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 ملخص البحث:
الكلية الرتبية حنو مهنة  ما اجتاهات طلبة يت:شكلة البحث يف السؤال الرئيسي اآلحتددت م

ويهدف البحث ، ويتفرع من هذا السؤال عدة أسئلة، ؟عالقتها مبتغري اجلنسما و  س؟التدري
 احلايل إىل:

 الرتبية حنو مهنة التدريس وعالقتها مبتغري اجلنس.التعرف على اجتاهات طلبة كلية  -1
 التعرف على االجتاهات لطلبة كلية الرتبية حول النظرة الشخصية للمهنة. -2
 لطلبة كلية الرتبية حنو السمات الشخصية لألستاذ. اجيابيةالتعرف على االجتاهات اإل -3
 لشخصي لقدراته اخلاصة.لطلبة كلية الرتبية حنو التقييم ا اجيابيةاإلالتعرف على االجتاهات  -4
 مستقبل املهنة. حنو  لطلبة كلية الرتبية  اجيابيةاإلالتعرف على االجتاهات  -5
 لطلبة كلية الرتبية حنو نظرة اجملتمع للمهنة. اجيابيةاإلالتعرف على االجتاهات  -6

، بيعة البحث احلايلط  ل  لباحثان املنهج الوصفي ملالءمته استخدم ا لتحقيق هذه األهدافو 
للعام اجلامعي  ،اعتماد مقياس )مهدي أمحد الطاهر( املطبق يف اململكة العربية السعوديةمت و
 عنوقد أسفرت نتائج البحث ، لقياس اجتاهات املعلمني حنو مهنة التدريس ؛(م1991)

حنو  اإلانثإال أن اجتاهات ، ة كلية الرتبية حنو مهنة التدريسلطلب إاجيابيةوجود اجتاهات 
ويف ضوء نتائج البحث أوصى الباحثان ببعض التوصيات ، أكثر من الذكورمهنة التدريس 

 واملقرتحات. 
 .االجتاهات الرتبوية، السمات الشخصية للمعلم، مهنة التدريس: الكلمات املفتاحية
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Abestract 

Teaching is described as one of important occupations and which 

plays an essential role in the prosperity of a society. If this job has not 

been promoted, there will not be specialists or experts in the different 

life aspects and all the society basic needs will be difficult to meet. In 

regard to this teachers' goals and students' attributes and needs had 

better be considered. The current study aims to find out the attributes 

of Faculty of Education students towards teaching as an occupation 

and how gender difference can affect the students' attributes. This 

study is significant as it might provide the students positive views 

about teaching. Also, the results of the study may help teachers to 

perform more effectively. Educational instructions may benefit from 

this study findings as they can be a benchmark or a criterion to have a 

reasonable knowledge of the students' attributes. To analyze the data 

of the study, the researcher used some statistical tools which were T-

test, Percentage, the Mean and Standard deviation. The findings of the 

study revealed that Faculty of Education students have positive 

attitudes towards teaching. However, it appears that female students 

outweigh the male students. 

 

 . املقدمة1
يف حياة  ةابلغ ةمهيأملا هلا من  ة؛ملية التعليمية اليوم ضرورة حتميصبح االهتمام ابلعأ

 ،يف العملية التعليمية ةفاملعلم يعد ركيزة مهم، تماعيةالفرد واجملتمع وحتديد مكانته االج
 ةفرسالة املعلم رسال ،ه العمليةذحد مدخالهتا األساسية اليت تسهم يف حتسني منتج هأو 

 ىل العناية الصحيحة ابلطلبةإبل تتعداها  ،ال تقتصر على الناحية العلمية فقطأاجيب  ةواسع
كثر املهن أمهنة التدريس من  دتعو  ،(5، ص2008من مجيع اجلوانب )كرمي واخرون،

مهنة التدريس هي اليت حترك ف ألهنا متثل الدميومة  واالستمرارية يف احلياة، ؛وأمهها يف اجملتمع
ه املهمة ال توجد مدارس ذدون هو  ،دور يف فلك تقدم وتطور اجملتمعاتوجتعلها ت ،املؤسسة
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ساسية من متخصصني حاجاته األو كليات وال طلبة، وابلتايل ال رافد للمجتمع إلشباع أ
 دالتعليم تع مةمه، ف(5، ص2007، تيف شىت اجملاالت، )أبو الضبعان، قطيشا وخرباء

يتوقف نوع اجملتمع على  إذ ؛يف حياة األفراد واجلماعات  ا، وأكثرها أثر  امن أعظم املهن قدر  
 .(5، 2012شريع، )اجمليدل،ال م يف مؤسسات التنشئة االجتماعيةين يتم تكوينهذاألفراد ال

فاجلامعة ليست  ،يها وتطويرهاتعداد الكفاءات الفردية وتنمإاجلامعة مسؤولة عن 
ي ميدان تفاعل هاء التجارب واالختبارات فقط، بل جر و إلأ ،لتلقي املعارف والعلوم مكاان

ابعتبار التعليم و  ،عضاء اجلامعة اليت تراتدهاأقايف وتعاطف بني ثواحتكاك اجتماعي و 
يف جماالت  وقد تعني خربات الطالب املرتاكمة ،حيتل مكانه مهمه يف التعليم اجلامعي

ن تقوم بدور أطراف البشرية اليت يتوقع هم األأاجلامعة  ةطلب ميثلالدراسة واالمتحاانت، كما 
 .(3-2ص، 1996 وطحان، ،)محادي قيادي وتنموي يف اجملتمع مستقبال

ن عمله سهل وهني، أن كان معظمهم يعتقد وإ ،األستاذ  مهمةمجيع الناس  يعرف
ن عمله ال ينتهي ابنتهاء أو  ،وخارجها ةداخل القاع األستاذوال يدرك صعوبة ما يقوم به 

هذا  ،له استكماال ملا يقوم به داخل الكليةنز يستمر حىت داخل مبل  ،اليوم الدراسي
عدادا إاضراته اليومية عداد حمإهنه مشغوال يف ذالناجح يظل  األستاذإىل أّن ابإلضافة 

ومقرراته  ،ابلتدريس ةوضوابط خاص ،سالم معايري خاصة للمعلم املسلمقد وضع اإلو  ا،ذهني  
 ،مت عليه الكثري مما يبعده عن الصراط القوميوحرّ  ا،جادهتإو  اليت حيل للمسلم دراستها

قوله: "من سلك طريقا يف سالم وضح طريق املعلم يف اإلأ -صلى هللا عليه وسلم -والرسول
جنحتها رضا أن املالئكة تضع إليه به طريقا من طرق اجلنة، و إيطلب فيه علما سلك 

ن إان يف جوف املاء، و يثرض واحلن العامل ليستغفر له من يف السماوات واألإلطالب العلم، و 
ة ن العلماء ورثإو  ،فضل العامل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب
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 حبظ وافر ذ  خ  أ   ذهخأفمن  ،وإمنا ورثو العلم ،اا وال درمه  نبياء مل يورثوا دينار  ن األإنبياء، و األ
 .(21-19ص، 2003بو اهليجاء،أ)

لك مير بعدد من ذو يف جمرى حياة الفرد، وخالل من االجتاه ظاهرة تتكون وتنإ
أو أي موضوعات خمتلفة،  ،املراحل، فالناس ال يولدون ولديهم اجتاهات معينة حنو التدريس

واالستجايب من خالل  اإلجرائيمن خالل  املالحظة واالشرتاط  ابل يكسبوهنا تدراجيي  
 ،زين الدين) املؤثرات تكون متداخلة يف اخلربة الواحدة هذوكل ه ،مناط املعرفية للتعلماأل

از كثري إجنن أهم العوامل اليت تساعده على اجتاهات املعلم حنو مهنته مو  ،(4ص ،2004
بناء على رغباهتم  ،حسن اختيار الطلبة امللتحقني ابلكليات إىلا يدعو ذمن األهداف، وه

 .ه االجتاهات من انحية أخرىذواجتاهاهتم حنو مهنة التدريس منناحية، وتدعيم وتنمية ه
اجيابيه حنو مهنة التدريس ابعتبار  إ، ونظرا المتالك الطلبة اجتاهات (16، 1991)الطاهر،

فقد  ،احلايل ثليه البحإ ا مايسعىذوه ،ة يف جناحهم مستقبالهمحد املؤشرات املألك ذ
حنو  أجريت دراسات عديدة يف بلدان خمتلفة، اهتمت ابلتعرف على امتالكهم اجتاهات

 اجمليد ،(2007) العجمي (،1995) الغامديدراسة  نتائج أظهرت ثمهنتهم، حي
وكشفت نتائج دراسيت الركايب  ،اجتاهات قويةالطلبة املعلمني  امتالك (2012) والشريع
امتالكهم اجتاهات ضعيفة، يف الوقت   (2010عبدالفتاح )ودراسة  ،(2002) وحممد،

عدم امتالك الطلبة اجتاهات حنو مهنة  (2002) الركايب وحممددراسة  ذي أظهرت ال
أثر ( عدم وجود 1991( والطاهر )1995) هرت نتائج دراسيت الغامديظوأ، التدريس

، وأشارت دراسة توفيق شاهني للتخصص يف اجتاهات الطلبة املعلمني حنو مهنة التدريس
حصائية يف لة إ( إىل وجود فروق ذات دال1996(، ودراسة يوسف األحرش )1990)

، وأشارت دراسة ، ولصاحل الطالبات واملعلماتتبع ا ملتغري اجلنس االجتاه حنو مهنة التدريس
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( إىل وجود فروق ذات داللة 1996دراسة يوسف األحرش )(، و 1990) توفيق شاهني
، ولصاحل الطالبات واملعلمات ملتغري اجلنس  االجتاه حنو مهنة التدريس تبع اإحصائية يف

 .(13ص، 2014حسن، ورد يف: ) (اإلانث)

 وأمهيتها مشكلة البحث 1.1
يعد موضوع اجتاهات الطلبة حنو مهنة التدريس من املوضوعات املهمة اليت شغلت 

من املهن اليت هلا أمهية   أن مهنة التدريس تعدابل العديد من الرتبويني والباحثني، وخاصة 
 ابعتبار، و وبنائه اجملتمع أتخذ على عاتقها مهمة تطويركبرية يف إعداد أجيال املستقبل اليت 

الذي البد له أن يتضمن الكثري من ، د العناصر الرئيسة يف اجملتمع اجلامعيحأالطلبة  أن
ابملشكلة من خالل  الباحثان شعر فقد األحداث واملواقف االجتماعية والثقافية والنفسية،

 ،طالب هذه املرحلة ونعلماألساتذة الذين ي ومبا أننا من ضمن ، اوتدريسهما مدراسته
والذين ميلكون اجتاهات  ،لطلبة من خمتلف األقسام ابلكليةتعرفنا على الكثري من ا فقد

جراء مقابلة مع بعض الطلبة بكلية الرتبية، ، مما دفع الباحثان إىل إخمتلفة حنو مهنة التدريس
ومن خمتلف األقسام اليت هتدف إىل معرفة رغبة الطلبة حنو ممارسة مهنة التدريس بعد 

راغبني يف ممارسة مهنة التدريس، منهم غري ال ،وتهالتخرج، وكانت إجاابت بعض الطلبة متفا
معرفة سبب عدم  ان يف ممارستها بعد التخرج، كما هدفت املقابلة أيض  وهناك طلبة راغبو 

ج من الكلية، فأجاب أغلب الطلبة رغبة بعض الطلبة عن ممارسة مهنة التدريس بعد التخر 
لى فرصة عمل يف جمال عدم حصول أغلب الطلبة ع بعدة أسباب، تتمثل يف قوهلم:

قلة احلوافز املادية اليت متنح إىل املعلمني، كما تعّلل بعض الطلبة أبن مهنة التدريس، و 
جبار والديهم على دراسة ختصص ال ا عنهم، وأجاب بعضهم إبالتدريس فرضت عليهم رغم  

ويفرتض  يرغبونه، كذلك أن املعلم أصبح يسند إليه أعباء إضافية ال عالقة هلا مبهام عمله،
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اجتاهات للتعرف على  إىل إجراء هذا البحث وهذا ما دفع الباحثني، أن يقوم هبا آخرون
 يف السؤالحتددت مشكلة البحث  ،ما سبقعلى  اوأتسيس   الطلبة حنو مهنة التدريس، 

 مبدينة مصراتة؟ اجتاهات طلبة كلية الرتبية حنو مهنة التدريس ما :اآليت

 أمهية البحث: 1.2
 :تيةآليفيد يف اجملاالت ا هنالقول أبايل ميكن توقع للبحث احلييف ضوء ما 

من أجل املسامهة ، توصيات واملقرتحات إلدارة الكليةفيد يف تقدمي بعض اليميكن أن  .1
 .التعليمية وتطويرها يف جناح العملية

 لم/جتاهات وأمهيتها يف جناح املعمعرفة دور االميكن أن تفيد نتائج هذا البحث يف  .2
 .تقانه لدوره برغبة وإوأدائ   ،يف مهنته األستاذ

الكلية لطلبة  اجيابيةاإلالكشف عن االجتاهات  فيد يفتميكن أن إن نتائج هذا البحث  .3
أبن  ،للقائمني على مؤسسات التعليم ابجلامعة اميكن أن تقدم مؤشر  ، و ملهنة التدريس

ملا له من أتثري على الطلبة واقباهلم على  ؛أيخذوا هذه االجتاهات بعني االعتبار
 التدريس.

مبادئ العمل ملهنة التدريس كل هذا البحث يف الكشف عن أصول و ميكن أن يش .4
 .علي أسس علمية وموضوعية ومنهجية

 أسئلة البحث 2.1 
 ما اجتاهات طلبة كلية الرتبية حنو مهنة التدريس وعالقتها مبتغري اجلنس؟ 
  ؟ يف نظرة اجملتمع حنو املهن اإلانثعينيت الذكور و هل توجد فروق بني 
  هل توجد فروق بني عينيت الذكور واإلانث يف نظرهتم للسمات الشخصية لألستاذ؟ 
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  هل توجد فروق بني عينيت الذكور واإلانث يف نظرهتم للتقييم الشخصي لقدراته
 اخلاصة؟ 

 ل املهنة؟هل توجد فروق بني عينيت الذكور واإلانث يف نظرهتم ملستقب 

 :أهداف البحث 3. 1
الرتبية حنو نظرة لطلبة كلية  اجيابيةاإلالتعرف على االجتاهات هدف البحث إىل ي 

 .اجملتمع للمهنة
 حدود البحث: 4. 1
 :حتدد البحث احلايل فيما يلي 
مت إجراء البحث احلايل على عينة من طلبة كلية الرتبية يف مجيع  :احلدود البشرية -

 .ةمبدينة مصراتالتخصصات 
 جامعة مصراتة. - اء البحث احلايل بكلية الرتبيةمت إجر  :احلدود املكانية -
 م.2018-2017 خالل العام اجلامعي مت إجراء البحث احلايل :احلدود الزمنية -
 مفاهيم البحث  5. 1
 مفهوم االجتاه -1

حيال  ،أو عدم السلوك ،حالة داخلية تؤثر يف اختيار الفرد للسلوك"يعرف أبنه: 
استجابة عامة عند الفرد  :كما يعرف االجتاه أبنه… موضوع أو شخص أو شيء معني

 .(315-314، ص2005)الزغلول،    "إزاء موضوع معني
 
 
  لالجتاه اإلجرائيالتعريف 
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وتقاس ابلدرجة اليت  ،استجابة قبول أو رفض أفراد عينة البحث ملهنة التدريس      
، واملكون يتحصل عليها الطلبة يف استبانة االجتاه حنو مهنة التدريس املطبقة يف هذا البحث

التقييم  –السمات الشخصية للمدرس –من األبعاد اآلتية: النظرة الشخصية حنو املهنة
 نظرة اجملتمع حنو املهنة. –مستقبل املهنة –الشخصي لقدراته اخلاصة 

حتقيقها  من القدرات الفنية اليت ميكن عمل مهين راقي يتطلب نوعا: تدريسمهنة ال -2
 مل على إعداد أكادميي وتدريب عملي.تيشعن طريق إعداد مهين خاص، 

(booth-3rb.blogspot.com) 

 الجتاه حنو مهنة التدريس اإلجرائيالتعريف  -
شعور  أبنه: لباحث عبد احلكيم حممد حسنل اإلجرائيويتبىن الباحثان التعريف 

قوم على معرفته وإدراكه ابملعتقدات واألفكار عن مهنة ، يوجداين لدى طلبة كلية الرتبية
ويتم التعبري عن هذا الشعور ابملوافقة بشدة أو املوافق أو غري متأكد أو عدم  ،التدريس

جتاهه اليت مبجموعها تعكس ا، املوافقة أو عدم املوافقة الشديدة للمواقف املكونة لالستبانة
وتقاس ابلدرجة اليت حيصل عليها طلبة كلية الرتبية من استجابته على االستبانة  ،حنو املهنة

 .(6، ص2014حسن، ) املستخدمة لغرض هذا البحث

 . املنهج واإلجراءات2
 منهج البحث 1. 2

يعد ، وهو منهج ي ملالءمته لطبيعة البحث احلايلعلى املنهج الوصف الباحثاناعتمد 
ز به من التوصل إىل احلقائق الدقيقة تمي  ي   م اا ل  نظر   ؛وانتشارا ااملناهج شيوع  من أكثر 

"املنهج الذي يهتم بتحديد الظروف  والظروف القائمة، ويعرف املنهج الوصفي أبنه
والعالقات اليت توجد بني الوقائع واحلقائق، ويهتم بتحديد احلقائق واملمارسات الشائعة 
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املعتقدات واالجتاهات عند األفراد واجلماعات وطرائقها يف النمو  والسائدة، والتعرف على
 .(270ص ،1993)مرسي، والتطور"

 تم  البحث:جم 2. 2
البالغ عددهم ة مبدينة مصرات الرتبيةكلية   لبةيتكون جمتمع البحث من مجيع ط 

  .بة( طالب وطال3325)
 :عينة البحث 3. 2
 عشوائيةالعينة ال بطريقةمت اختيارهم  ة،الب وطالب( ط106تكونت عينة البحث من ) 

 واجلدول التايل يوضح ذلك. ،من جمتمع البحث الطبقية املتساوية واملتناسبة

 يوضح النسبة املئوية جلميع التخصصات بكلية الرتبية 1 شكل 

 
 : قسم التسجيل بكلية الرتبيةاملصدر*  
 

 يةخمتارين بصورة عشوائ ،الرتبيةطلبةكلية على  ةموزع ،عدد الطلبة عينة البحث  1 جدول

2; 2% 6; 6% 

6; 6% 
2; 2% 

7; 7% 
2; 2% 

6; 6% 

12; 11% 

5; 5% 
6; 6% 5; 5% 

8; 
8% 

2; 2% 

2; 2% 

4; 4% 

2; 2% 

14; 13% 

4; 4% 
9; 8% 

2; 2% 
 قسم التربية الفنية

 قسم التربية الموسيقية

 قسم اإلحياء

 قسم التربية الخاصة

 قسم االدارة والتخطيط

 قسم التربية البدنية

 قسم التاريخ

 قسم اللغة العربية

 قسم التربية وعلم النفس
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 العـدد التخصصـات ت
 2 الفنية الرتبية قسم 1
 6 قسم الرتبية املوسيقية 2
 6 قسم اإلحياء 3
 2 قسم الرتبية اخلاصة 4
 7 قسم االدارة والتخطيط 5
 2 قسم الرتبية البدنية 6
 6 قسم التاريخ 7
 12 قسم اللغة العربية 8
 5 النفسقسم الرتبية وعلم  9

 6 قسم اجلغرافيا 10
 5 قسم احلاسوب 11
 8 قسم اخلدمة االجتماعية 12
 2 قسم الدراسات اإلسالمية )أصول الدين( 13
 2 قسم الدراسات اإلسالمية )شريعة( 14
 4 قسم الرايضيات 15
 2 قسم الكيمياء 16
 14 قسم اللغة االجنليزية 17
 4 قسم رايض األطفال 18
 9 الفصلقسم معلم  19
 2 قسم الفيزايء 20

 106 اجملمــــــــوع

 أداة البحث 4. 2
يف اململكة ( املطبق مهدي أمحد الطاهرمن أجل حتقيق هدف البحث مت اعتماد مقياس )

، والذي يقيس اجتاهات املعلمني حنو مهنة ( م1991للعام اجلامعي ) العربية السعودية
 التدريس.
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 أداة البحث قصد 

ق ابلصدق أن يقيس االختيار فعال  ما يقصد أن يقيسه للتأكد من صد يقصد         
 الباحثان متها لألهداف اليت وضعت من أجلها، واعتمدء  مضمون األداة، ومدى مال

على  فقرة (42الصدق الظاهري لألداة، وذلك بعرض املقياس بشكله األول املكون من )
دريس من خمتلف األقسام بكلية هيئة ت عضو (12عددهم )بلغ   جمموعة من احملكمني

اجتاهات طلبة  اآلداب، حيث طلب منهم بيان صحة صياغة وصالحية الفقرات اليت متثل 
يف ضوء توجيهاهتم مت األخذ و    تغري اجلنس.مبوعالقتها  كلية الرتبية حنو مهنة التدريس

-16-9-2)فقرة، وهي:  (14)، حيث مت حذف مبالحظاهتم وإجراء التعديالت املطلوبة
، وأصبح عدد الفقرات بعد (17-18-20-29-31-32-34-36-38-40-41

أصبحت و  ،كما مت تعديل صياغة بعض الفقرات  ،فقرة، ومت إضافة فقرتني (28)احلذف 
وبذلك أصبحت األداة بصورهتا النهائية  ،األداة تتسم بدرجة مقبولة من الصدق الظاهري

، غري متأكد، وافقم ،بشدة موافقاخلماسي )واختري مدرج اإلجابة ، ( فقرة30تتكون من )
 وافق بشدة(.أ ال، وافقأ ال
 البحث إجراءات 5. 2
على األدبيات والدراسات السابقة إلرساء اإلطار النظري للبحث احلايل  االطالع .1

 واالستفادة منه.
 ،يف اململكة العربية السعوديةاملطبق  مهدي أمحد الطاهر() الباحثاعتماد مقياس  .2

 .للتأكد من صدق عباراتهوعرضه على جمموعة احملكمني  (، م1991للعام اجلامعي )
 استخراج ثبات املقياس. .3
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 ،مصراتةجامعة  – الرتبيةختيار عينة من جمتمع البحث املتكون من مجيع  طلبة كلية ا .4
 طالب وطالبة. (106)وبلعت عينة البحث

 .ية الرتبيةمن طلبة كلتطبيق أداة البحث على العينة األساسية  .5
 إجراء التحليل االحصائي ابستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة. .6
 عرض النتائج وتفسريها. .7
 .يف ضوء نتائج البحث املتوصل إليهاتقدمي التوصيات واملقرتحات  .8
 ومناقشتها . النتائج3
ما اجتاهات طلبة كلية  :السؤال الرئيسي يف البحث احلايل ونصهللتحقق من نتيجة  1. 3

(، tقام الباحثان ابستخدام اختبار ) -التدريس وعالقتها مبتغري اجلنس؟ الرتبية حنو مهنة
حول اجتاهاهتم حنو مهنة  واستخدام املتوسط احلسايب إلاجياد الفروق بني الذكور واإلانث،

 وفيما يلي عرض نتائج البحث احلايل للسؤال الرئيسي يف البحث.التدريس، 

 البحث حول اجتاهات طلبة كلية الرتبية حنو مهنة التدريس.استجاابت عينة   2جدول 
 ن العينة الدرجة الكلية

الدرجة 
 القصوى

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 قيمة
(t) 

االجتاه حنو مهنة 
 التدريس

 18 الذكور
150 

105.9 10.55 
0.62 

 11.29 107.6 88 اإلانث
 

حول االجتاه حنو  اإلانثبني الذكور و  فروقال ابلنظر إىل اجلدول السابق يتضح أنه 
عند مستوى  ،( وهي غري دالة احصائي اt( ،)0.62مهنة التدريس، حيث بلغت قيمة ّ) 

بلغ متوسط  اإلانثوابلنظر إىل قيمة املتوسط احلسايب جند أن عينة  ،(0.05داللة )
 اعلم  (، 105.9الذكور اليت بلغ )متوسط أعلى من  متوسطهاو  ،(107.6استجاابهتا )

أن  ، مما يعين(150أبن الدرجة القصوى إلجاابت املفحوصني على هذا اجملال تبلغ )
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حنو مهنة   اإلانث، وكانت اجتاهات كلية الرتبية حنو مهنة التدريس إاجيابية  اجتاهات طلبة
 ،(1990)من الذكور، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة توفيق شاهني  إاجيابيةالتدريس أكثر 

 تفسري ذلك وميكن (،1996، ودراسة يوسف األحرش )(1988)ة مىن األزهري ودراس
وهذه النتيجة انعكاس  ،لدى طلبة كلية الرتبية حنو مهنة التدريس إاجيابيةوجود اجتاهات ب

املعلومة  ، وقدرهتم على تيسريالمتالك األساتذة لشخصية قوية قادرة على املواجهة
، وامتالكهم ملهارة توصيل املعلومة ،يد مع الطلبةوقدرهتم على التواصل اجل وتسهيلها،

لذلك فإن أغلب الطلبة يتجهون ملهنة التعليم متأثرين حببهم  وأتثريهم القوي على الطلبة؛
انعكس على شعور الطلبة األمر الذي  ،وأتثرهم هبم كخرباء يف جمال ختصصهم ،ألستاذهتم

  .ارسة مهنة التدريس بعد التخرجبرغبتهم يف مم

هل توجد   :الذي نص على وللتحقق من السؤال الفرعي األول للبحث احلايل 2. 3
قام الباحثان ، يف نظرهتم الشخصية ملهنة التدريس؟  اإلانثفروق بني عينيت الذكور و 

 اإلانثاجياد الفروق بني الذكور و (، واستخدام املتوسط احلسايب إلtابستخدام اختبار )
حول اجتاهاهتم حنو النظرة الشخصية ملهنة التدريس، وفيما يلي عرض نتائج البحث احلايل 

 للبعد األول يف االستبانة.

 استجاابت عينة البحث حول النظرة الشخصية ملهنة التدريس.  3جدول 

 ن العينة البعد األول
الدرجة 
 القصوى

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 قيمة
 ّ(t) 

الشخصية  النظرة
 حنو املهنة

 40 18 الذكور
 

30.1 3.6 
0.53 

 4.5 30.6 88 اإلانث

ــــه الابلنظــــر إ ــــني الــــذكور و  فــــروق   ىل اجلــــدول أعــــاله يتضــــح أن يف نظــــرهتم  اإلانثب
، وابلنظر وهي غري دالة احصائي ا (t( ،)0.53وكانت قيمة ) ،الشخصية حنو مهنة التدريس
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وقيمتهـا  ،(30.6بلـغ متوسـط اسـتجاابهتا ) اإلانثإىل قيمة املتوسـط احلسـايب جنـد أن عينـة 
ـــــيت بلغـــــت ) ـــــذكور ال ـــــ30.1أعلـــــى مـــــن قيمـــــة ال أبن الدرجـــــة القصـــــوى إلجـــــاابت  ا(، علم 

اجتاهـــات طالبـــات كليـــة الرتبيـــة حنـــو  ، ممـــا يعـــين أن(40املفحوصـــني علـــى هـــذا اجملـــال تبلـــغ )
مـــن الـــذكور وهـــذه النتيجـــة تتفـــق مـــع دراســـة  إاجيابيـــةريس أكثـــر النظـــرة الشخصـــية ملهنـــة التـــد

محـــد (، وختتلـــف مـــع دراســـة أ1988(، ودراســـة مـــىن األزهـــري )1996يوســـف األحـــرش )
 ،هذه النتيجة تعين أبن الطالبات هلن اجتاه إاجيايب حنو مهنـة التـدريس(، و 1995الغامدي، )

 بعــد وجــود شــعور وجــداين ابحلــب فهــذه الرغبــة أتيت ،والرغبــة يف ممارســتها أكثــر مــن الــذكور
ومعلومـات وتفكـري مسـبق علـى مـا تتمتـع بـه املهنـة مـن  ،الذي تكنه الطالبات ملهنة التدريس

وقــــد تعــــود إىل التــــزام الطالبــــات مبواظبــــة حضــــورهن  ،وكــــل مــــا يتعلــــق هبــــا ،مــــزااي وصــــعوابت
مـــات مـــن ابملعلو  ا لتزويـــدهنمهمـــ اللمحاضـــرات، وشـــعورهن ابالســـتقاللية واعتبارهـــا مصـــدر 

جهــة، واعتبارهــا مصــدر رزق والشــعور ابلثقــة مــن جهــة أخــرى، وهــذا ال يعــين عــدم امــتالك 
أهنـا  جتاه إاجيايب حنو مهنة التـدريس إاّل بل لديهم ا ،الذكور أي اجتاه إاجيايب حنو مهنة التدريس

ــم   ســبب ذلـك تــوفر  أن الالباحثــان  رجحويـ اإلانث،بدرجـة أقــل مــن  وهلــا  ،أخـرى تناســبهم ن  ه 
، أو مثـل العمـل يف الشـركات اخلدميـة ،فوائد مادية ومعنوية قـد ترفـع مـن مكـانتهم يف اجملتمـع

 . القوات املسلحة
هل توجد فروق بني : سؤال الثاين الفرعي والذي نص علىوللتحقق من نتيجة ال 3. 3

ام قام الباحثان ابستخد، يف نظرهتم للسمات الشخصية لألستاذ؟ اإلانثعينيت الذكور و 
حول اجتاهاهتم  اإلانثالفروق بني الذكور و  إلاجياد(، واستخدام املتوسط احلسايب tاختبار )

 .4ورصدت النتائج يف اجلدول رقم  حنو السمات الشخصية ملهنة التدريس
 

 استجاابت عينة البحث حول السمات الشخصية لألستاذ. 4جدول 
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 ن العينة البعدالثاين
الدرجة 
 القصوى

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 قيمة
 ّ(t) 

السمات 
الشخصية 

 لألستاذ

 18 الذكور
30 
 

21.2 4.4 
0.08 

 3.3 21.1 88 اإلانث

يف الســـمات  اإلانثفـــروق بـــني الـــذكور و  ىل اجلـــدول أعـــاله يتضـــح أنـــه الابلنظـــر إ
إىل قيمـة ا، وابلنظـر ( وهي غـري دالـة احصـائي  t( ،)0.08الشخصية لألستاذ، وكانت قيمة ّ) 

وقيمتهـا أعلـى مـن  ،(21.2املتوسط احلسايب جند أن عينة الذكور بلـغ متوسـط اسـتجاابهتا )
ــ (،21.1الــيت بلغــت ) اإلانثقيمــة  أبن الدرجــة القصــوى إلجــاابت املفحوصــني علــى  اعلم 

، اإلانثمــن  إاجيابيــةالســمات الشخصــية للــذكور أكثــر أن  (، ممــا يعــين30هــذا اجملــال تبلــغ )
 ،(1978النتيجـــة تتفـــق مـــع بعـــض الدراســـات الســـابقة منهـــا دراســـة طـــارق إبـــراهيم )وهـــذه 

(، وقــد يعــزى ذلــك إىل اعتقــادهم بســهولة ممارســة هــذه 1990وختتلــف مــع دراســة شــاهني )
املهنــة ،وقــد يعــود إىل زايدة اهتمــامهم حبســن املظهــر وحســن التعامــل مــع االســاتذة مبــا يليــق 

ة اجملتمـــع مـــن انحيـــة أخــرى، وقـــد يرجـــع إىل زايدة فـــرص بثقافــات الطلبـــة مـــن انحيـــة، وبثقافــ
اللقاء بني الطلبة الذكور واالساتذة خارج املبـىن اجلـامعي، وقـدرهتم علـى العمـل فـرتات طويلـة 

 . اإلانثأكثر من 
هل توجد فروق بني : سؤال الثالث الفرعي والذي نص علىوللتحقق من نتيجة ال 4. 3

قام الباحثان ، للتقييم الشخصي لقدراته اخلاصة؟يف نظرهتم  اإلانثعينيت الذكور و 
حول  اإلانثالفروق بني الذكور و  إلاجياد(، واستخدام املتوسط احلسايب tابستخدام اختبار )

 .5ورصدت النتائج يف اجلدول رقم اجتاهاهتم حنو التقييم الشخصي لقدراته اخلاصة، 
 

 استجاابت عينة البحث حول التقييم الشخصي لقدراته اخلاصة  5جدول 
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 ن العينة البعد الثالث
الدرجة 
 القصوى

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 قيمة
 ّ(t) 

التقييم الشخصي 
 لقدراته اخلاصة

 18 الذكور
45 

31.8 3.4 
0.28 

 4.4 32.1 88 اإلانث

يف التقييم  اإلانثفروق بني الذكور و  ىل اجلدول أعاله يتضح أنه الابلنظر إ
عند  ا،وهي غري دالة احصائي ،(t( ،)0.28الشخصي لقدراته اخلاصة، حيث بلغت قيمة )ّ 

بلغ  اإلانث%، وابلنظر إىل قيمة املتوسط احلسايب جند أن عينة 0.05مستوى داللة 
 ، علما(31.8ة الذكور اليت بلغت )( وقيمتها أعلى من قيم32.1متوسط استجاابهتا )

التقييم  أن يعين(، مما 45أبن الدرجة القصوى إلجاابت املفحوصني على هذا اجملال تبلغ )
من الذكور، وقد يعزى ذلك إىل اعتبار  إاجيابيةأكثر  إلانثالشخصي للقدرات اخلاصة اب

والتعلم  ،لتحقيق النجاح، وحتليهن ابهلزمية والصرب واإلصرار إاجيابيةالطالبات الفشل خطوة 
 واخلربات ملزاولة مهنة التدريس أكثر من الذكور.    ،لدروس السابقةمن ا
هل توجد فروق بني  وللتحقق من نتيجة السؤال الرابع الفرعي والذي نص على: 5. 3

(، tقام الباحثان ابستخدام اختبار )، يف نظرهتم ملستقبل املهنة؟ اإلانثعينيت الذكور و 
حول اجتاهاهتم حنو مستقبل  اإلانثالفروق بني الذكور و اجياد إل واستخدام املتوسط احلسايب

 .6ورصدت النتائج يف اجلدول رقم املهنة، 
 يوضح استجاابت عينة البحث حول مستقبل املهنة. 6جدول 

 ن العينة البعد الرابع
الدرجة 
 القصوى

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 قيمة
 ّ(t) 

 مستقبل املهنة
 18 الذكور

20 
14.1 2.2 

 2.0 14.3 88 اإلانث 0.41
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حــول مســتقبل املهنــة،   اإلانثبــني الــذكور و  ال فــروقابلنظــر إىل اجلــدول الســابق يتضــح أنــه 
وهــي غــري دالــة احصــائيا ، وابلنظــر إىل قيمــة املتوســط احلســايب  ،(t( ،)0.41وكانــت قيمــة ّ) 
الـذكور الـيت  وقيمتها أعلـى مـن قيمـة ،(14.3بلغ متوسط استجاابهتا ) اإلانثجند أن عينة 

أبن الدرجــة القصــوى إلجــاابت املفحوصــني علــى هــذا اجملــال تبلــغ  (،  علمــا14.1بلغــت )
 رغم ضعفها لديهمعلى من الذكور،  إاجيابيةمستقبل املهنة لإلانث أكثر أن  يعين(، مما 20)

وتلـــحل احلاجـــات  ،د هـــذه املهنـــة تطعـــم اخلبـــزســـري ذلـــك إىل واقعنـــا املعـــاش، فلـــم تعـــوميكـــن تف
 يـــة فلــيس هلــا أي تقــدير يف اجملتمـــع؛هــذا مــن الناحيــة املاديـــة، أمــا مــن الناحيــة املعنو  ،لــديهم

 يفقـــد كرامتـــه عنــــدما عــــن دوره احلقيقـــي يف البنـــاء والتعمـــري، وأحيــــاان   األســـتاذلـــذلك أقصـــر 
 يتعرض لإلهانة أبنواعها املختلفة.   

هل توجد فروق بني  الذي نص على:فرعي من نتيجة السؤال اخلامس ال وللتحقق 6. 3
(، tقام الباحثان ابستخدام اختبار )يف نظرة اجملتمع حنو املهنة؟،  اإلانثعينيت الذكور و 

حول اجتاهاهتم حنو نظرة  اإلانثالفروق بني الذكور و  إلاجيادواستخدام املتوسط احلسايب 
 .7ورصدت النتائج يف اجلدول رقم اجملتمع حنو املهنة، 

 استجاابت عينة البحث حول نظرة اجملتمع حنو املهنة. 7 ول جد

الدرجة  ن العينة البعد اخلامس
 القصوى

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 قيمة
 ّ(t) 

نظرة اجملتمع حنو 
 املهنة

 1.14 2.7 8.5 15 18 الذكور
 2.3 9.3 88 اإلانث

حول نظرة اجملتمع  اإلانثبني الذكور و  ال فروقابلنظر إىل اجلدول السابق يتضح أنه 
، وابلنظر إىل قيمة هي غري دالة احصائياو  ،(t( ،)1.14حنو املهنة، حيث بلغت قيمة )
وقيمتها أعلى من  ،(9.3بلغ متوسط استجاابهتا ) اإلانثاملتوسط احلسايب جند أن عينة 
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فحوصني على هذا أبن الدرجة القصوى إلجاابت امل (، علما8.5ة الذكور اليت بلغت )قيم
من الذكور،  إاجيابيةنظرة اجملتمع حنو املهنة لإلانث أكثر أن  يعين(، مما 15اجملال تبلغ )

(، 1996ش )وهذه النتيجة تتفق مع بعض الدراسات السابقة كدراسة يوسف األحر 
املعلم  أبن اجملتمع مل يعط  شعورهم أبن   إلانثلذكور مقارنة ابوميكن تفسري اخنفاضها عند ا

لذلك ال بد من تصحيح نظرة اجملتمع ملهنة التعليم،  ه الرعاية اليت يستحقها؛حقه ومل يرع  
مع عدم االهتمام والرعاية  ،وملكانة املعلم، كذلك النظرة الدونية ملهنة التعليم يف هذا الزمن

اجملتمع  ؛ ألهنا املهنة الوحيدة اليت تناسب املرأة حسباإلانثووجودها أكثر لدى  ،للمعلم
 املعاش فيه. 

 .االستنتاجات والتوصيات4
وهذه النتيجة تعترب  ،لطلبة كلية الرتبية حنو مهنة التدريس إاجيابيةوجود اجتاهات 

 حنو مهنة التدريس أكثر من الذكور. اإلانثإال أن اجتاهات  ،جيدة

 منها: ،بعض التوصياتبويف ضوء نتائج البحث أوصى الباحثان 

مام حبلقات النقاش وورش العمل من أعضاء هيئة التدريس يف مجيع العناية واالهت -1
وإبراز دور  ،وختصيصها ملناقشة ما يستجد يف جمال التدريس ،التخصصات ابلكلية

عضو هيئة التدريس الذي يلعبه يف تنمية االجتاه اإلاجيايب لدى الطلبة هلذه املهنة من 
 خالل تدريسهم مواد ختصصهم.

وتقومي مدى استفادهتم من هذه  ،امللتحقني ابلدورات التدريبيةمتابعة األساتذة  -2
وذلك عن طريق مالحظة أدائهم ملهنة  ،ومدى التحسن يف أدائهم ،الدورات التدريبية

 التدريس ومتابعة ردود الطلبة حوهلم.
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ليتغري نظرة اجملتمع  ؛اجلامعي العلمي والثقايف واالقتصادي األستاذضرورة رفع مستوى  -3
 حنو مهنة التدريس. وترجع النظرة اليت فقدها اجملتمع ،لألستاذ

 منها: ،واقرتح الباحثان بعض املقرتحات

إجراء دراسات عن أسباب ضعف االجتاه لدى طالب التخصصات األدبية والعلمية  -1
 ابختالف مستوايهتم الدراسية. 

الرتبية حنو مهنة التدريس وعالقتها مبتغريات إجراء دراسات عن اجتاهات طلبة كلية  -2
 أخرى )التحصيل الدراسي، التخصص(.

 إجراء دراسة حول أخالقيات مهنة التدريس والصفات اليت اجيب أن يتحلى هبا املعلم.  -3

إجراء دراسة حول معرفة العالقة بني الرغبة يف ممارسة مهنة التدريس وعالقتها ابملعلم  -4
 أو التخصص.
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