصذ ه :ذاسدس ذ نمستمس ذن  ذا

ذدظه ذاهجًمذسجنم ئذتاةلذاس(ةنمذ دلت  جهمذا ذت (د( ذ ت   ل ذس(ةحت . .1

 يح يذاهجًمذسةألج ذ جنم ئ ذ جظمه دذ ت(حدقمت ذاسدفدم.ذ .2

 يح يذاهجًمذس(حدامذاسلكمدذ ألظ  مت ذ  دمل ذ ت   ا ذ ت(حدقمت ذا ذاساجةدمذاست ب دمذ .3

ةاذتجتيمذاسج ا ذاست ذلي  لهمذا ذاشكملذ دداذج تةفمذتلهمذعةداذاس(ةندمذدظه ذ    ذع .4

 تاةلذهلدذاسج ا .

دظهدد ذجهددم  ذادد ذتدددجدلذ (ددطذت   لدددمذجتجملددكمذادد ذضدد دذاسألتم)ددمصذاستاةدجدددم ذ  اددئذ .5

 اسجنمن ذاست ذلي  لهم.

دظهددد ذجا ادددمذنمسجددددم  ذاستاةدجددددمذاسجتمندددمذ  ددد   ذعةددداذالدددت  اجهمذاددد ذتددددجدلذ ((ددد ذ .2

 دم.است   ل

دظه ذاهجًمذاللت اتي)دمصذاست    ذاسج تةفم ذ   تم ذاسجحئلذجألهدم ذ   ظفهدمذنفمعةددمذ ادئذ .2

 اسنم)مصذا لملدمذاسجتأل عمذسة(ةنم.ذ

 دظه ذ    ذعةاذتدجدلذألشم(مصذتاةجدمذتفمعةدمذتنف ذاس(ةنمذعةاذاستاةلذ تش كهلذاد . .3

 لذا ذاسألقمشذاسدف .ددجلذحيئمصذتاةجدمذدفدمذتتللذحتام  ذاس(ةنم ذ تا  ذجشم كته .9

 يتامجمذحأل)محذج ذاسلة كذاسجشكمذسة(ةنم.ذ .10

 يح يذاهتجمجًمذنمسف   ذاسف  دمذ بتألجدمذتفكي ذاس(ةنمذا ذت   ل . .11

دظهدددد ذاهجددددًمذاللددددت اتي)دمصذ الددددمسيوذتقيدددددلذكددددمذجدددد :ذتاةددددلذاس(ةنددددمذ ( ائددددئذاستدددد    ذ .12

  دلت  جهمذنفمعةدم.

 ت    ذ تقيدلذتاةلذاس(ةنم.دظه ذاهجًمذسةاح مصذحي ذاسألتم)مصذاستاةجدمذ اس .13
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)دددد اداصذتقيدددددلذتاةددددلذاس(ةنددددمذادددد ذضدددد دذ .14 دظهدددد ذجهددددم  ذادددد ذا تدددددم ذا ذتدددددجدلذا  اصذ ا 

 اسألتم)مصذاستاةجدمذاسجقد   .

 دظه ذجهم  ذا ذتقيدلذ تل)يمذا ادذاس(ةنمذنشكمذجألتظل. .15

 دنةمذا ادذاس(ةنمذ دق لذاستغلدمذاس ا)امذسهلذع ذا ائهلذا  م دج ذ تق جهلذاد . .12

ت   ل ذا ذض دذألتمئخذتقيدلذتاةدلذاس(ةندمذ تقد جهلذادد  ذ   ظدسذجدمذيت ددمذرسدد ذدنةمذ .12

 ا ذحألمدذاس (مذاست   لدمذاسجلتقحةدم.

دظهددددددد ذاهجدددددددًمذسةجادددددددم هذ اسجفدددددددمهدلذ ا اكدددددددم ذ اسجهدددددددم اصذا لملددددددددمذاسجتضدددددددجألمذاددددددد ذ .13

 اسج ض عمصذاس ئدلدمذسةت د .

 ألهم.دظه ذاهجًمذسةاح مصذحي ذاسج ا ذاست ذلي  لهم ذ   بطذحي .19

 يح يذجا امذنجدم  ذاسجا امذا لملدمذنمسج ا ذاست ذلي  لهم. .20

 يح يذاهجًمذسةجألهمبذ الل ذ عجةدمصذتدجدج ذ تألفيلدذ تق دج .ذ .21

ذاجمذاسجنم  ذا لملدمذا ذت د ذجاةلذدسذاه ذكجمذية :ذ

ذ%40ذذذذاهلذجنت تذاسج ا ذاس  الدمذسة (مذذاألول:

ذ%14ذذذذذذاساة لذ اس  مضدمصذذ-

ذ%10ذذذذذذذاسا بدمذاسةغمذذ-

ذ%2ذذذذذذاس  المصذاال)تجمعدمذذ-

ذ%10ذذذذذذاست بدمذاإللحجدمذذ-

ذ%25ذذذذذذاست (دطذ است    ذالثاني: 

 %12ذذذذذذذذالمسيوذاست    ذ -

ذ%13ذذذتدجدلذاست    ذماه اهذاس لمئم ذا ألش(م ذا تدم ذاسجنت ت، -
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ذ%5ذذذذذذذتقيدلذاس(ةنمذالثالث: 

 %5ذذذذذذذذحألمدذا تنم اصذ -

 %5ذذذذذذذذتنةيمذاسألتمئخذ -

 %5ذذذذذذذذت ظيسذاسألتمئخذ -

ذ%20ذذذذذر ا  ذاسدسذ اسجا امذاسجهألدمذالرابع: 

 %5ذذذذذذذذتألظدلذاسحيئمذاسدفدمذ -

 %5ذذذذذذذضنطذاسلة كذاسدف ذ -

 %5ذذذذذذذجنم ئذاستاةلذ ألظ  مت ذ -

 %5ذذذذذذذجظمه ذاسألج ذ ألظ  مت ذ -

 

 

  Previous Studiesالدراسات السابقة  

النظذاسنمنتم ذا ذناتذألتمئخذا نندم ذ اس  الدمصذاد ذا    ذاتحتدصذا ذأللدنمذكحيد  ذجد ذ

اسجاةجددي ذ اسجاةجددمصذتلددتألكسذعدد ذجهألددمذاستدد    ذعمجددًمذنادد ذم دد ذ الذلدددجمذاسددلك  ذ افدد ذ  الددمذ

رندمئدمذس  ا  ذاست بدمذ استاةددلذا   ألددمذعكلدصذا   دملذألفد  ًاذسةدلك  ذعد ذجهألدمذاستد    ذ الذلددجمذ

    ذاست ددددددمصذاساةجدددددم ذ اشددددم صذاس  الددددمذرسدددداذاأل فددددمتذأللددددنمذالددددتألكمهذاسجاةجددددمصذعدددد ذتدددد

،ذamjadmaktooblog.comمذ%32ادجمذ فد صذأللدنمذالدتألكمهذاسدلك  ذرسداذذ%9است    ذرساذ

ع يدد ذجدد ذا ننددم ذاستدد ذا)  ددصذندد لذات)مهددمصذذججددمذدادد  ذاهجدددمذهددلدذاس  الددمذ.ذكجددمذا ذهألددمك

االت)مهددمصذألندد ذجددم  ذذمصذاستدداذتألم سددصاس  الدد الذلدددجمذاستدد    ذذاسجاةجددي ذ اسجاةجددمصذألندد ذجهألددم
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مت)مهدددمصذاسجاةجدددي ذألنددد ذالدددت  الذاالألت ألدددص ذ ات)مهدددمتهلذألنددد ذجدددم  ذاسقددد اد ذا ذاساةددد لذا ذك انددد  ذ

ذاسنمل وذ...ذاسخ.ذ

ننتددًمذذ،2005م ذاقدد ذا)دد صذلددألمدذاحدد ذ  ددمنج ضدد عذاس  الددمذتاةددئذ جدد ذاس  الددمصذاستدد ذت

ندددمذح ألدددمجخذاستيهيدددمذاست بددد يذنمس)مجادددمذاإللدددحجدمذنغددد  ذألنددد ذجهألدددمذاستاةددددل ذناألددد ا ذوات)مهدددمصذ(ة

 عح تهمذنكفمدمذاست   وذاسجي األ و ذ ه اصذهدلدذاس  الدمذرسداذاستاد هذعةداذات)مهدمصذ(ةندمذح ألدمجخذ

استيهيدمذاست بد يذنمس)مجادمذاإللدحجدمذاد ذأد  ذألند ذجهألدمذاستد     ذ جد تذكفمددمذا عد ا ذ استد   وذ

 عح ددمذات)مهددمصذاس(ةنددمذنكفمدددمذا عدد ا ذ استدد   و.ذ تحددي ذجدد ذألتددمئخذاسنندد ذري)محدددمذادد ذاسح ألددمجخذ

ذات)مهمصذاس(ةنمذ لةحدمذاس)مألوذاسجم يذسةجهألمذ اساح مذحي ذاالت)مهمصذ اس فمدمذكمألصذجت ل(م.

ألند ذننتدًمذناألد ا ذوات)مهدمصذاسجاةجدي ذذ،2000ماسندم   ذ ا ذاسلدم ذألفلد ذا)د تذاسشد عم ذ

  سمذ ( ذ ج تذتيت همذحدناتذاسا اجدمذاس دج أ ااددموذ هد اصذاس  الدمذرسداذاستاد هذجهألمذاست    ذح

عةدداذات)مهددمصذاسجاةجددي ذ اسجاةجددمصذاستددمناي ذسدد  ا  ذاست بدددمذ استاةدددلذاساددمس ذح  سددمذ (دد ذألندد ذجهألددمذ

است     ذ   بذاسنمنتم ذحألتمئخذاهجهمذاأل فمتذجلت تذاست  ادمصذاال)تجمعددمذ است ب ددمذالت)مهدمصذ

جي ذ اسجاةجمصذألن ذجهألمذاست    ذ ات)مهمصذاسجاةجمصذكمألصذااضمذج ذ جحئهد ذاسجاةجدي  ذاسجاة

ذ جحئهلذا  مذ  ًح..ج ذكجمذا ذات)مهمصذاسجاةجي ذا عةاذ  ًحذااضمذري)منًمذ

ناألدد ا ذه)  ددم،ذ1421م جدد ذا ننددم ذاستدد ذتدددوذادد ذاالت)ددمدذألفلدد ذنندد ذا)دد ادذاس شددي ذ

ألن ذجهألمذاست    ذ عح تهمذحناتذاسجتغي اصذا ذاسججة مذاسا بدمذوات)مهمصذ(حوذكةدمصذاست بدمذ

اسلا  دموذ ه اصذهدلدذاس  الدمذاستاد هذعةداذات)مهدمصذ(دحوذكةددمصذاست بددمذ عح تهدمذندمسجتغي اصذ

ذاستمسدم:ذ

ذت د ذاس(مسوذا ذاستمأل دمذ كةدمذاسجاةجي ذ -و

 جلت تذاس(مسوذاستندية ذا ذاسامجي ذا  لذ استمأل ذ -ب
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 ي   ذايهمذاس(مسواس ةدمذاست ذ - 

ذ   بذاسنمن ذنمسألتمئخذاستمسدم:ذ

ذات)مهمصذاس(حوذنشكمذعملذكمألصذري)محدمذألن ذجهألمذاست    . -1

ات)مهمصذ(حوذاسلألمذاس انامذكمألصذا ت ذري)محدمذجد ذ(دحوذاسلدألمذا  سداذتنادًمذس حد اتهلذ -2

 استاةدجدمذألن ذاسجهألم.

ت ذج ذاست د ذا ذاستمأل ددمذاست د ذا ذاس ةدمذكمألصذس ذ الالصذرندمئدمذري)محدمذا  -3

 اسامجم.

جدددد ذ)مجاددددمذ،ذذGultekin 2006م عةدددداذاسجلددددت تذاساددددمسج ذا)دددد تذجنجدددد ذ)ددددمسيتدك 

ا ألمضدد لذننتددًمذتألددم لذاددد ذات)مهددمصذاس(ددحوذاسجاةجددي ذادد ذاس)مجاددمذألندد ذجهألددمذاستدد     ذ    ذ

هيدددمذاست بددد يذاستيهيدددمذاست بددد يذعةددداذاستألدددما ذاسجهألددد ذحيدددألهل ذاكمألدددصذاسألتدددمئخذري)محددددمذ عح دددمذاستي

ذنمستألما ذاسجهأل ذري)محدمذادضًم.

 ا ذ لطذألي)ي  مذا) تذا لد أل يذننتدًمذكدم ذيهد هذادد ذاستاد هذعةداذات)مهدمصذاس(دحوذ

اسجاةجي ذألن ذجهألمذاستاةدلذاد ذاسج نةدمذاالحت ائددمذا )د ذا ذهدؤالدذسدد ذسهدلذ الدذ الذاألتجدمدذسةجهألدمذ

لت ت ذ ألظ  ذاسج)تج ذسهلذسدلصذكجمذد(جن  ذنا ذاست  بذ  ذاسج تنمصذا ذاعتقم هلذا مذج ذاسج

رسد ذا ذاسجلتقحم.ذ هلدذاس  المذتا  ذجدمذلهدوذرسدد ذكدمذجد ذملدمأل   ذ   ات ألد ،ذنيد ذا د اذعةداذ

ذا ذاسج توذاس)ي ذي ةئذ  حذاالعت ا ذنمسجهألمذعأل ذاسجاةجي ذناك ذاسلي ذيتقمض  ذج تنًمذا م.

تادد هذعةدداذات)مهددمصذاسجاةجددي ذألندد ذيهدد هذاسنمنتددم ذجدد ذج ا)اتهجددمذاالننددم ذاسلددمنقمذاس

جهألددمذاستدد    ذدشددكمذعددملذ اسظدد  هذاستدد ذتندددطذنددمسجاةجي ذ استدد ذتلددمهلذاي)منددمذالذلددةنمذادد ذ ادد ذ

ذ.  نهلذاسجاأل دمذا ذت ااهلذسحلتألكمهذع ذهلدذاسجهألمذاالأللمألدمذااللملدمذ

ذ
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ذذاالت)مهمصذألن ذجهألمذاست    

ألن ذهلدذاسجهألمذري)منًمذالذلةنًمذ ادئذالدئةمذذاساة لذاست ب دمألاأل ذحهمذالت)منمصذ(مسوذ للذ

ذجن   ذا ذااللتجم  ذاست ذاع صذسهلاذاسغ ت.

   ذاشتئذهلاذاستا  سذجد ذع يد ذجد ذاستا  فدمصذاإل) ائددمذسجفهد لذاالت)دمد ذاقد ذع اد ذكدمذ

،ذنيأل ذجيمذألفل ذداح ذع ذتقيدلذسج ض عذجادي ذ1 ذ ذ1993 ذEagley and Chaikenج ذم

استفضدددديمذا ذعدددد لذاستفضدددديم ذ دشددددي ذاستقيدددددلذرسدددداذااللددددت)منمصذاستفضدددديةدمذذح  )ددددمذا ذنددددي  تذجدددد 

اسجا ادددددددمذ اس ) األدددددددمذ اسلددددددة كدمذلدددددد ادذكمألددددددصذددددددد  نمذالذضددددددجألدم ذاجددددددمذ ددددددمج  ذاسجاة جددددددمصذ

 ا ةدددد ذألندددد ذاجدددد ذجددددم ذاجددددمذذذانلددددم ،ذادادددد هذاالت)ددددمدذنيألدددد ذDictionary Informationم

حألمدذا تذيتضج ذندوذا ذذأل هذاالت)مدذني،ذا ذاالألت ألصذادا ذPsychological Dictionaryم

ك دذشد دذجدم ذ االت)دمدذرجدمذا ذدكد  ذلدةنًمذا ذري)مندًمذا ذجنميد ًاذت)دمدذشد دذ دم ) ذكمالت)دمدذألند ذ

ذا ش م  ذاسلة ك ذا ن ا  ذاساجمذ..ذاسخ.

 ا ذ مج  ذا لف    ذأل)د ذا ذاالت)دمدذهد ذاس(  فدمذاستد ذتفكد ذحهدمذ تشدا ذحهدمذ تتدد هذ

نددي ا ذاسنندد ذ دددم ذالددت)منمصذاس(ددحوذألندد ذاسنددمنتي ذا ا اذذًمذ عقمئدد دًمذ بهددلاذاددل نج )حهددمذا)تجمعددد

جهألددمذاستدد    ذ اس(  قددمذاستدد ذدفكدد   ذحهددمذ استدد ذ ااددتهلذرسدداذجتددمذهددلدذااللددت)منمصذاإلي)محدددمذا ذ

ذ،.ذOxford Word Power 1999اسلةحدمذم

اللددت اللذعةددد ذجددد ذألحنددظذجدد ذاستا  فددمصذاسلددمنقمذا ذجفهدد لذاالت)ددمدذاات اضدد ذ دجكدد ذا

 حلذاسجظمه ذاسلة كدمذاسج تن(مذن ذادا اد ذحي  د ذنيألد ذدجكد ذجا ادمذاالت)دمدذجد ذ دحلذاسد بطذا ذ



 12 

 Burusاس اتذاسد  ني ذسج  سذجاي  ذ  ؤكد ذعةداذا ذاالت)دمدذدي دلذددفمذاس دج جدمذاسأللدحدمذم

1980, p. 20.،ذ

ذ

ذألظ  مصذاالت)مهمصذ

ع يددد ذجددد ذاسألظ  دددمصذاستددد ذتتاةدددئذنمت)مهدددمصذذاعتجددد ذاسنمنتدددم ذاددد ذحألدددمدذا ا ذاسننددد ذعةدددا

،ذاستد ذGee 2004, pp. 116-132اسجاةجي ذألن ذاسجهألمذ حمذججم لدمذاستد     ذا  سداذألظ  دمذم

ذتددد بطذاالت)مهدددمصذنمإلدجدددم ذاساجيدددئذنمسجهألدددمذ ألظددد  ذاسج)تجددد ذرسيهدددمذجددد ذجألظددد  ذاسجا ادددمذنينام هدددم

،ذا ذاسجتاةجددي ذيتدديت   ذ)دد ًاذGee،ذ داألدد ذحهددمذمSocicognitive Perspectiveمذاال)تجمعدددم

نمسحيئدمذاسجند(دمذحهدلذ نج)دتجاهلذاسددليذدددناذعةديهلذاد ذكتيدد ذجد ذا نددم ذات)مهمتد ذاست ا جدددمذالذ

ات)مهددمصذاسجتاةجددي  ذ هددلاذنندد ذلاتدد ذالذيددؤت ذادد ذشدد  ذنايألدد ذا ذج)ج عددمذاشدد م ذ ةيةددمذحددمذ

 ذنقدقيددددي ذتددددؤت ذهددددلدذنتدددداذرلاذكددددمأل اذج  لددددي يأللددددنوذعةدددداذائددددمذجتددددمذائددددمذاسجاةجددددي ذ  جحئهددددلذ

ذاالت)مهمصذاال)تجمعدمذري)منًمذا ذلةنًمذعةاذاستحجيل.

،ذا ذاس حدد اصذاستددد ذدجدد ذحهدددمذاسفدد  ذجددد ذاسضدد   يذا ذت(نددد ذااكددم دذنشددد دذGee داتحدد ذم

ج مسسذعجمذه ذجأل(ن ذا ذالهم ذاسج)تجد ذ نمستدمس ذتددن ذسد ذ ؤددمذنقدقددمذألند ذا شددمدذالدجمهمذ

، ذسدلسكذأل)د ذا ذGee, 2004, p. 118مذValue – Ladenندمألدًمذندمسقدلذاستقيةدمذا ذاساظدجدمذا

تقيددلذاسجهألدمذا تدد ذ ذاسجاةجدي ذاسدلي ذسهدلذ حد اصذ الدامذاد ذنقدمذاستاةددلذدلدت(دا  ذتقيددلذاآل د   ذ

ذج ذأي هل.

،ذ استد ذتد بطذاالت)مهدمصذنجدمذالدجمدذVygotsky 1998 اسألظ  مذاستمألدمذاستد ذاندمأذحهدمذم

،ذنقدج ذ عم ات ذ تقمسيد د.ذ كدحذاسألظد  تي ذسهدمذعح دمذSocial Constructiveاسحألمدذاال)تجمع ذم

ذجنمش  ذنمسجاتق اصذاست ذدنجةهمذاسف  ذماسجاةلذعةاذلحيمذاسجتمل،ذ االت)مهمصذألن ذا شدمد.
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،ذاا ادصذجاتقد اصذاسجاةجدي ذRichardson, 1994, pp. 90 – 108مذ  تشم  لد  ذاجدمذ

هددد ذتفضدددمذ  الدددمذهدددلدذاسجاتقددد اصذ حدددمذججم لدددمذاسجهألدددمذ ات)مهدددمتهلذنيألهدددمذتددد ا لذاس حددد اص ذسدددلسكذا

ذ نا همذك ذت تذات ذاساجمذا ذهلدذاالت)مهمصذلةنًمذالذري)منًم.

،ذاالت)مهمصذألند ذجهألدمذاستد    ذجد ذاسجاةجدي ذاسدلي ذلدحئذا ذLortie, D. 1975 ع اذم

هألدمذا ذنتداذ  ل اذاس(حوذاسلي ذيلهح  ذرساذجامه ذاسجاةجي ذا ذاس ةددمصذجد ذا)دمذاالستندم ذنمسج

ذاسجاةجي ذاسنمسيي ذنجاألاذا ذاسجاةلذيؤت ذري)منًمذا ذلةنًمذا ذا تلموذاالت)مهمصذألن ذاسجهألم.

،ذ است ذ(Belcastro and Gold1983  ج ذاسألظ  مصذاست ذاعتج ذعةيهمذاسنمنتم ذألظ  م

معدد ذححيئددمذيؤكد اذايهددمذ )د  ذعح ددمذحددي ذا دتحلذاساح ددمذحدي ذاسجاةددلذ بيئتدد ذاسجهألددمذألتي)ددمذعد لذا تأل

،ذعح دمذGross and Billingstey, 1994ذ()د   ذ بةأل)لدت ذاساجدم ذكدلسكذا ضد ذكدمذجد 

ذاس ضاذع ذاساجمذ  د دًمذجهألمذاست    ذنمإل ح ذسةجهألمذ االست الذحهم.

جددد ذ دددحلذهدددلدذاسألظ  دددمصذحألددداذاسنمنتدددم ذاددد  تذننتهجدددمذكجدددمذالدددتامألمذحهدددمذاددد ذحألدددمدذا ا ذ

 حددمذ جلددمذجنكجددي ذجدد ذ)مجاددمصذج تةفددمذادد ذا    ذ لسددكذاسنندد ذمااللددتنمألم،ذاستدد ذنكجددصذجدد ذ

ذتلذ  عصذعةاذ(حوذعيألمذاسنن .ذvalidityااللتنمألمذذد  سقدم ذ

جدددد ذ ددددحلذجحنظددددمذاسنددددمنتي ذاللددددت)منمصذاس(ددددحوذندددد لذم ائهددددلذألندددد ذجهألددددمذاستدددد    ذ

ألمذتاكد ذدمغذاسنمنتم ذالتنمذ  ا(حعهجمذعةاذاسألظ  مصذاست ب دمذاست ذتفل ذهلدذاآل ادذ ا اكم 

)مذ )همصذاسألظ ذن لذجمذدجك ذا ذيؤت ذعةداذات)مهدمصذاس(دحوذلدةنًمذا ذري)مندًمذنيد ذ  يذاد ذ

ذددمأمذااللتنمألمذاسنا ذاسلدك س ) ذاسف  يذ اال)تجمع :ذ

 عينة البحث  

اختار الباحثان العينة الكاملة ألربع شعب )معلم صف( يدرسونها كي يكون التمثيل كامالً 

ن العسااواةية  ااي ااختيااار بساابب بعاا  المااعوبا  و اادر الد ااة )ال ااادر   دون اختيااار البعااد  اا

( ممن انهوا الدراسة النظرية 232)(  وكان  دد ا راد العينة مئتين وسبعة وثالثين29  ص2002
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وز ا   لايهم  لمساق التربية العملية ويتدربون  لى التدريس  ي مدارس التطبيق العملي   حيا 

ا  كاملة  ي حالتي الثباا  والييااس  حيا  اختيار ثالثاين ًالبااً وًالباة ااستبانة وكان  ااست اب

ماان ل اال الثبااا  ووز اا  ااسااتبانة  لاايهم بعااد لساابو ين ولاام ف سااب ااساات ابا  بهااد  الثبااا  

ضمن العينة  حي  وز    لى هؤاء ااستبانة للمرة الثالثة من ل ل  ياس ماا لرياد  ياسام ومنام 

خاال  فررياب بياناا  ااساتبانة فام ف دياد خمااةا  يناة الدراساة . ومان  لسئلة الب ا  و روضام

 :( يوضح ذلك 1وفوزيع ا رادها حسب متغيرا  الدراسة المستيلة وال دو  ر م )

ذ

 (1جدول )
 توزيع العينة حسب الخصائص الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية

 النسبة % العدد الخاصية

ذ30.4ذ22 لك  الجنس
ذ29.2ذ125ذاألتاذ

 المستوى التعليمي 
ذ93.5ذ145 تمأل دمذعمجمذ

ذ2.5ذ10ذ حة ل

 التخصص  
ذ9.9ذ22ذعةج ذ

 32.4ذ195ذا ح 

IT 22.2ذ 

ذ
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 (ةثبات أداة الدراسة )االستبان

،ذتددددلذالددددت  ابذجامجددددمذك  جنددددم ذاسفددددمذمسةتنقددددئذجدددد ذ  )ددددمذتنددددمصذا ا ذاسقدددددم ذمااللددددتنمأل

سةت(حيدئذ لسدكذ  ذذم ددمسنذمتمحتدذمااللدتنمأل اشدم صذاسألتدمئخذرسداذا ذ،ذChronbach's Alphaم

ذ،.0.32 دجمذجامجمذاستنمصذحةغصذم

كدددلسكذتدددلذاستنقدددئذجددد ذتندددمصذا ا ذاس  الدددمذجددد ذ دددحلذالدددت  ابذجامجدددمذاال تندددمأذاس (ددد ذ

،ذحددي ذألتددمئخذاالجتنددم ذاسقحةدد ذ ألتددمئخذاالجتنددم ذاسنادد ي ذنيدد ذحةغددصذPearson Correlationم

ذ،.ذذ0.314مذاال تنمأذم دجمذجامج

 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

جددد ذا)دددمذتنقيدددئذاهددد اهذاس  الدددمذ ا تندددم ذا ضددددمتهمذتدددلذالدددت  الذاسا يددد ذجددد ذا لدددمسيوذ

ذ اإل) اداصذاإلندمئدمذكجمذديت :ذ

ذاست   امصذاست  ا  مذ لسكذستنةيمذ دمئ ذعيألمذاس  الم.ذ .1

ات)مهدددمصذ(ةندددمذت دددد ذجاةدددلذاددد هذعةددداذاسجت لددد(مصذاسنلدددمحدمذ االألن اادددمصذاسجادم  دددمذسةت .2

 دسذا ذ)مجامذاس  ت ألمذا   ألدمذألن ذجهألمذاست    .

 ،.ذمااللتنمأل،ذسقدم ذ  )مذتنمصذا ا ذاسقدم ذمChronbach's Alphaك  ألنم ذاسفمذم .3

،ذسةتنقدددددئذجددددد ذتندددددمصذا ا ذاسقددددددم ذPearson Correlationجامجدددددمذاال تندددددمأذاس (ددددد ذم .4

  مجلم.ذمااللتنمألم، ذ ال تنم ذاسف ضدمذاس

 ،ذال تنم ذاسف ضدمصذا  ساذ استمألدمذ استمستم.ذOne Sample T-Testا تنم ذصذم .5

ذ،ذال تنم ذاسف ضدمذاس انام.ذIndependent Sample T-Testا تنم ذصذم .2

ذذ
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 نتائج الدراسة

 

 

ات)مهمصذ(حوذاست د ذمجاةلذدس،ذاد ذ)مجادمذاس  ت ألدمذا   ألددمذاستا هذعةاذذحه ه

)دد ادذاستنةدددحتنةيددمذاسحدمألددمصذاستدد ذتددلذ)جاهددم ذ ذتددلذذ     اس مدددمذألندد ذجهألددمذاستدد ذماإلندددمئدذصا 

ذذسألتمئخذاس  الم:ذذادجمذدمت ذع تذ.ماسجألملن

 

  النتائج أواًل: 

حهدددد هذجا اددددمذات)مهددددمصذ(ددددحوذاست ددددد ذمجاةددددلذدددددس،ذادددد ذ)مجاددددمذاس  ت ألددددمذا   ألدددددمذ

إل)منددمصذااددمصذاسجادم  ددمذتددلذالددت  ابذاسجت لدد(مصذاسنلدمحدمذ االألن ذاس مددمذألندد ذجهألددمذاستد     ذ

اسجت لدطذ دجمذج ذا  لذناي ذاالعتنم ذا ذ ذاس(ةنمذعيألمذاس  المذعةاذاق اصذكمذج)ملذعةاذن  

اسجت لدددطذعألددد جمذت ددد  ذ دجدددمذ ذا ذاالت)مهدددمصذلدددةحدم ذاألددد ذت،ذ2-1تددد ا حذحدددي ذمتذتددد اسنلدددمح ذاس

ت لطذاسنلمح ذعد ذاجمذعأل جمذت   ذ دجمذاسج ذتاأل ذا ذاالت)مهمصذجات سمذ،3-2مضج ذذاسنلمح 

ذ:ر)منمصذاس(ةنمذعيألمذاس  المذ ادجمذية ذع تذسألتمئخ،ذالألهمذتاأل ذا ذاالت)مهمصذري)محدم.ذ4-3م
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 . اتجاهات الطلبة نحو تخصص )معلم صف( عن رغبة منهم وبمحض إرادتهم 1

 (2جدول )
التجاهات طلبة تخصص )معلم صف( بجامعة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 الزيتونة األردنية الخاصة نحو تخصص )معلم صف( 

رقم 
 الفقرة

 فقرات المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 االتجاه 

 جات لذ 1.22 2.33ذح أنمذجألك؟ذا تدم ذت د ذدسهمذكم ذ 2

5 
   ذضدغطذهمذا ت صذت دددكذكجاةدلذددسذ

 جات ل 1.23 2.29ذ؟ م ) 

كجاةدلذذهمذنققصذه اكذاد ذا تددم كذاست دد ذ9
 جات ل 1.12 2.29ذدس؟ذ

 معتدل  17.1 27.2 الدرجة الكلية

ذ

ا ذااددد ا ذاسايألدددمذا تدددم  اذت دددددهلذكجاةدددلذددددسذنجندددتذا ا تهدددلذ،ذ2دشدددي ذ)ددد  لذ  دددلذم

ات)مهدمصذاس(ةندمذرسداذي  )مذجات سمذ.ذ كلسكذاسنملذنمسأللنمذستنقيئذاسه هذ  ذا تددم ذاست دد ذ

،ذ استد ذ2 ذني ذندةصذاسفق  ذ  لذممذجألهلألن ذت د ذمجاةلذدس،ذنجنتذر ا تهلذ ع ذ أن

ذعةددداذاعةددداذجت لدددطذنلدددمح ذ ددد  دذح أندددمذجألدددك؟و تددددم ذت دددد ذددددسذوهدددمذكدددم ذاتدددأل ذعةددداذ

.ذاد ذندي ذا ذلسكذرساذا ذات)مهدمصذاس(ةندمذكمألدصذجات سدمذ، ذدشي 3ذ–2ق ذحي ذمتذ ، ذ ه2.33م

وذ؟   ذضدددغطذ دددم ) وهدددمذا تددد صذت دددددكذكجاةدددلذددددسذ،ذ استددد ذتدددأل ذعةددداذ5اسفقددد  ذ  دددلذم

ا ذات)مهدددمصذذججددمذداألدد ، ذ3ذ–ذ2قدد ذحددي ذمتذ، ذ هددد 2.29مذندددةصذعةدداذجت لددطذنلددمح ذ دد  د

هد اكذاد ذذعةاذوهدمذنققدص،ذ است ذتأل ذ9اسفق  ذ  لذم.ذحيألجمذندةصذاس(ةنمذعأل همذكمألصذجات سم

، ذ3ذ–ذ2حدي ذم هد ذدقد ذ ذ،2.29عةاذجت لطذنلدمح ذ د  دذمذا تدم كذاست د ذكجاةلذدس؟و 

ذ.ات سمج)مهمصذاس(ةنمذعأل همذكمألصذججمذدشي ذرساذا ذات
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 اتجاهات طلبة تخصص معلم صف نحو مهنة التدريس . 2

 (3جدول )
التجاهات طلبة تخصص )معلم صف( بجامعة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 الزيتونة األردنية الخاصة نحو مهنة التدريس

رقم 
 الفقرة

 فقرات المجال
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 االتجاه 

12 
هددمذتدد  ذا ذتندددمذعةدداذجؤهددمذعةجدد ذ تجددم  ذ

 ري)مح ذ 1.10 3.04ذجهألمذاست    ؟ذ

31 
هدددمذت أددددوذنمستددد    ذنادددد ذاست ددد بذح أنددددمذا حدددد ذ

 جات لذ 1.20 2.91ذ دم  مذا ذ ا ةك؟

33 
همذالت(اصذا ذتقتأل ذنجهألمذاست    ذج ذ حلذ

 جات لذ 1.05 2.23ذ  التكذاست د ؟ذ

32 
أددوذنمستدد    ذنلددحوذ ألمعددمذت ب دددمذا يدد  ذهددمذت ذ

 1.22 2.22ذمايذتنوذتاةدلذا (فمل،؟
 جات ل

 جات ل 1.20 2.22ذهمذت  ذا ذتندمذعةاذجؤهمذعةج ذاقط؟ 15

10 
همذت أوذا ذا ذت   ذجاةلذددسذاد ذاسج نةدمذ

 1.21 2.20ذاالحت ائدم؟ذ
 جات ل

29 
هدددمذت أدددوذنمستددد    ذنلدددحوذتددديت كذري)محددددًمذججدددمذ

 1.12 2.59ذلت ذاتألمدذاست(حيئذاساجة ؟شمه ت ذ سج
 جات ل

12 
هددددمذكألددددصذت أددددوذا ذت دددد  ذجاةجددددًمذكهدددد هذادددد ذ

 1.13 2.52ذندمتك؟
 جات ل

24 
هدددمذاكددد صذنمساجدددمذ دددم بذجهألدددمذاستددد    ذاتألددددمدذ

 1.23 2.55ذ  التكذاست ب دمذكجاةلذدس؟ذ
 جات ل

11 
هدددددمذكألدددددصذت أدددددوذاددددد ذا ذت ددددد  ذجاةجدددددًمذسغيددددد ذ

 1.23 2.54ذاسج نةمذاالحت ائدم؟ذ
 جات ل

32 

هددمذت أددوذنمستدد    ذنلددحوذ ألمعتددكذنادد ذ  الددمذ
مجألددمهخذ (دد  ذتدد    ذ  لددمئمذتاةدجدددمذ أي هددمذ

ذا ذاس)مجام؟،
2.54 1.01 

 جات ل

25 
هددددمذاكدددد صذنمساجددددمذ ددددم بذجهألددددمذاستدددد    ذنادددد ذ

 1.14 2.50ذ  التكذاست ب دمذ ت(حيئذاست بدمذاساجةدم؟ذ
 جات ل

32 
هدددددمذت أددددددوذنمستدددددد    ذنلددددددحوذنددددددد سكذعةدددددداذ

 1.13 2.44ذاسشهم  ذاساةجدمذاقط؟
 جات ل
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رقم 
 الفقرة

 فقرات المجال
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 االتجاه 

35 
هددمذت أددوذنمستدد    ذنلددحوذجددم يذايذاسنددد لذ

 1.20 2.43ذعةاذج توذتمحص؟
 جات ل

ذ23
هدددمذاكددد صذنمساجدددمذ دددم بذجهألدددمذاستددد    ذنلدددحوذ
تدديت كذلددةنًمذججددمذشدددمه ت ذ سجلددت ذاتألددمدذاست(حيدددئذ

ذاساجة ؟ذ
2.34 1.15 

 جات ل

اسج نةدمذذهمذكألصذت أوذا ذا ذت   ذجاةجدًمذاد ذ12
 1.23 2.32ذاإلع ا دم؟

 جات ل

هدددمذكألدددصذت أدددوذا ذت ددد  ذجاةجدددًمذاددد ذاسج نةدددمذذ13
 1.23 2.22ذاستمأل دم؟ذ

 جات ل

هدددمذاكددد صذنمساجدددمذ دددم بذجهألدددمذاستددد    ذنلدددحوذذ22
 1.15 2.09ذدا نمذاسجألمهخذاست ب دمذا ذاس ةدم؟ذ

 جات ل

هدددمذاكددد صذنمساجدددمذ دددم بذجهألدددمذاستددد    ذنلدددحوذذ22
 1.11 2.05ذست    ؟ذدا نمذجم  ذ(  ذا

 جات ل

 معتدل  ..7. 27.1 الدرجة الكلية

ذ

( إلى اف اها  ًلبة فخما معلم صف  ي  امعة الزيتونة 3يشير  دو  )

( والتي فنا 12األردنية الخاصة ن و مهنة التدريس  حي  حمل  الريرة ر م )

 لى "هل فود لن ف مل  لى مؤهل  لمي وفمارس مهنة التدريس؟"  لى ل لى 

(  مما يعني لن اف اها  الطلبة 4-3(  وهو ييع بين )3.04توسط حسابي  دره )م

( التي فنا  لى "هل  كر  22ن و التدريس كان  إي ابية. وحمل  الريرة ر م )

بالعمل خارج مهنة التدريس بسبب صعوبة مادة ًرق التدريس؟"  لى ل ل متوسط 

إلى لن اف اها  الطلبة ن و (  يشير ذلك 3-2(  وهو ييع بين )2.05حسابي  دره )

كما يالحظ ان الريرا  المتعلية بالرغبة  ي التدريس  ي التدريس كان  معتدلة.

 المرحلة اابتداةية  ن  نا ة ذافية ورضى وغدر الرغبة بالعمل خارج مهنة التدريس

اما الريرا   اكثر و در  بدر ة معتدلة .  2.5 د حمل   لى متوسط حسابي 

ة  ي التدريس اسباب مادية او بسبب فكوين اف اها  سلبية ن و المتعلية بالرغب
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و در  بدر ة  2.5التخما اثناء الدراسة  د حمل   لى متوسط خسابي ا ل من 

 معتدلة

اف اها  ًلبة التخما معلم صف ن و الرغبة األكيدة  ي التدريس بعد . 3

ذ،4)  لذمالتخرج 

تجاهات طلبة تخصص )معلم صف( بجامعة ال  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 الزيتونة األردنية الخاصة نحو الرغبة األكيدة في التدريس بعد التخرج 

رقم 
 الفقرة

 فقرات المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 االتجاه 

 ري)مح ذ 1.02 3.12ذهمذت  ذا ذت جمذ  المتكذاساةدمذنا ذاست  ب؟ 13

 جات ل 1.21 2.94ذمذاستاةدلذنا ذاست  ب؟همذت  ذا ذتجم  ذجهأل 14

هددمذت أددوذنمستدد    ذنادد ذاست دد بذنلددحوذتشدد)د ذذ30
 جات ل 1.12 2.32ذاآل    ذسك؟

هددددمذاكدددد صذنمساجددددمذ ددددم بذجهألددددمذاستدددد    ذنادددد ذذ23
 جات ل 1.22 2.22ذا تدم كذاست د ؟

هددمذتدد  ذاساجددمذادد ذج)ددملذأيدد ذاستدد    ذاكدد صذذ21
 جات ل 1.24 2.55ذن ذ حمذاالستنم ذنمس)مجام؟ذ

همذت  ذا ذتجدم  ذاعجدملذند  ذناد ذاست د بذأيد ذذ20
 جات ل 1.23 2.42ذاست    ؟

هددمذتددد  ذاالستنددم ذناجدددمذ اسدد كذ ت تفددد ذندد ذناددد ذذ19
 لةح  1.02 1.21ذاست  ب؟

 معتدل  721. .272 الدرجة الكلية

ذ

ذم ذ  ل ذ)  ل ذ4دشي  ذا  ذدس ذجاةل ذاست د  ذ(ةنم ذات)مهمص ذرسا ذاس  ت ألمذ، )مجام

ذاست  با    ذا ذاست    ذنا  ذا  ي   ذاس أنم ذألن  ذاس مدم ذمألدم ذ  ل ذني ذندةصذاسفق   ،ذ13 

 است ذتأل ذعةاذوهمذت  ذا ذت جمذ  المتكذاساةدمذنا ذاست  ب؟وذعةاذاعةاذجت لطذنلمح ذ   دذ

، ذججمذداأل ذا ذات)مهمصذاس(ةنمذألن ذاست    ذنا ذاست  بذكمألصذ4-3، ذ ه ذدق ذحي ذم3.12م
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،ذ است ذتأل ذعةاذوهمذت  ذاالستنم ذناجمذ اس كذ ت تف ذن ذ19ني ذا ذاسفق  ذ  لذمري)محدم.ذا ذ

، ذدشي ذ2-1مذذذذذ، ذ ه ذدق ذحي ذ1.21نا ذاست  ب؟وذندةصذعةاذا مذجت لطذنلمح ذ   دذم

ذ ذألن  ذاس(ةنم ذات)مهمص ذا  ذرسا ذلسك ذاست  ب ذنا  ذاس اس  ذناجم ذنمسأللنمذاالستنم  ذاجم ذلةحدم. كمألص

ذم ذ  ل ذ14اسفق اص ذ30  ذعةا ذتأل  ذ است  ذ  ذاسجت  و ذاس(مسو ذاست  ب أنم ذنا  ذاست     اق ذذا 

تأل ذذ است ذذ20.21.23اجمذاسفق اص )..32.2 ذ2.94ندةصذعةاذجت ل(مصذنلمحدمو؟وذ   همذم

عةاذ أنمذاس(مسوذاسجت  وذنمساجمذ م بذجهألمذاست    ذسا ذاست  بذاق ذندةصذعةاذجت ل(مصذ

ذ   هم ذنلمحدم ذ2.22  ذ2.55  ذ ذذ2.42  ذ   لذ3ذ–2تق ذحي ذمذكمذاسجت ل(مصعةاذاست اس    ،

ذلسكذعةاذا ذات)مهمصذاس(ةنمذألن ذاست    ذنا ذاست  بذكمألصذجات سم.

ذ

  اتجاهات الطلبة نحو تخصص )معلم صف( بناء على رغبة الوالدين . 1

 (.جدول )
بناء ف( نحو تخصص )معلم صالتجاهات الطلبة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 على رغبة الوالدين 

رقم 
 الفقرة

 فقرات المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 االتجاه 

 جات ل 1.23 2.22ذهمذا ت صذاست د ذحألمدذعةاذ أنمذ اس دك؟ 2

34 
هدمذت أددوذنمستدد    ذنلددحوذ أنددمذ اسدد كذا ذ سدد ذ

 جات لذ 1.22 2.33ذاج ك؟

 معتدل 17.2 27.1 الدرجة الكلية

 

ذ ذمدشي  ذ  ل ذ5)  ل ذا ، ذاس  ت ألمذذاسا ذ)مجام ذا  ذدس ذجاةل ذت د  ذ(ةنم ات)مهمص

نمسأللنمذسة أنمذملذنكمألصذجات سمذ كلسكذاسا   ألدمذاس مدمذألن ذاست    ذحألمدذعةاذ أنمذاس اس ي  

، ذججمذدشي ذرساذ3-2ق ذحي ذمال ذاسجت ل(مصذاسنلمحدمذتذا ذاست    ذحألمدذعةاذ أنمذاس اس ي 
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ذاس(ةنم ذات)مهمص ذاست د ذا  ذا تدم  ذعةا ذاس اس ي  ذتيتي  ذاست    ذألن  ذا  كمألصذذ اس أنم

ذجات سم.ذ

ذ

اتجاهات الطلبدة نحدو تخصدص )معلدم صدف( بنداء علدى توجيهدات المشدرفين التربدويين فدي . .

  الجامعة 

 (2جدول )
بناء نحو تخصص )معلم صف( التجاهات الطلبة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 هات المشرفين التربويين بالجامعةتوجيعلى 

رقم 
 الفقرة

 فقرات المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 االتجاه 

2 
هددددمذ )دددد صذاسجلددددمع  ذاسح جددددمذ  ددددصذا تددددددم كذ

 جات ل 1.9 2.59ذاست د ذكجاةلذدس؟

4 
هدددمذ )ددد صذتقددددي ًاذاددد ذعجةددددمذاإلشددد اهذعةددداذ

 جات ل 1.09 2.33ذاست د ؟

3 
)جددد ذتلددمؤالتكذ  ددصذذهددمذا)ددموذاسجشدد هذعةددا

 جات ل 1.09 2.32ذا تدم كذاست د ؟ذ

 معتدل  ..7. 2711 الدرجة الكلية

 

 

،ذرساذات)مهمصذاس(ةنمذألن ذت د ذمجاةلذدس،ذحألمدذعةاذت )يهمصذ2دشي ذ)  لذ  لذم

ذم ذ  ل ذاسفق   ذندةص ذني  ذاس)مجام  ذا  ذاست ب  ي  ذ ) صذ2اسجش اي  ذوهم ذعةا ذتأل  ذ است  ،

ذ ذ ذاسح جم ذ   دذاسجلمع   ذنلمح  ذجت لط ذاعةا ذعةا ذدس؟و ذكجاةل ذاست د  ذا تدم ك  ص

ذ ه ذدق ذحي ذم2.59م ذاست د ذ2-3،  ذألن  ذي لذعةاذا ذات)مهمصذاس(ةنم ذججم حألمدذعةاذ، 

 ذتألدم ذعةاذوهمذي،ذ اسةت3 ذ4 ذ  لذميكمألصذجات سم.ذا ذني ذا ذاسفق تتيتي ذاسجش هذاست ب يذ

د ؟و ذوهمذا)موذاسجش هذعةاذ)جد ذتلمؤالتكذ ) صذتقدي ًاذا ذعجةدمذاإلش اهذعةاذاست 
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،ذعةاذاست اس  ذ2.32 ذ2.33  صذا تدم كذاست د ؟وذندةتمذعةاذجت ل(مصذنلمحدمذ   همذم

ذم ذحي  ذتق  ذ3-2 ه  ذاست د  ذألن  ذاس(ةنم ذات)مهمص ذا  ذرسا ذدشي  ذججم ذتقدي ذ،  ذعةا حألمد

ذكمألصذجات سم.ذاسجش هذاست ب يذ

 : : اختبار فرضيات الدراسةثانياً 

ذندمئدمذعةاذاسشكمذاآلت :اصذاإل) اد تنم ذا ضدمصذاس  الم ذتلذالت  الذع  ذج ذاإلال

 

الختبار الفرضية األولى التي تنص على "يلجأ الطالدب إلدى التخصدص العلمدي  الفرضية األولى:

 (One Sample T-Test))معلم صف( بمحض إرادتد  ورغبدة مند "م تدم اسدتخدام اختبدار ت 

 ي: وكانت النتائج كما يل

 (7جدول )
( التجاهات الطلبة نحو تخصص )معلم صف( بمحض One Sample T-testاختبار ت )

 إرادتهم    
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 درجات الحرية المعياري 

قيمة )ت( 
 المحسوبة

قيمة )ت( 
 الجدولية

الداللة 
 اإلحصائية

ذ0.001ذ1.92ذ**3.32ذ243ذ1.04ذ2.22

ذ0.01**ذعأل ذجلت تذ السمذا مذج ذ

اعددحدذرسدداذاألدد ذية)دديذاس(ةنددمذألندد ذت ددد ذمجاةددلذدددس،ذنجنددتذر ا تهددلذدشددي ذاس)دد  لذ

 اصذاستددد ذتألم سدددصذهدددلاذاسج ضددد عذاددد ذقددد عددد ذ أندددمذجدددألهل ذ لسدددكذ  ذ دجدددمذاسجت لدددطذاسنلدددمح ذسةف

، ذنلوذتد   خذ2.5،ذ ه ذاعةاذج ذاسجت لطذاسنلمح ذاالات اض ذاسنمساذم2.22االلتنمألمذحةغصذم

،.ذ عةددد ذالألألددمذ0.05،ذ هدد ذا ددمذجدد ذم0.001 اس السددمذاإلندددمئدمذسهددمذكمألددصذمذااللددتنمألمذاس بددمع  

ألقحدددمذاسف ضددددمذاسجدددلك   .ذ دظهددد ذجددد ذتةدددكذاسألتدددمئخذا ذاس(مسدددوذالذي ضددد ذستددديتي اصذ م )ددددمذعألددد ذ
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لاذكددددم ذهألددددمكذجدددد ذتدددديتي ذالألدددد ذ.ا تدددددم دذت ددددد ذوجاةددددلذدددددسوذ يددددلك ذ اددددئذاسألتددددمئخذذالذدكددددم  ا 

ذاإلندمئدمذاسلمنقم.

 

الختبار الفرضية الثانية التي تنص على "لدى الطالدب اتجاهدات إيجابيدة نحدو  :لثانيةاالفرضية 

 وكانت النتائج كما يلي:  (One Sample T-Test)مهنة التدريس"م تم استخدام اختبار ت 

 (.جدول )
 ( التجاهات الطلبة نحو مهنة التدريسOne Sample T-testاختبار ت )

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 درجات الحرية ياري المع

قيمة )ت( 
 المحسوبة

قيمة )ت( 
 الجدولية

الداللة 
 اإلحصائية

ذ0.220ذ1.92ذ1.11ذ243ذ0.50ذ2.54

ذ

اعددحدذرسدداذاألدد ذي )دد ذات)مهددمصذري)محدددمذسة(ةنددمذألندد ذجهألددمذاستدد     ذ س دد ذدشددي ذاس)دد  لذ

ضدد عذحةغددصذحدد   ذ السددمذرندددمئدم ذ لسددكذ  ذ دجددمذاسجت لددطذاسنلددمح ذسةفقدد اصذاستدد ذتألم سددصذاسج ذ

، ذ ه ذاعةاذج ذ دجمذاسجت لطذاسنلدمح ذاالات اضد ذسلدةلذاإل)مندمصذاس بدمع ذاسجاتجد ذاد ذ2.54م

،.ذ عةدد ذالألألدمذ0.05،ذ هد ذاعةداذجد ذم0.220هلدذاس  الم.ذ  دجمذاس السدمذاإلنددمئدمذسهدمذكمألدصذم

ذأل اتذاسف ضدمذاسجلك   .ذ

"لدى الطالب رغبة أكيددة فدي  الختبار الفرضية الثالثة التي تنص على :الثالثةالفرضية 

وكاندت النتدائج كمدا  (One Sample T-Test)التدريس بعد التخرج"م تم اسدتخدام اختبدار ت 

 يلي: 

 (9جدول )
 ( التجاهات الطلبة نحو التدريس بعد التخرجOne Sample T-testاختبار ت )
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المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 درجات الحرية المعياري 

قيمة )ت( 
 المحسوبة

مة )ت( قي
 الجدولية

الداللة 
 اإلحصائية

ذ0.013ذ1.92ذ2.50ذ232ذ0.24ذ2.20

ذ

 )د ذسد تذاس(ةندمذات)مهدمصذري)محددمذادجدمذيتاةدئذحد أحتهلذاد ذتذاعدحدذرسداذاألد دشي ذاس)  لذ

،ذ هد ذاعةداذجد ذاسجت لدطذ2.20است    ذنا ذاست د ب ذ لسدكذ  ذ دجدمذاسجت لدطذاسنلدمح ذحةغدصذم

،ذنلوذت   خذلدةلذاإل)مندمصذاس بدمع ذاسجلدت  ل ذ ذ دجدمذاس السدمذ2.5اسنلمح ذاالات اض ذاسنمساذم

،.ذ عةد ذالألألمذألقحمذاسف ضدمذاسجدلك   ذاعدحد.ذ0.05،ذ ه ذا مذج ذم0.013اإلندمئدمذسهمذكمألصذم

 هددلاذ سيددمذم دد ذيؤكدد ذعةدداذاسألتي)ددمذاسلددمنقم ذعةدداذا ذاس(مسددوبذاس(مسنددمذسدد يهلذ أنددمذادد ذاستدد    ذ

ذ  ذج ذناتذااللت)منمصذاسلةحدمذألن ذجهألمذاست    . تتألمااذهلدذاس أنمذا  ي

ذ

الختبار الفرضية الرابعة التي تنص على "توجد فروق ذات داللة إحصائية في  :الرابعةالفرضية 

اتجاهدددددات طلبدددددة تخصدددددص معلدددددم الصدددددف نحدددددو مهندددددة التددددددريس بسدددددبب اخدددددتالف جدددددنس 

وكانت النتائج  (Independent Sample T-Test)الطالب/الطالبة"م تم استخدام اختبار ت 

 كما يلي: 
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 (.1جدول )
 

( التجاهات طلبة تخصص معلم الصف نحو Independent Sample T-testاختبار ت )
 مهنة التدريس تبعًا لمتغير الجنس 

المتوسط  المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة )ت( 
 المحسوبة

قيمة )ت( 
 الجدولية

الداللة 
 ةاإلحصائي

ذاسج)ملذا  لذ
ذ0.99ذ2.93ذلك ذ

ذ0.123ذ1.92ذ1.53ذ235 ذ1.05ذ2.20ذاألتاذ

ذاسج)ملذاستمأل 
ذ0.53ذ2.23ذلك ذ

ذ0.024ذ1.92ذ1.30ذ235 ذ0.49ذ2.50ذاألتاذ

ذاسج)ملذاستمس 
ذ0.22ذ2.22ذلك 

ذ0.251ذ1.92ذ1.15ذ223 ذ0.22ذ2.52ذاألتا

ذاسج)ملذاس ان 
ذ1.15ذ2.41ذلك 

ذ0.405ذ1.92ذ0.33ذ232 ذ1.02ذ2.53ذاألتا

ذاسج)ملذاس مج 
ذ0.29ذ2.24ذلك 

ذ0.020ذ1.92ذ2.35ذ234 ذ0.31ذ2.32ذاألتا
 ..7. 2722 ذكر  المجموع الكلي 

 713. 27.1 أنثى  .7.2. 1792 ..17 .23
 )ددد ذاددد   ذلاصذ السدددمذرنددددمئدمذاددد ذات)مهدددمصذ(ةندددمذتدشدددي ذاس)ددد  لذاعدددحدذرسددداذاألددد ذالذ

اسددددسذألندد ذجهألددمذاستددد    ذنلددوذا ددتحهذاس)دددأل ذم(مسوب(مسنددم،ذادد ذ)مجادددمذذت ددد ذجاةددل

 ا تدددم هلذاست دددد ذ ذادد ذاستدد    ذنادد ذاست دد بذتهل أحيتاةددئذحدداس  ت ألددمذا   ألدددمذاس مدددمذادجددمذ

 )د ذت، ذحيألجدمذ0.0. لسكذ  ذ دجمذاس السمذاإلندمئدمذسهلدذا نام ذكمألصذاعةاذج ذمذح أنمذا ي  

ات)مهمصذاس(ةنمذألن ذت د ذمجاةلذدس،ذحألدمدذعةداذت )يهدمصذمذحي ذا   ذلاصذ السمذرندمئد

، ذ0.05 لسدددكذ  ذ دجدددمذاس السدددمذاإلنددددمئدمذكمألدددصذا دددمذجددد ذمذاسجشددد اي ذاست بددد  ي ذاددد ذاس)مجادددم

ذذذ كمألصذهلدذاسف   مصذسدمس ذاسلك  .ذ

 
 (11جدول )
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حو ( بين اتجاهات طلبة تخصص معلم الصف نPearsonاختبار معامل ارتباط بيرسون )
 مهنة التدريس والمعدل في الثانوية العامة 

 

 معامل االرتباط األبعاد
ات)مهمصذاس(ةنمذألن ذت د ذمجاةلذدس،ذع ذ أنمذجألهلذ

  نجنتذر ا تهل
ذ0.023ذ-

ذ0.002ذ- ات)مهمصذ(ةنمذت د ذجاةلذدسذألن ذجهألمذاست    
ات)مهددمصذ(ةنددمذاست ددد ذجاةددلذدددسذألندد ذاس أنددمذا  يدد  ذادد ذ

   باست    ذنا ذاست
ذ0.022ذذذ

ات)مهددمصذاس(ةنددمذألندد ذت ددد ذمجاةددلذدددس،ذحألددمدذعةدداذ أندددمذ
ذ*ذ0.142ذ- اس اس ي 

ات)مهمصذاس(ةنمذألن ذت د ذمجاةلذدس،ذحألمدذعةاذت )يهمصذ
ذ0.013ذ- اسجش اي ذاست ب  ي ذا ذاس)مجام

  7.29. - مجمل اتجاهات الطلبة 
ذ،.ذ0.05*ذعأل ذ السمذرندمئدمذا مذج ذم

 

اذاألددد ذي )ددد ذعح دددمذلاصذ السدددمذرنددددمئدمذحدددي ذات)مهدددمصذاس(ةندددمذألنددد ذاشدددم صذاسألتدددمئخذرسددد

ت ددد ذمجاةددلذدددس،ذحألددمدذعةدداذ أنددمذاس اسدد ي ذ اسجادد لذادد ذاستمأل دددمذاسامجددم ذ لسددكذ  ذ دجدددمذ

 ،.ذ0.05،ذ عأل ذ السمذرندمئدمذا مذج ذم14.2ذ-جامجمذاال تنمأذحةغصذم

 ذذ
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 Recommendations  التوصيات
 هلذرسداذاهدد اهذاست دد  ذ األدد ذاألشد دذ دددددًمذست دد  خذت )ددد ذاس(دحوذ ا  شددمذضد     ،1

 ددم    ذعةدداذتنجددمذاسجلددؤ سدمذاست ب دددمذنكددمذانام هددمذنغددتذاسألظدد ذعدد ذذمصجاةجدي ذ جاةجدد

ذاس) األوذاسجم دم.

ضددد    ذا)تددددم ذاس(مسدددوذاسجاددد ذسةتاةددددلذجلدددتقنًحذا تندددم اصذسغ ددددمذ جهألددددم ذالذحدددمذضددد    ذ ،2

ستاةددلذ الذلددجمذاس أندمذاد ذج ا سدمذاسجهألدمذ ض ذض انطذعةجدمذال تنم ذج ذدجم  ذجهألمذا

 . ا تلموذات)مهمصذري)محدمذألن همذ

أل)محذاس(مسوذاستملذاتألمدذتي دمذاست بدمذاساجةدمذ ذ ض    ذا تشمهذاسق   ذعةداذاستاةددلذس دد ذ ،3

  اس أنمذاسش ي  ذا ذج ا سمذاسجهألم.

حوذ(دددسج)تجددد ذسددد تذ،ذضددد    ذحددد ذ  حذانتددد الذجهألدددمذاستددد    ذ بددددم ذاهجيتهدددمذس دددمذجددد ذاسفددد  ذا4

 اسجاةجدي ذاسدلي ذي ا سد  ذاسجهألدمذجهجدمذكمألدصذلدأل اصذ حد اتهلذاد ذكةدمصذاست بدمذ كةدمصذاسجاةجدي ذ.

ذاسجي ا ذ.

،ذض    ذاهتجملذاس  سمذ نكمذجؤللمتهمذنجهتمذاست    ذ نمسجاةجي ذل ادذلسدكذنمسد علذاسجدم يذا ذ5

ذاسجاأل يذا ذكةيهجمذجامذ.

نمالجكمألمصذ است)هي اصذاسح جمذ اسض    مذ تن ي ذاسق دلذجألهمذ مدمذ،ذ ا ذاسج ا  ذاسنك جدمذ2

ذ لسكذستلهيمذاساجةدمصذاست   لدمذ.ذ

،ذضدد    ذ  ددم  ذجي األددددمصذاستاةدددلذادد ذاال   ذنتددداذيددتلذج ا نددمذ  حذاسادددد ذ ت(حيددئذاسألظ  دددمصذ2

ذاست ب دمذاسن يتمذ.
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 قائمة المراجع

 المراجع العربية:

 ذ ذعجددم  ذذ،.ذ( ائددئذتدد    ذاسةغددمذاسا بدددم2002احدد ذاسضددنامص ذ ك  ددمذالددجمعيم ذم -1

ذ.33  ا ذاسفك ذ

ات)مهددمصذ(ددحوذكةدددمذاست بدددمذح)مجاددمذاال هدد ذادد ذأدد  ذألندد ذجهألددمذ،.2000احدد ذ  ددم ذلددألمدذم -2

، ذ4 ذعدد  ذم19ج)ةددمذ)مجاددمذاسأل)ددمحذسوننددم ذ اساةدد لذاإلأللددمألدم ذألددمحة  ذاسج)ةدد ذذاستدد    ذ.

 .1123ذ–ذ1141 ذ

 ذ59،.ذاسج)ةددمذاست ب دددم ذ)مجاددمذاس   ددص ذاسادد  ذ2001ملذعجدد  ذمذا  ةحدد  ذاهدد ذحدد ذعحدد ذهللا -3

 .93ذ–ذ22اسج)ة ذاس مج ذعش  ذ ذ

،.ذجلدددت دمصذاالنتددد ا ذاسألفلددد ذسددد تذجاةجددد ذاست بددددمذاس  مضددددمذاددد ذ1995ميألدددم ذ  دددم  ذمناس( -4

 أي ذجألش    ذاس)مجامذا   ألدم.جم)لتي ذا    ذ عح تهمذحناتذاسجتغي اص ذ لمسمذ

 ،ذ.ذ(  ذاست    ذاسامجمذ.ذعجم ذ:ذ ا ذاسفك ذ ذ2002 سي ذ م)مح  ذ -5

،.ذ   ددددمذعجدددمذألندددد ذتددددد  ذجلددددتقحة ذست ددد   ذاسجاةددددلذادددد ذضدددد دذ1993لدددمس  ذألدددد  ذاسدددد ي ذم -2

  ( .ذ–اسجتغي اصذاسامسجدم ذاس  نمذ

ا    ذ:ذذ–عجم ذ،.ذاإلندمدذاس دف ذا ذاساة لذاست ب دم ذ2002اس)م  ي ذع ألم ذنلي  ذم -2

 .  ذ اس(نمعم ا ذاسجلي  ذسةألش ذ است  ذ

،.ذاسضغ (مصذاسألفلدمذسجاةج ذاسج نةمذاالحت ائددم ذ عح تهدمذ1992ع صذا  ي ذ )حلذأل  ذم -3

حناتذاسجتغي اصذاسش ددم ذاسج)ةمذاسجد  مذسة  المصذاسألفلدم ذاسج)ة ذاسلمن  ذاسا  ذاسلمن ذ

 .134ذ–ذ155عش  ذ ذ
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استد    ذذألدمهألند ذجذح ات)مهدمصذاسجاةجد،.2000اسش عم ذنلي ذلمسل ذ اسنم   ذ)جملذجنج ذم -9

 ذاساد  ذ  دصاسج)ةدمذاست ب ددم ذ)مجادمذاس ح  سمذ ( ذ ج تذتمت هدمذحدناتذاسا اجدمذاس دجغ ااددمذ.

 .133ذ–ذ155 ذاسج)ة ذاس ان ذعش  ذ ذ52
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اتجاهات طالب )معلم صف( نحو مهنة التدريس وعالقتها ببعض المتغيرات )في 

 جامعة الزيتونة األردنية الخاصة(
  

 قطيشاتزكريا اسماعيل ابو الضبعات    الدكتورة نازك  الدكتور
 قسم العلوم التربوية واالنسانية –جامعة الزيتونة االردنية كلية االداب 
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