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ملخص
ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على اتجاھات معلمي وكالة الغوث الدولي ة ف ي منطق ة إرب د
التعليمية نحو مھنة التدريس ،ومعرفة فيما إذا كانت ھذه االتجاھات تختلف تبعا ً لمتغيرات الج نس
والخبرة والمؤھل العلمي والتخصص .تكونت عينة الدراسة من ) (٣٣١معلما ً ومعلمة من معلمي
وكالة الغوث الدولية التابعة لمنطقة إربد التعليمية خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراس ي
٢٠٠٩/٢٠٠٨م .ولتحقيق ھذا الھدف تم تطبيق مقياس االتجاھات نحو مھنة التدريس الذي طوره
الخليلي ومقابلة ) .(١٩٩٠فأظھرت نتائج الدراس ة أن اتجاھ ات معلم ي وكال ة الغ وث الدولي ة ف ي
منطقة إربد نحو مھنة التدريس كانت إيجابية على األداة ككل .كم ا أظھ رت نت ائج الدراس ة وج ود
ف روق دال ة إحص ائيا ً ف ي اتجاھ ات المعلم ين نح و مھن ة الت دريس تع زى لمتغي ر الج نس ولص الح
اإلن اث ،ووج ود ف روق دال ة إحص ائيا تبع ا ً لمتغي ري الخب رة والمؤھ ل العلم ي ولص الح أص حاب
السنوات األكثر خبرة والمؤھل األعلى.
الكلمات المفتاحية :اتجاھات معلمين ،مھنة التدريس ،معلمي المرحلة األساسية ،التدريس.
Abstract
The purpose of the present study was to identify the attitudes of
UNRWA teachers within Irbid educational area towards the teaching
career and to find out whether such attitudes vary according to the
variables of gender, experience, educational qualification and specialty.
The sample consisted of (331) UNRWA school teachers within Irbid
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educational area during the fist semester of 2008/2009 school year. To
achieve the study objective, Attitudes towards Teaching Career scale
developed by Al-Khalili & Makableh (1990) was employed. Results
showed that UNRWA school teachers within Irbid educational area had
positive attitudes towards the teaching career on the overall instrument.
The results also demonstrated statistically significant differences in
teacher's attitudes towards the teaching career attributed to gender, in
favor of females; and statistically significant differences attributed to
experience and educational qualification, in favor of the more
experienced and the highly qualified teachers .
Keywords: Teacher's Attitudes, Teaching Career, Primary School
Teachers, Teaching
مقدمة
يؤكد كثير من التربويين أھمية مھنة التدريس في األنظمة والبرامج التعليمية ،وينظرون إلى
المعلم بوصفه العامل الرئيس في العملية التعليمية التعلمي ة الت ي يق وم م ن خاللھ ا بتوظي ف جمي ع
اإلمكانات المتاحة للوصول إلى األھداف المرجوة ،فنجاح المعل م ف ي ھ ذه المھن ة يتوق ف إل ى ح د
كبير على مدى حب ه وقابليت ه لھ ذه المھن ة ،وم ا لدي ه م ن اتجاھ ات إيجابي ة نحوھ ا .ل ذا ل م تتوق ف
البحوث والدراسات عن متابعة اتجاھات المعلمين نحو مھنة التدريس لما لھا من أھمية كبي رة ف ي
إع ادة بن اء وتط وير الب رامج الخاص ة بإع داد وتأھي ل المعلم ين س وا ًء أك ان ذل ك قب ل الخدم ة أم
أثناءھا.
ويُع ﱡد المعل م العنص ر األھ م ف ي منظوم ة التعل يم ،وبق در م ا نولي ه م ن االھتم ام والرعاي ة
والت دريب ،بق در م ا نحص ل عل ى عائ د مج ز م ن العملي ة التعليمي ة التعلمي ة .وم ع التس ليم بأھمي ة
المناھج والكتب والوسائل التعليمية والتجھيزات والبن اء المدرس ي ومرافق ه المختلف ة ،ف إن أثارھ ا
تبقى محدودة الفائدة ما لم يتوفر المعلم الكفؤ .فوجود المعل م الكف ؤ م ع م نھج أو كت اب مدرس ي ب ه
بعض القصور أو مادة تعليمية لم تنل حقھا العلمي من اإلعداد والتدقيق ،خي ر م ن معل م غي ر كف ؤ
مع منھج متميز وكتاب متقدم ومادة تعليمي ة أُحس ن إع دادھا )األحم د .(٢٠٠٠ ،ل ذا ف إن اتجاھ ات
المعلم نحو مھنته تعد من األمور المھم ة الت ي ينبغ ي أن تؤخ ذ باالعتب ار ،م ن أج ل إيج اد المعل م
الكفؤ القادر على أداء دوره بدقة وإتقان.
ھ ذا وق د اختلف ت وجھ ات النظ ر ح ول مفھ وم االتج اه ،فعرّف ه غن يم بأن ه تنظ يم لع دد م ن
المعتقدات واألفكار نحو موضوع ما يجعل الف رد ين زع نح و تفض يله أو رفض ه )غن يم،(١٩٨٩ ،
ويتفق ھذا التعري ف م ع تعري ف )القريط ي (١٩٩٢ ،ال ذي عرّف ه بأن ه تنظ يم م ن المعتق دات دائ م
نسبيا ً حول موضوع ما يؤدي بالفرد إل ى االس تجابة بطريق ة مح ددة ،بينم ا يعرّف ه وحي د )(٢٠٠١
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بأنه استعداد نفسي أو حالة عقلية ثابتة نسبيا ً مستمدة من البيئة ،يستدل عليھ ا م ن اس تجابات الف رد
قب والً أو رفض ا ً لموق ف مع ين .أم ا س برنثال وآخ رون ) (Sprinthall et al, 1994في رون أن
االتج اه حال ة داخلي ة ل دى الف رد ت تحكم ف ي اس تجابته إيجاب ا ً أو س لبا ً نح و األش خاص والمواق ف
واألشياء.
وعلى الرغم من تعدد التعريفات ،إال أنھا متداخل ة ف ي المعن ى والمض مون ،ألن االتج اه م ن
المف اھيم المركب ة الت ي تتس م بالتجري د .ول م يتوص ل العلم اء إل ى تعري ف ش امل ل ه ،إال أن جمي ع
التعريف ات تتض من وج ود مجموع ة م ن المكون ات المعرفي ة واالنفعالي ة والس لوكية الت ي تتص ل
باستجابة الفرد نحو موضوع أو موق ف أو قض ية م ا ،وكيفي ة تل ك االس تجابة م ن حي ث القب ول أو
الرفض )زيتون١٩٨٨ ،؛ .(Kosslyn & Rosenberg, 2004
ب النظر إل ى ھ ذه التعريف ات ف إن لالتجاھ ات ثالث ة مكون ات أساس ية ،ھ ي :المك ون المعرف ي
الذي يتضمن المعارف والمعتقدات والحقائق المتعلقة بموضوع االتجاه ،والمك ون االنفع الي ال ذي
يتضمن المشاعر نحو موضوع االتجاه بما فيه م ن مش اعر الح ب أو الك ره أو ال رفض أو التأيي د،
والمكون السلوكي الذي يشير إلى نزعة الف رد للس لوك وف ق أنم اط مح ددة نح ـو موض وع االتج اه
) .(Wittig, 2001, Bernstein et al, 2006ويُع ﱡد المكون االنفعالي من أكثر المكونات أھمية
وقوة ،ألنه ھ و ال ذي يمي ز االتج اه ع ن المف اھيم النفس ية األخ رى مث ل اآلراء والمعتق دات والق يم،
وألن ه يض في قيم ة عل ى موض وع االتج اه ،أو ينف ي عن ه ھ ذه القيم ة أو يح دد قوتھ ا وش دتھا
) .(Sprinthall et al, 1994كم ا تتص ف االتجاھ ات بع دد م ن الخص ائص ،وم ن ھ ذه
الخصائص ما يلي:


االتجاھات مكتسبة وليست فطرية ،فھي تتش كل نتيج ة المعتق دات والخب رات والمعرف ة الت ي
يكتسبھا الفرد خالل تفاعله مع البيئة.



تتسم االتجاھات بالثبات واالس تمرار النس بي م ع وج ود إمكاني ة لتع ديلھا وتغييرھ ا ،ويرج ع
التباين في درجة ثباتھا إلى تعرضھا لعوامل معينة.



االتجاھات قابلة للقياس والتقويم ،وذلك من خالل تحديد فيما إذا كان ت االتجاھ ات إيجابي ة أم
س لبية نح و موض وع مع ين ،وق وة ذل ك االتج اه الت ي تظھ ر م ن خ الل اس تجابة الف رد نح و
الموضوع.



تتصف االتجاھات بالذاتية لدى األفراد أكثر من الموضوعية من حيث محتواھا المعرفي.



تع د االتجاھ ات نتاج ا ً للخب رة الس ابقة ،وت رتبط بالس لوك الحاض ر ،وتش ير إل ى الس لوك ف ي
المس تقبل )الس لمي١٩٨٦ ،؛ زھ ران٢٠٠٠ ،؛ الجب الي٢٠٠٣ ،؛ Banyard & Hayes,
.(1994

ولھذا تتفاوت االتجاھات في وضوحھا وجالئھا ،فمنھا ما ھو واضح المع الم مح دد ف ي ذھ ن
صاحبه ،ومنھا ما ھو غامض ،ولذلك فھي تصنف إل ى ثالث ة أنم اط ،فق د تك ون اتجاھ ات إيجابي ة
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وھي التي تؤيد وتقبل فك رة أو موض وعا ً أو موقف ا ً م ا ،أو اتجاھ ات س لبية وھ ي الت ي ت رفض وال
تؤيد وال تقبل فكرة أو موضوعا ً أو موقفا ً ما ،أو ق د تك ون اتجاھ ات محاي دة وھ ي الت ي تتمث ل ف ي
حيرة الفرد بين سلوك الرفض وسلوك القب ول لفك رة أو موض وع أو موق ف م ا )بلق يس ومرع ي،
١٩٨٣؛ زھران.(٢٠٠٠ ،
إن دراس ة االتجاھ ات تس تند إل ى االفت راض القائ ل ب أن االتج اه فع ل دافع ي يس تثير الس لوك
ويوجھه بطريقة معينة )سوالمة ،(١٩٨٠ ،ولھذا ف إن تنمي ة اتجاھ ات إيجابي ة ل دى المعلم ين نح و
مھنة التدريس ،يزيد من رغبتھم في العمل بھا ،ويحسن من أدائھم ،كما أن نجاح المعلم في مھنت ه
يتوقف إلى حد كبير على مدى قابليته لھذه المھنة ،وما لديه من اتجاھ ات ايجابي ة نحوھ ا )ھرم ز،
 .(١٩٨٧ولذا يرى شرايغلي ) (Shrigley, 1983أن تكوين اتجاھات ايجابية يمكن أن يزي د م ن
رغبة الفرد في التعلم ،ويحسن من قدرته على توظيف ما تعلمه.
وألھمية مھنة التدريس في حياة المجتمعات ،فقد حظيت باھتمام كبير م ن الترب ويين لم ا لھ ا
من أھمية في نقل ثقافة المجتمع والمحافظة عليه .فالمعلم صاحب مسؤولية كبيرة تتمث ل ف ي دوره
في تربية النشىء ،وتطبيع ه اجتماعي اً ،وبع ض علم اء ال نفس والتربي ة يص فونه بمھن دس الطبيع ة
البشرية )حسانين .(٢٠٠٣ ،فاتجاھات المعلم نحو مھنة الت دريس ت ؤثر ف ي ممارس اته التدريس ية،
مما يجعله يتخذ مواقف معينة تجاه ھذه المھنة ق د تك ون إيجابي ة أو س لبية تت رك أثرھ ا عل ى أدائ ه
أثناء عملية التعليم والتعلم.
ونظراً ألھمية االتجاھات وأثرھا على أداء المعلمين أثناء عملية التعليم والتعلم ،فقد عني
بدراستھا كثير من الباحثين ،فأجرى ھارتشورن ) (Hartshorne, 2008دراسة ھدفت إلى
معرفة أثر التطوير المھني المستمر على اتجاھات معلمي العلوم نحو مھنة التدريس .حيث
تعرض المعلمون إلى ورشات عمل مختلفة ،تھدف إلى إحداث تغييرات فعالة في أدائھم و معرفة
مدى تأثير ذلك في تعلم الطالب .وقد أظھرت النتائج أثر ھذه الورشات على اتجاھات معلمي
العلوم للمرحلة األساسية نحو مھنة التدريس .واعتبرت مكونا ً ھاما ً وأساسيا ً في تغيير اتجاھات
معلمي العلوم نحو مھنة التدريس.
وأجرى أوساندي وأيزيفبكي ) (Osunde & Izevbigie, 2006دراسة ھدفت إلى معرفة
اتجاھات المعلمين نحو مھنة التعليم في وسط غرب نيجيريا .وقد تكونت عينة الدراسة من
) (٤٠٠معلم اختيروا عشوائيا ً من ) (٤٠مدرسة ابتدائية من المدارس المشمولة في الدراسة .وقد
أظھرت النتائج وجود اتجاھات سلبية نحو مھنة التعليم ،نتيجة لقلة الرواتب والمكافآت والعالوات
التي يحصلون عليھا ،باإلضافة إلى النظرة المتدنية للمعلم من أفراد المجتمع ،وعدم اإلحساس
باألمن النفسي.
وأجرى بركات ) (٢٠٠٥دراسة ھدفت إلى معرفة تأثير الدورات التدريبية التأھيلية التي
يلتحق بھا المعلم أثناء الخدمة في اتجاھاته نحو مھنة التدريس ،وقد تكونت عينة الدراسة من
) (٣٤٧معلما ً ومعلمة .وقد أظھرت النتائج عدم وجود فروق جوھرية في اتجاھات المعلمين نحو
مھنة التدريس يمكن عزوھا اللتحاقھم في الدورات التدريبية أثناء الخدمة.
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كما أجرى ريم  -كاوفمان وساوير ) (Rimm-Kaufman & Sawyer, 2004دراسة
ھدفت إلى التعرف على اعتقادات معلمي الصفوف االبتدائية حول كفاءتھم الذاتية واتجاھاتھم
نحو مھنة التدريس ،وبخاصة عند توظيفھم للغرف الصفية المتجاوبة .وقد تكونت عينة الدراسة
من ) (٦٩معلما ً يُ ﱠد ِرسون الصفوف من مرحلة الروضة حتى الصف الثالث األساسي ،قُسموا إلى
مجموعتين إحداھا وظفت الغرف الصفية المتجاوبة ،واألخرى ضابطة .وقد أظھرت النتائج أن
المعلمين الذين يوظفون الغرف الصفية المتجاوبة أظھروا اعتقادات كبيرة حول كفاءتھم الذاتية
باإلضافة إلى اتجاھات إيجابية نحو مھنة التدريس.
أما دراسة عبد الحق ) (١٩٩٦التي ھدفت إلى معرفة اتجاھات طالب كلية التربية في
جامعة الملك فيصل نحو مھنة التدريس ،فقد أظھرت نتائجھا وجود اتجاھات إيجابية نحو مھنة
التدريس ،وعدم اختالف تلك االتجاھات باختالف جنس المعلم ،أو مستوى اإلعداد التربوي
والمھني له.
وأجرى عبد الرحمن وآخرون ) (١٩٩٢دراسة ھدفت إلى التعرف على اتجاھات المعلمين
الدارسين في كلية تأھيل المعلمين العالية نحو مھنة التدريس .وقد أظھرت النتائج وجود اتجاھات
سلبية ومتدنية نحو مھنة التدريس ،بغض النظر عن سنوات دراستھم وجنسھم ومعدالتھم
التراكمية وتخصصاتھم .وقد فُسرت ھذه النتيجة بسبب الظروف االقتصادية واالجتماعية التي
يعاني منھا طلبة كلية التأھيل الذين ھم في الخدمة حاليا ً.
وف ي دراس ة للص فتي ) (١٩٨٩الت ي ھ دفت إل ى مقارن ة اتجاھ ات معلم ي التعل يم األساس ي
المش اركين وغي ر المش اركين ف ي برن امج التأھي ل الترب وي نح و مھن ة الت دريس .حي ث أظھ رت
النتائج اتجاھات إيجابية للمعلمين المشاركين في البرنامج مقارن ة بغي ر المش اركين ،كم ا أظھ رت
النتائج وجود فروق ذات دالل ة إحص ائية ف ي االتجاھ ات نح و مھن ة الت دريس تبع ا ً لمتغي ر الخب رة
ولصالح المعلمين األكثر خبرة.
يالحظ من الدراسات السابقة أن أغلبھا بحثت في معرفة اتجاھات المعلمين نحو مھنة
التدريس منذ فترة ليست بالقصيرة وخصوصا ً على المستوى العربي ،وعلى الرغم من التغيرات
الكثيرة التي حدثت على ھذه المھنة من حيث زيادة الرواتب واالھتمام بتأھيل المعلمين وإعدادھم
إال أنھا لم تنل حقھا في البحث واالھتمام .من ھنا جاءت ھذه الدراسة للتعرف على اتجاھات
المعلمين نحو مھنة التدريس ،وتقديم التوصيات المناسبة بھذا الخصوص.
مشكلة الدراسة وأسئلتھا
برزت مشكلة ھذه الدراسة من خالل مالحظة الباحثين للتباين الواضح في اتجاھات
المعلمين نحو مھنة التدريس .حيث يُظھر بعضھم التذمر وعدم الرغبة في مزاولة ھذه المھنة،
والحديث عنھا بشكل سلبي ،بينما يُظھر آخرون اھتماما ً ملحوظا ً بھا من خالل حديثھم اإليجابي
عنھا ،والتزامھم األخالقي تجاھھا وتجاه أفرادھا .ونظراً ألھمية االتجاھات وأثرھا في سلوك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١٠ ،(٢)٢٤

 ٤٣٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اتجاھات معلمي وكالة الغوث الدولية في منطقة إربد التعليمية نحو "......

المعلمين فقد جاءت ھذه الدراسة لتستقصي اتجاھات معلمي وكالة الغوث الدولية في منطقة إربد
التعليمية نحو مھنة التدريس .ھذا ويمكن تحديد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤالين التاليين:
 .١ما اتجاھات معلمي وكالة الغوث الدولية في منطقة إربد التعليمية نحو مھنة التدريس؟
 .٢ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) (٠.٠٥ = αفي
اتجاھات معلمي وكالة الغوث الدولية في منطقة إربد التعليمية نحو مھنة التدريس تعزى
لمتغيرات الجنس ،أو الخبرة ،أو المؤھل العلمي ،أو التخصص؟.
أھمية الدراسة
يمكن إيجاز أھمية الدراسة بما يلي
 .١يتوقع من خالل نتائج الدراسة معرفة مستوى االتجاھات لدى المعلمين والمعلمات بوكالة
الغوث الدولية في منطقة إربد التعليمية نحو مھنة التدريس ،ومن ثم التعرف على
االتجاھات االيجابية ،وتعزيزھا ،واالتجاھات السلبية ،والعمل على عالجھا.
 .٢يتوقع من خالل نتائج الدراسة الحالية التعرف على اتجاھات أفراد عينة الدراسة نحو مھنة
التدريس تبعا ً لمتغيرات )الجنس ،والخبرة ،والمؤھل العلمي(.
 .٣لالتجاھات تأثير كبير في إقبال المعلمين على ھذه المھنة وزيادة دافعيتھم نحوھا ،لذا فإن
التعرف على اتجاھاتھم قد يُ ّمكننا من التنبؤ بمدى نجاح ھؤالء المعلمين في مھنتھم،
وقدرتھم على تعليم الطلبة بما يكفل تحقيق األھداف التعليمية ،وتقديم الرعاية واالھتمام
المناسب لھم.
 .٤إتاحة الفرصة ألصحاب القرار في اتخاذ الخطوات الالزمة لتطوير وتصميم البرامج
التربوية واإلرشادية التي تسھم في الحد من اآلثار العكسية المترتبة على االتجاھات السلبية
وتنمية االتجاھات االيجابية لديھم.
حدود الدراسة
يمكن أن تتأثر نتائج الدراسة الحالية بالمحددات التالية:


اقتصرت ھذه الدراسة على معلمي المرحلة األساسية الذين يعملون في منطقة اربد التعليمية
التابع ة لوكال ة الغ وث الدولي ة ) (UNRWAخ الل الفص ل الدراس ي األول للع ام الدراس ي
)٢٠٠٩/٢٠٠٨م(.



اقتص رت أداة الدراس ة عل ى مقي اس اتجاھ ات المعلم ين نح و مھن ة الت دريس ال ذي أع ده
)الخليلي ومقابلة.(١٩٩٠ ،
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التعريف اإلجرائي
االتج اه نح و مھن ة الت دريس :مي ل المعل م واس تعداده للتفاع ل م ع ك ل م ن ل ه عالق ة بمھن ة
التدريس )المدير ،الطالب ،المنھج ،أولياء أمور الطلبة ،المسؤولون في إدارة التعليم ،الزمالء في
المھنة( بطريقة إيجابية أو سلبية .ويعرف إجرائي ا ً بالدرج ة الت ي يحص ل عليھ ا المعل م م ن خ الل
إجابته على فقرات مقياس االتجاه نحو مھنة التدريس المستخدم في ھذه الدراسة.
منھجية الدراسة وإجراءاتھا
منھج الدراسة
استخدم الباحثان المنھج الوصفي )المسحي( الذي يتناسب وطبيعة ھذه الدراسة .وذلك من
خالل رصد وتحليل واقع المشكلة البحثية باستخدام استبانة ُوجھت لمعلمي وكالة الغوث الدولية
في منطقة إربد التعليمية لمعرفة اتجاھاتھم نحو مھنة التدريس.
مجتمع الدراسة
أشتمل مجتمع الدراسة على جميع معلمي وكالة الغوث الدولية الذين يعملون في مدارس
منطقة إربد التعليمية والبالغ عددھم ) (١٠٦٧معلما ً ومعلمة خالل الفصل األول من العام
الدراسي ٢٠٠٩/٢٠٠٨م.
عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من ) (٣٣١معلما ً ومعلمة من معلمي وكالة الغوث الدولية الذين
يعملون في منطقة إربد التعليمية خالل الفصل األول للعام الدراسي ) ٢٠٠٩/٢٠٠٨م( .وقد تم
اختيارھم بالطريقة العشوائية المتيسرة وتوزعوا على متغيرات الدراسة كما يظھر في الجدول
رقم ):(١
جدول ) :(١توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة.
العدد
المجال
المتغير
٢٠٧
ذكر
الجنس
١٢٤
أنثى
٢٧٧
بكالوريوس
٤٨
ماجستير
المؤھل العلمي
٦
دكتوراة
٦٧
 ٥ -١سنوات
٨١
 ١٠ -٦سنوات
الخبرة
٧٧
 ٢٠ -١١سنة
١٠٦
 ٢٠سنة فأكثر
٣٣١
المجموع
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أداة الدراسة
لتحقيق أھداف ھذه الدراسة استخدم الباحثان مقياس اتجاھات المعلمين نحو مھنة التدريس
الذي طوره الخليلي ومقابلة ) ،(١٩٩٠وقد تكون ھذا المقياس من ) (٤٢فقرة موزعة على سبعة
أبعاد تضمن كل بعد منھا  ٦فقرات )الفقرات السالبة مميزة بخط تحت الرقم( ،كما ھو مبين في
الجدول ):(٢
جدول ) :(٢الفقرات التي يقيسھا كل بعد من أبعاد المقياس.
الفقرات
المجال
.٣٦ ،٢٩ ،٢٢ ،١٥ ،٨ ،١
اتجاھات المعلم نحو طالبه
.٣٧ ،٣٠ ،٢٣ ،١٦ ،٩ ،٢
اتجاھات المعلم نحو زمالئه
.٣٨ ،٣١ ،٢٤ ،١٧ ،١٠ ،٣
اتجاھات المعلم نحو رؤسائه
.٣٩ ،٣٢ ،٢٥ ،١٨ ،١١ ،٤
اتجاھات المعلم نحو التدريس كمھنة
.٤٠ ،٣٣ ،٢٦ ،١٩ ،١٢ ،٥
اتجاھات المعلم نحو الخصائص الشخصية للمعلم
.٤١ ،٣٤ ،٢٧ ،٢٠ ،١٣ ،٦
تصور المعلم التجاھات المجتمع نحوه
اتجاھات المعلم نحو المناھج والنشاطات الالمنھجية .٤٢ ،٣٥ ،٢٨ ،٢١ ،١٤ ،٧
المجموع

 ٤٢فقرة

وقد بُني ت جمي ع الفق رات وف ق مقي اس ليك رت الخماس ي :أواف ق بش دة ،أواف ق ،غي ر متأك د،
أرفض ،أرفض بش دة ،وق د ت م تص حيح الفق رات االيجابي ة عل ى النح و الت الي :أواف ق بش دة = ،٥
أوافق =  ،٤غير متأكد =  ،٣أرفض =  ،٢أرفض بشدة =  ،١وت م تص حيح الفق رات الس لبية م ن
خالل عكس مفتاح التصحيح كالتالي :أوافق بشدة =  ،١أواف ق =  ،٢غي ر متأك د =  ،٣أرف ض =
 ،٤أرفض بشدة = .٥
ولمناقش ة النت ائج فق د ت م االعتم اد عل ى المعي ار الت الي لمتوس طات الفق رات ) %٦٦ف اعلى
اتجاه إيجابي ،وأقل من  %٦٦اتجاه سلبي(.
ويتوافر ألداة الدراسة الحالية )االتجاھات نحو مھنة التدريس( دالالت صدق مختلفة في
البيئة األردنية )الخليلي ومقابلة (١٩٩٠ ،مثل صدق المحتوى والصدق التالزمي .ولتأكيد صدق
ھذا المقياس قام الباحثان بعرض األداة على خمسة محكمين من أعضاء ھيئة التدريس في كلية
العلوم التربوية الجامعية ،والجامعات األردنية ،ومن تخصصات علم النفس التربوي والقياس
والتقويم .وقد أجمعوا على مالءمة األداة ألغراض الدراسة دون أي تعديالت.
كما قام الباحثان بتطبيق األداة على عينة استطالعية مكونة من ) (٢٨معلما ً ومعلمة من
خارج عينة الدراسة .وتم حساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية على كل بعد من أبعاد
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المقياس الثمانية والدرجة الكلية على المقياس ككل ،وكانت معامالت االرتباط ألبعاد المقياس مع
العالمة الكلية )( ٠.٨١ ،٠.٨٠ ،٠.٧٨ ،٠.٦٩ ،٠.٧٦ ،٠.٧٣ ،٠.٧٠على التوالي .وقد اعتبرت
مؤشرات الصدق المتوفرة لھذا المقياس كافية ألغراض ھذه الدراسة.
وللتأكد من ثبات أداة الدراسة قام الباحثان باستخدام عينة الصدق نفسھا ،فَطُبﱢقت مرتين
وبفارق زمني مقداره أسبوعان  ،وبعد ذلك تم استخراج معامل الثبات لھا بحساب معامل ارتباط
بيرسون بين نتائج التطبيقين ،حيث كان معامل االرتباط لألداة ككل ) .(٠.٧٨كما تم التحقق من
الثبات عن طريق حساب معامل الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا ،حيث كان معامل االرتباط
).(٠.٨٣
وبعد التأكد من صدق األداة وثباتھا تم تطبيقھا على عينة الدراسة التي تكونت من معلمي
ومعلمات وكالة الغوث الدولية في منطقة إربد التعليمية .وقد حرص الباحثان على التنسيق مع
مديري المدارس لإلشراف على تعبئة ھذه االستبانة ،وحث المعلمين على التعامل بأقصى درجة
من الجدية والدقة مع أداة الدراسة .وكان العدد النھائي لالستبانات التي تمت إعادتھا وتفريغھا
على جھاز الحاسوب ) (٣٣١استبانة.
متغيرات الدراسة
اشتملت ھذه الدراسة على المتغيرات المستقلة التالية :الجنس وله مستويان) :ذكر ،وأنثى(،
والمؤھل العلمي وله ثالثة مستويات) :بكالوريوس ،وماجستير ،ودكتوراه( ،والخبرة ولھا أربعة
مستويات ٥ -١) :سنوات ١٠ -٦ ،سنوات ٢٠ -١١ ،سنة ٢٠ ،سنة فأكثر( .كما اشتملت على
المتغير التابع وھو درجة اتجاھات معلمي وكالة الغوث الدولية في منطقة إربد التعليمية نحو
مھنة التدريس ممثالً بأبعاده السبعة التالية :اتجاھات المعلم نحو طالبه ،اتجاھات المعلم نحو
زمالئه ،اتجاھات المعلم نحو رؤسائه ،اتجاھات المعلم نحو التدريس كمھنة ،اتجاھات المعلم نحو
الخصائص الشخصية للمعلم ،تصور المعلم التجاھات المجتمع نحوه ،اتجاھات المعلم نحو
المناھج والنشاطات الالمنھجية.
المعالجات اإلحصائية
لإلجابة على أسئلة الدراسة الحالية تم استخدام بعض أساليب اإلحصاء الوصفي ،وبالتحديد
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ،وذلك لتقدير درجة اتجاه معلمي
وكالة الغوث الدولية في منطقة إربد التعليمية نحو مھنة التدريس ،إضافةً إلى استخدام التباين
متعدد المتغيرات التابعة ) (MANOVAباستخدام اختبار ولكس المبدا ،وھوتلنج تريس،
لتحديد الفروق بين مجاالت استبانة قياس االتجاھات نحو مھنة التدريس .ومن الجدير ذكره أنه قد
تم فحص الداللة اإلحصائية لجميع نتائج تحليل التباين عند مستوى الداللة ).(٠.٠٥ = α

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١٠ ،(٢)٢٤

 ٤٤٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اتجاھات معلمي وكالة الغوث الدولية في منطقة إربد التعليمية نحو "......

نتائج الدراسة ومناقشتھا
نتائج السؤال األول ومناقشته
ما اتجاھات معلمي وكالة الغوث الدولية في منطقة إربد التعليمية نحو مھنة التدريس؟
ُسبَ ْ
ت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب
لإلجابة عن السؤال األول ،ح ِ
المئوية التجاھات معلمي وكالة الغوث الدولية في منطقة إربد التعليمية نحو مھنة التدريس على
أبعاد األداة واألداة الكلية ،كما ھو مبين في الجدول ):(٣
جدول ) :(٣المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات اتجاھات معلمي وكالة الغوث
الدولية في منطقة إربد التعليمية نحو مھنة التدريس على األداة الكلية وأبعادھا.
درجة
النسبة
االنحراف
المتوسط
العدد
أبعاد األداة
االتجاه
المئوية
المعياري
الحسابي
إيجابية
%٧٦.٢
٠.٤٩
٣.٨١
٣٣١
اتجاھات المعلم نحو
طالبه
اتجاھات المعلم نحو
زمالئه

٣٣١

٣.٦٤

٠.٥٢

%٧٢.٨

إيجابية

اتجاھات المعلم نحو
رؤسائه

٣٣١

٢.٩٦

٠.٦٠

%٥٩.٢

سلبية

اتجاھات المعلم نحو
مھنة التدريس

٣٣١

٢.٨٦

٠.٨٣

%٥٧.٢

سلبية

اتجاھات المعلم نحو
الخصائص الشخصية
للمعلم
تصور المعلم
التجاھات المجتمع
نحوه
اتجاھات المعلم نحو
المناھج والنشاطات
الالمنھجية
األداة الكلية

٣٣١

٣.٦٤

٠.٤٩

%٧٢.٧

إيجابية

٣٣١

٣.٢٤

٠.٦١

%٦٤.٨

سلبية

٣٣١

٣.٠٥

٠.٥١

%٦١

سلبية

٣٣١

٣.٨٧

٠.٤٤

%٦٦.٣

إيجابية

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١٠ ،(٢)٢٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نافز بقيعي ،وعلي الكساب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٤٣

يظھر من الجدول ) (٣أن اتجاھات معلمي وكالة الغوث الدولية في منطقة إربد التعليمية
نحو مھنة التدريس كانت إيجابية على المقياس الكلي حيث بلغ المتوسط الحسابي ) (٣.٨٧وبنسبة
مئوية ) ،(%٧٧وھو بذلك ضمن المعيار ) %٦٦فأعلى( والذي يشير إلى اتجاھات إيجابية
حسب المعايير التي اعتمدھا الباحثان في ھذه الدراسة.
ولمعرفة اتجاھات المعلمين نحو مھنة التدريس على أبعاد األداة ،تم حساب المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية التجاھات المعلمين نحو مھنة التدريس على كل
فقرة في كل مجال كما يظھر في الجداول من ).(١٠ -٤
اتجاھات المعلم نحو طالبه

أ.

جدول ) :(٤المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات اتجاھات معلمي وكالة الغوث
الدولي ة ف ي منطق ة إرب د التعليمي ة نح و مھن ة الت دريس عل ى البع د األول )اتجاھ ات المعل م نح و
طالبه(.
رقم الفقرة
في االستبانة

١
٣٦
٢٩
٢٢
٨
١٥

ترتيب
الفقرة

الفقرة

أضع جميع طالبي بال
 ١استثناء بمكانة أبنائي أو
أخواني.
على المعلم أن يشعر طالبه
أنھم أقل منه شأنا ً ألنھم
 ٢صغار السن وتنقصھم
الخبرة.
أرفض اإلجازة التي
 ٣يقررھا الطبيب إذا كانت
تؤثر على مصلحة طالبي.
أكره معالجة مشكالت
 ٤الطالب غير األكاديمية.
معاملة الطالب بالعطف
 ٥والود تقلل من احترامھم
للمعلم.
ً
أبقى محبا لطالبي حتى وإن
 ٦خرجوا عن النظام في
الصف.
الدرجة الكلية للبعد

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية %

درجة
االتجاه

٤.٦٠

٠.٤٩

٩٢

إيجابية

٣.٨٩

١.٠٣

٧٧.٨

إيجابية

٣.٧٢

١.١٥

٧٤.٤

إيجابية

٣.٦٦

١.١٠

٧٣.٢

إيجابية

٣.٥٨

١.٢٥

٧١.٦

إيجابية

٣.٤٦

١.٠٠

٦٩.٢

إيجابية

٣.٨١

٠.٤٩

٧٦.٢

إيجابية

يظھر من الجدول ) (٤أن اتجاھات معلمي وكالة الغوث الدولية في منطقة إربد التعليمية
نحو طالبھم كانت إيجابية على ھذا المجال حيث بلغ المتوسط الحسابي ) (٣.٨١وبنسبة مئوية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١٠ ،(٢)٢٤

 ٤٤٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اتجاھات معلمي وكالة الغوث الدولية في منطقة إربد التعليمية نحو "......

) ،(%٧٦.٢وھو بذلك ضمن المعيار )أعلى من  ،(%٦٦والذي يشير إلى اتجاھات إيجابية
حسب المعايير التي اعتمدھا الباحثان لكل بعد من األبعاد في ھذه الدراسة.
ويظھ ر م ن الج دول ) (٤أيض ا ً أن اتجاھ ات معلم ي وكال ة الغ وث الدولي ة ف ي منطق ة إرب د
التعليمي ة عل ى جمي ع فق رات ھ ذا المج ال كان ت إيجابي ة ،وبنس ب مئوي ة أعل ى م ن  %٦٦لجمي ع
متوس طات الفق رات .وھ ذا يش ير إل ى أن أغل ب المعلم ين يض عون طالبھ م بمنزل ة أبن ائھم ،وھ ذه
النظرة اإليجابية تجعلھم يبذلون جھوداً مضاعفة للمحافظة عل ى طلب تھم م ن جمي ع الجوان ب .كم ا
تتوافق ھذه النتيجة مع مبادئ حقوق اإلنسان التي أولتھا إدارة وكالة الغوث الدولي ة أھمي ة كبي رة،
وأسھمت في تعميق احترام المعلم لطالبه بما يكفل السير في تحقيق رؤية المؤسسة التربوي ة الت ي
يتواجدون فيھا ورسالتھا.
كما أن المعلمين يستمرون في حب طالبھ م حت ى عن دما ال يلتزم ون باألنظم ة والتعليم ات،
وكأنھم يمقتون السلوك الذي قام به الطلبة دون أن ينعكس ذلك على الطالب بشكل شخصي.
ب .اتجاھات المعلم نحو زمالئه
جدول ) :(٥المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات اتجاھات معلمي وكالة الغوث
الدولي ة ف ي منطق ة إرب د التعليمي ة نح و مھن ة الت دريس عل ى البع د الث اني )اتجاھ ات المعل م نح و
زمالئه(.
رقم
الفقرة في
االستبانة

ترتيب
الفقرة

٣٧

١

٢٣

٢

٩

٣

٢

٤

١٦

٥

٣٠

٦

الفقرة

أحب أن أعمق عالقاتي مع جميع
زمالئي.
استغرب لجوء بعض المعلمين
إلى الوشاية بين الزمالء
والتشھير بھم.
على المعلم أن يتدخل في
الخالفات التي تنشأ بين زمالئه.
يلجأ معظم المعلمين إلى وسائل
غير مقبولة للوصول إلى
أھدافھم.
يسعى المعلم عادة لمنافسة زميل
له لكي يشغل مركزاً ما أو ليحل
محله.
تصرفات زمالئي المعلمين تبعث
في نفسي االشمئزاز أحيانا ً.
الدرجة الكلية للبعد

النسبة
المئوية
%

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

٤.٣٣

٠.٨٥

 ٨٦.٦إيجابية

٣.٩٧

١.٢٦

 ٧٩.٤إيجابية

٣.٨١

١.٠٧

 ٧٦.٢إيجابية

٣.٧٠

١.١٠

إيجابية

٣.٤٧

١.١٢

 ٦٩.٤إيجابية

٢.٥٨

١.١٧

 ٥١.٦سلبية

٣.٦٤

٠.٥٤

٧٤

٧٢.٨

درجة
االتجاه

إيجابية

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١٠ ،(٢)٢٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نافز بقيعي ،وعلي الكساب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٤٥

يظھر من الجدول ) (٥أن اتجاھات معلمي وكالة الغوث الدولية في منطقة إربد التعليمية
نحو زمالئھم كانت إيجابية على ھذا المجال ،حيث بلغ المتوسط الحسابي ) (٣.٦٤وبنسبة مئوية
) ،(%٧٢.٨وھو بذلك ضمن المعيار )أعلى من  ،(%٦٦والذي يشير إلى اتجاھات إيجابية
حسب المعايير التي اعتمدھا الباحثان لكل بعد من األبعاد في ھذه الدراسة.
ويظھر من الجدول ) (٥أيضا ً أن متوسط اتجاھات معلم ي وكال ة الغ وث الدولي ة ف ي منطق ة
إرب د التعليمي ة عل ى جمي ع فق رات ھ ذا المج ال كان ت إيجابي ة ،باس تثناء الفق رة )" (٣٠تص رفات
زمالئي المعلمين تبعث في نفسي االشمئزاز أحيانا ً" حيث كانت اتجاھاتھم عليھا سلبية.
ويمكن أن تعزى ھذه النتائج إل ى وج ود عالق ات إيجابي ة ب ين المعلم ين ،وأنھ م ي دأبون عل ى
إقامة عالقات متبادل ة فيم ا بي نھم داخ ل المدرس ة ،ويمت د ذل ك خ ارج أوق ات ال دوام المدرس ي م ن
خالل العالقات االجتماعية التي تسھم في توثيق العالقات المتينة فيما بينھم ،باإلض افة إل ى وج ود
االحترام المتبادل بين المعلمين وعدم حدوث المشكالت التي تؤدي إلى التشھير فيما بينھم.
كما يظھر أن ھن اك بع ض المعلم ين يتص رفون بطريق ة ال تتناس ب م ع المھن ة الت ي ينتم ون
إليھ ا ،وبع ض المعلم ين ربم ا يظھ رون بع ض ھ ذه التص رفات أم ام طالبھ م مم ا يفق دھم احت رام
طالبھم وزمالئھم لھم .فالمس ؤولية المتعلق ة بمكان ة مھن ة التعل يم تق ع بالدرج ة األول ى عل ى ع اتق
المعلم ين أنفس ھم ،ف احترام المعلم ين ألنفس ھم وعم ق اإلحس اس ب واجبھم وم راقبتھم لس لوكاتھم
تجعلھم ينالون تقديراً اجتماعيا ً مرموقا ً من زمالئھم وأفراد المجتمع اآلخرين.
ج .اتجاھات المعلم نحو رؤسائه
جدول ) :(٦المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات اتجاھات معلمي وكالة الغوث
الدولي ة ف ي منطق ة إرب د التعليمي ة نح و مھن ة الت دريس عل ى البع د الثال ث )اتجاھ ات المعل م
نحورؤسائه(.
رقم الفقرة
في االستبانة

ترتيب
الفقرة

٣٨

١

١٠

٢

٣

٣

١٧

٤

الفقرة

ال أجد في نفسي أي احترام
لمعظم المسؤولين في التربية.
قلما يتعاون مدير المدرسة مع
المعلمين لتحقيق األھداف
المرجوة.
أعتقد أن اإلداريين في جھاز
التربية يحترمون رأي المعلم فيما
يتعلق بمھنته.
أعارض إقامة عالقات خاصة
بين مدير المدرسة وبعض
المعلمين.

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية
%

درجة
االتجاه

٣.٦٠

١.١٠

٧٢

إيجابية

٣.١٧

١.٠١

٦٣.٤

سلبية

٢.٩٩

٠.٩٨

٥٩.٨

سلبية

٢.٩١

١.٢٢

٥٨.٢

سلبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١٠ ،(٢)٢٤

 ٤٤٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اتجاھات معلمي وكالة الغوث الدولية في منطقة إربد التعليمية نحو "......

 ...تابع جدول رقم )(٦
رقم الفقرة
في االستبانة

٣١
٢٤

ترتيب
الفقرة

الفقرة

يلقى المعلم كل تقدير واحترام
٥
من معظم المسؤولين في التربية.
طريقة تنفيذ القوانين والتعليمات
٦
من قبل اإلداريين التربويين
تثير في نفسي االشمئزاز.
الدرجة الكلية للبعد

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية
%

٢.٨٩

١.٠٨

٥٧.٨

سلبية

٢.٢١

١.٠٩

٤٤.٢

سلبية

٢.٩٦

٠.٦٠

 ٥٩.٢سلبية

درجة
االتجاه

يظھر من الجدول ) (٦أن اتجاھات معلمي وكالة الغوث الدولية في منطقة إربد التعليمية
نحو رؤسائھم كانت سلبية على ھذا المجال حيث بلغ المتوسط الحسابي ) ،(٢.٩٦وبنسبة مئوية
) ،(%٥٩.٢وھو بذلك ضمن المعيار )أقل من  ،(%٦٦والذي يشير إلى اتجاھات سلبية حسب
المعايير التي اعتمدھا الباحثان لكل بعد من األبعاد في ھذه الدراسة.
ويظھر من الجدول ) (٦أيضا ً أن متوسط اتجاھات معلم ي وكال ة الغ وث الدولي ة ف ي منطق ة
إربد التعليمية على جميع فقرات ھذا المجال كانت سلبية ،باستثناء الفقرة ) .(٣٨ويمكن أن تع زى
ھذه النتائج إلى شعور المعلمين بعدم وجود االحت رام والتق دير م ن المس ؤولين ف ي التربي ة ،وع دم
األخذ برأيھم فيما يتعلق بأمور مھنتھم .كما يعود ذلك أيضا ً إلى البيروقراطية والمركزية في تنفيذ
األنظم ة والق وانين ف ي م دارس وكال ة الغ وث الدولي ة ،حي ث أن كثي راً م ن الق رارات الخاص ة
ب المعلمين ال يمك ن للم دير أن يتخ ذھا دون الموافق ة م ن المس ؤول األعل ى ،كم ا أن التعام ل م ع
القوانين بحرفيتھا ال يتيح للمعلمين الفرصة في تعديل أخطائھم أو إصالح سلوكاتھم.
كما يظھر من الجدول أن المعلمين يظھرون ك ل االحت رام والتق دير للمس ؤولين ف ي التربي ة،
على الرغم من شعورھم بعدم احترام المسؤولين ألرائھم فيما يتعلق بأمور مھنتھم.
د.

اتجاھات المعلم نحو التدريس كمھنة

جدول ) :(٧المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات اتجاھات معلمي وكالة الغوث
الدولي ة ف ي منطق ة إرب د التعليمي ة نح و مھن ة الت دريس عل ى البع د الراب ع )اتجاھ ات المعل م نح و
التدريس كمھنة(.
رقم الفقرة
في االستبانة

ترتيب
الفقرة

٢٥

١

الفقرة

أشعر بالفخر واالعتزاز
بممارسة مھنة التدريس.

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية
%

٤.٠٠

١.٠٣

٨٠

درجة
االتجاه

إيجابية

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١٠ ،(٢)٢٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نافز بقيعي ،وعلي الكساب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٤٧

 ...تابع جدول رقم )(٧
رقم الفقرة
في االستبانة

ترتيب
الفقرة

٣٩

٢

١١

٣

٣٢

٤

١٨

٥

٤

٦

الفقرة

الوسط
الحسابي

أفضل البقاء في مھنة التدريس ٢.٩٠
حتى ولو سنحت لي فرصة
االنتقال إلى مھنة أخرى.
٢.٨١
لو لم أكن معلما ً لتمنيت أن
أكون كذلك.
٢.٥٩
أنصح أصدقائي بعدم اختيار
مھنة التدريس.
٢.٥٥
اعتقد أن مھنة التدريس ال
توفر لي فرصة الوصول إلى
مكانة اجتماعية عالية.
٢.٣٢
أشعر أن األمل ضعيف
بتحسين ظروف مھنة
التدريس.
٢.٨٦
الدرجة الكلية للبعد

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية
%

درجة
االتجاه

١.٢٨

٥٨

سلبية

١.٣٧

٥٦.٢

سلبية

١.٢٤

٥١.٨

سلبية

١.٢٥

٥٠.٨

سلبية

١.٠٩

٤٦.٤

سلبية

٠.٨٣

٥٧.٢

سلبية

يظھر من الجدول ) (٧أن اتجاھات معلمي وكالة الغوث الدولية في منطقة إربد التعليمية
نحو التدريس كمھنة كانت سلبية ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ) ،(٢.٨٦وبنسبة مئوية )،(%٥٧.٢
وھو بذلك ضمن المعيار )أقل من  ،(%٦٦والذي يشير إلى اتجاھات سلبية حسب المعايير التي
اعتمدھا الباحثان في ھذه الدراسة.
ويظھر من الجدول ) (٧أيضا ً أن متوسط اتجاھات معلم ي وكال ة الغ وث الدولي ة ف ي منطق ة
إربد التعليمية على جميع فقرات ھذا المجال كانت سلبية ،باستثناء الفقرة ) .(٢٥ويمكن أن تع زى
ھ ذه النت ائج إل ى ع دم رغب ة المعلم ين بممارس ة ھ ذه المھن ة ونظ رتھم إليھ ا نظ رة س لبية ،نتيج ة
للتغي رات الكبي رة الت ي ط رأت ف ي المجتم ع ،فأولي اء األم ور وأص حاب المھ ن األخ رى ووس ائل
اإلعالم ينظرون إلى ھذه المھنة وأفرادھا نظرة سلبية ،جعلت المعلم ين أشخاص ا ً يش عرون بت دني
مكانتھم االجتماعية وانتظارھم الفرصة لترك ھذه المھنة وااللتح اق بمھن ة أخ رى .باإلض افة إل ى
أن الكثير من المعلمين يشعرون بفقدان األمل ف ي ع ودة الھيب ة لمھن ة التعل يم الت ي ك ان لھ ا الق در
الكبير من االحترام والتقدير من قبل كافة أفراد المجتمع سابقا ً.
كم ا يمك ن أن تع زى النت ائج أيض ا ً إل ى القناع ات الت ي تش كلت ل دى المعلم ين بع دم تَحس ن
ظروف مھنة التدريس مس تقبالً ،م ن حي ث الجوان ب المادي ة ألن الوع ود ف ي ذل ك غالب ا ً م ا يك ون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١٠ ،(٢)٢٤

 ٤٤٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اتجاھات معلمي وكالة الغوث الدولية في منطقة إربد التعليمية نحو "......

مص يرھا الفش ل ،باإلض افة إل ى أن أنص بة المعلم ين م ن الحص ص الدراس ية ل م تتغي ر من ذ فت رة
طويلة رغم الوعود الكثيرة التي كان يتحدث عنھا المسؤولون بين الحين واآلخر.
ھـ .اتجاھات المعلم نحو الخصائص الشخصية للمعلم
جدول ) :(٨المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات اتجاھات معلمي وكالة الغوث
الدولية في منطق ة إرب د التعليمي ة نح و مھن ة الت دريس عل ى البع د الخ امس )اتجاھ ات المعل م نح و
الخصائص الشخصية للمعلم(.
رقم
الفقرة في
االستبانة

ترتيب
الفقرة

٣٣

١

١٢

٢

٥

٣

٤٠

٤

١٩

٥

٢٦

٦

الفقرة

أعتقد أن من أبرز سمات المعلم
ھي جديته ونشاطه.
يحاول المعلم أن يعوض شعوره
بالنقص بالسيطرة على طالبه.
اشعر أنني أتمتع بقدرات عالية
تمكنني من معالجة جميع
المشكالت التي تواجھني.
يتعود المعلم السيطرة على أفراد
أسرته وأصدقائه.
ً
إذا رأيت شخصا ً متزنا في سلوكه
فغالبا ً ما يكون معلما ً.
كثيراً ما يحس المعلمون بأنھم
أقل من غيرھم شأنا ً.
الدرجة الكلية للبعد

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية
%

درجة
االتجاه

٤.٢٢

٠.٧٧

٨٤.٢

إيجابية

٤.١٦

٠.٩٣

٨٣.٢

إيجابية

٤.١١

٠.٦٢

٨٢.٢

إيجابية

٣.٣٢

١.١١

٦٦.٤

إيجابية

٣.١١

١.٠٠

٦٢.٢

سلبية

٢.٩٣

١.٢٧

٥٨.٦

سلبية

٣.٦٤

٠.٤٩

٧٢.٧

إيجابية

يظھر من الجدول ) (٨أن اتجاھات معلمي وكالة الغوث الدولية في منطقة إربد التعليمية
نحو الخصائص الشخصية للمعلم كانت إيجابية ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ) ،(٣.٦٣وبنسبة مئوية
) ،(%٧٢.٧وھو بذلك ضمن المعيار )أعلى من  ،(%٦٦والذي يشير إلى اتجاھات إيجابية
حسب المعايير التي اعتمدھا الباحثان في ھذه الدراسة.
ويظھر من الجدول ) (٨أيضا ً أن متوسط اتجاھات معلم ي وكال ة الغ وث الدولي ة ف ي منطق ة
إربد التعليمي ة عل ى جمي ع فق رات ھ ذا المج ال كان ت إيجابي ة ،باس تثناء الفق رتين ) (١٩،٢٦حي ث
كانتا سلبيتين .ويمكن أن تعزى ھذه النتائج إلى أن المعلمين ما زالوا ينظرون إلى الجدية والنش اط
في العمل كأھم الصفات التي يجب أن يتحلى بھا المعلم ،ألن عدم النشاط والجدي ة ف ي ھ ذه المھن ة
بالذات سينعكس بش كل مباش ر ل يس عل ى الطلب ة فحس ب وإنم ا عل ى األجي ال بش كل ع ام .كم ا أن

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١٠ ،(٢)٢٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نافز بقيعي ،وعلي الكساب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٤٩

المعلم ين يج دون ف ي أنفس ھم المق درة عل ى مواجھ ة المش كالت الت ي ت واجھھم بك ل اقت دار مم ا
يساعدھم على مواصلة عملھم بسھولة ويسر.
ك ذلك يظھ ر م ن الج دول ) (٨أن اتجاھ ات المعلم ين عل ى الفق رة )" (٢٦كثي راً م ا يح س
المعلمون بأنھم أقل من غيرھم شأنا ً" كانت سلبية .وھذا يشير إلى المكانة المتدنية التي يش عر بھ ا
المعلمون كأشخاص تجاه مھن تھم مقارن ة ب المھن األخ رى ،إذ تت أثر نظ رة المجتم ع ف ي كثي ر م ن
األحيان للمھن المختلف ة بالعائ د الم ادي ال ذي يع ود عل ى أص حابھا ،وألن مھن ة التعل يم م ن المھ ن
الفقيرة بالمقارنة مع غيرھا من المھن ،فإن أصحابھا يشعرون بأنھم أقل شأنا ً م ن أص حاب المھ ن
األخرى.
و .تصور المعلم التجاھات المجتمع نحوه
جدول ) :(٩المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات اتجاھات معلمي وكالة الغوث
الدولية في منطقة إربد التعليمية نحو مھنة التدريس على البعد الس ادس )تص ور المعل م التجاھ ات
المجتمع نحوه(.
رقم
الفقرة في
االستبانة

ترتيب
الفقرة

٢٠

١

٣٤

٢

٦

٣

١٣

٤

٤١

٥

٢٧

٦

الفقرة

مھما ترقيت في مھنة التدريس
فسينظر المجتمع لي نظرة دونية.
ربما كانت نظرة المجتمع السلبية
للمعلم ناجمة عن تعامله مع
صغار السن.
يكره الناس تزويج المعلمين من
بناتھم.
اعتقد أن مجتمعنا ينظر إلى
المعلم نظرة احترام وتقدير.
للمعلم مكانة رفيعة في أي قطاع
من قطاعات المجتمع.
لو جرى أي اقتراع على تسلم
منصب إداري في المجتمع
الختار الناس المعلم على غيره.
الدرجة الكلية للبعد

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية
%

درجة
االتجاه

٣.٦٣

١.٠٩

٧٢.٦

إيجابية

٣.٣٥

١.٠٨

٦٧

إيجابية

٣.٣٠

١.١٨

٦٦

إيجابية

٣.١٦

١.٠٤

٦٣.٢

سلبية

٣.١٢

٠.٩٣

٦٢.٤

سلبية

٢.٨٨

٠.٩٤

٥٧.٦

سلبية

٠.٦١

 ٦٤.٨سلبية

٣.٢٤

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١٠ ،(٢)٢٤

 ٤٥٠ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اتجاھات معلمي وكالة الغوث الدولية في منطقة إربد التعليمية نحو "......

يظھر من الجدول ) (٩أن اتجاھات معلمي وكالة الغوث الدولية في منطقة إربد التعليمية
لتصورات المجتمع نحوھم كانت سلبية ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ) ،(٣.٢٤وبنسبة مئوية
) ،(%٦٤.٨وھو بذلك ضمن المعيار ) أقل من  ،(%٦٦والذي يشير إلى اتجاھات سلبية حسب
المعايير التي اعتمدھا الباحثان في ھذه الدراسة.
ويمك ن أن تع زى ھ ذه النت ائج إل ى أن أف راد المجتم ع ال ينظ رون إل ى المعل م نظ رة احت رام
وتق دير ،ويش عر المعلم ون ب ذلك م ن خ الل تف اعلھم م ع فئ ات المجتم ع المختلف ة ،فكثي راً م ا يج د
المعلمون أنفس ھم ف ي مواق ف محرج ة لم ا يواجھ وه م ن اس تھتار وع دم احت رام أثن اء تف اعلھم م ع
أف راد المجتم ع اآلخ رين .كم ا أن ثق ة المجتم ع ب بعض أف راد المھ ن األخ رى أعل ى م ن ثق تھم
بالمعلمين ،العتقادھم أن المعلمين ال يصلحون لقيادة المجتمع كما ھو الح ال م ثالً عن د األطب اء أو
المھندسين أو الحقوقيين .وتتوافق ھذه النتيجة مع الفق رة ) (٢٦ال واردة ف ي البع د الخ امس "كثي راً
ما يحس المعلمون بأنھم أقل من غيرھم شأنا ً" حيث يتضح التوافق بين نظرة المعلمين إلى أنفسھم
وتصورات أفراد المجتمع لمھنة التعليم مقارنة بالمھن األخرى.
ز .اتجاھات المعلم نحو المناھج والنشاطات الالمنھجية
ج دول ) :(١٠المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة لتق ديرات اتجاھ ات معلم ي وكال ة
الغوث الدولية في منطق ة إرب د التعليمي ة نح و مھن ة الت دريس عل ى البع د الس ابع )اتجاھ ات المعل م
نحو المناھج والنشاطات الالمنھجية(.
رقم الفقرة
في االستبانة

٣٥
٧
١٤
٤٢
٢١
٢٨

ترتيب
الفقرة

الفقرة

 ١أقوم بمطالعة العديد من الكتب
الخارجية المرتبطة بالمواد التي
أدرسھا.
 ٢على المعلم أن يبذل قصارى
جھده خارج الدوام الرسمي
إلنتاج الوسائل التعليمية.
 ٣أن الرحالت العلمية تستھدف
فقط الترويح وقضاء وقت
الفراغ.
َرسھا مناھج بالية
د
أ
التي
المناھج
٤
ِ
وجامدة.
 ٥أحب أن أتأخر بعد الدوام لتنفيذ
بعض النشاطات الالمنھجية.
 ٦اعتقد أن النشاطات المدرسية
الالمنھجية عبء إضافي على
كاھل المعلم.
الدرجة الكلية للبعد

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة المئوية
%

درجة
االتجاه

٣.٩٨

٠.٧٦

٧٩.٦

إيجابية

٣.٤١

٠.٩٤

٦٨.٢

إيجابية

٢.٩١

١.١٧

٥٨.٢

سلبية

٢.٩٠

١.٢١

٥٨

سلبية

٢.٧٦

١.١٤

٥٠.٢

سلبية

٢.٣٤

١.١١

٤٦.٨

سلبية

٣.٠٥

٠.٥١

٦١

سلبية
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يظھر من الجدول ) (١٠أن اتجاھات معلمي وكالة الغوث الدولية في منطقة إربد التعليمية
نحو المناھج والنشاطات الالمنھجية كانت سلبية ،فقد بلغ المتوسط الحسابي ) ،(٣.٠٥وبنسبة
مئوية ) ،(%٦١وھو بذلك ضمن المعيار )أقل من  ،(٦٦والذي يشير إلى اتجاھات سلبية حسب
المعايير التي اعتمدھا الباحثان في ھذه الدراسة.
ويمكن أن تعزى ھ ذه النت ائج إل ى الع بء ال وظيفي الملق ى عل ى ع اتق معلم ي وكال ة الغ وث
الدولية ،حيث أن أغلب المعلمين لديھم نصاب تدريسي مرتفع ال يقل عن  ٢٥حصة أس بوعية ف ي
المتوسط ،مما يؤدي إلى عدم وجود أوقات الفراغ التي تمكنھم من االھتم ام باألنش طة الالمنھجي ة
ومتابعتھ ا .كم ا أن المعلم ين ل ديھم الكثي ر م ن القض ايا الت ي ت دفعھم لع دم االھتم ام وااللت زام
بالنشاطات الالمنھجية .فاألوضاع االقتصادية الصعبة ،وااللتزامات االجتماعية ،ونظ ام الفت رتين
ف ي الم دارس ،كلھ ا أم ور تجع ل م ن اتجاھ ات المعلم ين نح و النش اطات الالمنھجي ة والمن اھج
الدراسية اتجاھات سلبية.
نتائج السؤال الثاني ومناقشته
ھل توجد فروق ذات داللة إحص ائية ف ي اتجاھ ات معلم ي وكال ة الغ وث الدولي ة ف ي منطق ة
إرب د التعليمي ة نح و مھن ة الت دريس عل ى مج االت األداة واألداة كك ل تع زى لمتغي رات الج نس،
والخبرة ،والمؤھل العلمي؟
لإلجابة عن ھذا السؤال ،تم حساب المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة لتق ديرات
اتجاھات معلمي وكالة الغوث الدولية نحو مھنة التدريس على أداة الدراسة الكلية حسب متغي رات
الدراسة فكانت كما يلي
أ.

حسب متغير الجنس

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أف راد العين ة حس ب متغي ر
الجنس على المجاالت واألداة الكلية ،حيث كانت النتائج كما ھي موضحة في الجدول رقم ):(١١
جدول ) :(١١المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة لتق ديرات أف راد العين ة حس ب
متغير الجنس على المجاالت واألداة الكلية.
مجاالت االتجاھات

اتجاھات المعلم نحو طالبه
اتجاھات المعلم نحو زمالئه
اتجاھات المعلم نحو رؤسائه

متغير
الجنس

عدد
المعلمين

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

٢٠٧
١٢٤
٢٠٧
١٢٤
٢٠٧
١٢٤

٣.٧٢
٣.٩٩
٣.٥٨
٣.٧٥
٢.٧٥
٣.٣١

٠.٥٠
٠٤٢.
٠٤٩.
٠٥٦.
٠.٥٦
٠.٤٩
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 ...تابع جدول رقم )(١١
مجاالت االتجاھات

اتجاھات المعلم نحو مھنة التدريس
اتجاھات المعلم نحو الخصائص
تصور المعلم التجاھات المجتمع
اتجاھات المعلم نحو المناھج
األداة الكلية

متغير
الجنس

عدد
المعلمين

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

٢٠٧
١٢٤
٢٠٧
١٢٤
٢٠٧
١٢٤
٢٠٧
١٢٤
٢٠٧
١٢٤

٢.٦٩
٣.١٥
٣.٥٢
٣.٨٥
٣.١٧
٣.٣٥
٣.٠٢
٣.١٠
٣.٧٤
٤.٠٩

٠.٧١
٠.٩٤
٠.٤٥
٠.٤٩
٠.٦١
٠.٥٩
٠.٥٥
٠.٤٢
٠.٤٠
٠.٤٣

يظھر من الج داول ) (١١أن ھن اك فروق ا ً ظاھري ة ب ين تق ديرات أف راد العين ة حس ب متغي ر
الجنس ،ولتحديد مستويات الداللة اإلحصائية للفروق بين تلك التقديرات ت م حس اب اختب ار تحلي ل
التب اين المتع دد ) (MANOVAباس تخدام اختب ار ولك س المب دا  ،كم ا ھ و موض ح ف ي الج دول
):(١٢

ولكس المبدا = ٠.٧٠٢
ح = ٠.٠٠١

ج دول ) :(١٢نتت ائج تحلي ل التب اين المتع دد ) (MANOVAباس تخدام اختب ار ولك س المب دا
التجاھات المعلمين حسب متغير الجنس.
الداللة
قيمة
مربعات درجات متوسط
المتغير
المجاالت
اإلحصائية
)ف(
الفروق الحرية المربعات
)الجنس(
*٠.٠٠٠ ٣٥.٦٤٧ ٧.٥٥١
١
٧.٥٥١
اتجاھات المعلم نحو
طالبه
*٠.٠٠٠ ١٥.٧٣٧ ٣.٩٩٩
١
٣.٩٩٩
اتجاھات المعلم نحو
زمالئه
*٠.٠٠٠ ٦٥.٣٩٨ ١٩.٢٠٧
١
اتجاھات المعلم نحو ١٩.٢٠٧
رؤسائه
*٠.٠٠٠ ٣٢.٣٣٨ ١٩.٧٥٩
١
اتجاھات المعلم نحو ١٩.٧٥٩
مھنة التدريس
*٠.٠٠٠ ٤٣.٥٧٣ ٨.٥٧٢
١
٨.٥٧٢
اتجاھات المعلم نحو
الخصائص الشخصية
للمعلم
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المتغير
)الجنس(

المجاالت
تصور المعلم
التجاھات المجتمع
نحوه
اتجاھات المعلم نحو
المناھج والنشاطات
الالمنھجية
األداة الكلية

*

مربعات
الفروق
٣.٠٨٤

 ...تابع جدول رقم)(١٢
الداللة
قيمة
درجات متوسط
اإلحصائية
)ف(
الحرية المربعات
*٠.٠٠٣ ٨.٧٠٨ ٣.٠٨٤
١

٠.٨١٨

١

٠.٨١٨

٣.٢٠٢

٠.٠٧٤

١٠.٢٠٢

١

٦٦.٢٥٧ ١٠.٢١٢

*٠.٠٠٠

دال إحصائيا ً عند مستوى الداللة ).(٠.٠٥ =α

يظھر من الجدول ) (١٢وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاھات معلمي وكالة الغ وث
الدولية في منطقة إربد التعليمية نحو مھنة التدريس على جميع مجاالت األداة واألداة كك ل تع زى
لمتغير الجنس ولصالح اإلناث .وربما يعود ذلك إلى أن اإلناث ف ي المجتم ع األردن ي ينظ رن إل ى
مھنة التعليم كأفضل المھن التي يمكن أن تعمل بھا األنثى ،من حيث وقت الدوام الذي يتصف بقلة
ع دد س اعاته ،إض افةً إل ى العط ل الكثي رة الت ي تتخل ل أوق ات ال دوام ،كم ا أن ع دم االخ تالط ف ي
المدارس يجعل اإلناث يفضلن ھذه المھنة على غيرھا ،وينظرن لھا نظرة إيجابية .إض افةً إل ى أن
المسؤولية الملقاة على عاتق اإلناث تختلف عما ھو عند ال ذكور ،حي ث يق ارن الكثي ر م ن ال ذكور
مھن تھم بب اقي المھ ن األخ رى م ن حي ث الروات ب ونظ رة أف راد المجتم ع لتل ك المھ ن .كم ا أن
المشكالت التي تحدث في مدارس اإلناث أقل من تلك التي تحدث في مدارس ال ذكور ،مم ا يجع ل
المعلمات أقل قلقا ً وتوتراً ،وبالتالي ينعكس ذلك عل ى عالق اتھن م ع الطالب ات ف ي المدرس ة بحي ث
تكون أكثر إيجابية.
وتتعارض نتائج ھذه الدراسة مع دراسة عبد الرحمن وآخرين ) ،(١٩٩٢ودراسة عبد الحق
) (١٩٩٦التي أشارت نتائجھ ا إل ى ع دم وج ود ف روق دال ة إحص ائيا ً ب ين الجنس ين ف ي اتجاھ اتھم
نح و مھن ة الت دريس .ويمك ن تفس ير ذل ك ب أن ھ ذه الدراس ات أجري ت عل ى المعلم ين الملتحق ين
ببرن امج التأھي ل الترب وي ف ي الجامع ات ،مم ا جع ل الظ روف لك ال الجنس ين متقارب ة أثن اء تنفي ذ
الدراسة ،وبالتالي التقارب في اتجاھاتھم نحو مھنة الت دريس ،كم ا أن تواج د المعلم ين والمعلم ات
مع بعضھم بعضا ً أثناء إجراء ھذه الدراسات كان له تأثير في اتجاھاتھم نحو مھنة التدريس.
وتتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة ) ،(Folsom-Meek et al, 1999التي أش ارت إل ى
أن اإلناث لديھن اتجاھات إيجابية نحو مھنة التدريس أكثر من الذكور.
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ب .حسب متغير الخبرة
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أف راد العين ة حس ب متغي ر
الخبرة على المجاالت واألداة الكلية ،حيث كانت النتائج كما ھي موضحة في الجدول رقم ):(١٣
جدول ) :(١٣المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتق ديرات أف راد العين ة حس ب متغي ر
الخبرة على المجاالت واألداة الكلية.
االنحراف
المتوسط
عدد
متغير الخبرة
مجاالت االتجاھات
المعياري
المعلمين الحسابي
٠.٥٢
٣.٦٩
٦٨
أقل من  ٥سنوات
اتجاھات المعلم نحو طالبه
٠.٤٧
٣.٧٤
٨١
من  ١٠-٥سنوات
٠.٤٦
٣.٨٥
٧٦
من  ٢٠ -١١سنة
٠.٤٨
٣.٩٤
١٠٦
أكثر من  ٢٠سنة
٠.٦٢
٣.٥٤
٦٨
أقل من  ٥سنوات
اتجاھات المعلم نحو زمالئه
٠.٣٧
٣.٦٤
٨١
من  ١٠-٥سنوات
٠.٥٩
٣.٦٠
٧٦
من  ٢٠ -١١سنة
٠.٥٠
٣.٧٤
١٠٦
أكثر من  ٢٠سنة
٠.٦٢
٣.١٣
٦٨
أقل من  ٥سنوات
اتجاھات المعلم نحو رؤسائه
٠.٤٩
٢.٩٢
٨١
من  ١٠-٥سنوات
٠.٦٦
٢.٩٦
٧٦
من  ٢٠ -١١سنة
٠.٦٢
٢.٨٩
١٠٦
أكثر من  ٢٠سنة
٠.٩٥
٢.٨٧
٦٨
أقل من  ٥سنوات
اتجاھات المعلم نحو مھنة التدريس
٠.٧٠
٢.٦٨
٨١
من  ١٠-٥سنوات
٠.٨١
٢.٧٩
٧٦
من  ٢٠ -١١سنة
٠.٨٣
٣.٠٥
١٠٦
أكثر من  ٢٠سنة
٠.٥٠
٣.٧٥
٦٨
أقل من  ٥سنوات
اتجاھات المعلم نحو الخصائص
٠٤٩
٣.٥٠
٨١
من  ١٠-٥سنوات
٠.٥٤
٣.٥٩
٧٦
من  ٢٠ -١١سنة
٠.٤٢
٣.٧١
١٠٦
أكثر من  ٢٠سنة
٠.٥٧
٣.١٨
٦٨
أقل من  ٥سنوات
تصور المعلم التجاھات المجتمع
٠.٦٢
٣.٢٠
٨١
من  ١٠-٥سنوات
٠.٦٥
٣.٢٩
٧٦
من  ٢٠ -١١سنة
٠.٦٠
٣.٢٧
١٠٦
أكثر من  ٢٠سنة

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١٠ ،(٢)٢٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نافز بقيعي ،وعلي الكساب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٥٥

مجاالت االتجاھات

متغير الخبرة

اتجاھات المعلم نحو المناھج

أقل من  ٥سنوات
من  ١٠-٥سنوات
من  ٢٠ -١١سنة
أكثر من  ٢٠سنة
أقل من  ٥سنوات
من  ١٠-٥سنوات
من  ٢٠ -١١سنة
أكثر من  ٢٠سنة

األداة الكلية

 ...تابع جدول رقم )(١٣
االنحراف
المتوسط
عدد
المعياري
الحسابي
المعلمين
٠.٦١
٢.٩٦
٦٨
٠.٥٠
٣.٠٧
٨١
٠.٥٠
٣.٠٤
٧٦
٠.٤٤
٣.١٠
١٠٦
٠.٤٨
٣.٨٥
٦٨
٠.٣٥
٣.٨٠
٨١
٠.٥١
٣.٨٥
٧٦
٠.٤٢
٣.٩٦
١٠٦

يظھر من الج داول ) (١٣أن ھن اك فروق ا ً ظاھري ة ب ين تق ديرات أف راد العين ة حس ب متغي ر
الخبرة ،ولتحديد مستويات الداللة اإلحصائية للفروق بين تلك التق ديرات ت م حس اب اختب ار تحلي ل
التب اين المتع دد ) (MANOVAباس تخدام اختب ار ھ وتلنج ت ريس ،كم ا ھ و موض ح ف ي الج دول
):(١٤
ج دول ) :(١٤نتت ائج تحلي ل التب اين المتع دد ) (MANOVAباس تخدام اختب ار ھ وتلنج ت ريس
التجاھات المعلمين حسب متغير الخبرة.
المتغير
)الخبرة(

ھوتلنج= ٠.٢٣٣
ح = ٠.٠٠١

*

المجاالت

مربعات
الفروق

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة )ف(

الداللة
اإلحصائية

اتجاھات المعلم نحو طالبه
اتجاھات المعلم نحو زمالئه
اتجاھات المعلم نحو رؤسائه
اتجاھات المعلم نحو مھنة التدريس
اتجاھات المعلم نحو الخصائص
الشخصية للمعلم
تصور المعلم التجاھات المجتمع نحوه
اتجاھات المعلم نحو المناھج
والنشاطات الالمنھجية
األداة الكلية

٤.٦٦٧
٣.٨١٦
٠.٥٦١
١٠.٤٧٢

٣
٣
٣
٣

١.٥٥٦
١.٢٧٢
٠.١٨٧
٣.٤٩١

٧.٣٤٤
٥.٠٠٥
٠.٦٣٧
٥.٧١٣

*٠.٠٠٠
*٠.٠٠٢
٠.٥٩٢
*٠.٠٠١

٣.٨٠٥

٣

١.٢٦٨

٦.٤٤٨

*٠.٠٠٠

٠.٨٢٠

٣

٠.٢٧٣

٠.٧٧٢

٠.٥١١

١.١٢٤

٣

٠.٣٧٥

١.٤٦٦

٠.٢٢٤

٢.٦٢٩

٣

٠.٨٧٦

٥.٦٩١

*٠.٠٠١

دال إحصائيا ً عند مستوى الداللة ).(٠.٠٥ =α

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١٠ ،(٢)٢٤

 ٤٥٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اتجاھات معلمي وكالة الغوث الدولية في منطقة إربد التعليمية نحو "......

يظھر من الجدول رقم ) (١٤وجود فروق دالة إحص ائيا ً ف ي اتجاھ ات معلم ي وكال ة الغ وث
الدولي ة ف ي منطق ة إرب د التعليمي ة نح و مھن ة الت دريس عل ى أداة الدراس ة الكلي ة تع زى لمتغي ر
الخبرة ،ولصالح أكثر م ن  ٢٠س نة .وربم ا يع ود ذل ك إل ى االس تقرار ال ذي تعيش ه ھ ذه الفئ ة م ن
المعلمين ،إذ يُقدر أفراد ھذه الفئة أن ھذه المھنة ھي التي سيستمر بھا طوال حياته ،إضافةً إلى أن
خبرته الطويلة جعلت منه إنسانا ً قادراً على مواجھة المشاكل التي يمكن أن تعترض ه أثن اء عمل ه،
والتعام ل م ع المس ؤولين وال زمالء ف ي المدرس ة بك ل س ھولة ويس ر ،كم ا أن تعامل ه م ع الط الب
ومش اكلھم س يكون أس ھل بكثي ر م ن المعلم ين الج دد ال ذين تنقص ھم الخب رة والدراي ة ف ي كيفي ة
مواجھ ة ھ ذه القض ايا والتعام ل معھ ا .كم ا توج د ف روق دال ة إحص ائيا ً عل ى أبع اد األداة التالي ة
)اتجاھات المعلم نحو طالبه ،اتجاھات المعلم نحو زمالئه ،اتجاھ ات المعل م نح و مھن ة الت دريس،
اتجاھات المعلم نحو الخصائص الشخصية للمعلم( تعزى لمتغير الخب رة ولص الح  ٢٠س نة ف أكثر
باستثناء اتجاھات المعل م نح و الخص ائص الشخص ية ،حي ث كان ت لص الح المعلم ين ال ذين لي ديھم
خبرة أقل من  ٥سنوات .ويمكن تفسير ذلك أن المعلم ين أص حاب الخب رة الكبي رة ل ديھم اتجاھ ات
إيجابية نحو طلبتھم وزمالئھم لما يتمتعون به من خبرة في التعام ل م ع أط راف العملي ة التعليمي ة
التعلمية بكل إيجابية ،وقدرتھم على تحمل الض غوط الت ي يمك ن أن ت واجھھم أثن اء العم ل ،إض افةً
إلى المساعدة التي يمكن أن يقدموھا لزمالئھم أو طالبھم داخل المدرسة ،كما أن أص حاب الخب رة
الطويل ة ينظ رون إل ى مھن ة الت دريس بص ورة أفض ل م ن أص حاب الخب رات األخ رى ،نتيج ة
لقن اعتھم بأنھ ا المھن ة األفض ل بالنس بة لھ م .أم ا بالنس بة لبع د اتجاھ ات المعل م نح و الخص ائص
الشخص ية فك ان لص الح المعلم ين ال ذين ل ديھم خب رة أق ل م ن  ٥س نوات ،وربم ا يع ود ذل ك إل ى
الحماس والنشاط الذي يتمتع به المعلمون الجدد في بداية سنوات عملھم ،وبالتالي ي رون ض رورة
أن يتمتع المعلم بالحماس والنشاط والدافعية التي تمكنه من أداء دوره بالصورة األفضل أكث ر م ن
المعلم ين ال ذين ل ديھم خب رة أط ول .كم ا يظھ ر م ن الج دول ) (١٤ع دم وج ود ف روق ذات دالل ة
إحصائية على أبعاد األداة الثالثة األخرى تعزى لمتغير الخبرة.
وتتف ق نتيج ة ھ ذه الدراس ة م ع دراس ة الص فتي ) (١٩٨٩الت ي أش ارت نتائجھ ا إل ى وج ود
ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي االتجاھ ات نح و مھن ة الت دريس تبع ا ً لمتغي ر الخب رة ولص الح
المعلمين األكثر خبرة مقارنة بزمالئھم األق ل خب رة .ويمك ن تفس ير ذل ك بأھمي ة الخب رة واإلع داد
التربوي في تعديل اتجاھات المعلمين نحو مھنة التدريس ،حيث تؤثر الخب رات الت ي يتع رض لھ ا
المعلمون في إيج اد اتجاھ ات إيجابي ة نح و مھن ة الت دريس ،وھ ذا يح تم عل ى المؤسس ات التربوي ة
العمل على تأھي ل معلميھ ا ،وتزوي دھم ب الخبرات الالزم ة الت ي ت ؤدي إل ى بن اء اتجاھ ات إيجابي ة
نحو مھنة التدريس.
ج .حسب متغير المؤھل العلمي
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أف راد العين ة حس ب متغي ر
المؤھل العلمي على المج االت واألداة الكلي ة ،حي ث كان ت النت ائج كم ا ھ ي موض حة ف ي الج دول
):(١٥

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١٠ ،(٢)٢٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نافز بقيعي ،وعلي الكساب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٥٧

جدول ) :(١٥المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتق ديرات أف راد العين ة حس ب متغي ر
المؤھل العلمي على المجاالت واألداة الكلية.
المتوسط االنحراف
عدد
متغير
مجاالت االتجاھات
المعياري
الحسابي
المعلمين
المؤھل
٠.٤٧
٣.٨٢
بكالوريوس ٢٧٧
اتجاھات المعلم نحو طالبه
٠.٦٢
٣.٧٨
٤٨
ماجستير
٠.٥٥
٣.٨٩
٦
دكتوراه
٠.٥٢
٣.٦٣
بكالوريوس ٢٧٧
اتجاھات المعلم نحو زمالئه
٠.٥٢
٣.٧٤
٤٨
ماجستير
٠.٤٦
٣.٧٨
٦
دكتوراه
٠.٥٨
٢.٩٥
بكالوريوس ٢٧٧
اتجاھات المعلم نحو رؤسائه
٠.٧٣
٣.٠٩
٤٨
ماجستير
٠.١٥
٢.٦٧
٦
دكتوراه
٠.٨٣
٢.٨٥
اتجاھات المعلم نحو مھنة التدريس بكالوريوس ٢٧٧
٠.٨٨
٢.٩٢
٤٨
ماجستير
٠.٥٦
٢.٩٤
٦
دكتوراه
٠.٤٦
٣.٦٢
بكالوريوس ٢٧٧
اتجاھات المعلم نحو الخصائص
٠.٦٢
٣.٨٠
٤٨
ماجستير
٠.٢٣
٣.٥٦
٦
دكتوراه
٠.٦١
٣.٢١
بكالوريوس ٢٧٧
تصور المعلم التجاھات المجتمع
٠.٦٠
٣.٣٨
٤٨
ماجستير
٠.٣٠
٣.٥٠
٦
دكتوراه
٠.٥٠
٣.٠٦
بكالوريوس ٢٧٧
اتجاھات المعلم نحو المناھج
٠.٥٣
٢.٩٤
٤٨
ماجستير
٠.٣١
٣.٣٩
٦
دكتوراه
٠.٤٣
٣.٨٦
بكالوريوس ٢٧٧
األداة الكلية
٠.٥٠
٣.٩٤
٤٨
ماجستير
٠.٢٧
٣.٩٥
٦
دكتوراه
يظھر من الج داول ) (١٥أن ھن اك فروق ا ً ظاھري ة ب ين تق ديرات أف راد العين ة حس ب متغي ر
المؤھل العلمي ،ولتحديد مستويات الداللة اإلحصائية للفروق بين تلك التقديرات تم حساب اختب ار
تحلي ل التب اين المتع دد ) (MANOVAباس تخدام اختب ار ھ وتلنج ت ريس ،كم ا ھ و موض ح ف ي
الجدول ):(١٦

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١٠ ،(٢)٢٤

 ٤٥٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اتجاھات معلمي وكالة الغوث الدولية في منطقة إربد التعليمية نحو "......

ھوتلنج= ٠.١٢٣
ح= ٠.٠٠١

ج دول ) :(١٦نت ائج تحلي ل التب اين المتع دد ) (MANOVAباس تخدام اختب ار ھ وتلنج ت ريس
التجاھات المعلمين حسب متغير المؤھل العلمي.
المتغير
الداللة
قيمة
مربعات درجات متوسط
المجاالت
)المؤھل
الفروق الحرية المربعات )ف( اإلحصائية
العلمي(
اتجاھات المعلم نحو
٠.٣٧٤ ٠.٩٨٨ ٠.٢٠٩
٢
٠.٤١٨
طالبه
اتجاھات المعلم نحو
*٠.٠١٩ ٤.٠٢٣ ١.٠٢٢
٢
٢.٠٤٥
زمالئه
اتجاھات المعلم نحو
٠.١٩٧ ١.٦٣١ ٠.٤٧٩
٢
٠.٩٥٨
رؤسائه
اتجاھات المعلم نحو
٠.٠٨٦ ٢.٤٧٥ ١.٥١٢
٢
٣.٠٢٥
مھنة التدريس
اتجاھات المعلم نحو
*٠.٠٠٣ ٥.٧٦٢ ١.١٣٤
٢
٢.٢٦٧
الخصائص الشخصية
للمعلم
تصور المعلم التجاھات
*٠.٠١٤ ٤.٣٠٠ ١.٥٢٣
٢
٣.٠٤٦
المجتمع نحوه
اتجاھات المعلم نحو
٠.٠٥٦ ٢.٩١٣ ٠.٧٤٤
٢
١.٤٨٨
المناھج والنشاطات
الالمنھجية
*٠.٠٠٦ ٥.١٥٢ ٠.٧٩٣
٢
١.٥٨٦
األداة الكلية
*

دال إحصائيا ً عند مستوى الداللة ).(٠.٠٥ = α

يظھر من الجدول ) (١٦وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاھات معلمي وكالة الغ وث
الدولي ة ف ي منطق ة إرب د التعليمي ة نح و مھن ة الت دريس عل ى األداة الكلي ة تع زى لمتغي ر المؤھ ل
العلمي ،ولصالح حملة الدكتوراه.وربما يعود ذل ك إل ى التأھي ل العلم ي ال ذي وص ل إلي ه أص حاب
ھذه الشھادة ،والتي تؤثر إيجاب ا ً ف ي اتجاھ اتھم نح و مھن ة الت دريس ،إض افةً إل ى أن أص حاب ھ ذا
المؤھل ينظرون ألنفسھم بأنھم س يكونون الحق ا ً م ن األش خاص المس ؤولين ع ن تأھي ل المعلم ين،
عندما تسنح لھم الفرصة للعمل في الجامع ات مس تقبالً ،مم ا يجعلھ م ينظ رون إل ى مھن ة الت دريس
نظرة احترام وتقدير .كما يوجد فروق دالة إحص ائيا ً عل ى أبع اد الدراس ة التالي ة )اتجاھ ات المعل م
نحو زمالئه ،اتجاھات المعلم نحو الخصائص الشخصية للمعلم ،تصور المعلم التجاھات المجتمع
نحوه( وذلك لصالح المؤھل العلمي دكتوراه وماجس تير ،وھ ذا يش ير إل ى مھ ارات التواص ل الت ي
يس تطيع حمل ة الش ھادات العلي ا ممارس تھا بك ل إيجابي ة م ع زمالئھ م المعلم ين ،وبن اء العالق ات
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١٠ ،(٢)٢٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نافز بقيعي ،وعلي الكساب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٥٩

اإليجابية القائمة على االحترام والتقدير .كما يمكن تفسير ذلك بنظرة المعلمين أصحاب الش ھادات
العليا للخصائص التي يجب على المعلم أن يمتلكھا ،من حي ث جديت ه ومواجھ ة المش اكل المختلف ة
بكل حنكة وذكاء ،والتعامل مع الطلبة بكل سھولة ويسر .إضافةً إلى النظرة االيجابي ة الت ي يش عر
بھا أصحاب الشھادات العليا التجاھات المجتمع نحوھم ،حيث يعتق د أص حاب الش ھادات العلي ا أن
المجتم ع ينظ ر نظ رة إيجابي ة فيھ ا االحت رام والتق دير ألص حاب ھ ذه المھن ة ،وبخاص ةً أن أف راد
المجتم ع يق درون األش خاص ال ذين يحمل ون الش ھادات العلي ا ،وھ ذا م ا يش عر ب ه أص حاب ھ ذه
الشھادات أكثر من غيرھم .كما يظھر م ن الج دول ) (١٦ع دم وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية
على أبعاد األداة األربعة األخرى تعزى لمتغير المؤھل العلمي.
التوصيات
في ضوء النتائج التي توصلت إليھا الدراسة الحالية فإن الباحثين يقدمان التوصيات التالية:


تحسين ظروف المعلمين باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتلبية مطالبھم وتحقيق طموحاتھم،
إضافةً إلى تعاون المسؤولين مع المعلمين ،وإقامة عالقات قائمة على االحترام المتبادل
بينھما.



بناء برامج إرشادية للمعلمين أثناء الخدمة ،بما يكفل إيجاد اتجاھات إيجابية نحو مھنة
التدريس.



تسھيل عملية التواصل بين المعلمين ومسؤولي التربية من أجل إيجاد التعاون البناء الذي
يسھم في تطوير ھذه المھنة وتحسينھا.



إجراء المزيد من الدراسات المتعلقة باتجاھات بعض الفئات نحو مھنة التدريس مثل :أولي اء
أمور الطلبة ،رجال اإلعالم ،وغيرھم.

المراجع العربية واألجنبية


األحمد ،خالد طه .(٢٠٠٠) .إعداد المعلم وتدريبه .منشورات جامعة دمشق.



بركات ،زياد" .(٢٠٠٥) .الدورات التدريبية أثناء الخدمة وعالقة ذلك بفاعلية المعلم
واتجاھاته نحو مھنة التدريس" .مجلة اتحاد الجامعات العربية.٢٥٦ -٢١١ .٤٥ .



بلق يس ،أحم د .ومرع ي ،توفي ق .(١٩٨٣) .الميس ر ف ي عل م ال نفس الترب وي .عم ان .دار
الفرقان.



الجبالي ،حس ني .(٢٠٠٣) .عل م ال نفس االجتم اعي ب ين النظري ة والتطبي ق .الق اھرة .مكتب ة
األنجلو المصرية.
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 ٤٦٠ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اتجاھات معلمي وكالة الغوث الدولية في منطقة إربد التعليمية نحو "......



حس انين ،محم د س مير .(٢٠٠٣) .مھن ة التعل يم .ط .٣طنط ا .دلت ا للكمبي وتر والطباع ة
والتصوير.



الخليلي ،خليل .ومقابلة ،نص ر" .(١٩٩٠) .دراس ة تطويري ة لمقي اس االتجاھ ات نح و مھن ة
التدريس" .مجلة أبحاث اليرموك )سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية(.٨٠ -٥٩ .(١)٦ .



زھران ،حامد عبد السالم .(٢٠٠٠) .علم النفس االجتماعي .ط  .٦القاھرة .عالم الكتب.



زيت ون ،ع ايش محم ود .(١٩٨٨) .االتجاھ ات والمي ول العلمي ة ف ي ت دريس العل وم .ط .١
عمان .جمعية عمال المطابع التعاونية.



السلمي ،علي .(١٩٨٦) .مقدمة في العلوم السلوكية .القاھرة .دار المعارف.



سوالمة ،يوسف" .(١٩٨٠) .أثر برنامج الرياضيات على اتجاھ ات الطلب ة ف ي األردن نح و
الرياضيات" .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة اليرموك .إربد .األردن.



الصفتي ،مصطفى محمد" .(١٩٨٩) .دراسة االتجاھات نحو مھنة التدريس لدى معلمي
مرحلة التعليم األساسي المشاركين وغير المشاركين في برنامج التأھيل التربوي للمستوى
الجامعي" .مجلة كلية التربية .جامعة اإلسكندرية.٣٦١ -٣٢٥ .(١)٢ .



عبد الرحمن ،عفيف .وقطامي ،يوسف .وقطامي ،نايفة" .(١٩٩٢) .اتجاھات الطلبة
الدارسين في كلية تأھيل المعلمين العالية نحو مھنة التدريس" .مؤتة للبحوث والدراسات.
.٢٢٥ -١٨٩ .(٣)٧



عبد الحق ،إيمان محمد" .(١٩٩٦) .االتجاھات النفسية التربوية نحو مھنة التدريس لدى
طالب كلية التربية في جامعة الملك فيصل" .مجلة كلية التربية ببنھا .جامعة الزقازيق.
.٢٨ -١ .(٢٣)٧



غنيم ،سيد محمد .(١٩٨٩) .س يكولوجية الشخص ية :مح دداتھا .قياس ھا ونظرياتھ ا .الق اھرة.
دار النھضة العربية.



القريطي ،عبد المطلب .(١٩٩٢) .مقياس االتجاھات نحو المع اقين .الق اھرة .مكتب ة األنجل و
المصرية.



وحيد ،أحمد عبد اللطيف .(٢٠٠١) .علم النفس االجتماعي .ط  .٢القاھرة .عالم الكتب.



ھرم ز ،ص باح" .(١٩٨٧) .اتجاھ ات طلب ة كلي ة التربي ة بجامع ة الموص ل نح و مھن ة
التدريس" .المجلة العربية للعلوم اإلنسانية .(٢٥)٧ .الكويت.
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