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Abstract 

     The researchers of psychology and sociology have been interested in studying the motivation, the 

academic acquisition, and the practical performance within the frame of the educational psychology. 

Motivation is not important in the psychological field only but also in many applied and scientific 

fields such as the economic, educational, and academic fields. Motivation is considered essential to 

urge the individual to prove his identity.  

 الفصل األول
 مشكلة الدراسة وأبعادها

 مقدمة الدراسة:
 إطار في المعملي واألداء الدراسي بالتحصيل المهتمون اهتم الباحثون في مجال علم النفس واالجتماع بدراسة الدافعية وكذلك

 من العديد في أيضا النفسي، ولكن في المجال فقط ليس ألهميته نظرا اإلنجاز دافع بدراسة االهتمام التربوي، ويرجع علم النفس
 الدافع يعد األكاديمي، حيث التربوي، والمجال الدراسي، والمجال االقتصادي، والمجال والعلمية كالمجال التطبيقية والميادين المجاالت
 من يحققه وفيما ما ينجزه خالل من ذاته بتحقيق الفرد يشعر حيث ذاته، وتأكيده تحقيق تجاه الفرد سعي في أساسيا مكونا لإلنجاز

 .)2000إليه )عبد اللطيف،  أهداف، وفيما يسعى
 المشكالت ويزيد من قدرته على حل نفسه في العمل ضبط على األفراد قدرة من يزيد العالي اإلنجاز دافع ومما ال شك فيه أن

 المهمات على أداء تعترضه، فاألوالد ذوي الدافعية العالية يعملون التي والعقبات الصعوبات على كل التغلب محاولة على يساعد وأيضا
يتجنبون  الدافع منخفضي فأن ذلك من العكس عالية، وعلى العمل بهمة نحو موجهين مسرورون، ويبدون وهم الصعوبة معتدلة

 م(.2007)شواشرة،  المصاعب يواجهون عندما حلها عن يتوقفون ما وسرعان المشكالت
ذا  والفهم المعرفة تحصيل على تساعد التي أهم العوامل من تعد فإنها التعليمية األهداف لتحقيق وسيلة الدافعية كانت وا 
 يتمتعون الذين السابقة، فالمتعلمون الطالب والخبرات الذكاء مثل ذلك في مثلها لتحقيقها نسعى التي من األهداف وغيرها والمهارات
 وسخرية مثار شغب يصبحون قد عالية دافعية لديهم ليس الذين المتعلمين أن حين في بفاعلية أكبر الدراسي تحصيلهم يتم عالية بدافعية
الفصل، ومن هذا المنطلق فهذا قد ينطبق أيضًا على تكوين االتجاه نحو مهنة التدريس، ومن أجل ذلك جاءت الدراسة الحالية  داخل

 عالقة الدافعية في تكوين االتجاه نحو مهنة التدريس.لمعرفة 
 مشكلة الدراسة:

 أن الدراسات إلى والدراسة وذلك لعالقته باإلنجاز، حيث تشير بعض االهتمام تستحق ظاهرة الدافع أن يتضح سبق ومما
لى تفضيل بالنفس للثقة أميل بأنهم يتميزون لإلنجاز القوى الدافع أصحاب  أعمالهم، وهم بنتائج المعرفة ية، وتفضيلالفرد المسؤولية وا 
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 على قراراتهم تعتمد التي المواقف في المعتدلة بالمخاطر والكلية، ويتميزون البيئة في نشطون عالية، وهم مدرسية على درجات يحصلون
 وعائدا النجاح من معقولة فرًصالهم  تهيئ التي الوظائف ذوي الدافع المرتفع، يفضلون األفراد أن الخطر، كما على تعتمد والتي الخاصة

 م(.1999العائد الصغير )مشعان،  ذات السهلة الوظائف إلى ذوى الدافعية األقل األفراد يميل مادي مناسبًا أيضًا، بينما
وبما أن مهنة التدريس من المهن الرئيسة والمهمة في بناء وتطور المجتمعات، لذا قد تعددت المطالب بتطويرها، في بلدان 

 م لتكونالعالم كافة، والسيما في البلدان التي هـي فـي طريق النمو، ومما يؤكد ذلك ما جاء في تقرير اللجنة الدولية لتطوير التربيـة " تعلّـ
" be to Learning " ن للمعلمين م ولعل هذا يحتم أن يعاد النظر أواًل وبصورة جذرية في المعايير األساسية لمهنـة التعلـيم، إذ ال بد

 .م(2005أن يكونوا مـدفوعين برغبـة ذاتيـة الكتساب معارف جديدة، وأن يكونـوا علـى اتـصال دائـم بـالتعليم ومـصادره )عبد الرزاق، 
 إعداد إلى مجتمعنا لحاجة ومما سبق رأى الباحثان دراسة الدافعية وعالقتها في تكوين االتجاه نحو مهنة التدريس، وذلك نظرا

 الكيف على حساب بالكم اكبر بدرجة السابق في االهتمام كان التدريس، فقد مهنة نحو االتجاهات العالية ذوي من ينالمدرس من كبيرة
نحو  المنخفضة الدافعية ذوي من المدرسين من أخرى إعداد إضافة في يساعد بدوره قد وهذا المدرسين من الالزمة اإلعداد توفير في

 التعليم. مراحل جميع في المستوى المطلوب دون هم الذين المدرسين من الموجودة الكبيرة اإلعداد إلى التدريس مهنة
 لذا تمثل تساؤل الدراسة الرئيس فيما يلي: 

 "ما عالقة الدافعية في تكوين االتجاه نحو مهنة التدريس"؟
 وينبثق من التساؤل الرئيسي للدراسة التساؤالت الفرعية التالية:: تساؤالت الدراسة

 الدافعية لدى عينة الدراسة؟.ما مستوى  -1
 ما طبيعة االتجاه نحو مهنة التدريس لدى أفراد عينة الدراسة؟ -2
 ما العالقة بين مستوى الدافعية وتكوين االتجاه نحو مهنة التدريس لدى افراد عينة الدراسة؟. -3
لتـدريس تعـزى إلـى الجـنس والتخصـ  هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين العالقـة المكونـة بـين الدافعيـة واالتجـاه نحـو مهنـة ا -4

 والمستوى الدراسي لدى عينة الدراسة.
 أهداف الدراسة

 تسعى الدراسة إلى التعرف على عالقة الدافعية في تكوين االتجاه نحو مهنة التدريس، وذلك من خالل:
 التعرف على مستوى الدافعية لدى افراد عينة الدراسة. .1
 التدريس لدى أفراد عينة الدراسة.التعرف على طبيعة االتجاه نحو مهنة  .2
 تحديد العالقة بين مستوى الدافعية وتكوين االتجاه نحو مهنة التدريس لدى افراد عينة الدراسة؟. .3
معرفة الفروق بين العالقة المكونة بين الدافعية واالتجاه نحو مهنة التدريس تعـزى إلـى الجـنس والتخصـ  والمسـتوى الدراسـي لـدى  .4

 عينة الدراسة.
 ة الدراسةأهمي
تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن أهميــة الدافعيــة نحــو العمــل وأثرهــا فــي تحقيــق أهــداف المنظمــة، والتــي تعــد المحــرك االهميةةة العلميةةة:  -1

 األساسي للعنصر البشري, والذي يعول عليه في تحقيق اإلستراتيجيات المخطط لها.
المجتمـع،  وبنـاء تطـوير مهمـة عاتقهـا علـى تأخـذ التـي أجيـال المسـتقبلإعـداد  في كبيرة أهمية لها التي المهن من التدريس مهنة تعد -2

 فـان أهـداف ومهمـات مـن التـدريس لمهنـة تكـن تحقيقهـا، ومهمـا تحـاول والتـي الناميـة الـدول أهـداف تعتبـر أهـم التـي التنميـة ودعـم
 .األهداف تلك بين من األساسي تظل الهدف الدافعية نحو مهنة التدريس

يمكن ألصحاب القرار االستفادة من النتائج والتوصيات التي تخرج بها هذه الدراسة, فتعزز ما هو ايجابي وتتالفى االهمية العملية:  -3
 ما هو سلبي, فيما يتعلق بمهنة التدريس. 
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 حدود الدراسة 
 تتناول هذه الدراسة الدافعية وعالقتها في تكوين االتجاه نحو مهنة التدريس.الحدود الموضوعية:  -1
تـــم إجـــراء هـــذه الدراســـة علـــى طـــالب وطالبـــات جامعـــة شـــقراء وتحديـــدًا كليـــة التربيـــة بعفيـــف فـــي المملكـــة العربيـــة الحةةةدود البشةةةرية:  -2

 السعودية
 تم إجراء هذه الدراسة في كلية التربية بعفيف جامعة شقراء الحدود المكانية:  -3
 م(.2017هـ )1438أجريت هذه الدراسة خالل العام الدراسي الحدود الزمنية:  -4

 مفاهيم ومصطلحات الدراسة 
 مفهوم الدافعية:
 هدف معين. إشباع أو تحقيق سبيل في السعي أو الجهد لبذل الفرد يعنيان استعداد(Motive)أو الدافعية   Motivationالدافع 

نشطة  عملية الدافعية، باعتبارها يعنى ذلك فأن أو الصريح الفعلي التحقيق حيز إلى الميل أو االستعداد هذا دخول حالة في أما
 م(.2003)العنزي، 

يعرف االتجاه بإنه "نزعة اإلنسان لالستجابة إلى حادث معـين أو فكــرة معينــة بطريقــة محـدة سـلفًا، واالتجاهـات قـد تكـون  مفهوم االتجاه:
 (18،  1977)عاقل: ."إيجابية أو سلبية

 التعريف اإلجرائي لالتجاه نحو مهنة التدريس
 فه الباحثان بأنه: "الدرجة التي تسجلها االستجابات عن بنود المقياس المطبق من قبل عينة الدراسة".يعر 

 
 الفصل الثاني

 الخلفية النظرية للدراسة
 اإلطار النظري -أوالا 
 الدراسات السابقة  -ثانياا 

من علماء النفس وعلماء التربية وعلماء يعد مفهوم االتجاه وتعريفه إحدى اإلشكاليات التي تتباين حولها وجهات نظر كثيـر 
ز االجتماع. ال بل حتى بـين علمـاء المجـال التخصصي الواحد، ويمكن لنا أن نتفهم هذا التباين في دالالت المفهوم، بـالنظر إلـى التماي

السلوك اللفظي والفعلي في المنظومات القيمية لدى األفراد والجماعات، حيث تكشف القيم عن نفـسها في المواقف واالتجاهات و 
.)وهذا ما يبرر تعدد التعريفات التي سيحاول الباحثان 43،  1982والعواطف التي يكونها األفراد نحو موضوعات معيينة. )محمد:

 .الوقوف على عدد منها
تابه "المبادئ أول من اسـتخدم مفهـوم االتجاهات، حيث قال في ك " Spenccer. H هربرت سبنسر "االتجاه: تفيد المراجع بأن

كبير علـى االتجـاه  وصولنا إلى أحكام صحيحة في المسائل الجدلية يعتمد إلى حد إن " 1962عام   "Principles First Theاألولى،
 بأنه "حالة استعداد أو تهيؤ" Allport. G ألبورت "الذهني الذي نحمله في أثناء إصغائنا إلى هذا الجدل أو االشتراك فيه". وقـد عرفـه

عقلي تنظم عن طريق الخبرة، وتؤثِّر تأثيرًا موجهًا أو ديناميًا في استجابات الفرد لجميع الموضوعات والمواقف المرتبطـة بها." 
 (305،  1981)العبيدي:

 االتجاه نحو مهنة التدريس:
اتهم نحو المواد الدراسية والنشاطات تلعب االتجاهات نحو التدريس دورًا هامًا بالنسبة للمعلِّمين ألن مـشاعر المتعلِّمـين واتجاه

التعلُّم  المدرسية، وكذلك اتجاهاتهم نحو زمالئهم ومعلِّميهم، ونحو ذاتهم تؤثِّر في قدرتهم على تحقيق األهداف التعليمية المنشودة، وألن
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اكتساب المعرفة فقط، والمعّلم أيضًا  الذي يؤدي لتكوين اتجاهات نفسية مناسبة لدى المتعلِّمين يكون أكثر جدوى من التعلُّم القائم على
 .(184-53،  2000يحمل معه اتجاهاته وميوله وخبراته مع طالبه، ولهذه االتجاهات الدور الكبير في العملية التعليميـة. )البـاكر، 

( 2007زومي )وتشير بعض الدراسات إلى أهمية دراسة اتجاهات المعّلمين الذين يعدون لمهنة التدريس حيـث أكدت دراسة المخ
 (459،  2007أن االتجاهات المرغوبة تـساعد فـي أداء العمليـة التعليمية، وتعكس رضا المعلّـم عـن مهنتـه )المخزومـي، 

ذا استعرضنا مفهوم مهنة التعليم في التاريخ العربـي اإلسـالمي، سـنجد أن العمليـة التعليمية، والسيما في صدر اإلسالم، لم تكن  وا 
نما كانت خدمة دينية تؤدى تطوعا، وكان يحمل لواءها، في "صناعة"،  بمعنى أنها لم تكن في بـادىء أمرها مهنة لكسب العيش، وا 

الغالب، كبار القوم الذين تهيأت لهم ظروف اقتصادية تغنيهم عـن التكـسب مـن عملية التعليم، ويؤيد هذا القول، ما ذكره ابن خلدون من 
 (.18،  1993م والــدولتين لــم يكن كذلك، ولم يكن العلم بالجملة صناعة )بلقيس:أن " التعليم في صدر اإلسال

البتغاء الرزق، فأصبح وفق ما يراه ابن خلدون "من جملة الصنائع والحرف"،  "وقد تطور التعليم عند العرب فتحول إلى "صـناعة
بالقراءة والكتابة، ثم تطور بعـد ذلك فأصبح صناعة اختصت بها طبقة من  وكان من نتيجة ذلك أن احترفه، في أول األمر، كّل من ألم

زاء الناس؛ أي أن التعليم أصبح فنًا، ال يزاولـه إال من كان أهال له، واعيا ألهدافه، قادرا على تحمل مسؤولياته الكثيرة إزاء طالبـه أو  ال، وا 
 ( 9-8،  1979ة التدريس )عامر:المجتمع كله ثانيا، وهكذا تبلـور المفهـوم المعاصـر لمهنـ

ومع أن مهنة التدريس ال تشتمل على كافة معايير المهنة إال أن ذلك ليس بالشرط الضروري، حيث يرى كثير من الباحثين أنه 
 ليس من الضروري أن تتوافر كّل معايير المهنة في العمل ليكون مهنة، بل يكفي توافر معيارين أو ثالثـة..

المعلومات، والمهارات، واالتجاهات، حيث يسهم االتجاه االيجابي نحـو  :كفاءة المهنية ثالثة مكونات هيحيث يشمل مفهوم ال
لمهنته تنعكس بدورها على أداء  مهنـة التدريس في االرتقاء بمستوى عملية التدريس ذاتها من خالل ما توفِّره للمعلِّـم مـن دافعيٍة وحب

ى األنشطة والمهام التي يقدمها لطالبه، ويسعى إلكسابهم تلك األنشطة والمهـام، وهـذا بدوره ينعكس المعّلم وفعاليته داخل الـصف، وعلـ
الرأي على أداء الطالب، ويزيد من فعاليتهم في الدرس، عندها يكون المنـاخ السائد هو مناخ اإلبداع والتعلُّم الذاتي والحرية وتقبل الرأي و 

لتعليمية، ويساعد في تحقيق األهداف المنشودة، ويؤدي إلى تخريج جيٍل مبدٍع قادٍر على مواجهة اآلخر، كـّل هـذا يرقى بالعملية ا
ابية التحديات المقبلة، لديه اتجاهات إيجابية نحو نفسه واآلخرين، نحو المدرسة والمعّلم، نحو المجتمع ككّل. إذًا فاتجاهات المعّلم االيج

ى اندفاع الطالب للمادة، والتي يدرسونها، أو عدم االهتمـام بها والوصول بهم إلى كره المادة منها والسلبية لها تأثيراتها الواضحة عل
 وابتعادهم عنها

 ولالتجاهات نحو مهنة التدريس أهمية منها:
  .ها ومتعتها لهتساعد الطالب/المعّلم على التقدم في المجاالت المعرفية، وتجعله أكثر إقبااًل علـى المادة التي يدرسها، فيشعر بسهولت -
  تؤثِّر في اختياره لتخصصه المستقبلي.- 
 .تحثُّ االتجاهات اإليجابية المعّلم على المثابرة، وحب االستطالع، والدافعية نحو تطوير األداء بشكلٍّ متواصلٍ - 
  واالتجاهات ذات قيمة في التنبؤ بتحصيل المتعلِّم.- 
يه استجابته لألشخا  والموضوعات، وتجعله يفكِّر بطريقٍة محددٍة تجاه الموضوعات تمكِّن المتعلِّم من اتخاذ القرارات، وتوج- 

 (32،  2004الدراسية.)سلمان، 
 تحدد أسلوب التعامل بين المعّلم والمتعلِّمين-
العامل الهام في تحقيق )ولعل 67،  2004تحقيق التفاعل الكامل بين المعّلم والمادة الدراسية والمتعلِّمين داخل بيئة التعلُّم)إبراهيم، -

( أنه إذا كنَّا نسعى في األبناء إلى 1992أهداف المنهج هو اتجاه المدرس وميله نحو مهنة التدريس، وبهذا الصدد يرى اللقاني )
العمل  نحو بنائهم من الداخل، فإننا أيضًا بحاجٍة إلى بناء المعّلم من الداخل، بحيث يكون ذلك البناء الداخلي تكوين اتجاه إيجابي

 .)25،  1992المدرسي. )اللقاني، 
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 النظرية المفسرة للدراسة الحالية:
 (:McClellandنظرية اإلنجاز لمكيالند )

أوضـــح )ماكليالنـــد( مـــن خـــالل نظريتـــه أن هنـــاك ثـــالث حاجـــات رئيســـة غيـــر متسلســـلة يســـعى األفـــراد إلـــى إشـــباعها وتكـــون هـــذه 
 الحاجات دافعة ومحركة للسلوك اإلنساني وهي:

 السلطة، المركز الوظيفي، فرصة الكسب. الحاجة إلى القوة: -
 اإلنجاز في العمل والشعور بأن الفرد منتج ومتقن للعمل. الحاجة إلى اإلنجاز: -
 عالقات الصداقة, والمودة, والتقدير. الحاجة إلى االندماج واالنتماء واأللفة: -

ن فــي المنظمــة الفرصــة لكســب المركــز والســلطة وبــذلك يقبلــون علــى ويــرى )ماكليالنــد( أن األفــراد الــذين لــديهم حاجــة للقــوة يجــدو 
 المهام التي توفر لهم هذه الفرصة ومن ثم إشباع هذه الحاجة لديهم وينعكس إشباع حاجاتهم على رضاهم عن العمل. 

غبـة فـي التفـوق وتحقيـق وأما األفراد الذين لديهم حاجة لإلنجاز فإنهم يرون في المنظمة والعمل فرصة إلشباع حاجـة التحـدي والر 
 اإلنجاز واإلنتاج عالي الجودة وهم يستمدون رضاهم من خالل اإلشباع لهذه الحاجة. 

 وأما األفراد الذين لديهم االندماج واالنتماء واأللفة فإنهم يجدون في المنظمة والعمل إشباعًا لعالقات الصداقة واأللفة ويميلون إلى
مالء فــي العمــل. ويغلــب علــى نظريــة )ماكليالنــد( االهتمــام بحاجــة اإلنجــاز حتــى أنهــا ســميت بنظريــة المهــام التــي تتطلــب التفاعــل مــع الــز 

اإلنجاز وذلك على أساس أن حاجـة اإلنجـاز تمثـل المحـرك الرئيسـي لسـلوك األفـراد وأن دافـع اإلنجـاز هـو الـدافع المشـترك فـي كـل أنـواع 
 (56هـ،  1415ى إتمام العمل بصورة جيدة )العيسى، السلوك وأنه السبب الكامن وراء وجود أفراد يميلون إل

م( أن نظريــة اإلنجــاز تؤكــد علــى أن األفــراد الــذين لــديهم حاجــة شــديدة لإلنجــاز يتميــزون بصــفات تجعلهــم 1997ويــرى الســالم )
مكانــاتهم، كمــا أنهــم يميلــون إلــى أخــذ  يتحملــون المســؤولية فــي أعمــالهم ويرغبــون باألعمــال التــي يجــدون فيهــا تحــدي لقــدراتهم ومــواهبهم وا 

 الحرية كاملة في كيفية تنفيذ األعمال التي توكل إليهم. 
ويرى أيضًا أن نظرية اإلنجاز تلتقي مع النظريـات السـابقة فـي تأكيـدها علـى أن إشـباع الحاجـات لـدى األفـراد هـو الـدافع المحـرك 

يقـوم بــه يحقـق لــه إشـباعًا معينــًا إال إنهـا تختلــف عنهـا فــي للسـلوك ومـن ثــم تحقيـق الرضــا عـن العمــل عنـدما يشــعر الفـرد أن العمــل الـذي 
 تحديد نوعية الحاجات التي يحتاج إلى إشباعها األفراد حتى يتحقق الرضا.

 (56م،  1996ولهذه النظرية عدة مزايا منها ما يلي: )مطالقة، 
 توفر للمديرين فرصة حث مرؤوسيهم على االرتقاء بمستويات طموحاتهم.  -
 خي  جوانب القوة والضعف في مستويات الطموح، ليتسنى وضع برامج تدريب وتنمية للمرؤوسين. تساعد على تش -
 تساعد على تحسين مستويات األداء التي تكفل بالتالي تحسين أوضاع المؤسسة االقتصادية وتحقيق أهدافها.  -

 نظرة اإلسالم إلى الدافعية: 
 (171م،  1985)عبد الوهاب،  ينظر النموذج اإلسالمي للدافعية من عدة أبعاد هي:

 اإليمان باهلل عز وجل الذي يدخل في التركيب النفسي.  -
 العوامل الوظيفية التي تتكون من العمل نفسه والبيئة المحيطة به.  -
 الرضا واإلنتاجية.  -
 الحوافز المادية والمعنوية.  -

مــن التركيــب النفســي للفــرد فــإذا مــا اكتســب الفــرد حيــث تختلــف النظــرة اإلســالمية عــن بقيــة النظريــات فــي أن اإليمــان يعــد جــزءًا 
 خصائ  النضوج التي يغرسها اإليمان في تركيبه النفسي تتكون لديه قوة دافعة للعمل فينظر إلى العمل على أنه أمانة يكلفه اهلل بأدائها
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اراته ومعارفه إلتمام هـذا العمـل. وعلـى هـذا فيتحمل المسؤولية راضيًا ويطلب من اهلل أن يعينه على أدائها ثم يبذل ما بوسعه وقدراته ومه
 فاإليمان يدفع الفرد للعمل الذي يؤدي إلى اإلنتاجية والرضا ومن هنا فإن اإليمان باهلل هو األساس المتين للدافعية في اإلسالم. 

و الـذي يشـعر بحالـة م( أن "المؤمن وحده هو الذي يغمره اإلحساس بالرضا بعـد كـل قـدر مـن أقـدار اهلل وهـ2001ويرى الرويلي )
نفســـية تجعلـــه مســـتريح الضـــمير ومبـــتهج غيـــر متبـــرم وال متضـــجر وال ســـاخط علـــى نفســـه وعلـــى الحيـــاة ومصـــدر ذلـــك هـــو اإليمـــان بـــاهلل" 

 (38 .) 
ه واإلسالم جعل الفرد المسلم رقيبًا على نفسه في أدائه لعمله الذي يقوم به لذا يفترض في الفرد العامل المؤمن حقًا أن يؤدي عمل

بأقصـى درجـة مـن اإلتقـان ويجعـل مــن رقابـة اهلل عليـه دافعـًا قويـًا لــه علـى اإلخـال  فـي العمـل والتفـاني فيــه والرضـا بمـا يحصـل لـه فــي 
عمله، واإلسالم نظم معامالت الناس ولم يغفل من أهمل في عمله وذلك من خالل تنظيم الشريعة بما جاء في الكتاب والسنة من تحديـد 

ية وفق ضـوابط معينـة تهـدف إلـى حـث الفـرد علـى األداء الجيـد وعـدم التقصـير واإلهمـال فـي أداء الواجـب. فعـن عائشـة اإلجراءات العقاب
 قال )إن اهلل يحب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه( رواه البيهقي.  رضي اهلل عنها أن رسول اهلل 

الوضـعية مـن حيـث كونهـا مسـتمدة مـن كـالم وأوامـر رب  م( إلى "أن النظرة اإلسالمية تتفوق علـى النظريـات1990وأشار النمر )
البشــر ولــيس مرتبطــة بأحكــام وشـــرائع أرضــية مــن صــنع اإلنســان وهـــي نظــرة عامــة وشــاملة ألحــوال البشـــر فــي جميــع حــالهم وأحـــوالهم" 

 (200.) 
 الدراسات السابقة:

 هناك بعض الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة منها: 
حيث هدفت إلى استطالع اتجاهات المشرفين التربويين التابعين لإلدارة العامة لتعليم البنات بالمنطقة ( 2001دراسة األكلبي ) -1

الشرقية في المملكة العربية السعودية، وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج منها أن اتجاهات المشرفين التربويين نحو مهنة 
ج الدراسة عدم تأثر اتجاهات المشرفين التربويين نحو مهنة التدريس بأي من التدريس كانت إيجابية بشكل عام، كما أظهرت نتائ

المتغيرات التي شملتها الدراسة. وفي ضوء هذه النتائج توصل الباحث إلى استنتاجات متعددة من أهمها: عجز التأهيل العلمي 
هداف المرجوة منه، والمتمّثلة في استمرارية نمو األ والمهني الذي يقدم للمشرفين التربويين في أثناء الخدمة عن تحقيق أحد أهم

 اتجاهات المشرف التربوي نحو مهنة التدريس.
( وقد هدفت إلى تقصي اتجاهات الطلبة المعلمين في كليات التربية نحو مهنتهم المستقبلية، وتقويم أداء 2006دراسة المجيدّل )  -2

لطلبة المعلمين نحو مهنة التعليم، ووضع المقترحات والتوجيهات في ضوء كليات التربية في مجال بناء االتجاهات اإليجابية لدى ا
نتائج البحث التي تسهم في االرتقاء بمختلف جوانب اإلعداد لمنتسبي هذه المهنة.وقد شكل طلبة كلية التربية بصاللة وطالباتها 

 :وتوصل الباحث إلى عدد من النتائج منها ( طالبا وطالبة،330المجتمع األصلي للبحث، حيث اشتملت العينة العشوائية على )
عدم وجود فروق دالة إحصائيا بالنسبة لالتجاهات بين الذكور واإلناث نحو مهنة التعليم. ال توجد فروق بين اتجاهات الطلبة 

في بناء االتجاهات والطالبات نحو المهنة تبعا لسنوات الدراسة، مما يعني عدم ممارسة الكلِّية في فترة اإلعداد والتأهيل أي دور 
اإليجابية نحو المهنة. هناك فروق في االتجاهات نحو المهنة تبعا للتخص  لصالح التخصصات األدبية. لم تلحظ فروق في 

  .االتجاهات نحو المهنة تبعا لمتغيري معدل الدرجات في الثانوية، وكذلك المعدل التراكمي في الكلِّية
التعرف إلى اتجاهات طلبة كليات التربية في الجامعات اليمنية: )صنعاء، تعز، عدن( نحو ( وهدفت إلى 2008دراسة الزيدي ) -3

مهنة التدريس وعالقتها بالتحصيل لمفاهيم طرائق التدريس والتطبيق العملي. وكانت أبرز النتائج التي توصل إليها البحث الحالي 
 :الخاصة باالتجاه نحو مهنة التدريس كاآلتي

( بين متوسط استجابات أفراد عينة البحث نحو المقياس ككل، تعزى إلى 0,05ذات داللة إحصائية عند مستوى )ال توجد فروق  - 
 – .متغير الجنس
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بين متوسطي استجابات طالب وطالبات كلية التربية )صنعاء( نحو المقياس  0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -
 – .ة الطالبككل )مهنة التدريس(، لصالح مجموع

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي استجابات طالب وطالبات كلية التربية )تعز( نحو المقياس ككل )مهنة التدريس(،  -
 تعزى إلى متغير الجنس

العمل  ( هدفت الدراسة إلى التعرف إلى اتجاهات طالب كلية التربية الرياضية في جامعة األقصى نحو2009دراسة أبو سالم) -4
من  55اختيار العينة القصدية، حيث بلغت  طالبًا وطالبة من كال الجنسين، وتم 95بمهنة التدريس والتدريب، وكانت عينة الدراسة 

النتائج أن هناك  استخدام استبيان من إعداد الباحث، وكانت أهم وتم %1,42من اإلناث بنسبة  40و %9,57الذكور بنسبة 
لدى عينة الدراسة نحو مهنة التدريس وكانت الفروق لصالح اإلناث، وكان اتجاه ايجابي لدى عينة الدراسة نحو اتجاهًا ايجابيًا عامًا 

 العمل بمهنة التدريب، ولم توجد فروق بين كال الجنسين
ات أفراد ( هدف هذا البحث إلى التعرف عما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درج2009دراسة الفقيه ) -5 

العينة على مقياس اتجاهات ودرجات التحصيل الدراسي وفق متغير التخص  الدراسي وكذلك التعرف على اتجاهات طلبة كليات 
التربية نحو مهنة التعليم، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، منها أن اتجاهات طالبات المعلمين بمصراتة بشكل عام إيجابية، 

بين طالبات السنة األولى والسنة الرابعة في متغير  00,0وظهرت فروق دالة إحصائيًا عند مستوى  حسابيوبدرجة جيدة بمتوسط 
التحصيل لصالح طالبات السنة الرابعة، في حين لم يتبين وجود فروق دالة إحصائيا بين طالبات السنة األولى والرابعة في بقية 

  .مجالت الدراسة
اسة إلى اإلجابة عن التساؤل العام للدراسة، وهو: ما هي اتجاهات المعلمين نحو التعليم ( هدفت الدر 2009دراسة أبو راس ) -5

الثانوي التخصصي وعالقتها بالرضا الوظيفي؟ وقد أظهرت الدراسة العديد من النتائج، أهمها: أن نسبة اإلناث في العمل بمجال 
للمشاركين في العمل بمجال التعليم الثانوي التخصصي مدة التعليم الثانوي التخصصي أعلى من نسبة الذكور. وأن أعلى نسبة 

خبرتهم أقل من عشر سنوات. وأن أغلب المشاركين في العمل بمجال التعليم الثانوي التخصصي متحصلون على مؤهل علمي 
مناهج الدراسية )بكالوريوس وليسانس(. وأن المواد الدراسية بالثانويات التخصصية شائقة وضمن مجال تخص  المعلمين. وأن ال

بالثانويات تراعي الفروق الفردية ومستوى نمو المتعلمين. وأن المناهج الدراسية للثانويات التخصصية تراعي حاجات المجتمع 
ومناسبة للمتعلمين، وأن أهداف المناهج الدراسية بالثانويات التخصصية تراعي المهارات االجتماعية، وتركز على فتح مجال 

 وأن اتجاهات معلمي الثانويات التخصصية نحو المناهج الدراسية إيجابية.التخص  المبكر. 
جراءاته:   منهج البحث وا 

 منهج البحث: 
من أجل تحقيق أهداف البحث استخدم الباحثان المنهج الوصفي االرتباطي الذي يقوم على دراسة العالقة بين المتغيرات 

المعتقدات واالتجاهات بصورة تساعد على تحقيق أهداف البحث واالستفادة من ووصف الوضع الراهن وتفسيره والتعرف على اآلراء و 
م( بأنه "طريقة تصف بتعبيرات كمية درجة اتصال المتغيرات، الذي يعبر عن مقدار 2002نتائجه. والذي يقول عنه )عبدالحفيظ، 

 العالقة بمعامل االرتباط".
 مجتمع وعينة الدراسة:

حيث  –وطالبات المستوى األول والرابع في كلية التربية المنتظمين بجامعة شقراء فرع عفيف ويتكون مجتمع البحث من طالب 
( طالب وطالبة في المستوى األول 916م والبالغ عددهم )2017هـ( 1438خالل الفصل الدراسي الثاني لعام ) -يعمل الباحثان 

ياء والكيمياء. وتم اختيار العينة بطريقة عشوائية بسيطة بلغ حجمها والثامن في تخصصات الرياضيات والفيزياء واللغة االنجليزية واألح
 طالب وطالبة والجدول التالي يوضح توزيعهم حسب التخص  والنوع. 377
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 ( توزيع عينة الدراسة حسب التخصص والنوع.1جدول رقم )

 
 كلية التربية بعفيف

 المجموع
 أنثى ذكر التخص 

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد 
 %22 83 %17,7 26 %24,8 57 الرياضيات
 %16,9 64 %17 25 %17 39 الفيزياء

 %32,6 123 %28,6 42 %35,2 81 اللغة االنجليزية
 %15,1 57 %20,4 30 %11,7 27 األحياء
 %13,4 50 %16,3 24 %11,3 26 الكيمياء
 %100 377 %100 147 %100 230 المجموع

 
 أدوات البحث:

بناء على طبيعة المشكلة والهدف األساسي للبحث، وبعد االطالع على العديد من المقاييس التي استخدمتها الدراسات السابقة 
لقياس اتجاهات المعلمين نحو مهنة التدريس ودافعية الطالب نحو التعلم، تم بناء أداتين للبحث من إعداد الباحثين وفيما يلي عرض 

 .لكل أداة من أدوات البحث
  Learning Motivation Scale (LMS)أوال: وصف مقياس الدافعية نحو التعلم 

عبارة موزونة بين العبارات السالبة والموجبة موزعة على أربعة أبعاد تتناول جوانب عملية التعلم التي  40يتألف المقياس من 
المقياس بحيث يجيب المفحو  عن كل عبارة من يمارسها الطالب منذ دخوله الكلية وحتى تخرجه، صممت شكل االستجابات على 

ثالث درجات )غير موافق(  )محايد( أربع درجات )موافق( خمس درجات عبارات المقياس بأحد الخيارات الخمسة التالية: )موافق بشدة(
 بة.درجتان )غير موافق بشدة( درجة واحدة في حالة العبارات االيجابية ويعكس التقييم في حالة العبارة السال

طالبًا وطالبة،  30وللتحقق من مدى صالحية المقياس في عينة الدراسة تّم تطبيق المقياس على عينة استطالعية بلغ حجمها 
( 0,531) ( إلى0,201ومن ثّم تّم حساب معامالت ارتباطات البنود مع الدرجة الكلية للمقياس، وقد تراوحت معامالت االرتباط من )

 مما يشير إلى تمّتع القائمة بمعامل اتساق عاٍل. 0,05داللة أقل من وجميعها دالة عند مستوى 
(، كما تم 0,74كما تم حساب الثبات باستخدام معامل الفا لكرونباخ وقد ظهر أن مقياس الدافعية نحو التعلم يتمتع بدرجة ثبات)

بارات السالبة، وعن طريق حساب معامل االرتباط حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية بين نصفي االمقياس العبارات االيجابية والع
( وهي دالة إحصائيًا عند 0,719وبعد التعديل بإستخدام معادلة سبيرمان براون بلغت قيمته ) (0,562) لبيرسون بينهما إذ بلغت قيمته

لقياس وتصنيف دافعية وعلية فأن المقياس يتمتع بمعامل صدق وثبات يؤيد من استخدامه في مجتمع البحث  0,05مستوى أقل من 
 الطالب نحو التعلم.

 ثانياا: وصف مقياس االتجاه نحو مهنة التدريس
عبارة موزونة بين العبارات السالبة والموجبة موزعة على أربعة أبعاد تتناول أغلب الجوانب المهمة للمعلم  40يتألف المقياس من 

على المقياس بحيث يجيب المفحو  عن كل عبارة من عبارات الشخصية، واالجتماعية، واالقتصادية، صممت شكل االستجابات 
درجة واحدة في حالة العبارات االيجابية  )ال أوافق( درجتان )محايد( ثالث درجات المقياس بأحد الخيارات الثالثة التالية: )موافق(

 ويعكس التقييم في حالة العبارة السالبة. ومحاور المقياس هي كالتالي:
( عبـارات ويقصـد بهـا نظـرة الطالـب فـي كليـة التربيـة نحـو مهنـة التـدريس 10) الشخصية نحو مهنـة التـدريس: وعـدد عباراتهـاالنظرة  - 1

 كمهنة، وهل هو يشعر بالفرح كونها وظيفته عند تخرجه من الكلية، أم أنها فرضت عليه وتعتبر مصدرا لعدم ارتياحه وتذمره منها.
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عبارات وتتكون هذه النظرة من خالل خبراته مع معلميه طوال سنوات الدراسة  (10) عدد عباراتهاو  النظرة نحو السمات الشخصية: - 2
 في التعليم العام والعالي والتي أكسبته نظرة نحو التدريس، وما يتميز به من صفات مثل الشعور بالنق  أو سرعة االستثارة.

الفرد الذي يرى من نفسه وقدراته الكفاية لتحمل مهام ومسؤوليات الوظيفة ( عبارة، ف01) التقييم الشخصي لقدراته: وعدد عباراتها - 3
 ينعكس ايجابيا على اتجاهاته نحوها.

عبارات، فنظرة المجتمع للمهنة أحد المقومات التي تساعد على االتجاه نحو مهنة دون  (10) نظرة المجتمع للمهنة: وعدد عباراتها - 4
 أخرى.

طالبًا وطالبة،  30ياس في عينة الدراسة تّم تطبيق المقياس على عينة استطالعية بلغ حجمها وللتحقق من مدى صالحية المق
ومن ثّم تّم حساب معامالت ارتباطات البنود مع الدرجة الكلية للمقياس، وقد امتدت في محور النظرة الشخصية نحو مهنة التدريس من 

( وفي محور التقييم الشخصي لقدراته 0,681( إلى )0,204صية من )وفي محور النظرة نحو السمات الشخ (0,751( إلى )0,190)
مما يشير إلى تمّتع القائمة بمعامل اتساق  (0,807) ( إلى0,267( وفي محور نظرة المجتمع للمهنة من )0,810) ( إلى0,221من )
 عاٍل.

مهنة التدريس يتمتع بدرجة ثبات للمحاور  كما تم حساب الثبات باستخدام معامل الفا لكرونباخ وقد ظهر أن مقياس االتجاه نحو
( 0,71، 0,75، 0,77، 0,72) األربعة النظرة الشخصية والسمات الشخصية والتقييم الشخصي للقدرات ونظرة المجتمع على التوالي

مجتمع الدراسة  ( وعلية فأن المقياس يتمتع بمعامل صدق وثبات يؤيد من استخدامه في0,91وللمقياس ككل بلغت قيمة معامل الثبات )
 لقياس وتصنيف االتجاه نحو مهنة التدريس.

ولتحليل بيانات الدراسة ومن ثم اختبار الفروض أعتمد على معامل االرتباط الخطي لبيرسون، واختبار ت لعينتين مستقلتين، 
 واختبار تحليل التباين االحادي، واختبار للمقارنات البعدية.

 عرض نتائج الدراسة:
 عن أسئلة البحث على النحو اآلتي: أجاب الباحثان

 السؤال األول: ما مستوى الدافعية لدى عينة الدراسة؟
على هذا السؤال تم تحديد ثالث مستويات للدافعية، باستخدام المتوسط الحسابي لقدرة الفرد على مقياس الدافعية نحو  لإلجابة

( فأكثر، كما تعتبر الدافعية متوسطة عندما تكون 3,76بي لقدرة الفرد )التعلم حيث تعتبر الدافعية مرتفعية عندما يكون المتوسط الحسا
( يكون مقدار الدافعية للتعلم لدية 2,33(، بينما تحصل الفرد على متوسط حسابي يقل عن )2,34-3,66قيمة المتوسط الحسابي بين )

 منخفض.
( 1,68جاء بمستوى منخفض، حيث بلغت قيمته )أضهرت النتائج أن المتوسط الكلي للدافعية نحو التعلم لدى عينة البحث 

( وجميعها تقع في القياس المنخفض 2,25 -0,88(، حيث تراوحت متوسطات الدافعية لدى عينة البحث بين )0,22وانحراف معياري )
كانت لدى الذكور % من عينة البحث، ولم يكن هناك فرق بين الذكور واالناث في دافعية التعلم حيث 100للدافعية نحو التعلم بنسبة 

 (.1,63( ولدى اإلناث )1,71)
ويمكن للباحثين تفسير المستوى المنخض للدافعية نحو التعلم لدى عينة البحث إلى أدوار التعلم التي يقوم بها الطالب والطالبات 

يث يتخرج الطالب من في عملية التعلم من جهة حيث أن قدرات الطالب في كثير من المهارات األساسية لعملية التعلم منخفضه ح
التعليم العام بقدرات عامه وخاصه منخفضه تعكسها اختبارات القدرات والتحصيلي العامه التي يجريها مركز القياس الوطني حيث 

% على االختبار وهي نسبة ضعيفه ال تتناسب مع الدور المطلوب من  70-60يتحصل عدد كبير من الطالب على نسبة تتراوح من 
لبات عملة في التعليم الجامعي والذي يعتمد بشكل كبير على مهارة الطالب في البحث واالستنتاج والمناقشة والحوار الطالب والطا

والتلخي  داخل قاعات المحاضرات كما أن هاجس الحصول على وظيفة يسيطر على تفكير الطالب والطالبات مما يسبب لهم قلق 
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رى كثير من أقاربه لم يحصل على وظيفة لسنوات عديدة مما يقلل من دافعيتهم نحو التعلم وخوف يقلل من أهمية التعلم لديهم إذا كان ي
لعدم جدواه من وجهة نظرهم، كما لإلعضاء هيئة التدريس بالكلية دور في انخفاض الدافعية نحو التعلم لدى الطالب والطالب فعدم 

يز لقدرات الطالب والطالبات وتنمية دافعيتهم العامه والخاصه سبب مهم التنوع في طرائق التدريس وعدم االهتمام بأساليب المدح والتعز 
من األسباب التي تضعف وتخفض الدافعية نحو التعلم، كما لعدم توفر اإلمكانيات والوسائل المساعدة لعملية التعلم يسهم في إضعاف 

رة دور كبير في رفع دافعية األبناء نحو التعلم من خالل العملية التدريسية ويقلل من دافعية الطالب والطالبات نحو التعلم، كما لألس
 ( كونه ال يوجد فروق بين الطالب والطالبات في دافعية التعلم.2008المتابعة واألشراف والتحفيز، وهذه تختلف مع دراسة الزيدي )

 ما طبيعة االتجاه نحو مهنة التدريس لدى أفراد عينة الدراسة؟ السؤال الثاني:
هذا السؤال تم تحديد ثالث اتجاهات نحو التدريس، باستخدام المتوسط الحسابي لقدرة الفرد على مقياس االتجاه  لإلجابة على

( فأكثر، كما يعتبر االتجاه متوسطة 2,34نحو مهنة التدريس حيث تعتبر االتجاه إيجابي عندما يكون المتوسط الحسابي لقدرة الفرد )
( يكون مقدار 1,67(، بينما تحصل الفرد على متوسط حسابي يقل عن )2,33-1,67ن )عندما تكون قيمة المتوسط الحسابي بي
 اتجاهه نحو مهنة التدريس لدية سلبي.

أضهرت النتائج أن المتوسط الكلي لإلتجاه نحو مهنة التدريس لدى عينة البحث جاء بمستوى منخفض، حيث بلغت قيمته 
( وجميعها تقع في االتجاه 1,90 -0,99سطات االتجاه لدى عينة البحث بين )(، حيث تراوحت متو 0,21( وانحراف معياري )1,56)

% من عينة البحث وهذه النتيجة مختلفة مع جميع الدراسات السابقة التي أظهرت بشكل عام 100السلبي نحو مهنة التدريس بنسبة 
جاه نحو مهنة التدريس حيث كانت لدى الذكور اتجاه ايجابي نحو مهنة التدريس، ولم يكن هناك فرق بين الذكور واالناث في االت

 (.1,58( ولدى اإلناث )1,55)
ويمكن للباحثين تفسير االتجاه السلبي نحو مهنة التدريس لدى عينة البحث إلى طبيعة توجه طالب وطالبات الكلية حيث 
يبحثون الوظيفة من أجل الوظيفة دون النظر في كونها تتالئم مع توجهاتهم واتجاهتهم، كما أن االتجاه السلبي المتكون ينعكس من 

الذي يهتم بالوظائف العسكرية أكثر من أهتمامهم بالوظائف اآلخرى حيث يعمد كثير من طالب خالل التنشئة في المجتمع المحلي 
الكلية للتقديم بشهادة البكالوريوس للوظائف العسكرية حيث يحصلون بها على رتب أعلى، وقد يعزو الباحثين االتجاه السلبي المتكون 

 مدارس التعليم العام مما سبب في سلبية اتجاههم نحو مهنة التدريس. لوضع المعلمين الذين قاموا بتعليمهم اثناء دراستهم في 
 السؤال الثالث: ما العالقة بين مستوى الدافعية وتكوين االتجاه نحو مهنة التدريس لدى افراد عينة الدراسة؟.
التدريس لدى أفراد عينة  لإلجابة على هذا السؤال تم الكشف عن وجود العالقة بين مستوى الدافعية وتكوين االتجاه نحو مهنة

 البحث، باستخدام معامل االرتباط لبيرسون 
 ( معامل ارتباط بيرسون بين الدافعية نحو التعلم وتكوين االتجاه نحو مهنة التدريس2جدول رقم )

 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط المتغيرات
 الدافعية نحو التعلم

 االتجاه نحو مهنة التدريس
0,226 
 

0,01 

حيث بينت النتائج وجود عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة احصائية بين الدافعية نحو التعلم وتكوين االتجاه نحو مهنة 
( ويفسر الباحثين هذه النتيجة 0,01( وهي دالة احصائيًاعند مستوى الداللة )0,226التدريس، إذا بلغ معامل االرتباط بين المتغيرين )

تحدد االتجاه نحو مهنة التدريس لطالب وطالبات كلية التربية فكلما كانت الدافعية عالية كان االتجاه ايجابي إلى أن الدافعية تكون و 
 (.2009وعالي نحو مهنة التدريس والعكس صحيح، حيث العالقة بينهما عالقة ايجابية طردية، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة أبو سالم )
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داللة احصائية بين العالقة المكونة بين الدافعية واالتجاه نحو مهنةة التةدريس تعةزى إلةى الجةنس السؤال الرابع: هل توجد فروق ذات 
 لدى عينة الدراسة.؟

لإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية وحساب قيمة )ت( لعينتين مستقلتين التجاه نحو مهنة 
 (.3ي الجدول رقم )التدريس وأثر الجنس عليها كما هو موضح ف

 داللة الفروق حسب الجنس في االتجاه نحو مهنة التدريس لدى أفراد عينة البحث/ (3جدول رقم )
 الداللة مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس
 0,249 1,55 230 ذكر

 غير دال احصائياً  0,140 1,478-
 0,136 1,58 147 أنثى

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واالناث في االتجاه نحو التدريس وهذا يتفق مع 
ودراسة المجيدّل  (2001م(. وتتفق نتائج البحث الحالي مع دراسة األكلبي )2000م(، ودراسة سنيدر )1996دراسة باعباد ومرعي )

 (.2009) ا تختلف مع دراسة أبو سالم( بينم2008دراسة الزيدي )و  (2006)
السةؤال الخةةامس: هةةل توجةةد فةةروق ذات داللةةة احصةةائية بةةين العالقةةة المكونةة بةةين الدافعيةةة واالتجةةاه نحةةو مهنةةة التةةدريس تعةةزى إلةةى 

 التخصص العلمي لدى عينة الدراسة.؟
اتجاه الطالب نحو مهنة التدريس كما هو  لإلجابة على هذا السؤال تم إجراء تحليل التباين األحادي ألثر التخص  العلمي في

 (.4موضح في الجدول رقم )
 داللة الفروق حسب التخصص العلمي في االتجاه نحو مهنة التدريس لدى أفراد عينة البحث/ (4جدول رقم )

 الداللة اإلحصائية ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصادر التباين المتغير
 0,547 4 2,188 بين المجموعات 

 0,040 372 14,865 داخل المجموعات  *0,000 13,690
  376 17,053 الكلي 

 (0,05* دال إحصائيًا عند مستوى داللة )
( بين متوسطات استجابات عينة البحث حول 0,05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )4يتبين من جدول )
وربما يعود وجود فروق ذات داللة إحصائية حول االتجاه نحو مهنة التدريس تعزى إلى التخص  العلمي،  االتجاه نحو مهنة التدريس.

ألن الطالب والطالبات في تخصصاتهم العلمية يتعرضون لجرعات متفاوته من قبل معلميهم لتكوين الدافعية نحو التعلم وبالتالي التأثير 
لفروق على االتجاه نحو مهنة التدريس التي ظهرت عليها فروق في االستجابات عينة ايجابي نحو مهنة التدريس. ولمعرفة اتجاه ا

 للمقارنات البعدية ويوضح نتائجه الجدول التالي: LSDالبحث تعود إلى أي تخص  تم استخدام اختبار 
للمقارنات البعدية لمعرفة اتجاه الفروق بين متوسطات استجابات عينة البحث حول االتجاه نحو  LSDنتائج اختبار / (5جدول )

 مهنة التدريس والتي تعزى إلى التخصص
 كيمياء أحياء انجليزي رياضيات فيزياء المتوسط الحسابي العدد التخص  المتغير

االتجاه 
نحو مهنة 
 التدريس

    0,211  1,4479 64 فيزياء
     0,167 1,4916 83 رياضيات
  0,049    1,6101 123 انجليزي
      1,6592 50 أحياء
  0,047    1,6112 57 كيمياء

  * 0,001    مستوى الداللة 
 (0,05* دال إحصائيًا عند مستوى داللة )
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( أن اتجاه الفروق لصالح الطالب في تخص  األحياء، مقابل الطالب في تخص  الفيزياء والرياضيات 5يتبين من الجدول )
 (. 0,05واالنجليزي والكيمياء عند مستوى داللة )

 ويعزو الباحثان ذلك إلى أن تخص  األحياء من طالب التخصصات العلمية الجديدة في الكلية مقارنة ببقيت التخصصات
التي توجد بالكلية حيث تم ةحديثًا أستحداث قسم األحياء بالكلية وهذا القسم إلتحق به طالب توجهاتهم أكثر مياًل لإليجابية من 
التخصصات األخرى، وقد يعزو الباحثين وجود هيئة تعليمية بالقسم تعمل على تعزيز دافعية الطالب والطالبات للتعلم وبالتالي زيادة 

 ي نحو مهنة التدريس.اتجاههم االيجاب
وتتفق نتيجة الدراسة الحالية التي تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية في االتجاه نحو مهنة التدريس بين التخصصات 

(، حيث أكدت على وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة البحث في االتجاه 2006المختلفة مع دراسة المجيدّل )
 مي. نحو مهنة التدريس تعزى للتخص  العل

السؤال السادس: هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين العالقة المكونة بين الدافعية واالتجاه نحو مهنةة التةدريس تعةزى المسةتوى 
 الدراسي لدى عينة الدراسة.؟

مهنة لإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية وحساب قيمة )ت( لعينتين مستقلتين التجاه نحو 
 (.6التدريس وأثر المستوى الدراسي عليها كما هو موضح في الجدول رقم )

 داللة الفروق حسب المستوى الدراسي في االتجاه نحو مهنة التدريس لدى أفراد عينة البحث/ (6جدول رقم )
 الداللة مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى
 غير دال احصائياً  0,523 0,640 0,217 1,57 169 األول
 0,209 1,55 208 الثامن

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المستوى األول والمستوى الثامن في االتجاه نحو التدريس 
والطالبات بكلية التربية كما أن كلية التربية لم تمارس حيث يعزو الباحثين ذلك إال انخفاض الدافعية والتي لم تزداد مع تواجد الطالب 

دور في تكوين اتجاه ايجابي نحو مهنة التدريس مما سبب استمرار االتجاه السلبي نحو مهنة التدريس وهذا يتفق مع دراسة الفقيه 
(2009.) 

 حات التالية:من خالل ما توصلت إلية الدراسة الحالية يقدم الباحثان التوصيات والمقتر  التوصيات:
أهمية الكشف عن مستوى دافعية الطالب للتعلم واتجاههم نحو مهنة التدريس من بداية التحاقهم بالكلية والعمل على رفع مستوى -1

 الدافعية لزيادة اتجاههم االيجابي نحو مهنة التدريس في المستقبل.
بحث والسؤال وتكوين بيئة ايجابية بينهم وبين زمالئهم حث الطالب على العمل االيجابي داخل قاعات المحاضرات بالكلية وال-2

 بالكلية.
تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس في كيفية التعامل مع الطالب وزيادة دافعيتهم نحو التعلم وزيادة ممارساتهم االيجابية في تكوين -3

 اتجاه الطالب نحو مهنة التدريس. 
هيئة التدريس تبين لهم أدوار المعلم في المجتمع ودوره االيجابي في تكوين النشئ تقديم دورات تدريبية مستمرة لطالب وأعضاء -4

 وبناء حضارات األمم.
إجراء دراسات تجريبية تعمل على رفع دافعية الطالب نحو التعلم عند بعض الطالب مما يمكن من تكوين اتجاه ايجابي نحو مهنة -5

 التدريس.
البكالوريوس المقدمة في كليات التربية وزيادة ربطها في تكوين اتجاه ايجابي نحو مهنة التدريس لدى ضرورة إعادة النظر في برامج -6

 طالب وطالبات الكلية.
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عتبارها شرط من شروط القبول في -7 أهمية إعتماد اختبارات الميول واالتجاه للطالب والطالبات الراغبين في االلتحاق بكليات التربية وا 
 الكلية.

حديد الطالب والطالبة المناسب في التخص  المناسب من خالل وضع بعض المقاييس واالختبارات التي يمكن من خاللها ضرورة ت-8
 كشف ميول وقدرات واتجاهات الطالب والطالبات.

 جتمعات.الحر  المستمر والدائم على عمل ندوات ومحاضرات مستمره يطرح من خاللها الدور االيجابي لمهنة التدريسوأهميتها للم-9
 الحر  على دعم تحصيل الطالب والطالبات بالمكافاءات والمميزات التي تساعد بدورها على رفع مستوى الدافعية لديهم.-10

 المصادر والمراجةةةع
 المراجع العربية:

 المرحلة في والعاديين دراسيا المتفوقين من الطالب عينة لدى االنجاز ودافع بالنفس الثقة :(2003) شايش بن سعود العنزي -
 السعودية القرى، المملكة العربية أم التربية، جامعة ماجستير، كلية بمدينة عرعر، رسالة المتوسطة

اتجاهات حديثة في مجال إعداد وتدريب المعّلمين، وثائق ندوة إعداد المعّلم بدول الخليج العربي، الدوحة  (:2005عبد الرازق، طاهر)-
 .مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1984يناير  9- 7
م(. الرضـا الـوظيفي لـدى مـديري ومـديرات مـدارس التعلـيم العـام الحكـومي بمنطقـة 2001الرويلي، نواف بن عبداهلل جدعان المدهرش )-

 د العزيز، جدة.الحدود الشمالية )دراسة ميدانية(. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك عب
 م(. الرضا الوظيفي للعاملين في المكتبات الجامعية. مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض.1997السالم، سالم محمد )-
م(. مســتوى الرضــا المهنــي لــدى معلمــي ومعلمــات المــدارس الخاصــة فــي مــدارس نــور الهــدى 2007الشــوامرة، محمــد خليــل عيســى )-

 ونيا. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس المفتوحة.التطبيقية في بلدة بيت
 م(. الحوافز في المملكة العربية السعودية. معهد االدارة، الرياض.1985عبد الوهاب، علي )-
هـــ(. المنــاخ التنظيمــي وأثــره علــى الرضــا الــوظيفي. رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة العلــوم اإلداريــة. 1415العيســى، غزيــل ســعد )-

 جامعة الملك سعود، الرياض.
 م(. تنظيم إدارة األعمال. الدار الجامعية للطباعة والنشر، اإلسكندرية.1996مطالقة، عبد الغفور )-
م(. المنـاخ التنظيمـي مؤشـر لفعاليـة إدارة المؤسسـات العامـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية. مطـابع جامعـة الملـك 1990النمر، سعود )-

 سعود، الرياض. 
 اإلرشـاد فـي برنامج فاعلية 2007) حسن شواشرة، عاطف -غريب، القاهرة لإلنجاز، دار الدافعية 2000 :خليفة محمد اللطيف بدع-

 ."حالة دراسة"العلمي  التحصيل دافعية تدني من يعاني طالب لدى اإلنجاز دافعية استشارة التربوي
 في الكويتيين الكويتيين وغير الموظفين لدى واالكتئاب والثقة بالنفسبالقلق  وعالقته االنجاز دافع 1999: سلطان مشعان عويد -

 139 ، الرسالة20 الحولية .االجتماعية والعلوم اآلداب حوليات .ي،  الحكوم القطاع
اتجاهــات المعلمــين نحــو التعلــيم الثــانوي التخصصــي وعالقتهــا بالرضــا الوظيفي".رســالة ماجســتير،  (:2009أبــو راس، نجــوى يوســف )-

 جامعة الفاتح، قسم التربية وعلم النفس، طرابلس، ليبيا. –لية اآلداب ك
اتجاهــات طالبــات كليــة المعلمــين بمصــراتة نحــو مهنــة التــدريس وعالقتهــا بالتحصــيل الدراســي، رســالة  (:2009الفقيــه، خليفــة إبــراهيم )-

 أكتوبر كلية اآلداب، مصراتة، ليبيا. 7ماجستير، جامعة 
اتجاهات طالب كلية التربية الرياضية بجامعة األقصى نحـو العمـل بمهنـة التـدريس والتـدريب"، جامعـة  (:2009)أبو سالم، حاتم جبر -

 .القدس المفتوحة، القدس فلسطين
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اتجاهات طلبة كليـات التربيـة فـي الجامعـات اليمنيـة نحـو مهنـة التـدريس وعالقاتهـا بالتحصـيل  (:2008الزيدي، رضية عبد ااهلل علي )-
 .رائق التدريس والتطبيق العملي".رسالة دكتوراه، جامعة عدن، اليمنلمفاهيم ط

، جامعـــة 59، العـــدد 15اتجاهـــات المشـــرفين التربـــويين نحـــو مهنـــة التـــدريس، المجلـــة التربويـــة، المجلـــد  (:2001األكلبـــي، عل عمـــرو )-
 .الكويت، الكويت

كليـة التربيـة بصـاللة  –سلطنة عمان نحو مهنة التعليم، دراسـة ميدانيـة اتجاهات طلبة كليات التربية في  (:2006المجيدّل، عبد ااهلل )-
 .، جامعة الكويت، الكويت142  -91،  21، المجلد81أنموذجا"، المجلة التربوية، العدد

ق فــي مفهــوم القــيم االجتماعيــة، األســس النظريــة والمــؤثرات اإلجرائيــة، المركــز اإلقليمــي للبحــوث والتوثيــ (:1982محمــد، علــي محمــد)-
 .العلوم االجتماعية، القاهرة، مصر

 .أساسيات القياس والتقويم في التربية والتعليم، دار العلوم، الرياض، المملكة العربية السعودية (:1981العبيدي، غانم سعيد، وعخرون)-
 .المناهج بين النظرية والتطبيق، عالم الكتب، القاهرة، مصر (:1992اللقاني، أحمد)-
أثــر الدراســة بكليــة العلــوم التربويــة بجامعــة الزرقــاء الخاصــة علــى اتجاهــات طلبــة تخصــ  معلِّــم صــف  (:2007ر )المخزومــي، ناصــ-

 .، األردن482-457  7نحو مهنة التدريس، مجلَّة كلية التربية، العدد:
مغرافيــة، المجلَّــة التربويــة، اتجاهــات المعّلمــين لمهنــة التــدريس بدولــة قطــر ومــدى تأّثرهــا بــبعض العوامــل الدي (:2000البــاكر، جمــال)-

 .، الكويت184-153،  56، العدد:14المجلد: 
حلقة دراسة متطلبات إستراتيجية التربية فـي إعـداد المعلّـم العربـي  5بناء وظيفي جديد لمهنة التعليم، الوثيقة رقم  (:1979عامر، نبيل)-

 .، مسقط، سلطنة عمان1979مارس/عذار،  1-اير/شباطفبر  24بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، مسقط، 
االتجاهات وطرق تكوينها وتعديلها في التعليم المدرسي، دائرة التربية والتعلـيم، األونـروا / اليونسـكو، قسـم تربيـة  (:1986بلقيس، أحمد)-

 .المعّلمين، معهد التربية، وكالة الغوث الدولية، عمان، األردن
 ، دار المسيرة، عمان.1موسوعة التدريس، ج (:2004براهيم، مجدي عزيز)-
فعاليـة اسـتخدام أسـلوب الـتعلُّم التعـاوني فـي اكتسـاب المهـارات العامـة للتـدريس الصـفي لطلبـة قسـم الجغرافيـة  (:2004سلمان، سامي )-

، 57- 21،   1، عـدد 1د في كليـة التربيـة واتجاهـاتهم نحـو مهنـة التـدريس، مجلَّـة العلـوم التربويـة والنفسـية، جامعـة صـنعاء، مجلَّـ
 .صنعاء، اليمن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


