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Abstract 

The study aimed at revealing the convictions of students of faculty of education at University 

of Bahri- Sudan towards the teaching profession, in addition to identify whether there were 

significant differences in the students' convictions of the teaching profession due to 

specialization or sex. The sample of the study consisted of (400) students representing 10% of 

the entire students’ number. The study used the analytical descriptive method. A three-choice 

questionnaire consisting of (30) paragraphs divided into four domains was designed. After 

verifying the validity of the instrument and its stability, the questionnaires were distributed. 

Valid questionnaires for the analysis were (350). The results indicated that the convictions of 

the admission to faculty of education and teaching profession were very high, moreover the 

results showed there were no significant variances in the students’ convictions towards 

admission to faculty of education and teaching profession based on sex or specialization.  

 امللخص

هدفت الدراسة إىل الكشف عن قناعات طالب كلية الرتبية جبامعة حبري حنو مهنة التدريس ، كما هدفت التعرف 
فيما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية يف قناعات الطالب تعزى للتخصص أو للجنس. تكونت عينة الدراسة 
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. حيث مت الوصول إليهم بطريقة العينة العشوائية ، ابلكلية لطالبا عددمن  %10( طالبًا ميثلون  400من ) 
ثالثية اخليارات مكونة من  مت تصميم استبانةو ولكي تتحقق أهداف الدراسة، مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي، 

( فقرة موزعة على أربعة جماالت. وبعد التحقق من صدق األداة مت توزيع  االستباانت على املبحوثني حيث 30)
( استبانة. أظهرت النتائج أن قناعات جمتمع العينة حنو الدخول لكلية 350دد االستباانت الصاحلة للتحليل )بلغ ع

 الرتبية ومهنة التدريس كانت إجيابية بدليل أن القيمة )ال أوافق( يف العبارة: )يعترب اختيار الطالب كلية الرتبية دليالً 
وق على أقل قيمة احنراف معيارى كما أظهرت النتائج عدم وجود فر على ضعف مستواه( حتتل املرتبة األوىل بناًء 

 ذات داللة إحصائية يف قناعات العينة تعزى للتخصص أو للجنس.
 

University of Bahri-teaching profession -student teacher Keywords:  
 جامعة حبري-مهنة التدريس  -الطالب املعلم الكلمات املفتاحية: 

                     
 املقدمة:

ولكنه قضية جوهرية تفرضها تطورات احلياة  ن موضوع إعداد املعلمني وتنميتهم مهنيًا مل يعد موضوعًا سطحيا،إ
وضروراهتا، وخاصة وحنن نعيش يف عصر التحدايت والتغريات اهلامة وذلك من أجل النهوض مبهنة التعليم ونوعية 

يف  التغريات احلديثة اليت أصبحت جتتاح العامل يف السنوات األخرية أن أخذت كل الدولاملعلمني، ولقد ترتبت على 
(. 2005 إعادة النظر يف نظمها التعليمية بشكل عام، ونظام إعداد وتدريب املعلم بشكل خاص ) حممد شوقي،

ري من األمهية ابلنسبة انب كبإن اختيار الفرد ألية مهنة أييت تعبرياً عن دوافع شخصية واجتماعية عديدة، فهي على ج
للفرد واجملتمع. فاملهنة وسيلة خلدمة اجملتمع، وطريقة لكسب العيش، ووسيلة خلدمة الذات من خالل شعور الفرد 
أمام نفسه أبنه شخص له قيمة وميكنه أن يسدي نفعاً ملن حوله، فتقدير الفرد لنفسه قد يرجع إىل حد كبري لتقدير 

اد الرتبوية هو إعد رسالتهاهدف كليات الرتبية حبكم  أصبحعلى هذا األساس  ( .و2008)الركايب،  من حوله
. إضافة إىل تزويد الطالب ومربياً ومفكراً  معلماً ، وهتيئته علمياً واجتماعياً وتربوايً وفكرايً ليتمكن من أداء مهنته املعلم
 نشودة.عد على حتقيق األهداف الرتبوية املابملعلومات العلمية الرتبوية واالجتماعية والفكرية مبا يسااملعلم 

 : وتساؤالهتا مشكلة الدراسة
تتحدد مشكلة هذه الدراسة يف السؤال الرئيس التايل: ما قناعات طالب كلية الرتبية جبامعة حبري مبهنة التدريس ؟ 

 -ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية:
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ة دميية، واألنطباع النفسي جتاه املهنة، واملكانة االقتصاديما مدى مسامهة العوامل الشخصية، والقدرات األكا .1
 واالجتماعية يف تشكيل القناعات مبهنة التدريس ؟

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف قناعات الطالب مبهنة التدريس تعزى للجنس؟ .2
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف قناعات الطالب مبهنة التدريس تعزى للتخصص؟ .3

 أمهية الدراسة:
 -نفسه، وكذلك  تتمثل أمهيتها : من أمهية موضوع البحثأمهية هذه الدراسة  تنبع

 .ًمن أمهية مهنة التعليم وأمهية املعلم يف بناء األوطان من خالل تربية األجيال علمياً وفكرايً واجتماعيا 
 إلدارة اجلامعة والكلية من أجل التخطيط السليم. لواضعي السياسات و ا توفره من معلوماتومب 

 أهداف الدراسة:
اهلدف الرئيس هلذه الدراسة، معرفة قناعات طالب كلية الرتبية جبامعة حبري مبهنة التدريس. كما تسعى الدراسة  

 لتحقيق األهداف الفرعية التالية:
نطباع النفسي جتاه املهنة، واملكانة معرفة مدى مسامهة العوامل الشخصية، والقدرات األكادميية، واأل .1

 االقتصادية واالجتماعية يف تشكيل القناعات لدى الطالب
 حتديد مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية يف قناعات الطالب مبهنة التدريس تعزى للجنس .2
 حتديد مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية يف قناعات الطالب مبهنة التدريس تعزى للتخصص .3

 راسة:حدود الد
  .: طالب كلية الرتبية جبامعة حبريالبشرية
 السودان -  كلية الرتبية جبامعة حبري   املكانية:
 م2018/2019: الفصل الدراسي الثاين من العام الزمانية 

 
 :مصطلحات الدراسة

 القناعة: .1
  .(قال بن فارس: قنع  قناعة اذا رضي ومسيت قناعة النه يقبل ابلشئ الذي له راضيا.) لسان العرب مادة قنع 

يئة العمل مع :  يعرفها الباحثون أبهنا االرتياح النفسي حملتوى الوظيفة وبالتعريف اإلجرائي للقناعة مبهنة التدريس
 الثقة والوالء والرضا التام ابلعمل.
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 Student Teacher :لمالطالب املع .2
( أبنه: طالب الكلية أو املعهد الذي يتدرب 2004هناك كثري من التعريفات للطالب املعلم منها تعريف )عبد هللا، 

على التدريس والوظائف اليت يقوم هبا املعلم حتت إشراف املؤسسة التعليمية اليت يدّرس هبا، فهو طالب ألنه مل يكمل 
ية، ومعلم حبكم تدريسه عددًا من احلصص يف إحدى املدارس املتعاونة، فهو إذن طالب دراسته يف املعهد أو الكل

 (.78، ص 2004ومعلم يف آن واحد معاً.) عبدهللا، 
يف  : يعرفه الباحثون أبنه: طالب كلية الرتبية جبامعة حبري الذي يكون مسجالً التعريف اإلجرائي للطالب املعلم

 أن يصبح معلماً يف املستقبل. إحدى التخصصات التعليمية ويتوقع
  :التدريس . مهنة3

فيه. أيضاً  املرغوب يف االجتاه التالميذ سلوك يف تغريات من املعلم حيدثه ما أبهنا (٢٠٠٠ )وآخرون، البحرتي  يعرفها
ملخطط هلا ا( أبهنا تلك املهنة اليت يقوم هبا املنتسبون إليها ابحملاوالت املنهجية 1994) يعرفها الرشدان وجعنيين،

( 2013لشيخ، )ا ملساعدة املتعلم على التعليم، أو تغيري بعض املعارف واملهارات أو االجتاهات لديه. كما يعرفها أبو
أبهنا عملية اجتماعية انتمائية تتفاعل فيها كافة أطراف العملية الرتبوية من إداريني وعاملني ومعلمني وتالميذ هادفة 

 رغباهتم وخصائصهم واختيار املعارف واألنشطة واإلجراءات اليت تناسبهم.منو املتعلمني واالستجابة ل
املعلم تالميذه ابملعلومات واملهارات وينمي فيهم  هبا يزود اليت املهنة أبهنا يعرفها الباحثون : اإلجرائي التعريف

 األهداف املخطط هلا. حتقيق العلمي بغرض التفكري على االجتاهات وامليول والقدرة 
 الدراسات السابقة:
هدفت الباحثة من دراستها اىل معرفة اجتاهات طلبة املدارس العليا لألساتذة ابجلزائر  (:2019دراسة بن أعمر )

حنو مهنة التدريس. لتحقيق أغراض البحث اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ، بلغ عدد أفراد العينة 
عدد من النتائج منها: توجد اجتاهات اجيابية لدى طلبة املدارس العليا  طالب وطالبة. توصلت الدراسة اىل 500

 لالساتذة حنو مهنة التدريس حنو املكانة االجتماعية ملهنة التدريس.
هدفت هذه الدراسة اىل معرفة االجتاه حنو مهنة التدريس لدى طالب كلية الرتبية  (:2019دراسة الرز وأمراجع )

طالبا وطالبة من مجيع  286بيا وعالقته ببعض املتغريات، تكونت عينة الدراسة من جامعة سرت بلي-يف البيضاء
 السنوات الدراسية، أبرز النتائج اليت خرجت هبا الدراسة أن مجيع أفراد العينة لديهم اجتاه سليب حنو مهنة التدريس.

دينة بية حنو مهنة التدريس مباجتاهات طلبة كلية الرت هدفت الدراسة اىل معرفة (: 2018دراسة الشوكي وكرمي )
 ؟ مشكلة البحث يف السؤال الرئيسي اآليت: ما اجتاهات طلبة الكلية الرتبية حنو مهنة التدريس ة. تبلورتمصرات
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ابية وقد أسفرت نتائج البحث عن وجود اجتاهات إجي .استخدم الباحثان املنهج الوصفي البحث، لتحقيق أهدافو 
 .التدريس إال أن اجتاهات اإلانث حنو مهنة التدريس أكثر من الذكورلطلبة كلية الرتبية حنو مهنة 

 مهنة حنو الرتبية علوم شعبة طلبة اجتاهات'' معرفة إىل الدراسة هتدف (:2017دراسة جلويل زينب وأخرايت )
 علوم شعبة طلبة الدراسة عينة مشلت حيث اجلنس، متغري إىل تعزى اليت الفروق عن الكشف خالل من''التعليم
   عددهم البالغيف اجلزائر   "بسعيدة" الطاهر موالي الدكتور جبامعة''يدرسون اللذين ليسانس، الثالثة للسنة الرتبية

 ''التعليم مهنة حنو االجتاه''لقياس أداة الباحثات استخدمت الدراسة أهداف من للتحقق .طالبة و طالبا (47)
 :التالية النتائج إىل الدراسة وخلصت .الوصفي املنهج على ابالعتماد فقرة،  (32)  من مكونة

 .التعليم مهنة حنو الرتبية علوم شعبة لطلبة اجيابية اجتاهات هناك *
 .التعليم مهنة حنو الرتبية علوم شعبةطالب  بني (0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال *

ة اجتاهات طلبة قسم الرتبية الرايضية ابلكلية اجلامعيهدفت هذه الدراسة اىل معرفة  (:2013دراسة ابوسامل،حامت )
. تكونت عينة زةكلية الرتبية، جامعة القدس املفتوحة، مشال غب واإلدارة الرايضية التطبيقية حنو العمل مبهنيت التدريس

م الباحث لدراسة ابلطريقة العشوائية، واستخد( طالباً من املستوى األول والثاين، وقد اختريت عينة ا71الدراسة من )
( فقرة موزعة على حمورين، وكانت أهم النتائج 25املنهج الوصفي، وقد أعد الباحث هلذا الغرض استبانة مكونة من )

 ياً د فروق دالة إحصائ، وأنه ال توجحنو العمل مبهنيت التدريس واإلدارة الرايضيةاجيابية جتاهات أن أفراد العينة لديهم ا
 تبعا للمستوى الدراسي ألفراد العينة. حنو العمل مبهنيت التدريس واإلدارة الرايضية

جامعة -هتدف هذه الدراسة اىل تقصي اجتاهات الطلبة املعلمني بكلية الرتبية (:2012دراسة اجمليدل والشريع )
يسة للبحث ابستبانة أعدها االداة الرئ جامعة الفرات حنو مهنتهم املستقبلية.ومتثلت-الكويت ويف كلية الرتبية ابحلسكة

الباحثان. وتوصل الباحثان اىل عدد من النتائج كان من أمهها:أن ملتغري اجلنس أتثري على اجتاهات الطلبة املعلمني 
حنو مهنة التعليم يف كال عينيت البحث، وهذه الفروق لصاحل الطلبة من اإلانث. ومل يكن ملتغري التخصص أتثري على 

ى عينة الطلبة املعلمني حنو مهنة التعليم يف كال عينيت البحث، كما مل يتبني ملتغري السنة الدراسية اي أتثري عل اجتاهات
 -رتبية ابحلسكةجامعة الكويت، بينما كان له أتثري على عينة الطلبة املعلمني يف كلية ال-الطلبة املعلمني يف كلية الرتبية

بية ابية بني اجتاهات الطلبة ابجلامعتني مما يدل على أن هناك اجتاهات اجياجامعة الفرات، وتوجد فروق بسيطة اجي
 بني أفراد عينة الدراسة حنو مهنة التعليم.

هدف البحث اىل التعرف اىل اجتاهات طالب كليات الرتبية يف اجلامعات اليمنية حنو  (:2008دراسة الزيدي )
صت لي لتحقيق أهداف الدراسة. من أبرز النتائج اليت خلمهنة التدريس.استخدم الباحث املنهج الوصفي التحلي
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( بني متوسط استجاابت أفراد العينة حنو 0.05إليها الدراسة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 املقياس ككل تعزى ملتغري اجلنس.

هدفت الدراسة اىل معرفة اجتاهات الطالب املعلمني يف كليات الرتبية بسلطنة عمان حنو  (:2006دراسة اجمليدل )
مهنة التدريس، املنهج املتبع يف الدراسة هو املنهج الوصفي التحليلي. توصلت الدراسة اىل عدد من النتائج منها: 

كذلك ال   الانث حنو مهنة التدريس،عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ابلنسبة لالجتاهات بني الطلبة الذكور وا
توجد فروق يف االجتاهات يف املهنة تبعاً لسنوات الدراسة، ومن النتائج أيضاً أنه توجد فروق ذات داللة احصائية يف 

 االجتاهات حنو مهنة التدريس تبعا للتخصص لصاحل التخصصات األدبية.
 تعليق على الدراسات السابقة:

السابقة ذات الصلة مبجال هذا البحث، يرى الباحثون أهنا ركزت على دراسة اجتاهات بعد االطالع على الدراسات 
الطالب املعلمني بكليات الرتبية حنو مهنة التدريس وفق متغريات متعددة مع استخدام املنهج الوصفي. ولقياس 

صت معظم تائج. ولقد خلاالجتاه حنو املهنة استخدمت كل الدراسات السابقة أداة االستبانة ومن مث استخالص الن
( اليت 2019الدراسات السابقة اىل وجود اجتاهات اجيابية للطلبة حنو مهنة التدريس ما عدا دراسة الرز وأمراجع )

 أظهرت اجتاهات سالبة حنو املهنة. 
دمت خركزت الدراسة احلالية على معرفة قناعات طالب كلية الرتبية جبامعة حبري يف السودان مبهنة التدريس، واست

املنهج الوصفي التحليلي لتحقيق اهدافها. وقد استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف االستزادة من 
 أدبياهتا ومن خالل تصميم مقياس جلمع البياانت من أفراد العينة.

 : امليدانية الدراسة إجراءات
 :الدراسة منهج

 إلتباعه األصلح العلمي املنهج فإن وأهدافه، وعليه املوضوع بطبيعةالبحث عالقة وثيقة  يف املستخدم العملي للمنهج
 االجراءات جمموعة أبنه الرشيدي صاحل بشري عرفه الوصفي التحليلي الذي املنهج هو املوضوع هذا حيثيات لتتبع

وحتليلها  جلتهاومعا وتصنيفها والبياانت احلقائق مجع على اعتماداً  أو املوضوع لوصف الظاهرة تتكامل اليت البحثية
 البحث حمل املوضوع أو الظاهرة عن تعميمات أو نتائج إىل للوصول داللتها الستخالص ودقيقاً  كافياً  حتليالً 

 ) 59،ص2000الرشيدي، (
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 : الدراسة عينة
طالباً من املستهدفني من بعض )عينة الدراسة(، حيث مت الوصول   400من مكونة عينة على الدراسة هذه أجريت

للعام الدراسي  وطالبة طالبا 4000الدراسة الكلي الذي يتجاوز ال جمتمع من العشوائية الطبقية العينة بطريقة هلم
 ( استبانة ُملئت بطريقة صحيحة.350م. وقد تبني أن عدد االستباانت الصاحلة للتحليل )18-2019
االلتحاق بكلية الرتبية  جبامعة حبري حنوقناعات طالب كلية الرتبية  قياس يف الدراسة أهداف لتحقيق الدراسة: أداة

 :اآلتية فيها اخلطوات استبانة اتبعت إعداد مت التدريس ومبهنة
 فقرة (30) صياغة متت حيث)أوافق، ال أوافق، غري متأكد( اخليارات/البدائل،  استبانة ثالثية تطوير مت 

أربعة حماور. احملور األول )العوامل التدريس، مكونة من  الطالب بكلية الرتبية ومبهنة عن قناعات تعرب
 فقرات. احملور الثالث 4)القدرات األكادميية( يتكون من  فقرة. احملور الثاين 12الشخصية( يشتمل على 

فقرات. واحملور الرابع واألخري)املكانة االقتصادية واالجتماعية(  6)االنطباع النفسي حنو املهنة( حيتوي على 
 فقرات. 8ويتكون من 

 التدريس. قناعاهتم مبهنة ملعرفة م الدراسيةستوايهتمالطالب جبميع ختصصاهتم يف كل  آراء العاستط 
  لتحديد ةاملختلف قساماألاحملكمني من ذوي االختصاص بكلية الرتبية يف  من جلنة عرض االستبانة على مت 

 فقرة. كل إليه تنتمي الذي اجملال احلايل وحتديد ألغراض البحث فقراهتا صالحية مدى
 األساليب اإلحصائية املستخدمة  -

 ، مت استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:ولإلجابة عن أسئلتهالتحقيق أهداف الدراسة 
االحنراف  -5الوسط احلسايب -4النسب املئوية.  -3التوزيع التكراري لإلجاابت.  -2األشكال البيانية. -1

 املعياري
 بني اإلجاابت.اختبار مربع كاي لداللة الفروق  -6
 تطبيق أداة الدراسة:  -

 هلذا الغرض، حيث مت حتويل تعدأُ استتتبانة( يف اجلداول اليت  350) مت تفريغ البياانت واملعلومات من االستتتباانت
( على الرتتيب ومت تفريغ البياانت يف 2،3، 1املتغريات األمسية )أوافق، ال أوافق، غري متأكد( إىل متغريات كمية )

 جداول، وأيضاً مت إعداد األشكال البيانية الالزمة.
يان واليت تبني ارات االستبلإلجابة على تساؤالت الدراسة سيتم حساب بعض املقاييس الوصفية لكل عبارة من عب

أن كل ما سبق ذكره وحسب متطلبات التحليل اإلحصائي هو حتويل و  خبصوص)عنوان الدراسة(آراء عينة الدراسة 
املتغريات االمسية إىل متغريات كمية، وبعد ذلك سيتم استخدام اختبار مربع كاي ملعرفة داللة الفروق يف إجاابت 
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وللخروج بنتائج دقيقة قدر االمكان حرص الباحثون على تنوع عينة  كل حمور.  أفراد عينة الدراسة على عبارات
 الدراسة من حيث مشوهلا على اآليت:

 املستوى الدراسي - 3التخصص   -2    النوع  -1
 
 :( التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغري النوع1النوع: جدول رقم ) -1

 ةالنسبة املئوي العدد النوع
 %41 145 ذكر
 %59 205 أنثى

 %100.0 350 اجملموع

( %59( فرداً وميثلون ما نسبته )205( أن غالبية أفراد عينة الدراسة من اإلانث بلغ عددهم )1يبني اجلدول رقم )
 (. %41( فرداً وبنسبة )145من العينة الكلية، مث أفراد عينة الدراسة من الذكور ، إذ بلغ عددهم )

 التخصص العلمي -2
 :( التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغري التخصص العلمي2جدول رقم )      

 ةالنسبة املئوي العدد التخصص
 %10.0 35 رايضيات
 % 6.9 24 فيزايء
 % 8.6 30 كيمياء
 % 9.4 33 أحياء

 % 8.3 29 لغة عربية
 % 11.1 39 ةلغة إجنليزي
 % 9.7 34 اتريخ
 %14.6 51 جغرافيا

 %8.3 29 قبل املدرسة
 % 4.6 16 تربية خاصة
 % 3.4 12 ةتربية أسري
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 %5.1 18 ةتربية فني
 %100.0 350 اجملموع

(، يليهم ختصتص اللغة اإلجنليزية % 14.6( أن أكثر أفراد العينة من ختصتص اجلغرافيا بنستبة )2يبني اجلدول رقم )
(، %9.4(، يليهم ختصص أحياء )%9.7التاريخ بنسبة )(، مث %10(، مث الرايضيات بنسبة )%11.1بنسبة )

(، مث الفيزايء %8.3(، مث ختصتتتتتتتتصتتتتتتتتيي اللغة العربية والتعليم قبل املدرستتتتتتتتة بنستتتتتتتتبة )%8.6مث ختصتتتتتتتتص كيمياء )
(، وأخرياً ختصتص الرتبية األسترية بنستبة %4.6(، يليها الرتبية اخلاصتة بنستبة) %5.1(، مث الرتبية الفنية )6.9%)
(3.4%.) 
 :ملستوى الدراسيا -

 :( التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغري املستوى الدراسي3جدول رقم )
 ةالنسبة املئوي العدد املؤهل االكادميي

%35 123 األول  
 11% 38 الثاين
 19% 65 الثالث
 23% 80 الرابع

 13% 44 اخلامس
 %100 350 اجملموع

 

( فرداً وميثلون ما 123بلغ عددهم ) ،أفراد عينة الدراستتتتة األولغالبية الدراستتتتي ل ( أن املستتتتتوى3يبني اجلدول رقم )
( فرداً 80( من العينة الكلية، مث يليهم أفراد عينة الدراستتتتتتتتتتة من املستتتتتتتتتتتوى الرابع، إذ بلغ عددهم )%35نستتتتتتتتتتبته )
( فرداً 65ذ بلغ عددهم )( من العينة الكلية، مث يليهم أفراد عينة الدراستتتتتتتة من املستتتتتتتتوى الثالث، إ%23وبنستتتتتتتبة )
( فرداً 44( من العينة الكلية، مث يليهم أفراد عينة الدراستتتتتة من املستتتتتتوى اخلامس، إذ بلغ عددهم )%19وبنستتتتتبة )
 .%11( من العينة الكلية، وأخريا من املستوى الثاين بنسبة %13وبنسبة )
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 نتائج الدراسة ومناقشتها:
مسامهة العوامل الشخصية، والقدرات األكادميية، واألنطباع النفسي جتاه املهنة، ما مدى : إجابة السؤال األول: أوالا 

 واملكانة االقتصادية واالجتماعية يف تشكيل القناعات مبهنة التدريس ؟
  من السؤال األول: عرض ومناقشة نتائج احملور األول) العوامل الشخصية(

تم حساب ء عينة الدراسة خبصوص العبارات املتعلقة ابحملور، ويوللتحقق من صحة هذا احملور، ينبغي معرفة اجتاه آرا
 املقاييس الوصفية إلجاابت عينة الدراسة على كل عبارة ومن مث على العبارات جمتمعة وذلك كما يف اجلدول اآليت:

 :( املقاييس الوصفية إلجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات احملور األول4جدول رقم )

االحنراف  الوسط العبارات ت
 املعياري

 0.36975 1.9714 يعترب اختيار الطالب :كلية الرتبية دلياًل على ضعف مستواه 6
 0.41210 1.9543 التحقت بكلية الرتبية بتأثري من بعض زمالئي 2
 0.44456 1.8486 التحقت بكلية الرتبية ألن أحد أفراد أسريت يعمل مدرساً  3
 0.46784 1.1657 التدريس هي أهم املهنابلنسبة يل أن مهنة  9
 0.55204 1.7571 التحقت بكلية الرتبية ألن درجايت ال تسمح يل بدراسة ختصص آخر 4
 0.59827 1.3629 التحقت بكلية الرتبية برغبيت الشخصية 1
 0.60589 1.2771 أشعر ابلفخر اباللتحاق مبهنة التدريس مستقبالً  11

بسبب إعجايب بشخصية بعض أساتذيت ساختار مهنة التدريس  7
 السابقني

1.4057 0.62054 

 0.62322 1.8114 التحقت بكلية الرتبية نظراً لسهولة العمل كمدرس 5
 0.67112 1.3657 تشكلت قناعيت ابلتدريس أثناء دراسيت بكلية الرتبية 8
 0.68265 1.3600 أعتقد أن اختياري ملهنة التدريس يعترب اختياراً صحيحاً  12
 71716. 1.4971 لو أتيحت يل فرصة االختيار بني عدة مهن الخرتت مهنة التدريس 10

 
( أن الوستتط احلستتايب واالحنراف املعياري إلجاابت أفراد عينة الدراستتة حول حمور الدراستتة 4يتبني من اجلدول رقم )

ار الطالب كلية يعترب اختيتشتتتتتتتتتتتتتري إىل أنه )األول مرتبة تنازلياً، يالحظ من خالل هذه القيم أن إجاابت املبحوثني 
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الرتبية دلياًل على ضتتتتتتتتتتتتتعف مستتتتتتتتتتتتتتواه( حيتل املرتبة األوىل بناًء على أقل قيمة احنراف معيارى ابعتبار أهنا أتخذ يف 
االعتبار تشتتتتتتتتت أقل وألن االحنراف املعيارى يعترب من املقاييس اليت تستتتتتتتتخدم يف عملية املقارنة والتفضتتتتتتتيل، تليها 

لرتبية ألن بكلية الرتبية بتأثري من بعض زمالئي( ابملرتبة الثانية، مث ابملرتبة الثالثة العبارة )التحقت بكلية ا )التحقت
فرصة االختيار  لو أتيحت يل، ويالحظ من التحليل اخنفاض األمهية النسبية لعبارة )أحد أفراد أسريت يعمل مدرساً(

 يف املرتبة األخرية. (، حيث جاءتبني عدة مهن الخرتت مهنة التدريس
والختبار وجود فروق ذات داللة إحصتتائية بني أعداد خيارات اإلجاابت علي حمور الدراستتة األول للنتائج أعاله مت 

( 5استتتتخدام اختبار مربع كاي لداللة الفروق بني اإلجاابت على كل عبارة من عبارات احملور األول، اجلدول رقم )
 العبارات:يلخص نتائج االختبار هلذه 

 :( نتائج اختبار مربع كاي لداللة الفروق لإلجاابت على عبارات احملور األول5جدول رقم )

قيمة مربع   العبارات ت
 كاي

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 227.69 التحقت بكلية الرتبية برغبيت الشخصية 1
 0.000 387.38 التحقت بكلية الرتبية بتأثري من بعض زمالئي 2
 0.000 326.27 بكلية الرتبية ألن أحد أفراد أسريت يعمل مدرساً التحقت  3

التحقت بكلية الرتبية ألن درجايت ال تسمح يل بدراسة ختصص  4
 آخر

176.34 0.000 

 0.000 112.29 التحقت بكلية الرتبية نظراً لسهولة العمل كمدرس 5
 0.000 442.05 يعترب اختيار الطالب كلية الرتبية دلياًل على ضعف مستواه 6

ساختار مهنة التدريس بسبب إعجايب بشخصية بعض أساتذيت  7
 السابقني

193.24 0.000 

 0.000 264.98 تشكلت قناعيت ابلتدريس أثناء دراسيت بكلية الرتبية 8
 0.000 461.99 ابلنسبة يل أن مهنة التدريس هي أهم املهن 9
 0.000 148.21 دريسالخرتت مهنة التلو أتيحت يل فرصة االختيار بني عدة مهن  10
 0.000 351.88 أشعر ابلفخر اباللتحاق مبهنة التدريس مستقبالً  11
 0.000 282.93 أعتقد أن اختياري ملهنة التدريس يعترب اختياراً صحيحاً  12
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صورة إمجالية ب مما تقدم الحظنا حتقق حمور الدراسة األول، جلميع العبارات املتعلقة به، وللتحقق من صحة احملور
( إجابًة هذا يعين أن 350( عبارة وعلى كل منها هناك )12جلميع العبارات، وحيث أن عبارات احملور عددها )

 ( إجابًة.4200عدد اإلجاابت الكلية ألفراد عينة الدراسة على مجيع عبارات احملور ستكون )
 ( أدانه:1( والشكل رقم )6األول ابجلدول رقم )حملور اعينة على مجيع عبارات الوميكن تلخيص إجاابت أفراد 

 :( التوزيع التكراري إلجاابت أفراد عينة الدراسة على مجيع عبارات حمور الدراسة األول6جدول رقم )
 ةالنسبة املئوي العدد اإلجابة
 %49 2058 أوافق

 %43 1812 ال أوافق
 %8 330 غري متأكد
 %100 4200 اجملموع

 :التوزيع التكراري إلجاابت أفراد عينة الدراسة على مجيع عبارات احملور األول( 1شكل رقم )

 
على ما جاء  موافقة( إجابة 2058( أن عينة الدراستتة تضتتمنت على )1( والشتتكل رقم )6يتبني من اجلدول رقم )

بلغتت قيمتة مربع  ( إجتابتة غري موافقتة، وقتد 1812( إجتابتة غري متتأكتدة، و)330جبميع عبتارات احملور األول، و)
كتاي احملستتتتتتتتتتتتتوبتة لتداللتة الفروق بني أعتداد اإلجتاابت املوافقتة واحملتايتدة وغري املوافقتة على متا جتاء جبميع العبتارات 

(، %5( ومستتتتتتتتتتتتتتوى داللتتة )3( وهتتذه القيمتتة أكرب من قيمتتة مربع كتتاي اجلتتدوليتتة عنتتد درجتتة حريتتة )942.35)
ق ذات داللة إحصتتتتتتتتتائية بني اإلجاابت ولصتتتتتتتتتاحل اإلجاابت واعتماداً على ما ورد، فإن ذلك يشتتتتتتتتتري إىل وجود فرو 

 قد حتقق.املوافقة على ما جاء جبميع عبارات احملور األول، مما تقدم نستنتج أن حمور الدراسة األول  
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 :: ) القدرات األكادميية(من السؤال األول عرض ومناقشة نتائج احملور الثاين   
 :إلجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات احملور الثاين( املقاييس الوصفية 7جدول رقم )   

 االحنراف املعياري الوسط العبارات ت
 50520. 2.0514 أخشى من صعوبة مهنة التدريس لضعف قدرايت العلمية 1
 42823. 2.0000 ال حتتاج مهنة التدريس إىل قدرات عقلية عالية 2
 36696. 1.9971 أرفض مهنة التدريس حىت لو أبقى بال عمل 3
 54586. 1.9943 أشعر أن مهنة التدريس ال حتقق الطموح الشخصي 4

( أن الوستتط احلستتايب واالحنراف املعياري إلجاابت أفراد عينة الدراستتة حول حمور الدراستتة 7يتبني من اجلدول رقم )
مهنة  عوبةأخشتتتتتتتتتى من صتتتتتتتتتأنه )الثاين مرتبة تنازلياً. يالحظ من خالل هذه القيم أن إجاابت املبحوثني تشتتتتتتتتتري إىل 

التدريس لضتتتتتتتتتتتتعف قدرايت العلمية( حيتل املرتبة األويل بناًء علي أكرب متوستتتتتتتتتتتتط، تليها )ال حتتاج مهنة التدريس إىل 
ويالحظ  ،عالية( ابملرتبة الثانية، مث ابملرتبة الثالثة العبارة )أرفض مهنة التدريس حىت لو أبقى بال عمل( قدرات عقلية

يث جاءت يف املرتبة (، حأعتقد أن مهنة التدريس تنمي قدرايت العلميةاض األمهية النستتتتتبية لعبارة )من التحليل اخنف
 األخرية.

 والختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أعداد الذين أجابوا علي العبارات ابحملور الثاين للنتائج أعاله مت
( 8على كل عبارة من عبارات احملور الثاين، اجلدول رقم )استخدام اختبار مربع كاي لداللة الفروق بني اإلجاابت 

 يلخص نتائج االختبار هلذه العبارات:
 :نتائج اختبار مربع كاي لداللة الفروق لإلجاابت على عبارات احملور الثاين (8جدول رقم )

 قيمة مربع كاي القيمة االحتمالية العبارات ت
 192.00 0.0000 العلميةأعتقد أن مهنة التدريس تنمي قدرايت  1
 78.20 0.0000 أعتقد أن مهنة التدريس مناسبة لقدرايت 2
 147.22 0.0000 ال حتتاج مهنة التدريس إىل قدرات عقلية عالية 3
 106.21 0.0000 أخشى من صعوبة مهنة التدريس لضعف قدرايت العلمية 4

لعبارات، وحيث وللتحقق من صحة احملور بصورة إمجالية جلميع احتقق حمور الدراسة الثاين جلميع العبارات املتعلقة به، 
( إجابةً هذا يعين أن عدد اإلجاابت الكلية 350وعلى كل منها هناك ) ات( عبار 4أن عبارات احملور الثاين عددها )
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عينة  ( إجابًة. وميكن تلخيص إجاابت أفراد1400ألفراد عينة الدراسة على مجيع عبارات احملور الثاين ستكون )
 ( أدانه:2( والشكل رقم )9الدراسة على العبارات اخلاصة ابحملور الثاين ابجلدول رقم )

 :( التوزيع التكراري إلجاابت أفراد عينة الدراسة على مجيع عبارات حمور الدراسة الثاين9جدول رقم )
 ةالنسبة املئوي العدد اإلجابة
 %21 299 أوافق

 %68 941 ال أوافق
 %11 160 غري متأكد
 %100.0 1400 اجملموع

 
 

 :( التوزيع التكراري إلجاابت أفراد عينة الدراسة على مجيع عبارات حمور الدراسة الثاين2شكل رقم )

 
   

( إجابة موافقة على ما جاء جبميع 299( أن عينة الدراسة تضمنت على )2( والشكل )9يتبني من اجلدول رقم )
بلغتتت قيمتتة مربع كتتاي ( إجتتابتتة غري متتتأكتتدة، وقتتد 160( إجتتابتتة غري موافقتتة، و)941عبتتارات احملور الثتتاين، و)

  املوافقتتتة على متتتا جتتتاء جبميع العبتتتاراتاحملستتتتتتتتتتتتتوبتتتة لتتتداللتتتة الفروق بني أعتتتداد اإلجتتتاابت املوافقتتتة واحملتتتايتتتدة وغري
(، %5( ومستتتتتتتتتتتتتتوى داللتتة )3( وهتتذه القيمتتة أكرب من قيمتتة مربع كتتاي اجلتتدوليتتة عنتتد درجتتة حريتتة )294.40)

واعتماداً على ما ستتتتتتتبق فإن ذلك يشتتتتتتتري إىل وجود فروق ذات داللة إحصتتتتتتتائية بني اإلجاابت ولصتتتتتتتاحل اإلجاابت 
 د حتقق.قور الدراسة الثاين، مما تقدم نستنتج أن حمور الدراسة الثاين املوافقة على ما جاء جبميع عبارات حم
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 :: ) االنطباع النفسي حنو املهنة(من السؤال األول عرض ومناقشة نتائج احملور الثالث

 :( املقاييس الوصفية إلجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات احملور الثالث10جدول رقم )

 االحنراف املعياري الوسط العبارات ت
 31128. 1.9771 تعترب مهنة التدريس مضيعة للوقت 1
 40291. 1.9686 أشعر ابإلحباط النفسي بسبب أين سأخترج مدرساً  2
 55044. 1.9400 أشعر ابلقلق عندما أفكر يف مستقبلي املهين كمدرس 3
 66129. 1.9371 إذا وجدت وظيفة أخرى أنتقل إلىها وأترك العمل ابلتدريس فوراً  4
 71130. 1.4486 أعتقد أن مهنة التدريس مناسبة لقدرايت 5
 47589. 1.1600 أعتقد أن مهنة التدريس تنمي قدرايت العلمية 6

( أن الوسط احلسايب واالحنراف املعياري إلجاابت أفراد عينة الدراسة حول حمور الدراسة 10يتبني من اجلدول رقم )
هنة التدريس مضتتتتيعة تعترب ميالحظ من خالل هذه القيم أن إجاابت املبحوثني تشتتتتري إىل أنه )الثالث مرتبة تنازلياً. 

للوقت( حيتل املرتبة األويل بناًء علي أكرب متوستتتتط، تليها )أشتتتتعر ابإلحباط النفستتتتي بستتتتبب أين ستتتتأخترج مدرستتتتاً( 
، ويالحظ من مدرس(مستتتتتتتتتتتتتتقبلي املهين ك ابملرتبة الثانية، مث ابملرتبة الثالثة العبارة )أشتتتتتتتتتتتتتعر ابلقلق عندما أفكر يف

جاءت يف املرتبة  (، حيثأعتقد أن مهنة التدريس تنمي قدرايت العلميةالتحليل اخنفاض األمهية النستتتتتتتتتتتتتبية لعبارة )
 األخرية.

والختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أعداد الذين أجابوا علي العبارات ابحملور الثالث للنتائج أعاله مت 
ام اختبار مربع كاي لداللة الفروق بني اإلجاابت على كل عبارة من عبارات احملور الثالث، اجلدول رقم استخد

 ( يلخص نتائج االختبار هلذه العبارات:11)
 :نتائج اختبار مربع كاي لداللة الفروق لإلجاابت على عبارات احملور الثالث (11جدول رقم )
 مربع كايقيمة  القيمة االحتمالية العبارات ت
 446.41 0.0000 أرفض مهنة التدريس حىت لو أبقى بال عمل 1
 215.08 0.0000 أشعر أن مهنة التدريس ال حتقق الطموح الشخصي 2
 511.14 0.0000 تعترب مهنة التدريس مضيعة للوقت 3
 400.29 0.0000 أشعر ابإلحباط النفسي بسبب أين سأخترج مدرساً  4
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 207.09 0.0000 رسأفكر يف مستقبلي املهين كمدأشعر ابلقلق عندما  5
 82.99 0.0000 إذا وجدت وظيفة أخرى أنتقل إليها فوراً  6

حتقق حمور الدراسة الثالث جلميع العبارات املتعلقة به، وللتحقق من صحة احملور بصورة إمجالية جلميع العبارات، 
( إجابةً هذا يعين أن عدد اإلجاابت 350منها هناك )( عبارة وعلى كل 6وحيث أن عبارات احملور الثالث عددها )

( إجابًة. وميكن تلخيص إجاابت أفراد 2100الكلية ألفراد عينة الدراسة على مجيع عبارات احملور الثالث ستكون )
 ( أدانه:3( والشكل رقم )12عينة الدراسة على العبارات اخلاصة ابحملور الثالث ابجلدول رقم )

 :التوزيع التكراري إلجاابت أفراد عينة الدراسة على مجيع عبارات حمور الدراسة الثالث( 12جدول رقم )
 ةالنسبة املئوي العدد اإلجابة
 %22 470 أوافق

 %67 1411 ال أوافق
 %11 219 غري متأكد
 %100.0 2100 اجملموع

 :حمور الدراسة الثالث ( التوزيع التكراري إلجاابت أفراد عينة الدراسة على مجيع عبارات3شكل رقم )

 
( إجابة موافقة على ما جاء 470( أن عينة الدراستتتتة تضتتتتمنت على )3( والشتتتتكل )12يتبني من اجلدول رقم )  

بلغت قيمة مربع  ( إجابة غري متأكدة، وقد 219( إجابة غري موافقة، و)1411جبميع عبارات احملور الثالث، و)
كاي احملستتتتتتتتتتتتتوبة لداللة الفروق بني أعداد اإلجاابت املوافقة واحملايدة وغري املوافقة على ما جاء جبميع العبارات 

(، %5( ومستتتتتتتتتتتتتتوى داللتتة )3( وهتتذه القيمتتة أكرب من قيمتتة مربع كتتاي اجلتتدوليتتة عنتتد درجتتة حريتتة )441.32)
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ذات داللة إحصتتتتتتتائية بني اإلجاابت ولصتتتتتتتاحل اإلجاابت  واعتماداً على ما ستتتتتتتبق فإن ذلك يشتتتتتتتري إىل وجود فروق
 د حتقق.قاملوافقة على ما جاء جبميع عبارات حمور الدراسة الثالث، مما تقدم نستنتج أن حمور الدراسة الثالث 

 
 :) املكانة االقتصادية واالجتماعية( :من السؤال األول عرض ومناقشة نتائج احملور الرابع

 :واالحنراف املعياري إلجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات احملور الرابع( الوسط 13جدول رقم )
 االحنراف املعياري الوسط العبارات 

 82741. 1.6143 املبدعون هم الذين خيتارون مهنة التدريس 7
 78206. 1.4886 أرى أن مهنة التدريس ستحقق يل االطمئنان على مستقبلي املهين 3
 66133. 1.3600 كمدرس فرصة العمل اإلضايف يف الدروس اخلصوصيةيتيح يل العمل   1
 67042. 1.3238 أشعر أن لقب املعلم هو أمسى ما يتطلع إليه اإلنسان 8
 57741. 1.2429 حتقق مهنة التدريس للمدرس مكانة اجتماعية مرموقة 5
 55127. 1.2200 أحب مهنة التدريس على الرغم من تواضع مكانتها االجتماعية 4
 51043. 1.1857 تتمتع مهنة التدريس ابلعديد من االمتيازات 2
 34454. 1.0857 يساهم املدرسون يف تنمية اجملتمع 6

( أن الوستتتتط احلستتتتايب واالحنراف املعياري إلجاابت أفراد عينة الدراستتتتة حول حمور الدراستتتتة الرابع 13اجلدول رقم )
تارون مهنة املبدعون هم الذين خيالقيم أن إجاابت املبحوثني تشتتتتتتتتتتتتتري إىل أنه )مرتبة تنازلياً، يالحظ من خالل هذه 

التدريس( حيتل املرتبة األويل بناًء علي أكرب متوستتتتتتتتتتتتط، تليها )أرى أن مهنة التدريس ستتتتتتتتتتتتتحقق يل االطمئنان على 
صتتتتة العمل اإلضتتتتايف يف الدروس ر مستتتتتقبلي املهين( ابملرتبة الثانية، مث ابملرتبة الثالثة العبارة )يتيح يل العمل كمدرس ف

(، حيث يستتتتتتاهم املدرستتتتتتون يف تنمية اجملتمع، ويالحظ من التحليل اخنفاض األمهية النستتتتتتبية لعبارة )اخلصتتتتتتوصتتتتتتية(
 جاءات يف املرتبة األخرية.

 والختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أعداد الذين أجابوا علي العبارات ابحملور الرابع للنتائج أعاله مت
استخدام اختبار مربع كاي لداللة الفروق بني اإلجاابت على كل عبارة من عبارات احملور الرابع، اجلدول رقم 

 ( يلخص نتائج االختبار هلذه العبارات:14)
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 :نتائج اختبار مربع كاي لداللة الفروق لإلجاابت على عبارات احملور الرابع (14جدول رقم )
 قيمة كاي القيمة االحتمالية العبارات ت
 265.53 0.0000 يتيح يل العمل كمدرس فرصة العمل اإلضايف يف الدروس اخلصوصية 1
 451.48 0.0000 تتمتع مهنة التدريس ابلعديد من االمتيازات 2
 203.35 0.0000 أرى أن مهنة التدريس ستحقق يل االطمئنان على مستقبلي املهين 3
 413.77 0.0000 مكانتها االجتماعية أحب مهنة التدريس على الرغم من تواضع 4
 390.97 0.0000 حتقق مهنة التدريس للمدرس مكانة اجتماعية مرموقة 5
 569.15 0.0000 يساهم املدرسون يف تنمية اجملتمع 6
 120.86 0.0000 املبدعون هم الذين خيتارون مهنة التدريس 7
 328.92 0.0000 أشعر أن لقب املعلم هو أمسى ما يتطلع إليه اإلنسان 8

 وميكن تفسري نتائج اجلدول أعاله كاآليت:
مما تقدم نالحظ حتقق حمور الدراسة الرابع جلميع العبارات املتعلقة به، وللتحقق من صحة احملور بصورة إمجالية جلميع 

يعين أن ( إجابًة هذا 350( عبارات وعلى كل منها هناك )8عددها ) العبارات، وحيث أن عبارات احملور الرابع
( إجابًة، وميكن تلخيص 2800عدد اإلجاابت الكلية ألفراد عينة الدراسة على مجيع عبارات احملور الرابع ستكون )

 ( أدانه:4( والشكل رقم )15إجاابت أفراد عينة الدراسة على العبارات اخلاصة ابحملور الرابع ابجلدول رقم )
 :أفراد عينة الدراسة على مجيع عبارات احملور الرابعالتوزيع التكراري إلجاابت  (15جدول رقم )  

 ةالنسبة املئوي العدد اإلجابة
 %79 2209 أوافق

 %11 298 ال أوافق
 %10 292 غري متأكد
 %100.0 2799 اجملموع

 
 :الرابعور احمل( التوزيع التكراري إلجاابت 4شكل رقم )



Journal of Human Development and Education for specialized Research  )JHDESR( 

Page from 143 to 164 
 

161 
 

 
( إجابة موافقة على ما جاء 2209( أن عينة الدراستتتتة تضتتتتمنت على )4( والشتتتتكل )15يتبني من اجلدول رقم )

بلغت قيمة مربع كاي ( إجابة غري متأكدة، وقد 292( إجابة غري موافقة، و)298جبميع عبارات احملور الرابع، و)
رات ااحملستتتتتتتتتتتتتوبتتتة لتتتداللتتتة الفروق بني أعتتتداد اإلجتتتاابت املوافقتتتة واحملتتتايتتتدة وغري املوافقتتتة على متتتا جتتتاء جبميع العبتتت

(، %5( ومستتتتتتتتتتتتتتوى داللتتة )3( وهتتذه القيمتتة أكرب من قيمتتة مربع كتتاي اجلتتدوليتتة عنتتد درجتتة حريتتة )1025.3)
واعتماداً على ما ورد يف فأن ذلك يشتتتتتتري إىل وجود فروق ذات داللة إحصتتتتتتائية بني اإلجاابت ولصتتتتتتاحل اإلجاابت 

 د حتقق.قستنتج أن حمور الدراسة الرابع املوافقة على ما جاء جبميع عبارات حمور الدراسة الرابع، مما تقدم ن
 :إجابة السؤال الثاين اثنياا 

هل توجد فروق ذات داللة احصائية بني قناعات الطالب حول فيما يتعلق ابالجابة علي سؤال الدراسة الثاين) 
 :( مت استخدام اختبار مربع كاي ابجلدول ادانه مهنة التدريس تعزى ملتغري اجلنس

 اختبار مربع كاي إلجابة السؤال الثاين:( 16جدول رقم )
 (sigالقيمة االحتمالية ) درجات احلرية القيمة احملسوبة لالختبار

28.73 28 0.421 
اقل من القيمة  28بدرجات حرية  28.73ابلنظر للجدول اعاله جند ان القيمة احملسوبة لالختبار واليت بلغت 

هذه القيمة اكرب من قيمة مستوى الداللة االحصائية ف 0.421اجلدولية لالختبار، ومبا ان القيمة االحتمالية بلغت 
وهذه  نوع.هنة تعزى ملتغري الاملناعات الطالب حول هذا يشري ايل عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني ق 5%

(.بينما ختتلف 2006(،ودراسة اجمليدل)2008( ودراسة الزيدي )2017النتيجة تتفق مع دراسة جلويل زينب ) 
 ( اليت أثبتت وجود اجتاهات اجيابية لإلانث أكثر من الذكور.2018مع دراسة اجمليدل والشريع )

 

0

500

1000

1500

2000

2500

اوافق
ال اوافق

غير متاكد

2209

298
292

اوافق ال اوافق غير متاكد

العدد 2209 298 292



Journal of Human Development and Education for specialized Research  )JHDESR( 

Page from 143 to 164 
 

162 
 

 :ثلثاا إجابة السؤال الثالاث
هل توجد فروق ذات داللة احصائية بني قناعات الطالب حول ) لثفيما يتعلق ابالجابة علي سؤال الدراسة الثا

 :( مت استخدام اختبار مربع كاي ابجلدول ادانه مهنة التدريس تعزى ملتغري التخصص
 ( اختبار مربع كاي إلجابة السؤال الثالث:17جدول رقم )

 (sigالقيمة االحتمالية ) درجات احلرية القيمة احملسوبة لالختبار
343.71 308 0.079 

اقل من القيمة  308بدرجات حرية  343.71ابلنظر للجدول اعاله جند ان القيمة احملسوبة لالختبار واليت بلغت 
 جند ان هذه القيمة اكرب من قيمة مستوى الداللة 0.079اجلدولية لالختبار، ومبا ان القيمة االحتمالية بلغت 

هذا يشري ايل عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني قناعات الطالب حول مهنة التدريس  %5االحصائية 
(، بينما ختتلف مع دراسة اجمليدل 2012هذه النتيجة تتفق مع دراسة اجمليدل والشريع )تعزى ملتغري التخصص.

 ( اليت أكدت وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للتخصص.2006)

 
  ئج:النتا

مستقباًل  سياختيار طالب كلية الرتبية جامعة حبري لكليتهم وملهنة التدر  جتاهأظهرت نتائج الدراسة مؤشرات إجيابية 
وأنه مل يكن اختيارًا عشوائياً، بل أن غالبيتهم اختاروها عن قناعة. وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسات: بن 

 (2012(، واجمليدل والشريع )2013(، وأبوسامل )2017(،وجلويل زينب )2018( والشوكي وكرمي )2019أعمر)
( اليت 2019، كما اختلفت مع دراسة الرز وأمراجع )اليت أظهرت اجتاهات اجيابية للطالب حنو مهنة التدريس

كذلك أبرزت الدراسة أتثري بعض العوامل على اختيارهم هذه املهنة مثل األسرة أوضحت اجتاهًا سالبًا حنو املهنة.  
 راد أهم النتائج اليت خرجت هبا هذه الدراسة يف النقاط التالية:يإ وعليه ميكن ،واألصدقاء

 ابلنسبة للطالب املستهدفني من أهم املهن.تعترب مهنة التدريس  .1
 ال يعترب اختيار الطالب كلية الرتبية دلياًل على ضعف مستواه. .2
 يعتقد كثري من الطالب أن مهنة التدريس تنمي قدراهتم العلمية. .3
 حتتاج مهنة التدريس إىل قدرات عقلية عالية. .4
 ال تعترب مهنة التدريس مضيعة للوقت. .5
 يقتنع األغلبية من املستهدفني مبهنة التدريس.  .6
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 يساهم املدرسون يف تنمية اجملتمع. .7
 ابلنسبة لكثري من املفحوصني، تتمتع مهنة التدريس ابلعديد من االمتيازات. .8
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف قناعات الطالب حول مهنة التدريس تعزى للجنس. .9

 ة يف قناعات الطالب حول مهنة التدريس تعزى للتخصص.عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي .10
 
 :التوصيات

 ..للمعلمني واملعاشية املادية ابحلالة االهتمام -١
 .الرتبية بكليات االلتحاق على وتشجيعهم الطلبة دعم2 -

 .والتكنولوجي العلمي التطور ملواكبة البلد وخارج داخل تدريبية بدورات املعلمني إحلاق3 -

 كليات م أقسا يف املقبولني الطلبة على املقياس تطبيق يف احلالية الدراسة نتائج من االستفادة ميكن4 -

 .تعديلها أو تغيريها إىل والسعي التدريس قناعاهتم مبهنة على للتعرف الرتبية    

 لكليات املختلفة األقسام قبل من املتبعة الرتبوية الربامج تقومي يف احلالية النتائج من االستفادة ميكن5 -

 .التدريس مهنة حنو طلبتها اجتاهات تغيري يف ودورها الرتبية   
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