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امللخص
ىدفت الدراسة التعرف إلى اتجاىات طمبة تخصص معمم صف في الجامعات األردنيةة نوةو
التخصةةص مةةن وجيةةة نظةةرىم ،ولتوقيةةق ىةةدف الدراسةةة طةةور البةةاوثون أداة تمثمةةت فةةي اسةةتبانة
تكونةةت مةةن ( )52فقةةرة موز ةةة مةةى ثاثةةة مجةةا ت؛ وىةةيا المجةةال الن سةةي ،المجةةال األكةةاديمي،
المجةةال ا جتمةةا ي .بمةةم مجتمةةد الدراسةةة )  )2525طالب ةاً وطالب ةة أثنةةاا ال صةةل الدراسةةي األول
(5151-5102م) ،اختيةةرت العينةةة ش ةوائياً وتكونةةت مةةن ( )572طالب ةاً وطالب ةة ،مةةنيم ()72
طالبةةاً و( )511طالبةةةة .أظيةةةرت نتةةةائج الدراسةةةة أن المجةةال الن سةةةي اوتةةةل المرتبةةةة األولةةةى يميةةةو
المجال األكاديمي وجاا المجال ا جتمةا ي بالمرتبةة األخيةرة ،وبم ةت تقةديرات أفةراد ينةة الدراسةة
مةةى األداة ككةةل بدرجةةة متوسةةطة ،وأظيةةرت فروقةةةا ذات د لةةة إوصةةائية تعةةز لمت يةةر الجةةةنس
ولصةةالت تقةةديرات ا،نةةاث ،و ةةدم وجةةود فةةروق ذات د لةةة إوصةةائية تعةةز لمت يةةر صة ة الجامعةةة،
ووجود فروق تعةز لمت يةر معةدل الثانويةة العامةة باسةتثناا المجةال ا جتمةا ي ولصةالت تقةديرات
ذوي المعد ت (أ مى من  ،)%01ووجود فةروق تعةز لةذوي المعةدل التراكمةي الجةامعي أقةل مةن
( )%72مةةن جيةةة ،ول ةذوي المعةةدل التراكمةةي الجةةامعي (مةةن  .)%02 - %72وأوصةةت الدراسةةة
بالعمةةل مةةى تطةةوير خطةةط وب ةرامج إ ةةداد المعمةةم والوقةةوف مةةى مسةةتجدات العصةةر التكنولوجيةةة
،ضافتيا لخطط المساقات التي يدرسيا الطالب.
الكممات الم تاويةا اتجاىات ،معمم صف ،الجامعات األردنية.
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The Attitudes of Students of A classroom Teacher in Jordanian
Universities towards Specialization from Their Point of View
Prof. Ali Abed Al-kareem Al-Kassab
Dr. Mohammad Zahran Abuali
Dr. Mahmoud Jamil Alsalti
ABSTRACT

The study aimed to identify the attitudes of students of a
classroom teacher in Jordanian universities towards specialization from
their point of view. To achieve the goal of the study, the researchers
developed a tool that consisted of a questionnaire consisting of (25)
paragraphs distributed in three areas: the psychological field, the
academic field, and the social field. The study population reached 6262
male and female students during the first semester (2019-2020). The
sample was randomly selected and consisted of (274) male and female
students, including (74) male and (200) male and female students. The
results of the study showed that the psychological field ranked first,
followed by the academic field, and the social field came in the last rank,
and the estimates of the study sample individuals on the tool as a whole
reached an average degree, and the presence of statistically significant
differences attributed to the gender variable and in favor of female
estimates, and the absence of statistically significant differences
attributable to the characteristic variable University, and the presence of
differences attributable to the variable of the general secondary school
rate excluding the social field and in favor of estimates of those with
rates (higher than 80%), and the presence of differences attributable to
those with a university cumulative average less than (76%) on the one
hand, and for those with a university cumulative average (from 76% 84% ). The study recommended working on developing plans and
programs for teacher preparation and identifying new technological
developments to add to the plans of the courses taught by the student.
Key words: directions, class teacher, Jordanian universities.
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املكدمْ
يعةةد إ ةةداد المعمةةم فةةي تخصةةص معمةةم الصةةف مةةن مسةةؤوليات كميةةات العمةةوم التربويةةة،
التي تسعى إلةى تعزيةز القةيم التربويةة التةي تقةوم مةى اوتةرام اآلخةرين ووسةن التواصةل معيةم
ورفد المدارس بمعممين من ذوي الك ايات والقيم وا تجاىات التربويةة اليادفةة ،ويعتمةد نجاويةا
في قدرتيا مى تخطيط المناىج التربوية المعاصةرة لتوجةو طمبتيةا الوجيةة التربويةة الصةويوة،
ومما

شك فيو أن لمتخصصةات التربويةة امةة وتخصةص معمةم الصةف خاصةة مكانةة متميةزة

فةةي المجتمعةةات ا،نسةةانية والتربويةةة ،لمةةةا ليةةا مةةن دور ويةةوي فةةي ر ايةةة األبنةةاا فةةي م ةراوميم
النمائيةةة التةةي يكونةون فييةةا بةةامس الواجةةة إلةةى الر ايةةة والعنايةةةة والتوجيةةو؛ كمةةا أن لتخصةةص
معمم الصف أبعاداً إنسانية من منطمةق أن موةور اىتماميةا العنايةة بجوانبيةا المختم ةة ال كريةة
والثقافية والصوية والجسدية والن سية ،مما سمط الضوا مى العناية بيذا التخصةص مةن فةتت

الكميات التربوية المتخصصة ،ووضد الخطط الدراسية المناسةبة  ،فضةاً ةن إكسةاب الدارسةين
لتخصص معمم الصف ا تجاىات ا،يجابية التي تشجد األفراد لا لتواق بو ،وتشةجيد العةةاممين

بالمينةةة مةةى ا نتمةةاا ليةةا ،وبةةذل الجيةةود مةةن أجةةل القيةةام با بةةاا المينةةة بالشةةكل السةةميم (
ال ريوات5102 ،؛ لبد.)5101 ،
ويقةةةد مةةةى التعمةةةيم دور ميةةةم فةةةي تزويةةةد المتعممةةةين بالمعةةةارف واألفكةةةار التةةةي تنمةةةي
اتجاىاتيم وتعمل مى تد يميةا ،فكمما زادت دد سنوات تعميميم ساىم ذلك فةي قابميةةة تعةةديل
ا تجاىةات أو نموىةا( .شةاىين ،5102 ،والشةخص ،)5110 ،وان العنايةة بدراسةة ا تجاىةات
أمرً ليس وديثاً وانما زادت العنايةة وا ىتمةام بةو خةال العقةود الثاثةة الماضةية ،إذ تسةا د فةي
ا

فرد واىتماميم ،لتعمل بةذلك كةدوافد مييئةة وموجيةة لسةموكيم ،فضةاً ةن أنيةا
توديد ميول األ ا

تةسا د في التنبةؤ بو( .ىادي ومراد .) 5112،
مكونات ا تجاه

ينظر مماا الن س ا جتما ي إلى أن ا تجاه يتكون من المكون ا ن عالي العاط ي
يشير إلى المشا ر المرتبطة بموضوع ا تجاه والتي تجعل منو موضو اً سا ارً أو غير سار،
موبوباً أو مكروىاً ،مقبو ً أو مرفوضاً مما يكسب ا تجاه ص تو الدافعية وقوتو الموركة

والموجية .والمكون ا،جرائي السموكي ويشير ىذا المكون إلى أن ا تجاه سواا أكان رفضاً أم

قبو ً لموضوع ما ،فإنو يومل صاوبو

مى القيام بإجرااات وأفعال ممية ممموسة ،تضمن
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ا ستعداد والميل لمتصرف بطريقة ما ذات صمة با تجاه ،والمكون المعرفي ويتضمن
ا

تقادات أو األفكار التي طورىا بخصوص الشيا الذي كون اتجاىا نووه( .وةةسن،

5112؛ نةةشواتي5112 ،؛  .) Anderson ,0202ويجمد الباوثون مى أن ا تجاه والة
من ا ستعداد أو التاىب العصبي والن سي ال منتظم وذلك من خال خبرة ال رد ،وتكون
ا تجاىات ذات أثر توجييي أو دينامي في استجابة ال رد لجميد الموضو ات التي تستثير
ىذه ا ستجابة .أما خصائص ا تجاىات فيي مكتسبة وتتمتد بالثبات وا ستقرار النسبي،
ومتدرجة من ا،يجابية الشديدة إلى السمبية الشديدة ،وتتنوع وسب المثيرات والمت يرات،
وقابمة لمقياس والتقويم ،وتختمف

ند بعض األشخاص من ويث ا

تماد

مى الخبرات

الخاصة واألفراد التي يتمثميا تبعاً لثقافة المجتمد وقيمو و اداتو.

وترتبط اتجاىات المعمم نوو مادتو بإ داده األكاديمي وا تجاىات التربوية لممعمم انعكاس

لوجية نظره أو معتقداتو نوو التدريس ،و اقة المعمم بطمبتو والضبط والعقاب والممارسات
الديمقراطية والتدريسية ،ومعينات التدريس وتوظيف المنيج ،وكذلك ىناك جممة ماوظات
أساسية في أغمب الدراسات التي تناولت قضية ا تجاىات التربوية ا،يجابية أثناا

ممية

ا ،داد بكميات التربية ،لتجدىا تعود إلى ا نخ اض بعد التخرج ،وممارسة التدريس بسبب
العوائق التي يواجييا المعممون في مجال مميم ،وأشارت العديد من الدراسات ن اتجاىات
المعمم إلى أن اتجاىات طالبات كميات التربية أ مى من اتجاىات الطاب نوو المينة،
واتجاىات طاب األقسام األدبية أكثر من اتجاىات طاب األقسام العممية ،كما توصمت إلى
زيادة ارتباط المعممين بمينة التعميم كمما ازدادت سنوات الخبرة ،كما لم نجد فروقاً تذكر بين
الخبرة التدريسية لممعممين واتجاىاتيم نوو المينة بسبب فقدان المعمم الورية والوماسة

لمينة التعميم كمما زادت خبرتو التدريسية ،وذلك لعدم توقيقو المكانة ا جتما ية وا قتصادية
الائقة التي تتماشى وطبيعة المينة ،إضافة إلى ا،وباطات المتكررة التي يتعرض ليا المعمم
من قبل طابو وزمائو ومديريو ،كما ورد في دراسة بقيعي والكساب ( .)5101ودراسة الرز
وامراجد ( ) 5102في ا تجاه نوو مينة التدريس لد

طاب كمية التربية و اقتو ببعض

المت يرات.
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مشللْ الدراسْ
نتيجة لعمل البةاوثين فةي كميةات العمةوم التربويةة فةي الجامعةات األردنيةة وبعةد تةدريس
مساقات أساليب التدريس لمعديد من المساقات التي تتضمنيا خطة القسم لمعمةم الصةف ،و نةد
تةةدريب الطمبةةة مةةى المواقةةف الص ة ية قبةةل ذىةةابيم لممشةةاىدة الكميةةة تبةةين أنيةةم يعةةانون مةةن
ضةعف فةةي العديةةد مةةن الك ايةةات والميةةارات التعميميةةة ،كونيةةا النةواة فةةي تييئةتيم لتةةدريس طمبةةة
المرومة األساسية األولى ومدىم بالمعارف والمعمومات والوقائق والقيم وا تجاىات التةي تسةيم
في تنمية اتجاىاتيم نوو التخصص ،واكسابيم الميةارات المتعةددة نوةةو التخصةص األكةاديمي،
واستيعابيم لممعارف الجديدة ،وتوظي يا في وياتيم اليومية والعمميةة كونيةا تركةز مةى العوامةل
الداخميةةةة التةةةي تةةةؤثر فةةةي المةةةتعمم وخاصةةةة مةةةا يةةةتم توظي ةةةو مةةةن خبةةةرات سةةةابقة سةةةترجا يا
ومعالجتيا ،بعدما كان التركيز مى العوامةل الخارجيةة التةي ليةا أيضةاً الةدور فةي تعمةم الطمبةة (

بيئةةة الطالةةب ،والمةةنيج ،والشخصةةية ،والوماسةةة) .ومةةن الممكةةن أن تت يةةر ىةةذه ا تجاى ةات إذا
كانت سالبة أو موايدة إلى ا،يجابيةة بسةبب نو يةة الدراسةة التةي يتمقاىةا الطالةب ،وأن يةنعكس
مةةى إ ةةداد المعمةةم مةةن قبةةل تمةةك المؤسسةةات التعميميةةة ( الجامعةةات) المعنيةةة بإ ةةةداده ،ولكةةةي
يؤدي ال رد دوره في التعميم

بةد مةن إكسةابو اتجاىةات إيجابيةة نووىةا ،إذ يتوقةف أداا المعمةم

مةةى اتجاىاتةةةو نوةةو العمةةل لتةةنعكس ىةةذه ا تجاى ةات مةةى طمبتةةو ان عالي ةاً ون سةةياً واجتما ي ةاً

و قمي ةاً ،وتةةؤثر اتجاىةةات الطمبةةة نوةةو مميةةة التعمةةيم تةةاثي ارً كبي ة ارً فةةي إنجةةاح ىةةذه العمميةةة أو
إفشاليا ،فةإذا امتمةك الطالب اتجاىات ايجابية نوو تخصص معمم الصةف ،فةان ذلةك سةيوفر لةو

فرصة اكتساب ميارات ذلك التخصص أو الوقل الدراسةي بسةيولة ويسةر ،بينمةا يواجةو صةعوبة
فةةي اكتسةةاب ىةةةذه الميةةةارات إذا كانةةت اتجاىاتةةو سةةمبية نووىةةا؛ لةةذلك تسةةعى ىةةذه الدراسةةة إلةةى
معرفة اتجاىات طمبةة تخصةص معمةم صةف فةي الجامعةات األردنيةة نوةو التخصةص مةن وجيةة
نظرىم .وبالتوديد فإن ىذه الدراسة تواول ا،جابة ن األسئمة اآلتية:
الس ةؤال األولا "مةةا اتجاىةةات طمبةةة تخصةةص معمةةم صةةف فةةي الجامعةةات األردنيةةة نوةةو
التخصص من وجية نظرىم؟"
السؤال الثانيا "ىل توجد فروق ذات د لة إوصائية

ند مستو الد لة (≤ α

 ) 1.12بين المتوسطات الوسابية لتقديرات أفراد العينة لدرجة اتجاىات طمبة تخصص معمم
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صف في الجامعات األردنية نوو التخصص تعز لمت يراتا (الجنس ،ص ة الجامعة ،معدل
الثانوية العامة ،المعدل التراكمي الجامعي)؟".

أهداف الدراسْ
 التعرف مى اتجاىات طمبة تخصص معمم صةف فةي الجامعةات األردنيةة نوةو التخصةص مةن
وجية نظرىم.
 التعرف مى ال ةروق بةين درجةات تقةديرات أفةراد العينةة تجاىةات طمبةة تخصةص معمةم صةف
في الجامعات األردنية نوو التخصص وفقاً لمت يةرات الجةنس ،صة ة الجامعةة ،معةدل الثانويةة

العامة ،المعدل التراكمي الجامعي.
أهنَْ الدراسْا

تكتسب الدراسة الوالية أىميتيا من خال ما يميا
 تزويد أ ضاا ىيئة التدريس باداة مناسبة لقياس اتجاىات طابيم. تسعى الدراسة لتعريف أ ضاا ىيئة التدريس باتجاىات الطمبة نوو البرنامج وتوفير األساليبالمناسبة لتعزيز ا تجاىات ا،يجابية وتعديل ا تجاىات السمبية نوو التخصص.
 تسعى الدراسة لتوجيو الطمبة من ن س التخصص وتزويدىم بالك ايات والميارات ذاتا تجاىات ا،يجابية نوو التخصص التي تعد مؤش ارً مى نجاويم في التدريس مستقباً.

اقتراح الومول المناسبة التي يمكن أن تؤثر في تعةديل الخطط الدراسية في كميات العمومالتربوية وتطويرىا بما يسيم في الود من اتجاىات الطمبة السمبية .
 تسعى الدراسة لتضمين البرنامج في تخصص معمم الصف أبعاداً في الميارات الوياتية منمنطمق أن موور اىتماميا التوجو الصويت والسميم في دراستيم.

 تسعى الدراسة لنشر ثقافة التدريب العممي لزيادة اتجاىات الدارسين في تخصص معمم صفالتي تمكن من توسين وتنمية قدرات المتعممين والمتدربين باقل تكم ة وبادنى مجيود.
 تسعى الدراسة إلى تشجيد الطمبة الخريجين الجدد ما بعد الثانوية العامة إلى ا لتواق فيبرنامج تخصص معمم الصف كونيا تتعامل مد ال ئات الدنيا من الطمبة.
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حدًد الدراسْ:
تتودد نتائج ىذه الدراسة بمجمو ة من الودود ،وىيا
 -المودد البشري والمكانيا تم تطبيق ىذه الدراسة

مى طمبة تخصص معمم صف في

الجامعات األردنية الوكومية والخاصة.

 المودد الزماني ا تم تطبيق ىذه الدراسة خال ال صل الدراسي األول لمعام الدراسي(5151/5102م).

 -المودد الموضو ي (ا،جرائي)ا اقتصرت نتائج الدراسة

مى صدق وثبات أداة القياس

المستخدمة في الدراسة التي قام الباوثون بإ دادىا وتطويرىا ،وتمثمت بإ داد استبانة

مكونة من ( ) 52فقرة موز ة

مى ثاثة مواور؛ وىيا المجال الن سي ،المجال

األكاديمي ،المجال ا جتما ي ،في ضوا مت يرات الدراسةا الجنس ،ص ة الجامعة ،معدل
الثانوية العامة ،المعدل التراكمي الجامعي.

 -التعرٍفات اإلجرائَْ ملصطلخات الدراسْ

ا تجاها ىو بناا افتراضي يمثل درجة وب ال رد أو كرىو لموضوع معين وتكون

إيجابية أو سمبية لشخص أو مكان أو شيا أو ودث .ويعرفو ()Tidwell, 2005

مى أنو

الوالة الوجدانية القائمة وراا الرأي الشخصي أو ا تقاده فيما يتعمق بموضوع معين من
ويث رفضو ليذا الموضوع أو قبولو أو درجة ىذا الرفض أو القبول .ويعرفو الباوثون إجرائياً

بانو ميل مستقر إلى ود كبير لاستجابة بطريقة متسقة لبعض األشياا ،والمواقف ،واألفراد،
وتتضمن ا تجاىات مجمو ة من المشا ر والعواطف موجية ألىداف معينة ،وتقاس بالدرجة
الكمية التي يجيب نيا طمبة تخصص معمم صف من استجابات مى المقياس المستخدم
ل رض ىذه الدراسة وفق األداة المعةدة ليذا ال رض وىو يتضمن ثاثة مواور؛ وىيا المجال
الن سي ،المجال األكاديمي ،المجال ا جتما ي في ضوا مت يرات الدراسة الجنس ،ص ة
الجامعة ،معدل الثانوية العامة ،المعدل التراكمي الجامعي.
تخصص معمم صفا ىو البرنامج التعميمي الذي يتضمن مجمو ة من المساقات
الدراسية التي تقدميا كميات العموم التربوية في ن س التخصص لنيل درجة البكالوريوس
ليصبت معمماً لمرومة الومقة األولى ( )2-0من التعميم األساسي.
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اإلطار النظرِ ًالدراسات السابكْ
أًالً :اإلطار النظرِ
تعد ا تجاىات بمنزلة موركات لمسموك ا،نساني ،إذ إنيا تو ز ال رد

مى

مل

األشياا والتعامل مد مختمف المواقف الوياتية التي تواجو ال رد ،وتوجيو لمتعامل معيا بشكل
مباشر ( الومداني ،5112 ،ص . )50اختمف مماا الن س في تصورىم لم يوم ا تجاه،
ونتج ن اختاف رؤيتيم العديد من التعري ات منياا ا تجاه "والة استعداد قمي صبي،
تنظم ن طريق الخبرة ،وتباشر تاثي ارً موجياً أو ديناميكياً في استجابات ال رد نوو جميد

الموضو ات أو المواقف المرتبطة بيا" .وا تجاه أيضاً " تنظيم مكتسب ،لو ص ة ا ستمرار
النسبي لممعتقدات التي يعتقدىا ال رد ،نوو موضوع أو موقف ،ويييئو لاستجابة ،باستجابة

تكون ليا األفضمية نده" .ويعرف أيضاً بانو " نز ة ال رد أو استعداده المسبق إلى تقويم
موضوع ما أو رمز يرمز لو بطريقة معينة " .وا تجاه "درجة العاط ة ا،يجابيَّة أو السمبيَّة

المرتبطة بموضوع ن سي معين" ،ويقصد بالموضوع الن سي أي رمز أو شعار أو شخص أو
موضوع أو مؤسسة أو فكرة يمكن أن يختمف الناس في اط تيم تجاىيا إيجاباً أو سمباً.

وا تجاه " استجابة غير ظاىرة نتيجة لوافز ،وتعد ذات م ز اجتما ي في مجتمد ال رد" (
الياجري.)5101 ،
ويعد م يوم ا تجاه وتعري و إود

ا،شكاليات التي تتباين ووليا وجيات نظر كثيةر

من مماا التربية و مم الن س ،ويظير ذ لك في المنظومات القيمية لد

األفراد والجما ات،

وتكشف القيم ن ن ةسيا في المواقف وا تجاىات والسموك الم ظي وال عمي والعواطف التي
يكونيا األفراد نوو موضو ات معينة ،وىذا ما يبرر تعدد التعري ات التي أوردىا الباوثان في
ىذه الدراسة ويث يعرف المخزومي (  )057 ،5110ا تجاه بانو "والة فكرية أو موقف
يتخذه ال رد إزاا موضوع ما سواا أكان بالقبول أم بالرفض أم بالموايدة".
ويعرف سمطان ( ) 5112ا تجاىات بانيا ممية معرفية ذىنية معقدة تتمثل بالنزوع
والميل الثابت نسبياً نوو األشياا واألشخاص .كما ير الجييمي ( ( 5117بان أىمية

ا تجاى ات تكمن في كونيا تسا د ال رد مى توقيق األىداف وبناا الخطط ،وتنظيم الخبرة
وتوجيو السموك ا جتما ي والتنبؤ بو ،كما أنيا تتيت لم رد ال رصة لمتعبير ن ذاتو وتوديد
ىويتو وتيسر لو اتخاذ الق اررات الن سية الموفقة دون تردد .أما خصائص ا تجاىات ،فييا
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 .0ا تجاىات مكتسبة ويمكن تد يميا أو إط اؤىا.
 .5تكون أكثر ديمومة من الدافد الذي ينتيي ندما يتم إشبا و.
 .2يمكن قياس ا تجاىات والتنبؤ بيا.
 .2قابمة لمتعديل أو الت يير.
 .2تتاثر بعامل الخبرة.
 .2تمثل ا تجاىات اقة الشخص بموضوع معين.
 .7ا تجاىات تكون قوية أو ضعي ة نوو موضوع معين.
 .0تكون قابمة لمماوظة بطرق مباشرة أو غير مباشرة من خال السموك.
 .2ا تجاىات إما سمبية أو إيجابية وتتجو دائماً بين ىذين الطرفين.

 . 01تكون ثاثية األبعاد ،أي ليا أبعاد معرفية ووجدانية وسموكية ( .الداىري والكبيسي،
 ،5111ص.)052
وتمعب ا تجاىات دو ارً بار ازً وميما بالنسبة لطمبة تخصص معمم صف وذلك لزيادة

مشا رىم واتجاىاتيم ا،يجابية نوو دراسة المساقات مما يؤثر في قدرتيم

مى توقيق

األىداف التعميمية المنشودة ،ألن التعمم الذي يؤدي إلى تكوين ا تجاىات ا،يجابية يكون
أكثر جدو من التعمم القائم مى إكساب الطمبة المعرفة فقط ،فالمعمم الذي يتسمت باتجاىات
ا،يجابية والميول والخبرات يعكس ذلك

مى طمبتو من خال التعمم ال عال ،ويبرز

ندىم

التاثير الكبير في العممية التعميمية مما يسيم في ا رتقاا بمستو التدريس من خال ما
يوفره من دافعية ووماسة في التعميم لينعكس مى أدائو وفعاليتو داخل الصف ،وكذلك توظي و
لألنشطة والميام الموق ية التي يقدميا لطمبتو ،ويسعى  ،كسابيم تمك األنشطة والميام ،مما
يسا د في أدائيم ويزيد من فا ميتيم في الوصة الدراسية ،و ن ل أن ذلك يشجد مى
التعمم ا ،بدا ي والتعمم الذاتي وتقبل رأي اآلخرين مما يسا د مى توقيق األىداف المرجوة،
قادر مى مواجية التوديات التي تواجيو في البيت والمدرسة والمجتمد.
ويبني جيا مبد ا ا

أهنَْ االجتاهات حنٌ التدرٍس
 تسا د الطالب /المعمم مى التقدم في المجا ت المعرفية ،وتجعمو أكثر إقبا ً مةى المادةالتي يدرسيا ،فيشعر بسيولتيا ومتعتيا.
 -تؤثِّر في اختياره لتخصصو المستقبمي .
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ُّ
توث ا تجاىات ا،يجابية المعمم مى المثابرة ،ووب ا ستطاع ،والدافعية نوو تطوير
األداا بشكل متواصل.

 -ا تجاىات ذات قيمة في التنبؤ بتوصيل المتعمِّم.

ِّ
تمكن المتعمِّم من اتخاذ الق اررات الصائبة ،وتوجيو استجابتو لألشخاص والموضو ات،
وتجعمو ي ِّكر بطريقة موددة تجاه الموضو ات الدراسية.

 -تودد أسموب التعامل بين المعمم والمتعمِّمين.

 توقيق الت ا ل الكامل بين المعمم والمادة الدراسية والمتعمِّمين داخل بيئة التعمُّم ( .إبراىيم ،5112 ،ص 27؛ سممان ،5112،ص .)25-7

تلٌٍن االجتاي
تتكون ا تجاىات نتيجة تصال ال رد ببيئتو الطبيعية وا جتما ية ،ويبدأ تكوينيا من
خال تكامل مجمو ة معينة من الخبرات الجزئية التي تدور وول موضوع معين كوب األسرة،
أو الرغبة في نوع من الطعام أو ا رتياح لمكان معين يجمس فيو ال رد ،وبيذه الصورة
المودودة يبدأ تكون ا تجاىات ثم تاخذ دائرتيا با تساع لتشمل موضو ات أكبر وأمور
مجردة أو معنوية ،إذ تتكامل مجمو ة من الخبرات الجزئية التي تدور وول موضوع مودد ،ثم
يتم تناسق ىذه الخبرات في وودة كمية ينتج نيا نوع من التعميم يمثل وا ت ومواقف تجابو
ال رد وتشكل في أساسيا اتجاىات واضوة المعالم تتودد وتتميز ن غيرىا من ا تجاىات
(السامرائي ،5110 ،ص.)22

ثانَاً :الدراسات السابكْ
نتيجة لقيام الباوثين بإ جراا المست وول الدراسات السابقة التي تتعمق بموضوع
الدراسة تبين وجود دد من الدراسات التي تناولت اتجاىات طمبة تخصص معمم صف في
الجامعات األردنية نوو التخصص من وجية نظرىم ،وتم ترتيبيا من األودث إلى األقدما
فقد أجر مومد ( )5102دراسة ىدفت إلى التعرف
التدريس لد

مى ا تجاىات نوو مينة

طمبة قسم التربية ال نية ،اختيرت ينة الدراسة من طمبة قسم التربية ال نية –

الجامعة المستنصرية  /كمية التربية األساسية والبالم ددىا ( )21طالباً ،أ د الباوث مقياساً

لاتجاىات مكون من ( )22فقرة بمقياس خماسي اتسم بالصدق والثبات تم تطبيق المقياس،
وبينت النتائج وجود اتجاىات إيجابية نوو مينة التدريس.
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 511 -

اتجاهات طلبة تخصص معلم صف...

عدد مايو-ج0206 )58( -6م

وىدفت دراسة الخوالدة والزبون وأومد ( )5100إلى الكشف

ن اتجاىات طمبة تخصص

تربية الط ل في كمية الممكة رانيا لمط ولة نوو تخصصيم ومينة المستقبل ،تكونت

ينة

الدراسة من ( )021طالباً و (  ) 020طالبة و  05طالباً ( في مستو السنة الرابعة

والمسجمين في مادة التدريب الميداني في تخصص تربية الط ل في ال صمين (-5102

 ) 5102ولتوقيق أىداف الدراسة قام الباوثون بتطوير أداة لقياس اتجاىات الطمبة نوو
تخصص تربية الط ل تكونت من ( )22فقرة .أظيرت نتائج الدارسة أن اتجاىات أفراد ينو
الدارسة نوو تخصص تربية الط ل ومينة المستقبل ويادية بشكل
لممقياس ،ووجود اتجاىات سمبية نوو تخصص تربية الط ل لد

ام

مى األداا الكمي

(  ) % 25من أفراد ينة

الدارسة .وبينت نتائج الدارسة وجود فروق ذات د لة إوصائية في اتجاىات الطمبة نوو
تخصص تربية الط ل تعز لمت ير الجنس ولصالت الطالبات ،ولمت ير معدل الثانوية العامة
والمعدل التراكمي في الجامعة ولصالت الطمبة ذوي المعد ت المرت عة منيم .و دم فروق ذات
د لة إوصائية لمت يرات العمر والوالة ا جتما ية و دد سنوات الدارسة في الجامعة.
كما ىدفت دراسة الطراونة وخصاونة ( )5100إلى تقصي معتقدات معممي
الرياضيات و اقة تمك المعتقدات بممارساتيم التدريسية .تكونت

ينة الدارسة من ()00

معمماً ومعمم ًة من معممي الرياضيات .ا تمدت الدارسة المنيج الوص ي ،وتم جمد البيانات

من خال استبانة وأسئمة ذات ا،جابة الم تووة ،وماوظة ص ية ،كما تم استخدام
التسجيات الصوتية والمرئية لموصص الص ية .أظيرت نتائج التوميات الكمية والنو ية أن

المعممين والمعممات بشكل

ام يمتمكون معتقدات أكثر توافقاً مد النظرة البنائية .وأبد

المعممون معتقدات تقميدية -بنسب مت اوتة -نوو طبيعة الرياضيات وتعميميا وتعمميا،
وبينت النتائج وجود تباينات في معتقدات المعممين نوو الرياضيات ونوو تعميميا وتعمميا
وذلك

مى مستو المعمم الواود والمعممين فيما بينيم ،ووجود

دم توافق بين معتقدات

معممي الرياضيات وممارساتيم التدريسية .
ىةةةةدفت دراسةةةةة مواميةةةةد والخميمةةةةي ( )5100إلةةةةى فوةةةةص أثةةةةر برنةةةةامج تةةةةدريبي فةةةةي
توسةةةةةين اتجاىةةةةةات المعممةةةةةين نوةةةةةو ا،رشةةةةةاد التربةةةةةوي لةةةةةد معممةةةةةي المةةةةةدارس الوكوميةةةةةة
األساسةةةية فةةةي شةةةمال الضةةة ة ال ربيةةةة ،وتكونةةةت العينةةةة مةةةن ( )22معممةةةاً ومعممةةةة مةةةوز ين
مةةةةى مجمةةةةو تين تجريبيةةةةة وضةةةةابطة ،وممةةةةن وصةةةةموا مةةةةى أقةةةةل الةةةةدرجات مةةةةى مقيةةةةاس
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ا تجاىةةةةات نوةةةةو ا،رشةةةةاد التربةةةةوي ،وألغةةةةراض الدراسةةةةة تةةةةم بنةةةةاا برنةةةةامج ( تةةةةدريبي قةةةةائم
مةةةةةةى أسةةةةةةس ،ومبةةةةةةاد ا ،وفنيةةةةةةات ،وأسةةةةةةاليب ا،رشةةةةةةاد الن سةةةةةةي) لتوسةةةةةةين اتجاىةةةةةةات
المعممةةةةةين نوةةةةةةو ا ،رشةةةةةاد التربةةةةةةوي واوتةةةةةو البرنةةةةةةامج مةةةةةى ( )02جمسةةةةةةة ،واسةةةةةةتخدمت
الدراسةةةةة مقيةةةةاس مكةةةةون مةةةةن (  )21فقةةةةرة ل وةةةةص اتجاىةةةةات المعممةةةةين نوةةةةو ا،رشةةةةاد قبةةةةل
البرنةةةةةامج وبعةةةةةده ،وأظيةةةةةرت النتةةةةةائج فا ميةةةةةة البرنةةةةةامج التةةةةةدريبي فةةةةةي توسةةةةةين اتجاىةةةةةات
المعممةةةةةين نوةةةةةو ا،رشةةةةةاد ،ووجةةةةةود فةةةةةروق ذات د لةةةةةة إوصةةةةةائية فةةةةةي اتجاىةةةةةات المعممةةةةةين
نوةةةو ا،رشةةةاد بةةةين القيةةةاس القبمةةةي والقيةةةاس البعةةةدي لةةةد أفةةةراد المجمو ةةةة التجريبيةةةة التةةةي
تمقت البرنامج ا،رشادي ولصالت القياس البعدي.
وىدفت دراسة ) )Savolainen & Yada , 2017إلى ت وص اتجاىات
المعممين اليابانيين تجاه التعميم الشامل .تكونت ينة الدراسة من ( )222معمماً في الخدمة،

أشارت النتائج إلى أنو مى الرغم من أن مشا ر المعممين تجاه ا ،اقات كانت إيجابية بشكل
ام ،إ أن لد

المدرسين بعض المخاوف بشان تطبيق التعميم الشامل في ال صل الدراسي.

نسبيا في العينة اليابانية مقارن ًة بالعينة في
ضا
كان المستو العام لم عالية الذاتية منخ ً
ً
البمدان األخر خاصة فيما يتعمق بإدارة سموك الطاب .ارتبطت الك ااة الذاتية لممعمم فيما
يتعمق بإدارة السموك والتعاون بالمواقف الكمية تجاه التعميم .يمكن لمنتائج أن تتيت رؤ م يدة
في تطوير اتجاىات المعممين قبل الخدمة وأثنااىا.
ىدفت دراسة أومد ( )5107إلى تقصي اتجاىات طمبة كمية التربية نوو مينة
التدريس في جامعة تكريت ،والتعرف مى ال رق في ا تجاىات وسب مت ير الجنس (ذكور،
اناث) نوو مينة التدريس لد كمية التربية في جامعة تكريت .بمم مجتمد الدراسة ()7901
طالباً وطالبة من طمبة التربية لمعام الدراسي (5102/5102م) ،شممت ينة الدراسة ()799

طالباً وطالبة وبواقد ( )21طالباً و ( )21طالبة؛ بنسبة (  ) %01من مجمتد الدراسة ،تم
اختيارىم بالطريقة العشوائية .ولتوقيق أىداف الدراسة قامت الباوثة ببناا مقياس ا تجاىات

نوو مينة التدريس بم ت دد فقراتو ( )22فقرة  .وبينت نتائج الدراسة بان ىناك اتجاىاً

موجباً لد

الطمبة باختاف صنوفيم و جنسيم نوو مينة التدريس .وجاات النتائج لصالت

ا ،ناث نوو مينة التدريس .
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وىدفت
تعميميا
ً
ندما

عدد مايو-ج0206 )58( -6م

موور
ًا
دراسة ) )Bolger & Kim , 2017إلى أن المناىج المتكاممة أصبوت
رئيسيا في كوريا .وأن الت ييرات في السياسة التعميمية ودثت في ام ( ) 5112
ً
أ منت وزارة التعميم والعموم والتكنولوجيا الكورية ن منيج جديد يضم العموم

والتكنولوجيا واليندسة وال نون والرياضيات ( .)STEAMوىدفت الدراسة إلى إثبات إمكانية
إشراك معممي ما قبل الخدمة بالمدرسة ا بتدائية في تطوير خطط الدروس ضمن دورة مناىج
العموم وتوضيت التوديات في ىذا المنيج التعميمي .وكان المشاركون ( )002معمماً قبل
الخدمة في السنة الثالثة من الدراسة في جامعة وطنية في كوريا .أظيرت النتائج أن تطوير

خطط الدروس في نظام (  ) STEAMكان لو تاثير إيجابي مى مواقف معممي مرومة ما قبل
الخدمة .
ىةةدفت دراسةةة ال ةةدوني ( )5107إلةةى الكشةةف ةةن معتقةةدات طةةاب الةةدبموم العةةام فةةي
التربيةةةة  -نوةةةو الميةةةارات التدريسةةةية و اقتيةةةا بممارسةةةاتيم التدريسةةةية ،واسةةةتخدمت الدراسةةةة
المةةنيج الوصة ي ا رتبةةاطي كمةةا اسةةتخدمت أداة مقيةةاس المعتقةةدات وبطاقةةة الماوظةةة وأجريةةت
الدراسة في ال صل الدراسي الثاني مةن العةام الجةامعي (5107/5102م)

مةى طةاب الةدبموم

العام في التربية في كميةة التربيةة بجامعةة القصةيم ،جةاات درجةة معتقةدات طةاب الةدبموم العةام
في التربية نوةو الميةارات التدريسةية (التن يةذ ،التقةويم) بدرجةة اليةة ،أمةا ميةارة التخطةيط فقةد
جاات بدرجة متوسطة وجاات درجة مستو الميارات التدريسية لد طةاب الةدبموم العةام فةي
التربيةةة بدرجةةة متوسةةطة ،أمةةا اقةةة معتقةةدات طةةاب الةةدبموم العةةام فةةي التربيةةة  -تخصةةص
العموم الشر ية  -تجاه الميةارات التدريسةية (التخطةيط ،التن يةذ) جةاات بدرجةة متوسةطة ودالةة
إوصائياً ،بينما جاا ارتباط معتقداتيم نوو ميارة التقويم ارتباطاً ضعي ا وغير دال إوصائياً.

وفي دراسة )  )Aykac & Bilgin , 2016التي ىدفت إلى تقييم م اىيم

التعميم والتعمم لمعممي ما قبل الخدمة واتجاىاتيم نوو مينة التدريس .تكونت ينة الدراسة
من ( ) 212من طاب السنة األولى وسنة التخرج  ،أي معممي ما قبل الخدمة الذين يدرسون
في تركيا .تم جمد بيانات الدراسة من خال "مقياس م اىيم التعميم والتعمم" و "المواقف تجاه
مقياس مينة التدريس" .واستخدمت ا،وصااات الوص ية لتوميل البيانات .أظيرت نتائج
الدراسة أن م يوم التعميم والتعمم البنائي لمعممي ما قبل الخدمة أ مى من درجات الم اىيم
التقميدية لدييم .وأن م اىيم التعميم والتعمم لد

المعممين قبل الخدمة
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كبير وفقًا ،داراتيم .أظيرت
من ويث الجنس ومت يرات السنة الدراسية بينما تختمف اختافًا ًا
النتائج أن مستويات السموك الميني لمعممي ما قبل الخدمة إيجابية ،وتختمف اتجاىاتيم
كبير من ويث الجنس والمت يرات في القسم .وأظيرت الدراسة
تجاه مينة التدريس اختافًا ًا
وجود اقة إيجابية بين التعميم البنائي لممعممين قبل الخدمة ،وم اىيم التعمم ،ومواق يم
واتجاىاتيم نوو مينة التدريس.
وىدفت دراسة ) ) Bedel , 2015إلى استكشاف الدوافد األكاديمية والك ااة
الذاتية والمواقف تجاه مينة التدريس لد

المعممين قبل الخدمة من تخصص الط ولة

المبكرة ،واستكشاف العاقات بين تمك المت يرات .تم جمد البيانات من خال استبيانات وز ت
مى ( ) 520من معممي التعميم في مرومة الط ولة المبكرة قبل الخدمة .أشارت النتائج إلى
أن الدافد األكاديمي وىو من بين أىم الم اىيم في مجال البووث التعميمية التي ليا اقة
ارتباطية بالنتائج مثل التعمم وا ،نجاز مرتبط بشكل كبير بال عالية األكاديمية الذاتية .وأن
المشاركين في الدراسة لدييم اتجاىات ايجابية الية نوو مينة التدريس.
ىدفت دراسة الجدوع ( )5102إلى تقصي اتجاىات طمبة التربية الخاصة نوو
تخصصيم لد

ينة من طمبة جامعة العموم ا،سامية العالمية في األ ردن ،تكونت

ينة

الدراسة من ( )25طالباً وطالبة تم اختيارىم بالطريقة العشوائية العنقودية لمعام الدراسي (

 5102/5102م) ،ولتوقيق ىدف الدراسة قام الباوث ببناا أداة تمثمت با ستبانة والتي
تكونت من ( )50فقرة .تم التوصل إلى صدق ا ستبانة بطريقة صدق الموكمين كما تم

التوصل إلى ثبات ا ستبانة بطريقتي ا ختبار وا ادة ا ختبار وبمم معامل الثبات (.)1805
بينت نتائج الدراسة أن الدرجة الكمية تجاىات طمبة التربية الخاصة نوو تخصصيم كانت
إيجابية ،ووجود فروق ذات د لة إوصائية ند مستو ) (α= 0.05في اتجاىات طمبة
التربية الخاصة نوو تخصصيم تبعاً لمت ير فرع الطالب في الثانوية العامة ولصالت طمبة
ال رع الميني ،و دم وجود فروق ذات د لة إوصائية

ند مستو

) (α= 0.05في

اتجاىات طمبة التربية الخاصة نوو تخصصيم تبعاً لمت يري الجنس والمستو

الدراسي

لمطالب.

ىدفت دراسة ممكاوي ونوافمة والسقار ( )5102إلى تقصي اتجاىات الطمبة
والمعممين نوو التعمم ا ،لكتروني في المدارس األساسية العميا في األردن ،ومعرفة أثر بعض
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المت يرات المتعمقة بكل من المعمم والطالب في اتجاىاتيم نوو التعمم ا،لكتروني .ولتوقيق
أىداف الدراسة تم تطوير استبانة بمم دد فقراتيا ( )51فقرة وطبقت مى ( )222طالباً
وطالبة و مى ( )022معمماً ومعممة .بينت نتائج الدراسة وجود اتجاىات إيجابية متوسطة

القوة نوو التعمم ا،لكتروني لد
نوو التعمم ا ،لكتروني تعز

المعممين ،ووجود فروق ذات د لة إوصائية في اتجاىاتيم

لمت ير الجنس لصالت ا،ناث ،ولمت ير التخصص لصالت

التخصصات العممية ،ولمت ير سنوات الخبرة لصالت المعممين ذوي الخبرات األقل من ()2
سنوات ،و دم وجود فروق دالة إوصائياً في اتجاىات المعممين تعز لمت ير المؤىل العممي،
أو لمت ير وضور دورات التعمم ا ،لكتروني .أما فيما يتعمق بالطمبة فقد أشارت النتائج إلى

أنيم يوممون اتجاىات إيجابية متوسطة القوة نوو التعمم ا،لكتروني ،و دم وجود فروق دالة
إوصائياً في اتجاىاتيم نوو التعمم ا،لكتروني تعز لمت ير كل منا الجنس ،والصف ،والمعدل

العام.

ىدفت دراسة بقيعي والكساب وىماش ( )5105إلى التعرف مى اتجاىات طمبة
التربية العممية في تخصص معمم صف في كمية العموم التربوية واآلداب الجامعية (األونروا)
نوو مينة التدريس ،ومعرفة فيما إذا كانت ىذه ا تجاىات تختمف تبعاً لمت يرات الجنس
والمعدل التراكمي ومعدل الثانوية العامة وفر يا األ كاديمي ،تكونت ينة الدراسة من ()000

طالباً وطالبة من الطمبة الممتوقين في برنامج التربية العممية الميداني خال ال صل الدراسي

األول من العام الجامعي (5100/5101م) .ولتوقيق ىدف الدراسة طبق الباوثون مقياس
ا تجاى ات نوو مينة التدريس ،أظيرت نتائج الدراسة أن اتجاىات طمبة التربية العممية في
تخصص معمم صف نوو مينة التدريس كانت إيجابية ،كما أظيرت وجود فروق دالة إوصائياً
في اتجاىات الطمبة نوو مينة التدريس تعز لممعدل التراكمي ولصالت المعدل األ مى ،و دم

وجود فروقات تعز لمت ير الجنس ومعدل الثانوية العامة وفر يا األكاديمي.

التعكَب علٓ الدراسات السابكْ ًعالقتوا بالدراسْ احلالَْ
من خال ا طاع

مى الدراسات السابقة توصل الباوثون لعدد من الماوظات

وا ستنتاجات منياا
 ات اق غالبية الدراسات السابقة العربية واألجنبية مى أىمية موضوع الدراسة كونيا منالمواضيد المتجددة في تقويم دراسة ا تجاىات نوو تخصص معمم الصف.
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 است اد الباوثون من المقاييس المستخدمة في الدراسات السابقة كدراسة بقيعي والكسابوىماش ( ،)5105ودراسة الجدوع ( ،)5102ودراسة ).) Bedel , 2015
 جاات بعض الدراسات السابقة متشابية من ويث التخصص والمينة كدراسة أومد( ،)5107ودراسة الطراونة وخصاونة ( ،)5100ودراسة الخوالدة والزبون وأومد
(.)5100
 جاات ىذه الدراسة وديثاً بعدما أصبت التخصص لل ناث فقط دون الطمبة الذكور .وتمتقيىذه الدراسة مد معظم الدراسات السابقة في تركيزىا

مى دراسة ا تجاىات نوو

التخصص ،ويمكن ا ست ادة في منيجية الدراسة الوالية وتصميميا وبناا أداتيا.

الطرٍكْ ًاإلجراءات:
 فيما يمي وصف لمجتمد الدراسة و ينتيا ،وأداة الدراسة ،وطرق التوقق من صدقيا وثباتيا،ومت يرات الدراسة ،والمعالجات ا،وصائية التي تم استخداميا لمتوصل إلى النتائج.

منوجَْ الدراسْ :
قام الباوثون ب استخدام المنيج الوص ي التوميمي الذي يتناسب وطبيعة ىذه الدراسة،
وذلك من خال جمد وتوميل بيانات ىذه المشكمة البوثية باستخدام ا ستبانة التي تم تطبيقيا
مى طمبة تخصص معمم صف في الجامعات األردنية خال ال صل الدراسي األول من العام
الجامعي (5151/5102م).

جمتنع الدراسْ
شمل مجتمد الدراسة جميد طمبة تخصص معمم صف في الجامعات األردنية
الوكومية والخاصة ،والبالم ددىم ( )2522طالباً وطالبة ،يتوز ون مى ( )02جامعة.

عَنْ الدراسْ
تةةةم اختيةةةار ينةةةة شةةةوائية مةةةن مجتمةةةد الدراسةةةة ،تكونةةةت العينةةةة مةةةن ( )274طالبةةةاً

وطالبة ،يشكمون ما نسبتو (  )1.122مةن مجتمةد الدراسةة ،والجةدول رقةم ( )0يوضةت توزيةد
أفراد العينة وسب مت يراتيا.
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جذٚي ()1
جٛص٠غ أفشاد ػٕ١ة اٌذساعة دغب ِحغ١شاجٙب
اٌّحغ١شات
اٌجٕظ
صفة اٌجبِؼة
ِؼذي اٌثبٔ٠ٛة
اٌؼبِة
اٌّؼذي اٌحشاوّٟ
اٌجبِؼٟ
اٌّجّٛع

اٌفئبت

اٌحىشاس

إٌغبة اٌّئ٠ٛة

روش
أٔثٝ
دى١ِٛة
خبصة
 50فألً
أػٍ50 ِٓ ٝ
 76فألً
ِٓ 84 -76
أوثش ِٓ 84

74
200
167
107
106
168
87
134
53

27.01%
72.99%
60.95%
39.05%
38.69%
61.31%
31.75%
48.91%
19.34%

254

%100000

أداّ الدراسْ:
استخدمت الدراسة استبانة "اتجاىات طمبة تخصص معمم صف في الجامعات األردنيةة
نوةةةو التخصةةةص مةةةن وجيةةةة نظةةةرىم" .تكونةةةت ا سةةةتبانة مةةةن ( )52فقةةةرة موز ةةةة مةةةى ثاثةةةة
مجا ت ،وىيا المجال الن سي ،المجال األكاديمي ،المجال ا جتما ي.

صدق االستبانْ:
لمتوقق من صدق ا ستبانة قام الباوثون بعرضيا مى لجنةة مةن الموكمةين و ةةددىم
( )2موكمين مةن ذوي ا ختصةاص والخبةرة مةن أ ضةاا ىيئةة التةدريس فةي المنةاىج وأسةاليب
التةةدريس ،القيةةاس والتقةةويم ،ا،وصةةاا التربةةوي ،ويةةث تةةم األخةةذ بتوجييةةات ومقتروةةات أ ضةةاا
لجنة التوكيم ،تم تعديل الصياغة الم وية لبعض ال قرات واجةراا بعةض التعةديات مةى ال قةرات
بما يوقق أىداف الدراسة.

ثبات االستبانْ:
لمتوقةةق مةةن ثبةةةات ا سةةتبانة ،قةةةام البةةاوثون بوسةةةاب معةةامات الثبةةةات ليةةا بطريقةةةة
التطبيق وا ادة التطبيق ،ويث تم تطبيقيةا مةرتين مةى ينةة اسةتطا ية خةارج ينةة الدراسةة
والبالم ددىم ( )25طالباً وطالبةة ،وب اصةل زمنةي بةين التطبيةق األول والتطبيةق الثةاني وقةدره

( )02يوم ةاً .وتةةم وسةةاب معةةامات ارتبةةاط بيرسةةون بةةين نتةةائج التطبيقةةين ،ويةةث تراووةةت قةةيم
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معةةامات الثبةةات لممجةةا ت بةةين ( ،)1.21 – 1.02وبم ةةت قيمةةة معامةةل ا رتبةةاط لاسةةتبانة
الكمية ( ،)1.20وىي قيم مقبولة ،جراا مثل ىذه الدراسة.

تصخَح االستبانْ:
تم استخدام استبانة خماسية التدريج

مى شاكمة مقياس ليكرت الخماسي لتوديد

اتجاىات طمبة تخصص معمم صف في الجامعات األردنية نوو التخصص ،مى النوو اآلتيا
( غير موافق بشدة ،وغير موافق  ،وموايد ،وموافق ،وموافق بشدة) ،وتم إ طاا التقديرات
الرقمية التالية ( )2 ،2 ،2 ،5 ،0مى الترتيب .كما تم استخدام التدريج ا،وصائي التالي
لتوزيد المتوسطات الوسابيةا
من  5.22 - 0.11درجة اتجاه منخ ض.
من  2.22 - 5.22درجة اتجاه متوسط.
من  2.11 – 2.27درجة اتجاه مرت د.

متغريات الدراسْ:
اشتممت الدراسة مى المت يرات اآلتيةا

أًالً :املتغريات املستكلْ:
اجلنس :ولو فئتان (ذكور ،واناث).
صفْ اجلامعْا وليا فئتانا (جامعة وكومية ،وجامعة خاصة).
معدل الجانٌٍْ العامْ :ولو فئتانا ( %01فاقل ،وأ مى من .)%01
المعدل التراكمي الجامعيا ولو ثاث مستوياتا (أقل من  ،%72ومن  ،%02 - %72وأ مى
من .)%02
ثانَاً :املتغري التابع :اتجاىات طمبة تخصص معمم صف في الجامعات األردنية نوو
التخصص ،والتي ي عبر

نيا بتقديرات أفراد

ينة الدراسة

مى مجا ت ا ستبانة

وفقراتيا المعدة لذلك.
املعاجلات اإلحصائَْ :استخدم الباوثون المعالجات ا،وصائية اآلتيةا المتوسطات الوسابية
وا نورافات المعيارية ،وتوميل التباين المتعدد ،وتوميل التباين الربا ي ،واختبار
شي يو.
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عرض نتائج الدراسْ ًمناقشتوا:
فيما يمي رض لمنتائج التي تم التوصل إلييا ومناقشتيا ،بعد أن قام البةاوثون بجمةد
البيانةةات بواسةةطة أداة الدراسةةة "اسةةتبانة اتجاىةةات طمبةةة تخصةةص معمةةم صةةف فةةي الجامعةةات
األردنية نوو التخصص من وجية نظرىم" ،وقاموا بعرضيا وفقاً ألسئمة الدراسة.
النتائج املتعلكْ بالسؤال األًل ًمناقشتىا "ما اتجاىات طمبة تخصص معمم صةف فةي الجامعةات
األردنية نوو التخصص مةن وجيةة نظةرىم؟" للجابةة ةن ىةذا السةؤال ،تةم وسةاب المتوسةطات
الوسابية وا نورافات المعياريةة لتقةديرات أفةراد ينةة الدراسةة ،مةى مجةا ت اسةتبانة اتجاىةات
طمبة تخصص معمم صف في الجامعات األردنية نوو التخصص ،ويث كانت كما ىةي موضةوة
في الجدول رقم (.)5
جذٚي (:)2
اٌّحٛعطبت اٌذغبب١ة ٚاالٔذشافبت اٌّؼ١بس٠ة ٌحمذ٠شات أفشاد ػٕ١ة اٌذساعة ػٍِ ٝجبالت
اججب٘بت طٍبة جخصص ِؼٍُ صف ف ٟاٌجبِؼبت األسدٔ١ة ٔذ ٛاٌحخصص ِشجبة جٕبصٌ١بً دغب
اٌّحٛعطبت اٌذغبب١ة
دسجة
االٔذشاف
اٌّحٛعظ
اٌش اٌش
اٌّجبي
االججبٖ
اٌّؼ١بسٞ
اٌذغبب*ٟ
لُ
جبة
ِشجفغ
0.35
4.01
اٌّجبي إٌفغ0ٟ
3
1
ِحٛعظ
0.35
3.04
اٌّجبي األوبد0ّٟ٠
1
2
ِحٛعظ
0.43
2.84
اٌّجبي االجحّبػ0ٟ
2
3
ِحٛعظ
0.26
3.42
ِجبالت االعحببٔة وىً
* اٌذسجة اٌؼظّ)5( ِٓ ٝ

يبين الجدول ( )5أن المجال الن سي قد اوتل المرتبة األولى بمتوسط وسابي
( )2.10وانوراف معياري ( ،)0.35وجاا المجال األكاديمي في المرتبة الثانية بمتوسط
وسابي ( )2.12وانوراف معياري ( ،)0.35بينما جاا المجال ا جتما ي في المرتبة األخيرة
بمتوسط وسابي ( )5.02وانوراف معياري ( ،)0.43وقد بمم المتوسط الوسابي لتقديرات
أفراد ينة الدراسة مى مجا ت ا ستبانة ككل ( )2.25بانوراف معياري ( ،)1.52وىو يقابل
درجة اتجاه متوسط .ويعزي الباوثون السبب في ذلك إلى أن الطمبة يختارون ىذا التخصص
ن رغبة كونيم سوف يتعاممون في التدريس مد ىذة ال ئة العمرية التي تبدأ من مر (-2
 )0سنوات ،وقدرتيم

مى التعامل مد ىؤ ا الطمبة مما يمكنيم من القدرة

مى ت يم

اوتياجاتيم ومتطمباتيم األساسية ،وكذلك توفر مجمو ة من أ ضاا ىيئة التدريس
المتخصصين في تدريس مساقا ت مم الن س وا،رشاد وتعميم الت كير والميارات الوياتية مما
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يسيل مييم تعمم الميارات األساسية التي يوتاجونيا في وياتيم ،كل ذلك يساىم في إيجاد
المناخ الن سي الذي يشجد مى ا،قبال في دراسة ىذا التخصص ،ويميو المجال األكاديمي
الذي يوتل المرتبة الثانية وتواا خطة معمم صف

مى مجمو ة من المساقات المتنو ة

التي تتمثل باساليب التدريس والعموم المعرفية والمسمكية المختم ة والتي تشجد الطمبة مى
ا نسجام في وضور المواضرات وتشوقيم وتزيد من وماستيم ودافعيتيم نوو ا،قبال مى
ىذا التخصص .ويميو المجال ا جتما ي وذلك بسبب تشجيد األىل

مى دراسة ىذا

التخصص رتباطو المباشر مد أولياا األمور لوساسية المرومة ،والعناية بابنائيم من أجل
تاسيسيم وتنمية ميوليم المستقبمية مما يشجد الكثير من األىالي لممعممين المتخصصين في
تدريس طمبة ىذه المرومة وا،قبال مى دراسة ىذا التخصص ،ويؤكد ال ريوات ( )5102
بان ممية إ داد المعمم يجب أن تتضمن ناصر التاىيل التخصصي والتربوي الذي يسا د
مى الوصول إلى نوع ودرجة الك ااة وا،تقان التي تتناسب والمتطمبات المينية وال نية ،وما
تزال قضية إ داد المعمم من القضايا التي تش ل األذىان وذلك لدوره في تعميم األجيال
المتوالية وا تباره أىم ناصر العممية التربوية ،ويجب أن يعد إ داداً مينياً وفنياً ووظي ياً
وثقافياً واجتما ياً وتى يتمكن من القيام بدور بنجاح ،ويؤكد لبد ( )5101أنو في القرن
الوادي والعشرين أصبت ا ىتمام بالط ولة المبكرة من أولويات األىداف التربوية والتعميمية
م ى المستو الدولي لذا ورصت كافة البرامج والخطط مى ا ،داد وتصميم تمك البرامج وفق
منونى الك ايات والميارات التي يتم توظي يا  ،داد الطالب .وتت ق ىذة النتيجة مد نتائج
دراسة بقيعي والكساب وىماش (.)5105
وقةةةد تةةةم وسةةةاب المتوسةةةطات الوسةةةابية وا نورافةةةات المعياريةةةة لتقةةةديرات أفةةةراد ينةةةة
الدراسة مى فقرات مجا ت ا ستبانة ،ويث كانت مى النوو التاليا
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اجملال األًل :اجملال األكادميُ:
جذٚي (:)3
اٌّحٛعطبت اٌذغبب١ة ٚاالٔذشافبت اٌّؼ١بس٠ة ٌحمذ٠شات أفشاد ػٕ١ة اٌذساعة ػٍ ٝاٌّجبي األوبدّٟ٠
ِشجبة جٕبصٌ١بً
دسجة
اٌّحٛعظ االٔذشاف
اٌفمشات
اٌشلُ
االججبٖ
اٌذغبب *ٟاٌّؼ١بسٞ
 15أعتتحّحغ بذضتتٛس اٌّذباتتشات اٌّحؼٍمتتة بّتتٛاد
ِحٛعظ
1.02
3.34
اٌحخصص0
أػحمتتذ إٔٔتتِ ٟتتٓ إٌتتٛع اٌصتتبٛس اٌتتز٠ ٞحطٍبتتٗ
4
ِحٛعظ
1.03
3.18
جخصص0ٟ
ِحٛعظ
0.87
3.12
٠حطٍب جخصص ٟجٙذاً ٠فٛق طبلبج0ٟ
1
أجتتتببغ بب٘حّتتتبَ اٌٍمتتتبوات ٚإٌتتتذٚات اٌّحصتتتٍة
16
ِحٛعظ
0.93
3.09
بحخصص0ٟ
 ٌٛ 24أُج١ذتث ٌت ٟفشصتة اخح١تبس جخصتص اختش ِتب
ِحٛعظ
0.78
3.07
اخحشت إال ٔفظ اٌحخصص0
أجتتتتتببغ بب٘حّتتتتتبَ وتتتتتً اٌّغتتتتتحجذات اٌّحؼٍمتتتتتة
15
ِحٛعظ
0.91
2.99
ببٌحخصص0
أعتتتحّحغ بتتتأداو وتتتً ٚاجبتتتبجٚ ٟاٌّّٙتتتبت فتتتٟ
22
ِحٛعظ
0.86
2.95
ِغبلبت جخصص0ٟ
 21أجشٛق إٌت ٝاٌحختش ِتٓ أجتً اٌؼّتً فتِ ٟجتبي
ِحٛعظ
1.09
2.61
جخصص0ٟ
ِحٛعظ
0.35
3.04
اٌّجبي وىً
* اٌذسجة اٌؼظّ)5( ِٓ ٝ

يبين الجدول ( ) 2أن ال قرة رقةم ( )00التةي نصةت مةى "أسةتمتد بوضةور المواضةرات
المتعمقة بمواد التخصص" قد اوتمت المرتبة األولى بمتوسط وسابي ( )2.22وانوةراف معيةاري
( ،)0.15وجاات ال قرة رقم ( )2التي كان نصيا "أ تقد أنني مةن النةوع الصةبور الةذي يتطمبةو
تخصصي" بالمرتبة الثانية بمتوسةط وسةابي ( )2.00وانوةراف معيةاري ( ،)0.12بينمةا اوتمةت
ال قةرة رقةم ( )50التةي نصةت مةى "أتشةوق إلةى التخةرج مةن أجةل العمةل فةي مجةال تخصصةةي"
المرتبةةةة األخيةةةرة بمتوسةةةط وسةةةابي ( )5.20وانوةةةراف معيةةةاري ( ،)0.12وقةةةد بمةةةم المتوسةةةط
الوسابي لتقديرات أفراد العينة مى ىذا المجال ككةل ( )2.12وانوةراف معيةاري ( ،)0.35وىةو
يقابل تقدير اتجاه بدرجة متوسط.

اجملال الجانُ :اجملال االجتناعُ
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جذٚي (:)4
اٌّحٛعطبت اٌذغبب١ة ٚاالٔذشافبت اٌّؼ١بس٠ة ٌحمذ٠شات أفشاد ػٕ١ة اٌذساعة ػٍ ٝاٌّجبي االجحّبػٟ
ِشجبة جٕبصٌ١بً
اٌّحٛعظ االٔذشاف
دسجة االججبٖ
اٌفمشات
اٌشلُ
اٌذغبب *ٟاٌّؼ١بسٞ
أس ٜأْ جخصتتتتص ِؼٍتتتتُ اٌصتتتتف ِتتتتٓ
15
ِحٛعظ
1.06
3.18
اٌحخصصتتبت اٌّّٙتتة ٚاإلٔغتتبٔ١ة ػٍتتٝ
ِغح ٜٛاٌجبِؼة0
أطّتتتخ أْ ٠صتتتبخ طٍبحتتت ٟفتتتِ ٟشاوتتتض
5
ِحٛعظ
0.87
3.07
أفضً ِٕ0ٟ
أشتتتجغ اٌطٍبتتتة ببٌثبٔ٠ٛتتتة اٌؼبِتتتة ػٍتتتٝ
20
ِحٛعظ
0.93
2.97
االٌحذبق بحخصص ِؼٍُ صف0
٠شتتتجؼٕ ٟجخصتتتص ِؼٍتتتُ صتتتف ػٍتتتٝ
25
ِحٛعظ
1.02
2.87
ِؼبٌجة لضب٠ب اٌطٍبة إٌفغ١ة0
أس ٜأْ جخصتتص ِؼٍتتُ صتتف ٌتت١ظ ٌتتٗ
23
ِحٛعظ
1.04
2.62
ِغحمبً0
أػحمتتذ أْ ِجحّؼٕتتب ٕ٠ظتتش ٌٍّؼٍتتُ ٔظتتش
2
ِٕخفض
0.95
2.32
ادحشاَ ٚجمذ٠ش0
ِحٛعظ
0.43
2.84
اٌّجبي وىً
 اٌذسجة اٌؼظّ)5( ِٓ ٝ

يبين الجدول ( )2أن ال قرة رقم ( )07التي نصت مى "أر أن تخصص معمم الصةف مةن
التخصصةةات الميمةةة وا،نسةةانية مةةى مسةةتو الجامعةةة" قةةد اوتمةةت المرتبةةة األولةةى بمتوسةةط
وسةةابي ( )2.00وانوةراف معيةةاري ( ،)0.12وجةةاات ال قةةرة رقةةم ( )2التةةي كةةان نصةةيا "أطمةةت
أن يصةةبت طمبتةةي فةةي مراكةةز أفضةةل منةةي" بالمرتبةةة الثانيةةة بمتوسةةط وسةةابي ( )2.17وانو ةراف
معياري ( ،)1.07بينما جاات ال قرة رقم ( )5التي كان نصيا "أ تقد أن مجتمعنا ينظةر لممعمةم
نظرة اوترام وتقدير" في المرتبةة األخيةرة بمتوسةط وسةابي ( )5.25وانوةراف معيةاري (،)1.22
وقةةد بمةةم المتوسةةط الوسةةابي لتقةةديرات أف ةراد العينةةة مةةى ىةةذا المجةةال ككةةل ( )5.02وانو ةراف
معياري ( ،)1.22وىو يقابل اتجاه بدرجة متوسط.
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اجملال الجالح :اجملال النفسُ
جذٚي (:)5
اٌّحٛعطبت اٌذغبب١ة ٚاالٔذشافبت اٌّؼ١بس٠ة ٌحمذ٠شات أفشاد ػٕ١ة اٌذساعة ػٍ ٝاٌّجبي إٌفغِ ٟشجبة
جٕبصٌ١بً
اٌشلُ

اٌفمشات

اٌّحٛعظ
اٌذغبب*ٟ

االٔذشاف
اٌّؼ١بسٞ

دسجة
اٌّّبسعة

6

ِّٙب ٚاجِ ٟٕٙتٓ صتؼٛببت أشتؼش أٔتٗ ٌتذٞ
اٌمذس ػٍ ٝاٌحغٍب ػٍٙ١ب0

4.46

0.97

ِشجفغ

5

صاد دب ٟف ٟجخصص ٟبؼذ اٌحذبل ٟبٗ0

4.38

0.96

ِشجفغ

12

أس ٜأْ دساعتتتحٌ ٟحخصتتتص ِؼٍتتتُ صتتتف ال
٠حفك ٚطّٛدبجٚ ٟأ٘ذاف0ٟ
أشتتؼش بتتبٌٕمص ٚاٌخجتتتً ػٕتتذ اٌذتتذ٠د ػتتتٓ
جخصص ٟأِبَ ا٢خش0ٓ٠
شؼشت بخ١بتة األِتً ػٕتذِب جذتذد لبت ٌٟٛفتٟ
جخصص ِؼٍُ صف0
أدتتظ بتتبٌفخش ػٕتتذِب ٠ؼتتشف ا٢خ تش ْٚإٔٔتتٟ
ِذسط ٌحخصص ِؼٍُ صف0
ٌتتت ٛأج١ذتتتث اٌفشصتتتة ٌتتتٌ ٟحغ١١تتتش جخصصتتتٟ
ٌفؼٍث رٌه د ْٚجشدد0
أفىتتتش وث١تتتشاً بحتتتشن اٌجبِؼتتتة ألٕٔتتت ٟال أدتتتب
جخصص0ٟ

4.31

1.01

ِشجفغ

4.22

0.99

ِشجفغ

4.11

0.92

ِشجفغ

4.10

1.01

ِشجفغ

4.08

1.00

ِشجفغ

3.43

0.88

ِحٛعظ

10

ٕ٠حببٕ ٟاٌشؼٛس ببٌٕذَ ٌذساعة جخصص0ٟ

3.41

1.02

ِحٛعظ

11

أس ٜأْ جخصتتتتص ِؼٍتتتتُ صتتتتف ٠ذمتتتتك ٌتتتتٟ
طّٛدبجٚ ٟسغببج0ٟ
أٔب غ١ش ِمحٕغ بحخصص ِؼٍُ صف0

3.37

1.11

ِحٛعظ

3.00

1.05

ِحٛعظ

4.01

0.35

ِحٛعظ

5
13
3
14
15

5

اٌّجبي وىً
* اٌذسجة اٌؼظّ)5( ِٓ ٝ

يبين الجدول ( )2أن ال قرة رقم ( )2التي نصةت مةى "ميمةا واجينةي مةن صةعوبات أشةعر
أنةةةو لةةةدي القةةةدرة مةةةى الت مةةةب مييةةةا" قةةةد اوتمةةةت المرتبةةةة األولةةةى بمتوسةةةط وسةةةابي ()2.22
وانوراف معياري ( ،)1.27وجاات ال قرة رقم ( )0التي كان نصيا "زاد وبي في تخصصةي بعةد
التواقي بو" بالمرتبة الثانية بمتوسط وسابي ( )2.20وانوراف معياري ( ،)1.22بينمةا اوتمةت
ال قرة رقم ( )2التي نصت مى "أنا غير مقتند بتخصص معمم صةف" المرتبةة األخيةرة بمتوسةط
وسابي ( )2.11وانوراف معياري ( ،)0.12وقةد بمةم المتوسةط الوسةابي لتقةديرات أفةراد العينةة
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مةةى ىةةذا المجةةال ككةةل ( )2.10وانو ةراف معيةةاري ( ،)1.22وىةةو يقابةةل تقةةدير اتجةةاه بدرجةةة
مرت د.
النتائج املتعلكْ بسؤال الدراسْ الجانُ ًمناقشتىا "ىل توجد فروق ذات د لة إوصائية ند
مستو الد لة ( ) 1.12 ≤ αبين المتوسطات الوسابية لتقديرات أفراد العينة لدرجة اتجاىات
طمبة تخصص معمم صف في الجامعات األردنية نوو التخصص تعز لمت يراتا (الجنس،
ص ة الجامعة ،معدل الثانوية العامة ،المعدل التراكمي الجامعي)؟" .للجابة ن ىذا السؤال،
تم وساب المتوسطات الوسابية وا نورافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة

مى مجا ت

ا ستبانة ،وسب مت يرات الدراسة ،مى النوو التاليا

أ  -حسب متغري اجلنس:
جذٚي (:)6
اٌّحٛعطبت اٌذغبب١ة ٚاالٔذشافبت اٌّؼ١بس٠ة ٌحمذ٠شات أفشاد اٌؼٕ١ة ػٍِ ٝجبالت االعحببٔة دغب
ِحغ١ش اٌجٕظ
إٔبخ
روٛس
(ْ = )200
(ْ = )54
اٌّجبي
االٔذشاف
اٌّحٛعظ
االٔذشاف
اٌّحٛعظ
اٌّؼ١بسٞ
اٌذغببٟ
اٌّؼ١بسٞ
اٌذغببٟ
.365
3.16
.298
2.85
اٌّجبي األوبد0ّٟ٠
.432
3.12
.418
2.67
اٌّجبي االجحّبػ0ٟ
.359
4.34
.312
3.81
اٌّجبي إٌفغ0ٟ
.264
3.58
.236
3.32
االعحببٔة وىً0

ب  -حسب متغري صفْ اجلامعْ (حلٌمَْ ،خاصْ):
جذٚي (:)5
اٌّحٛعطبت اٌذغبب١ة ٚاالٔذشافبت اٌّؼ١بس٠ة ٌحمذ٠شات أفشاد اٌؼٕ١ة ػٍِ ٝجبالت االعحببٔة دغب
ِحغ١ش صفة اٌجبِؼة
جبِؼة خبصة
جبِؼة دى١ِٛة
(ْ = )105
(ْ = )165
اٌّجبي
االٔذشاف
اٌّحٛعظ
اٌّحٛعظ االٔذشاف
اٌّؼ١بسٞ
اٌذغببٟ
اٌذغبب ٟاٌّؼ١بسٞ
.363
3.06
.341
3.04
اٌّجبي األوبدّٟ٠
.399
2.80
.444
2.87
اٌّجبي االجحّبػٟ
.343
3.96
.347
4.03
اٌّجبي إٌفغٟ
.265
3.39
.250
3.43
االعحببٔة وىً
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ج  -حسب متغري معدل الجانٌٍْ العامْ:
جذٚي (:)5
اٌّحٛعطبت اٌذغبب١ة ٚاالٔذشافبت اٌّؼ١بس٠ة ٌحمذ٠شات أفشاد اٌؼٕ١ة ػٍِ ٝجبالت االعحببٔة دغب
ِحغ١ش ِؼذي اٌثبٔ٠ٛة اٌؼبِة
أػٍ%50 ِٓ ٝ
 %50فألً
(ْ = )165
(ْ = )106
اٌّجبي
االٔذشاف
اٌّحٛعظ
االٔذشاف
اٌّحٛعظ
اٌّؼ١بسٞ
اٌذغببٟ
اٌّؼ١بسٞ
اٌذغببٟ
.331
3.31
.369
2.80
اٌّجبي األوبدّٟ٠
.445
2.87
.396
2.80
اٌّجبي االجحّبػٟ
.351
4.19
.340
3.92
اٌّجبي إٌفغٟ
.264
3.44
.240
3.38
االعحببٔة وىً

د  -حسب متغري املعدل الرتاكنُ اجلامعُ:
جذٚي (:)5
اٌّحٛعطبت اٌذغبب١ة ٚاالٔذشافبت اٌّؼ١بس٠ة ٌحمذ٠شات أفشاد اٌؼٕ١ة ػٍِ ٝجبالت االعحببٔة دغب
ِحغ١ش اٌّؼذي اٌحشاوّ ٟاٌجبِؼٟ
أػٍ%54 ِٓ ٝ
ِٓ %54 - %56
ألً ِٓ %56
(ْ = )53
(ْ = )134
(ْ = )55
اٌّجبي
اٌّحٛعظ االٔذشاف اٌّحٛعظ االٔذشاف اٌّحٛعظ االٔذشاف
اٌذغبب ٟاٌّؼ١بس ٞاٌذغبب ٟاٌّؼ١بس ٞاٌذغبب ٟاٌّؼ١بسٞ
.362
3.28
.344
3.18
.353
2.88
اٌّجبي األوبدّٟ٠
.414
2.89
.422
2.87
.439
2.76
اٌّجبي االجحّبػٟ
.303
4.08
.366
3.99
.341
3.79
اٌّجبي إٌفغٟ
.208
3.46
.271
3.42
.262
3.35
االعحببٔة وىً

يتبين من الجداول ذوات األرقام ( )2 ،0 ،7 ،2وجود فروق ظاىرية بين المتوسطات
الوسابية لتقديرات أفراد ينة الدراسة لدرجة اتجاىات طمبة تخصص معمم صف في الجامعات
األردنية نوو التخصص وسب مت يرات الدراسة .ولمعرفة مستويات الد لة ا،وصائية لتمك
ال روق تم استخدام توميل التباين المتعدد ،والجدول ( )01يبين ذلك.
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جذٚي (:)10
ٔحبئج جذٍ ً١اٌحبب ٓ٠اٌّحؼذد ٌٍفشٚق ب ٓ١اٌّحٛعطبت اٌذغبب١ة ٌحمذ٠شات أفشاد اٌؼٕ١ة ٌذسجة اججب٘بت
طٍبة جخصص ِؼٍُ صف ف ٟاٌجبِؼبت األسدٔ١ة ٔذ ٛاٌحخصص دغب ِحغ١شات اٌذساعة
ِصذس اٌحببٓ٠

اٌّجبالت

ِجّٛع
اٌّشبؼبت

دسجبت
اٌذش٠ة

ِحٛعظ
اٌّشبؼبت

لّ١ة ف

اٌذالٌة
اإلدصبئ١ة

اٌجٕظ
لّ١ة ٘ٛجٍٕغ=
00162
ح= 00001
صفة اٌجبِؼة
لّ١ة ٘ٛجٍٕغ=
00625
ح= 00231
ِؼذي اٌثبٔ٠ٛة
اٌؼبِة
لّ١ة ٘ٛجٍٕغ=
00125
ح= 00012
اٌّؼذي اٌحشاوّٟ
اٌجبِؼٟ
لّ١ة ٌٚىظ =
00543
ح= 00025

اٌّجبي األوبد0ّٟ٠

0.892

1

0.892

7.372

*.006

اٌّجبي االجحّبػ0ٟ

0.916

1

0.916

5.061

*.019

اٌّجبي إٌفغ0ٟ

0.827

1

0.827

6.892

*.011

اٌّجبي األوبد0ّٟ٠

0.086

1

0.086

0.711

.401

اٌّجبي االجحّبػ0ٟ

0.335

1

0.335

1.851

.174

اٌّجبي إٌفغ0ٟ

0.222

1

0.222

1.850

.176

اٌّجبي األوبد0ّٟ٠

0.601

1

0.601

4.967

*.027

اٌّجبي االجحّبػ0ٟ

0.215

1

0.215

1.188

.276

اٌّجبي إٌفغ0ٟ

0.569

1

0.569

4.742

*.031

اٌّجبي األوبد0ّٟ٠

1.436

2

0.718

5.934

*.009

اٌّجبي االجحّبػ0ٟ

0.926

2

0.463

2.558

.079

اٌّجبي إٌفغ0ٟ

1.372

2

0.686

5.717

*.014

اٌّجبي األوبد0ّٟ٠

32.428

268

0.121

اٌّجبي االجحّبػ0ٟ

48.508

268

0.181

اٌّجبي إٌفغ0ٟ

32.160

268

0.120

اٌخطأ


رات دالٌة إدصبئ١ة ػٕذ ِغح ٜٛاٌذالٌة ()0005≤α

يبين الجدول رقم ()01ا
 .0وجود فروق ذات د لة إوصائية بين متوسطات تقديرات أفراد

ينة الدراسة لدرجة

اتجاىات طمبة تخصص معمم صف في الجامعات األردنية نوو التخصص

ند جميد

المجا ت تعز لمت ير الجنس ،وذلك لصالت تقديرات (ا،ناث) .ويمكن أن يعز ذلك إلى
أن ا ،ناث ىن األقرب إلى ىذا التخصص كون ىناك العديد من الدراسات التي أوصت بان
ا،ناث لديين المقدرة مى التعامل مد ىذة ال ئة من الطمبة ( ن سياً ،واجتما ياً ،وثقافياً،

وفكرياً) وأيضاً مينة التدريس ىي األنسب واألقرب لل ناث كونيا من صمة ن ا ختاط
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بالذكور ،وميل ا،ناث لدراسة ىذا التخصص
قدرتين

ن دراسة التخصصات األخر  ،و ن ل

مى التعامل مد مرومة الط ولة واألمومة في ىذه المرومة األساسية الدنيا،

وجاات لصالت ا،ناث كون الطمبة الذكور يميمون إلى دراسة التخصصات المينية األكثر
تعاماً في األس واق المومية كالتخصصات المالية والمواسبة والتسويق مما توفر ليم

المدخول المادي األكثر من مينة التعميم .ويؤكد بقيعي والكساب ( )5101أن المعمم ىو
العنصر األىم في منظومة التعميم وبقدر ما نوليو من ا ىتمام والر اية والتدريب ،بقدر ما
نوصل مى ائد مجز في العممية التعميمية ،ويكون األقرب في التعامل مد طمبتو فكرياً

وثقافياً ون سياً واجتما ياً .وتت ق ىذه النتيجة مد نتائج دراسة الخوالدة والزبون وخميف

وجمال ( ،)5100وتختمف مد نتائج دراسة بقيعي والكساب وىماش (.)5105
.5

دم وجود فروق ذات د لة إوصائية بين متوسطات تقديرات أفراد ينة الدراسة لدرجة
اتجاىات طمبة تخصص معمم صف في الجامعات األردنية نوو التخصص

ند جميد

المجا ت تعز لمت ير ص ة الجامعة .ويمكن أن يعز ذلك لوجود تشابو في البرامج
والخطط األكاديمية المعدة لتدريس الطمبة في الجامعات الوكومية والخاصة لتخصص معمم
الصف ،وكذلك لتوجييات ىيئة ا

تماد والجودة في وزارة التعميم العالي لتبني نظام إود

الجامعات الوكومية في الخطة وتوفير البيئة المناسبة ،وقا ات الدراسة ومختبرات
الواسوب وتوفير مراكز لتدريب الطمبة

مى تصميم وانتاج الوسائل التعميمية ،وتوفير

المدرسين األك اا من ذوي التخصصات التربوية ومن وممة الشيادات والرتب العممية في
تخصصات أساليب التدريس و مم الن س وا ،رشاد والتوجيو والوسائل التعميمية ودمجيا مد
التكنولوجيا الوديثة في التدريس ،ومما يذكره شاىين ( )5102أن ا تجاىات نوو ممية
التعميم ليا تاثير

مى امتاك الطمبة اتجاىات إيجابية نوو تخصص ما مما يكسبيم

ميارات التدريس ،وقد تمعب ىذه ا تجاىات ا،يجابية دو ارً في تنشيط سموك ال رد نوو

ا،قبال

مى المينة ،وا نتماا والت وق وا،بداع .وتت ق ىذه النتيجة مد نتائج دراسة

دراسة مواميد والخميمي ( ،)5100ودراسة مومد ( ،)5102وتختمف مد نتائج دراسة
دراسة).) Bedel 2015
 .2وجود فروق ذات د لة إوصائية بين متوسط تقديرات أفراد ينة الدراسة وجود فروق
ذات د لة إوصائية بين متوسطات تقديرات أفراد

ينة الدراسة لدرجة اتجاىات طمبة
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تخصص معمم صف في الجامعات األردنية نوو التخصص

ند جميد المجا ت تعز

لمت ير معدل الثانوية العامة باستثناا المجال ا جتما ي ،وذلك لصالت تقديرات ذوي
المعد ت (أ مى من  .)%01ويمكن أن يعز ذلك إلى أن ا،قبال يكون مى الجامعات
الوكومية في الوصول

مى مقعد دراسي في تخصص معمم الصف لمطمبة من ذوي

المعد ت المرت عة في الثانوية العامة ،والتنافسية في الوصول

مى المقا د الدراسية

مرتبط كذلك بمكان سكن الطمبة وقربيم من الجامعات ،مما شجعيم
التخصص ووفر مييم في السكن والمصروف اليومي ا

مى دراسة ىذا

تيادي ،بينما نجد أن ىناك من

أصواب المعد ت واألقل توصيا في الثانوية العامة ممن يجبرون من أىالييم

مى

اختيار دراسة ىذا التخصص في الجامعات الخاصة .ويؤكد المجيدل والشريد ( )5105أن
ا تجاىات تتجمى نوو المينة من خال النواوي الن سية والنواوي المادية والنواوي
ا جتما ية كونيا تعزز الرضا الن سي ومستقبل المينة ونظرة المجتمد نوو مينة
التدريس مما يشجد مى دراسة التخصص .وتت ق ىذه النتيجة مد نتائج دراسة الخوالدة
والزبون وخميف وجمال ( ،)5100ودراسة بقيعي والكساب وىماش ( .)5105وتختمف
مد نتائج دراسة ممكاوي ونوافمة والسقار ( ،)5102ودراسة ) & Bilgin , 2016
.)Aykac
 .2وجود فروق ذات د لة إوصائية بين متوسط تقديرات أفراد ينة الدراسة بين متوسطات
تقديرات أفراد

ينة الدراسة لدرجة اتجاىات طمبة تخصص معمم صف في الجامعات

األردنية نوو التخصص

ند جميد المجا ت تعز لمت ير المعدل التراكمي الجامعي

باستثناا المجال ا جتما ي .ولتوديد مصادر تمك ال روق تم استخدام اختبار شافيو
( ) Scheffeكما ىو موضت في جدول (.)00
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جذٚي (:)11
ٔحبئج اخحببس شبفٌٍ )Scheffe( ٗ١فشٚق بِ ٓ١حٛعطبت جمذ٠شات أفشاد اٌؼٕ١ة ػٍ ٝاٌّجبي األوبدّٟ٠
ٚاٌّجبي إٌفغ ٟدغب ِحغ١ش اٌّؼذي اٌحشاوّ ٟاٌجبِؼٟ
ِٓ  - %56أػٍِٓ ٝ
ألً ِٓ
اٌّؼذي اٌحشاوّ ٟاٌجبِؼٟ
%54
%54
%56
اٌّجبي
اٌّحٛعظ
3.28
3.18
2.88
اٌذغببٟ
ألً ِٓ %56
*04.0
*04.0
2.88
اٌّجبي
ِٓ - %56
04.0
3.18
األوبدّٟ٠
%54
%
54
ِٓ
أػٍٝ
3.28
اٌّجبي

اٌّؼذي اٌحشاوّٟ
اٌجبِؼٟ
ألً ِٓ %56

اٌّجبي
إٌفغٟ

ِٓ - %56
%54
أػٍ%54 ِٓ ٝ



اٌّحٛعظ
اٌذغببٟ
3.79

3.79

3.99

3.99

4.08

*04.0

*04.0
0400

4.08

رات دالٌة إدصبئ١ة ػٕذ ِغح ٜٛاٌذالٌة ()0005 ≤α

يبين الجدول ( )00أن ىناك فروقاً ذات د لةة إوصةائية بةين متوسةطات تقةديرات ذوي

المعدل التراكمي الجامعي ( أقل من  )%72من جية ،ومتوسط تقديرات ذوي المعةدل التراكمةي
الجامعي (من  ،%02 - %72وأ مى من  )%02من جية ثانية ،وذلةك لصةالت تقةديرات ذوي
المعدل التراكمي الجةامعي (مةن  ،%02 - %72وأ مةى مةن  .)%02ويعةزو البةاوثون السةبب
فةةي ذلةةك إلةةى أن الطمبةةة مةةن ذوي المعةةد ت التراكميةةة العاليةةة فةةي التوصةةيل الجةةامعي تكةةون
اتجاىاتيم إيجابية نوو التخصص وقد يكون ىذا ا تجاه ىو الدافد لمتوصةيل الدراسةي المرت ةد
لطمبة ىذا التخصص ( معمم الصةف) ،وتشةكيل البنيةة المعرفيةة والقةدرة مةى تعميةق معةارفيم
ومياراتيم وك اياتيم نوو ىذا التخصص في التدريس ،ممةا سةاىم أيضةاً فةي توقيةق اتجاىةات

إيجابية وققت نجاوةات فةي توصةيميم الدراسةي فةي دراسةة مسةاقات ىةذا التخصةص ،و ن ةل
ا ىتمام والعناية الذي يبديو الطمبة فةي دراسةتيم ليةذا التخصةص ،وأن الطمبةة الةذين يوصةمون
مى معد ت تراكمية الية تكون دافعيتيم واتجاىةاتيم نوةو التخصةص الةذي يدرسةونو أفضةل
مةةن أق ةرانيم الةةذين يوصةةمون مةةى معةةد ت تراكميةةة أقةةل ،ولعةةل وصةةول الطمبةةة مةةى معةةد ت
تراكمية مرت عة سيجعميم مممةين بتخصصةيم ،وىةذا سةيترك آثةا ارً إيجابيةة مةى اتجاىةاتيم نوةو
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تمةةةك المينةةةة ،إضةةةافة إلةةةى ثقةةةتيم بان سةةةيم وقةةةدرتيم مةةةى التوظيةةةف السةةةميم لمةةةا درسةةةوه فةةةي
المدارس .وتت ق ىذه النتيجة مد نتةائج دراسةة بقيعةي والكسةاب وىمةاش ( ،)5105وتختمةف
مد نتائج دراسة مواميد والخميمي (.)5100
كما تم إجراا اختبةار توميةل التبةاين الربةا ي لم ةروق بةين تقةديرات أفةراد العينةة لدرجةة
اتجاىات طمبة تخصص معمم صف في الجامعات األردنية نوو التخصةص ككةل وسةب مت يةرات
الدراسة ،ويث كانت النتائج ،كما ىي موضوة في الجدول (.)05
جذٚي ()12
اخحببس جذٍ ً١اٌحبب ٓ٠اٌشببػٌٍ ٟفشٚق ب ٓ١جمذ٠شات أفشاد اٌؼٕ١ة ػٍِ ٝجبالت دسجة اججب٘بت
طٍبة جخصص ِؼٍُ صف ف ٟاٌجبِؼبت األسدٔ١ة ٔذ ٛاٌحخصص وىً دغب ِحغ١شات اٌذساعة
اٌّحغ١شات

ِجّٛع
اٌّشبؼبت

دسجة اٌذش٠ة

ِحٛعظ
اٌّشبؼبت

لّ١ة ف

اٌذالٌة اإلدصبئ١ة

اٌجٕظ

0.413

1

0.413

6.258

*0.008

صفة اٌجبِؼة

0.064

1

0.064

0.970

0.325

ِؼذي اٌثبٔ٠ٛة
اٌؼبِة

0.226

1

0.226

3.424

0.065

اٌّؼذي اٌحشاوّٟ
اٌجبِؼٟ

0.442

2

0.221

3.348

0.071

اٌخطأ

17.688

268

0.066

اٌىٍٟ

3219.210

273



رات دالٌة إدصبئ١ة ػٕذ ِغح ٜٛاٌذالٌة ()0005 ≤α

يبين الجدول ( )05وجود فروق ذات د لة إوصائية بين متوسةط تقةديرات أفةراد ينةة
الدراسةةة نةةد جميةةد المجةةا ت ككةةل ،تعةةز لمت يةةر الجةةنس ،وذلةةك لصةةالت تقةةديرات ا،نةةاث،
بينمةا

توجةةد فةةروق ذات د لةة إوصةةائية بةةين متوسةط تقةةديرات أفةراد ينةة الدراسةةة نةةد

جميد المجا ت ككل ،تعز لبقية المت يرات.
فةي ضةوا النتةائج التةي توصةمت ليةا الدراسةة الواليةة لمتعةرف إلةى " اتجاىةات طمبةة
تخصص معمم صف في الجامعات األردنية نوو التخصص من وجيةة نظةرىم " أشةارت نتائجيةا
إلى ا ستنتاجات التاليةا
 -بينت النتائج أن المجال الن سي قد اوتل المرتبة األولى بمتوسط وسابي ()2.10

وانوراف معياري ( ،)0.35وجاا المجال األكاديمي في المرتبة الثانية بمتوسط وسابي
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( )2.12وانوراف معياري ( ،)0.35بينما جاا المجال ا جتما ي في المرتبة األخيرة
بمتوسط وسابي ( )5.02وانوراف معياري ( ،)0.43وقد بمم المتوسط الوسابي
لتقديرات أفراد

ينة الدراسة

مى مجا ت ا ستبانة ككل ( )2.25بانوراف معياري

( ،)1.52وىو يقابل درجة اتجاه متوسط.
 -وجود فروق ذات د لة إوصائية بين متوسطات تقديرات أفراد

ينة الدراسة لدرجة

اتجاىات طمبة تخصص معمم صف في الجامعات األردنية نوو التخصص ند جميد

المجا ت تعز لمت ير الجنس ،وذلك لصالت تقديرات (ا،ناث).
-

دم وجود فروق ذات د لة إوصائية بين متوسطات تقديرات أفراد ينة الدراسة لدرجة
اتجاىات طمبة تخصص معمم صف في الجامعات األردنية نوو التخصص ند جميد
المجا ت تعز لمت ير ص ة الجامعة.

 وجود فروق ذات د لة إوصائية بين متوسط تقديرات أفراد ينة الدراسة وجود فروقذات د لة إوصا ئية بين متوسطات تقديرات أفراد ينة الدراسة لدرجة اتجاىات طمبة
تخصص معمم صف في الجامعات األردنية نوو التخصص ند جميد المجا ت تعز
لمت ير معدل الثانوية العامة باستثناا المجال ا جتما ي ،وذلك لصالت تقديرات ذوي
المعد ت (أ مى من .)%01
 بينت النتائج أن ىناك فروقاً ذات د لة إوصائية بين متوسطات تقديرات ذوي المعدلالتراكمي الجامعي ( أقل من  )%72من جية ،ومتوسط تقديرات ذوي المعدل التراكمي

الجامعي (من  ،%02 - %72وأ مى من  )%02من جية ثانية ،وذلك لصالت تقديرات
ذوي المعدل التراكمي الجامعي (من  ،%02 - %72وأ مى من .)%02
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التٌصَات:
في ضوا النتةائج التةي توصةمت ليةا ىةذه الدراسةة " اتجاىةات طمبةة تخصةص معمةم صةف
فةةي الجامعةةات األردنيةةة نوةةو التخصةةص مةةن وجيةةة نظةةرىم" فقةةد خرجةةت الدراسةةة بالتوصةةيات
اآلتيةا
 ضةةرورة العنايةةة وا ىتمةةام باتجاىةةات الطمبةةة وتنميتيةةا وتطويرىةةا مةةن قبةةل أ ضةةاا ىيئةةةةالتةدريس وافةساح المجةال ليم بالتعبير ن آرائيم ،وتوقيةق مبةدأ تكةةافؤ ال ةةرص ،وم ار ةاة

ال روق ال ردية.
 ضرورة توجيو الجيةات القائمةة وال ار يةة لمتعمةيم بوضةد ىةذا التخصةص فةي مكةان الصةدارةوتوفير كافة المتطمبات المادية لتعزيز وتشجيد الطمبة مى دراستو.

 ضرورة إ داد خطط وبرامج لتنمية اتجاىات الطمبة نوو التخصص.-

ضرورة مراجعة خطةط تخصةص معمةم الصةف موميةاً و الميةاً لتتةواام واوتياجةات المجتمةد

ولمواجية كافة المستجدات مى الساوة الدولية لمضاىاة الجامعات العالمية.

 ضةةرورة توثيةةق الصةةمة مةةا بةةين كميةةات التربيةةة ومؤسسةةات المجتمةةد المومةةي لمةةنت طمبةةةتخصص معمم صف الد م المعنوي لتكي يم مد مينة التدريس.

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 533 -

عدد مايو-ج0206 )58( -6م

اتجاهات طلبة تخصص معلم صف...

املراجع
أًالً :املراجع العربَْ
بقيعي ،نافذ أحمد عبد و الكساب ،عمي عبد الكريم محمد (  . )0202اتجاىات معممي وكالة الغوث
الدولية في منطقة إربد التعميمية نحو مينة التدريس في ضوء بعض المتغيرات .مجمة جامعة

النجاح لألبواث ( العموم األنسانية) .)5(52 ،ص .220-222

بقيعي ،نافذ أحمد عبد و الكساب ،عمي عبد الكريم و ىماش ،حنان (  . )0200اتجاىات طمبة التربية

العممية في تخصص معمم صف في كمية العموم التربوية واآلداب الجامعية) األونروا (نحو مينة

التدريس .مجمة اتواد الجامعات العربية لمبووث في التعميم العالي .المجمد (  ) 22العد (

.56-10 ، )2

الجدوع ،عصاام ( .)0206اتجاىاات طمباة التربياة الخاصاة نحاو تخصصايم لادم عيناة مان طمباة جامعاة
العمااوم االس ا مية العالميااة فااي األردن ،مجمةةة دراسةةات – العمةةوم التربويةةة  ،المجمااد ( )10العاادد

(0071-0056 ،)3

الجييمااي ،أحمااد .)0227( .أثةةر اسةةتخدام إسةةتراتيجية خةرائط الم ةةاىيم فةةي تةةدريس مقةةرر ال قةةو وأثرىةةا
مى التوصيل وا تجاه لد طاب الصف األول الثانوي .أطروحة دكتوراه غير منشاورة ،جامعاة

االمام محمد بن سعود ،الرياض ،السعودية.

الحمااداني ،إب اراىيم إسااماعي( حسااين(  .)0226اتجاىةةات طمبةةةة الجامعةةة نوةةو اختصاصةةاتيم الدراسةةةية
و اقتيا با،نجاز الدراسي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة تكريت.

الخوالدة ،مصطفى؛ و الزبون ،إيمان؛ و أحمد ،جما( ( .)0201اتجاىات طمبة تخصص تربية الطف(
في كمية الممكة رانيا لمطفولة نحو تخصصيم ومينة المستقب( .مجمة دراسات العموم التربوية -

الجامعة األردنية .المجمد ( )22العدد ( )2مموق .0

الداىري ،صالح حسن؛ والكبيسي ،مجيد وىيب( .)0222مم الن س العام ،دار الكندي لمنشر والتوزيع،
اربد ،األردن.

ال ا اارز ،عم ا اااد عب ا ااد الحمي ا ااد؛ ام ارج ا ااع ،عب ا ااد الواح ا ااد عيس ا ااى (  .)0202االتج ا اااه نح ا ااو مين ا ااة الت ا اادريس
ل ا اادم طا ا ا ب كمي ا ااة التربي ا ااة ( البيض ا اااء) وع ت ا ااو ب ا اابعض المتغيا ا ارات .مجمةةةةةة أبوةةةةةاث ،كميةةةةةة
اآلداب ،جامعة سرت.161-107 ،

السامرائي ،ىاشم جاسم (  .)0221المدخل في مم الن س .بغداد :مطبعة الخمود.

سمطان ،محمد .) 0223( .السموك التنظيمي .االسكندرية ،دار الجامعة الجديدة .
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سممان ،سامي( .) 0221فعالية استخدام أسموب التعمم التعاوني في اكتساب الميارات العامة لمتدريس

الصفي لطمبة سم الجغرافية في كمية التربية واتجاىاتيم نحو مينة التدريس .مجمة العموم

التربوية والن سية ،جامعة صنعاا ،مجمد( ،)0ع(.67-00 ،)0

شا اااىين ،عبا ااد الا اارحمن ( .)0206اتجاىا ااات ط ا ا ب الجامع ا ااة االساا ا مية نحا ااو مقا اارر طا اار التا اادريس
والتربيا ا ااة العمميا ا ااة ومنيا ا ااة التعما ا اايم فا ا ااي ضا ا ااوء بعا ا ااض المتغي ا ا ارات .مجمةةةةةةة العمةةةةةةوم التربويةةةةةةة،

.123-365 ،)0(2

الشخص ،عبد العزيز السيد .) 0220(.مم الن س ا جتما ي .القاىرة :دار القاىرة لمكتاب.
الطراونة ،عوض فائ

و الخصاونة ،أم( عبداهلل( . )0201معتقدات معممي الرياضيات وع ة تمك

المعتقدات بممارساتيم التدريسية .مجمة دراسات  ،العموم التربوية ،مجمد ( .)22العدد( )2مموق

(.302-022 .)2

الغدوني،عبداهلل محمد ( .)0207وا ع معتقدات ط ب الدبموم العام في التربية  -تخصص العموم

الشرعية- -نحو ميارات التدريس وع اتيم بممارساتيم التدريسية ،مجمة الجامعة ا،سامية
لمدراسات التربوية والن سية  .مجمد( .)52العدد ( .522-522 )2

الفريحات ،عمار(  .) 0203مدم مساىمة التربية العممية في إكساب طالبات تخصص تربية الطف( في
كمية عجمون الجامعية لمكفايات التدريسية من وجية نظرىن .مجمة الجامعة ا،سامية لمدراسات

التربوية والن سية.070-060 ،)0(00 ،

لبد ،عبد الكريم ( .)0202الك ايات األساسية لد

معممي التربية ال نية و اقتيا بالتذوق ال ني في

ضوا بعض المت يرات .أطروحة دكتوراة ،جامعة الشر األوسط-ىولندا.

محاميا ا ااد ،فا ا ااايز عزي ا ا ااز و الخميما ا ااي ،ف ا ا اااخر نبيا ا اا( ( . )0201فاعمي ا ا ااة برنا ا ااامس ت ا ا اادريبي فا ا ااي تحس ا ا ااين
اتجاى ا ااات المعمم ا ااين نح ا ااو االرش ا اااد الترب ا ااوي ل ا اادم معمم ا ااي الم ا اادارس الحكومي ا ااة األساس ا ااية ف ا ااي

ش ااما( الض اافة الغربي ااة .المجمةةةةة الدوليةةةةة لمدراسةةةةات الن سةةةةية والتربويةةةةة ،.مجمةةةةد ( . )2العةةةةدد

(031-006 .)5

محمد ،محسن سالم ( .)0202اتجاه طمبة سم التربية الفنية نحو مينة التدريس .الجامعة المستنصرية
/كمية التربية اأاساسية  ،المجمد ( .)52العدد (.)153-135( )012

المخزومااي ،ناصاار .)0220(.اتجاىااات المعممااين ،إ ماايم جنااوب األردن نحااو المغااة العربيااة وتدريساايا فااي
ضوء خبراتيم وجنسيم .مجمة جامعة دمشق .المجمد ( ،)07العدد (.060-001،)0

ممكاوي ،آما( و نوافمة ،وليد و السقار  ،ماجدة( .)0206اتجاھات الطمبة والمعممين نحو التعمم

االلكتروني في المدارس األساسية العميا في األردن .مجمة جامعة النجاح لألبوث(العموم

ا نسانية) مجمد ( .)52العدد (. 021-070 .)5
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. دار الفر اان، عمان- األردن. مةم الةن س التربةوي.)0223( . عباد المجياد،ناشواتي

 تعريف االتجاىات:( االتجاىات وتعمميا (الجزء األو.)0202(  محسن سعيد،الياجري
https://ila.io/6poa4. مقالة في موقد إلكتروني – موسو ة التعميم والتدريب.)وأىميتيا

 التنباؤ بالتحصاي( األكااديمي لمطمباة المعمماين مان.) 0226(. ص ح أحمد، فوزية عباس؛ ومراد،ىادي

 جامعةةة الكويةةتا.خا ا ( اتجاى اااتيم نح ااو مين ااة التاادريس وات ازانيم االنفعااالي وتحصاايميم بال ااانوي
.27-76 ،)02 ( ، المجمة التربويةة،مجمس النشر العممي
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