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اجتاهات معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية في األردن، 

املتغيرات بعض  ضوء  في  التعليم  مهنة  د. مرمي اخلالدينحو 

ملخص:
يف  ومعلماتها  الثانوية  املرحلة  معلمي  اجتاهات  معرفة  اإىل  الدرا�شة  هذه  هدفت 
اخلدمة  و�شنوات  العلمي،  واملوؤهل  النوع،  متغريات،  �شوء  يف  التعليم،  مهنة  نحو  الأردن، 
التدري�شية، وتاألفت عينة الدرا�شة من )312(، معلماً ومعلمة من مدار�ص مديرية تربية عمان 
الأوىل والثانية، وتاألفت اأداة الدرا�شة من)45( فقرة، موزعة على خم�شة جمالت، ولتحقيق 
درجة  اأن  الدرا�شة  نتائج  اأظهرت  وقد  امل�شحي،  الو�شفي  املنهج  ا�شتخدم  الدرا�شة  هدف 
اجتاهات معلمي املرحلة الثانوية يف الأردن نحو مهنة التعليم جاءت على الدرجة الكلية، 
بدرجة »متو�شطة« بينما جاءت متدنية، على جمال اجلوانب املادية.واأظهرت النتائج وجود 
املرحلة  معلمي  اجتاهات  يف   ،)0.0  ≤  α( دللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذي  فرق 
الدرا�شة، ما عدا املجال  الكلية، وعلى جميع جمالت  الدرجة  التعليم على  الثانوية ملهنة 
الثالث )املادي(، تبعاً ملتغري النوع، ول�شالح الإناث.واأظهرت النتائج اأي�شا عدم وجود فرق 
≥ 0.0( يف اجتاهات اأفراد العينة على الدرجة   α( ذي دللة اإح�شائية عند م�شتوى دللة
الكلية، وعلى جميع املجالت ما عدا املجال الرابع، املتعلق بالعالقة مع الزمالء والروؤ�شاء، 
فتبني اأنه يوجد فرق ذي دللة اإح�شائية، تبعاً ملتغري املوؤهل العلمي، ول�شالح حملة الدرجة 
الآعلى من بكالوريو�ص، واأظهرت النتائج كذلك وجود فرق ذي دللة اإح�شائية عند م�شتوى 
دللة )α ≥ 0.0( على الدرجة الكلية للمجالت، وعلى املجال الثاين املتعلق بالر�شا عن 
الذات، واخلام�ص املتعلق بالو�شع الأجتماعي ملهنة التعليم، تبعاً ملتغري اخلدمة التدري�شية، 
ول�شالح فئه اأقل من خم�ص �شنوت، يف حني كانت قيمة)ف( غري دالة اإح�شائية على املجال 
الأول املتعلق بطبيعة العمل، والثالث املتعلق باجلوانب املادية، الرابع املتعلق بالعالقة مع 
اأو�شاع املعلمني  الزمالء والروؤ�شاء، تبعاً ملتغري �شنوات اخلدمة.واأو�شت الدرا�شة بتح�شني 

يف املجالت كافة، ورفع قيمة املعلم.
الكلمات املفتاحية: اجتاهات، معلمون، املرحلة الثانوية، مهنة التعليم .
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Abstract: 

This study aims at knowing the attitudes of the secondary school teachers 
towards the teaching profession in Jordan in the light of these variables: 
sex, qualifications and teaching experience years.The sample of the study 
consisted of (312) teachers from first and second Amman directorate.The 
instrument of the study was a questionnaire consisting of (45) items divided 
on five domains.The results pointed out that the total degree of the attitudes 
of the secondary school teachers in Jordan towards teaching had come to a 
middle degree, but at a low total degree in the financial aspects.The results 
also pointed that there are differences in the attitudes of secondary teachers 
on all study aspects except the third aspect (the financial) in favor of the 
females according to the gender variable.The results also showed also that 
there are no statistically significant differences on all aspects except the fourth 
concerning the relation with colleagues and bosses.There are also statically 
significant differences according to the qualification variable in favor of the 
bachelor degree .The results also showed significant differences in the fourth 
and fifth domains (self-satisfaction) and (the social condition of the teaching 
profession) successively, while the value (f) did not lead to any differences 
according to the years of experience.The study recommended improving the 
working conditions of teachers in all aspects.

Keywords: attitudes, teachers, secondary stage, teaching profession.
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مقدمة:	
يعّد املعلم عن�رضاً مهماً يف العملية التعليمية التعلمية، فاإذا ما اأُح�شن اختياره كان 
اأنواع خمتلفة من  موؤثراً يف جناح العملية التعليمية، ب�شفة موؤكدة، فهو الذي يتعامل مع 
ال�شخ�شيات يف املدر�شة التي يعمل بها، وُمطالب باأن يعطي دائماً اجلديد واملفيد لطالبه، 
فاملدر�شة ل زالت ذات اأهمية ق�شوى تفيد الباحثني يف جمال العلوم الإن�شانية والرتبوية، 

ومتخذي القرارات ورا�شمي ال�شيا�شات الرتبوية.
ومن امل�شلمات التي توؤكدها كثري من الدرا�شات والتقارير اأن يكون الإن�شان يف بوؤرة 
كل اجلهود الإمنائية، بو�شفه الهدف الأ�شا�ص لها، والو�شيلة الرئي�شة لتحقيقها.ومن ثّم فاإن 
“نوعية” هذا الإن�شان، بكل جوانبها، ت�شبح اأمراً ل غنى عنه لبلوغ الغايات املرجوة، وعليه 
ي�شبح التعليم �رضورة وحقاً وواجباً: �رضورة من �رضورات الأمن القومي، وحقاً من احلقوق 
اأن  الإن�شان  التي يتعني على  الأ�شا�شية  الواجبات  الدولة لأبنائها.وواجبا من  التي تكفلها 
يف  ال�شدارة  مكان  ال�شامل،  مبفهومها  »الرتبية«،  حتتل  هنا  عليه.من  احل�شول  اإىل  ي�شعى 
املجتمعات كافة، وي�شبح املعلم حجر الزاوية يف جناح العملية الرتبوية، وحتقيق اأهدافها 
والأهمية  الكربى،  املكانة  املعلم”  “اإعداد  ق�شية  حتتل  اأن  عجب  فال  ثم  ومن  املن�شودة، 

الق�شوى يف اخلطاب ال�شيا�شي، والرتبوي واجلماهريي.)الكندري، 2002(.
ومع بداية حقبة الثمانينيات من القرن الع�رضين �شهدت العديد من الدول حتول يف 
اجتاهاتها نحو العملية التعليمية/التعلمية.وبداأ التعليم يتحرك �شاعداً يف �شلم الأولويات 
اأن تقدم الأمم  الوطنية؛ لي�شبح »العن�رض اجلوهري« يف مفهوم جديد لالأمن الوطني: ذلك 
يقا�ص مب�شتوى تعليم اأبنائها، ومن ميلك العلم واملعلومات ميلك القوة القت�شادية؛ لي�شبح 

ال�شباق الدويل �شباقاً تعليمياً يف املقام الأول. )الكندري، 2002(.
التعلمية،  التعليمية  الأهداف  حتقيق  يف  الأ�شا�شي  الدور  �شاحب  هو  املعلم  ويعّد 
ال�شاملة  التنمية  حتقيق  ا�شتمرارية  اأجل  من  املجتمعات  من  جمتمع  اأي  يحددها  التي 
باعتبار اأن الإن�شان الأ�شا�ص يف تطور اأي جمتمع، اإذ اإن املعلم من اأهم م�شادر خربات 
تربز  هنا  ومن  طالبه،  اإىل  وتعليمية  حياتية  خربات  من  لديه  ما  ينقل  فهو  الطالب، 
خرباتهم  اأهمها  ومن  املعلمني،  لدى  اإيجابية  حياتية  خربات  تكوين  على  العمل  اأهمية 
نحو  اجتاهاتهم  وكذلك  لديهم،  الوظيفي  الر�شا  م�شتوى  يف  تتحكم  التي  مهنتهم  نحو 
العملية  جناح  على  يوؤثر  ثم  ومن  لديهم،  املهني  الأداء  على  يوؤثر  مما  التعليم،  مهنة 

اجلوانب. كافة  يف  التعلمية  التعليمية 
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والإخال�ص يف  اجلهد  وبذل  العطاء  اإىل  تدفعه  مهنته،  ور�شاه عن  املعلم  اقتناع  اإن 
العمل، اإذ اإن الإخال�ص ملهنة التعليم واللتزام بها، يتاأثران مبدى اقتناع الفرد ور�شاه عن 

.)Cross and Billingsly, 1994( هذه املهنة
من منطلق »اأن القتناع بالعمل والر�شا عنه يدفعان الفرد نحو الإجناز وبذل اجلهد« 
م�شتويات  لتحقيق  مييلون  واقتناعاً  ر�شا  الأكرث  العاملني  واأن   ،)35  ،1993 )م�شطفى، 
مرتفعة من الإنتاجية، ويتوقع منهم العمل بفاعلية اأكرث، )الناجي، 1993(، حيث اإن ر�شا 
Mental and So-(  للفرد عن عمله يعد الأ�شا�ص الأول لتحقيق التوافق النف�شي والجتماعي
بدرجة  يرتبط  املهنية  بواجباتهم  الأفراد وقيامهم  اإنتاجية  cial Harmony(.واإن م�شتوى 

ولئهم ملهنتهم ور�شاهم عنها)احلارثي، 2000(.
اإن ر�شا الفرد عن مهنته ميكن اأن يكون موؤ�رضاً لنجاح الفرد يف اجلوانب الأخرى من 
حياته، واإن كثرياً من م�شكالت الأفراد النف�شية تعزى اإىل اأن عملهم ل ي�شبع حاجاتهم، ول 
الكفاءة املهنية تعتمد يف جانب كبري منها على مدى ر�شا  اإن  ير�شي طموحاتهم، حيث 
الفرد عن عمله، و�شعوره بالنجاح والتقدم فيه، واإن اآثار الر�شا عن العمل ينعك�ص على العمل 

وعلى املوؤ�ش�شات التي يعملون فيها، مما ينعك�ص بالتايل على الإنتاجية )حرمي، 1997(.
 )Star man and Miller, 1992( وقد اأ�شارت نتائج درا�شة كل من �شتارمنان وميللر
اإىل وجود عالقة موجبه بني عدم القتناع مبهنة التعليم وعدم الإخال�ص للمهنة.وقد اأ�شارت 
التعليم، ومن هذه  اإىل تراجع انتماء املعلمني وحما�شهم نحو مهنة  نتائج درا�شات كثرية 
والباكر،  )ال�رضعة  ودرا�شة  )عزت وجالل، 1997(،  ودرا�شة  )م�شطفى، 1993(،  الدرا�شات 
اإىل  2000(، ودرا�شة )ال�شيخ خليل و�رضير، 2008( وقد عزا هوؤلء الباحثون هذا الرتاجع 
عوامل متعددة منها، ما يتعلق باحلياة املادية واملعا�شية للمعلمني، ومنها ما يتعلق بطبيعة 
العمل كزيادة الأعباء واملتطلبات الوظيفية، وعدم و�شوح الدور، وتدين ال�شالحيات املعطاة 
للمعلم، ومنها ما يتعلق بالتقدير الجتماعي ملهنة التعليم، )ال�رضعة والباكر، 2000(، حيث 
اإح�شا�شهم بالظلم،  اإن �شعور املعلمني بتدين مكانتهم الجتماعية ملهنة التعليم يوؤدي اإىل 
مما يوؤثر على اأدائهم يف اأعمالهم، )Kuo, 1990(.وقد اأ�شار اأونبور )Awanbor, 1996( اإىل 
اأن اجتاهات املعلمني ال�شلبية نحو مهنة التدري�ص ناجمة عن �شعورهم بتدين الأجور، وتدين 

مركز املهنة اجتماعياً.
ولقد حظي مو�شوع املكانة الجتماعية ملهنة التعليم، واجتاهات املعلمني نحو مهنة 
التعليم، باهتمام وا�شع من قبل الباحثني، واأ�شحاب القرار، اإمياناً منهم باأهمية الدور الذي 



94

اجتاهات معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية في األردن، 

املتغيرات بعض  ضوء  في  التعليم  مهنة  د. مرمي اخلالدينحو 

التعليم، بحيث ي�شبح املعلمون  توؤكد على متهني  التي  الدعوات  يقوم به املعلم، وازدادت 
كالطب  املرموقة  كاملهن  املجتمع،  يف  ومكانة  ا�شتقاللية  ذوو  مهنيون  باأنهم  ي�شعرون 
والهند�شة واملحاماة، مما يزيد دافعيتهم ويوؤدي اإىل العرتاف بالدور احليوي الذي يوؤدونه 
يف املجتمع، ومن ثم رفع مكانتهم الجتماعية والنف�شية والقت�شادية، حيث اإن عدم تقدير 
املجتمع ملهنة التعليم يكون اجتاهات �شلبية نحو املهنة.وكلما كانت اجتاهات املعلمني 
النف�شي.)Kuo, 1990(.وهنا ل  التعليم �شلبية عا�ص هوؤلء املعلمون بالحرتاق  نحو مهنة 
بد من الإ�شارة اإىل اأن كثرياً ممن يعملون يف مهنة التعليم يحملون اجتاهات �شلبية نحوها، 
فقد  عنها،  التخلي  اأو  تركها  بال�رضورة  يعني  ل  املهنة،  نحو  ال�شلبي  الجتاه  وجود  واأن 
ي�شتمر الفرد يف مزاولتها نتيجة ظروف �شاغطة، لكن اإجنازه ملتطلبات املهنة قد ل يكون 
بامل�شتوى املطلوب الذي يحقق الأهداف، حيث اإن الختالل يف العالقة بني الفرد والبيئة 

.)Belcastro and Gold, 1983( املهنية ينتج عنه عدم اقتناع الفرد ببيئة العمل
الأردن،  يف  الرتبويني  امل�رضفني  لدى  الوظيفي  الر�شا  تناولت  اأخرى  درا�شات  وثمة 
ودرا�شات تناولت اجتاهات اأع�شاء هيئة التدري�ص يف اجلامعات نحو الت�شهيالت املوجودة 
يف اجلامعات، وعلى الرغم من اأن العديد من الدرا�شات على م�شتوى العامل والوطن العربي، 
فاإن الدرا�شات التي اأجريت على قطاع التعليم يف الأردن، وبخا�شة املعلمني اأثناء اخلدمة، 
تعّد نادرة، لذا جاءت هذه الدرا�شة لتك�شف عن اجتاهات معلمي املرحلة الثانوية يف الأردن 

نحو مهنة التعليم يف �شوء متغريات النوع واملوؤهل العلمي و�شنوات اخلدمة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
الثانوية  املرحلة  معلمي  اجتاهات  عن  الك�شف  يف  احلالية  الدرا�شة  م�شكلة  تكمن 
واملوؤهل  النوع  الآتية،  املتغريات  اأثر  ومعرفة  التعليم،  مهنة  نحو  الأردن  يف  ومعلماتها 
خالل  من  التعليم.وذلك  مهنة  نحو  اجتاهاتهم  على  التدري�شية،  اخلدمة  و�شنوات  العلمي، 

الإجابة عن الأ�شئلة الآتية:
يف  ● ومعلماتها  الثانوية  املرحلة  معلمي  اجتاهات  ما  الأول:  ال�شوؤال 

االأردن نحو مهنة التعليم؟
م�ستوى  ● عند  اإح�سائية  داللة  ذو  فرق  يوجد  هل  الثاين:  ال�شوؤال 

)α ≥ 0.05( يف اجتاهات معلمي املرحلة الثانوية يف االأردن نحو مهنة 
التعليم، تبعاً ملتغري النوع، واملوؤهل العلمي، و�سنوات اخلدمة التدري�سية ؟
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أهداف الدراسة : 
هدفت هذة الدرا�شة احلالية اإىل الك�شف عن اجتاهات معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها 
يف الأردن نحو مهنة التعليم، ومعرفة اأثر هذه املتغريات، التي ت�شتمل على متغري: النوع، 

واملوؤهل العلمي، و�شنوات اخلدمة التدري�شية

أهمية الدراسة:
هذه الدرا�شة تناولت مو�شوع مهنة التعليم يف ظل الظروف احلالية التي مير بها املعلم 
واملعلمة من تغريات يف �شتى املجالت الرتبوية، وما اُ�شتحدث من نقابة للمعلمني، وحت�شني 
الو�شع املادي لهم، وتوفري القرو�ص ال�شكنية، ....الخ .من جوانب تتعلق مبهنة التعليم، حيث 
تناولت هذه الدرا�شة ثالثة متغريات، ومن هذه املتغريات: متغري النوع، واملوؤهل العلمي، 
و�شنوات اخلدمة، والك�شف عن اجتاهات معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها يف الأردن نحو 
مهنة التعليم، ومعرفة اأثر هذه املتغريات: التي ت�شتمل على متغريالنوع، واملوؤهل العلمي، 
و�شنوات اخلدمة التدري�شية، وتنبع اأهمية هذه الدرا�شة من اأهمية الو�شع القائم، وما يقوم 
به املعلمون واملعلمات من اعت�شامات، وتوقف عن التدري�ص، وعدم اإعطاء الطالب الأهمية 
الكربى يف عملية التدري�ص، باعتباره املحور الأ�شا�شي يف العملية التعليمية التعلمية، لذا 
جاءت هذه الدرا�شة لتبني نقاط ال�شعف ومعاجلتها.من وجهة نظر املعلمني واملعلمات يف 

مهنة التعليم.
وتتمثل اأهمية الدرا�سية احلالية يف ما ياأتي:

اإن ما �شتك�شف عنه من نتائج عن اجتاهات املعلمني واملعلمات نحو مهنة التعليم،  ●
ت�شاعد يف بناء ا�شرتاتيجيات تتعلق بتوفري البيئة املالئمة لالرتقاء باملعلم باعتباره الركن 

الأ�شا�شي يف تطوير العملية التعليمية التعلمية.
بالعملية  ● تتعلق  اأخرى،  درا�شات  اأمام  املجال  �شتفتح  الدرا�شة  هذه  نتائج  اإن 

التعليمية التعلمية.
تتحدد نتائج هذه الدرا�سة باحلدود االآتية: 

ُطبقت هذه الدرا�شة خالل الف�شل الدرا�شي الأول )2012-2011(.. 1
ا�شتملت هذه الدرا�شة على معلمي مدار�ص تربية عمان الأوىل والثانية ومعلماتها . 2

يف الأردن.
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اقت�رضت هذه الدرا�شة على معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها يف الأردن.. 3
مهنة . 4 نحو  الأردن  يف  ومعلماتها  الثانوية  املرحلة  معلمي  اجتاهات  معرفة 

التعليم.

مصطلحات الدراسة:

فيما ياأتي تعريف مل�سطلحات الدرا�سة:
والأفراد  ◄ الأفكار  مع  معينة  بطريقة  للتفاعل  وا�شتعداده  الفرد  ميل  هو  االجتاه: 

�شاحبه  تقومي  �شوء  يف  والإيجابية  ال�شلبية  بني  الجتاه  ويتاأرجح  والأحداث،  والأ�شياء 
.)Lindzey et al, 1988( ،للمثري الذي يتعر�ص له

التعريفات اإلجرائية:

له عالقة مبهنة  ◄ ما  للتفاعل مع كل  وا�شتعداده  الفرد  ميل  املهنة:  نحو  االجتاه 
التعليم بطريقة اإيجابية اأو �شلبية.ويعرف اإجرائياً باأنه الدرجة التي يح�شل عليها املعلم من 
اأداة الدرا�شة امل�شتخدمة يف هذه الدرا�شة املتعلقة بالجتاه نحو  اإجابته عن فقرات  خالل 

مهنة التعليم.
معلمو املرحلة الثانوية ومعلماتها: هم املعلمون واملعلمات الذين يدر�شون اأية  ◄

مادة درا�شية يف ال�شفوف الثانوية، ت�شم معرفة اأكادميية اأو مهنية اأومعلوماتية.
مهنة التعليم : وهي املهنة التعليمية التي يقوم باأدائها كل من املعلمني واملعلمات  ◄

يف مدار�ص وزارة الرتبية والتعليم، والتابعة جلميع مديريات الرتبية والتعليم يف الأردن .

سادساً- الدراسات السابقة:

الدراسات العربية:

درا�شة ال�سيوخ، )2011(، التي هدفت اإىل الك�شف عن م�شتوى الحرتاق النف�شي لدى 
معلمات املرحلة الثانوية يف مدار�ص التعليم الثانوي لالإناث بالقطيف يف اململكة العربية 
ال�شعودية وعالقته بالجتاه نحو مهنة التعليم .وقد تكونت عينة الدرا�شة من )100( معلمة 
التدري�ص يف  اللواتي ميار�شن  البحث املتمثل باملعلمات  ميثلن عينة ع�شوائية من جمتمع 
الدرا�شة  اأهداف  ال�شعودية.ولتحقيق  العربية  اململكة   / القطيف  مبدينة  الثانوية  املرحلة 
النف�شي،  بالباحثة جيلدرد اخلا�ص بالحرتاق  الأول خا�ص  الباحثة مقيا�شني:  ا�شتخدمت 
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والذي يتكون من )40( بنداً وله موؤ�رضات على ال�شدق الظاهري والثبات مبعامل الفا لالت�شاق 
الداخلي، والثاين: اخلا�ص بالجتاهات للمعلم )45( بنداً قامت الباحثة باإعداده ليتنا�شب 
مع البيئة لغر�ص الدرا�شة وقبل ا�شتخدام هذا املقيا�ص تاأكدت الباحثة من �شدق املقيا�ص 
وثباته حيث ح�شب له ال�شدق الظاهري و�شدق الت�شاق من خالل ايجاد عالقة بني درجة 
الفقرة الواحدة والدرجة الكلية للمقيا�ص .كما كان له موؤ�رض على الثبات من خالل ا�شتخدام 
معادلة الفا لالت�شاق الداخلي .ولتحقيق اهداف البحث فقد ا�شتخدمت الباحثة اختبار )ت( 
ملعرفة الفروق يف م�شتوى الحرتاق النف�شي بني املتو�شطات ودللتها، وقد ك�شفت الدرا�شة 
عن وجود م�شتوى مرتفع من الحرتاق النف�شي لدى معلمات املرحلة الثانوية من اللواتي 
يعملن يف مدار�ص مدينة القطيف .كما اأ�شارت نتائج البحث احلايل اأي�شاً اإىل وجود اجتاه 
�شلبي لدى هوؤلء املعلمات، وذلك ح�شبما اأ�شفرت عنه نتائج البحث .ولغر�ص معرفة العالقة 
بني  بري�شن  ارتباط  معامل  ُح�شب  فقد  التعليم  مهنة  نحو  والجتاه  النف�شي  الحرتاق  بني 
واأ�شارت  املقيا�شني،  على  اجاباتهن  خالل  من  املعلمات  من  احلايل  البحث  عينة  درجات 
قيمة معامل الأرتباط اإىل اأن هناك عالقة ارتباطية جيدة بلغت قيمتها )0.78( بني م�شتوى 
الحرتاق النف�شي لدى املعلمة والجتاه نحو مهنة التعليم، وهي عالقة تعني اأنه كلما زادت 
قيمة الحرتاق النف�شي، قّلت قيمة الجتاه الإيجابي، وزادت �شلبية الجتاه نحو مهنة التعليم.

درا�شة العمايرة والع�سا، )2009(، التي هدفت اإىل معرفة م�شتوى اجتاهات معلمي 
كل  اأثر  معرفة  اإىل  �شعت  كما  التعليم،  ملهنة  الأردن  يف  ومعلماتها  الأ�شا�شية  املرحلة 
على  اخلربة،  و�شنوات  العلمي،  واملوؤهل  املدر�شة،  وموقع  امل�رضفة،  وال�شلطة  اجلن�ص،  من 
ا�شتبانة  اأُعدَّت  الدرا�شة  اأهداف  ولتحقيق  التعليم،  ملهنة  العينة  اأفراد  اجتاهات  م�شتوى 
الدرا�شة من )3197( معلماأ ومعلمة.واأظهرت نتائج  تاألفت من )51( فقرة، وتاألف عينة 
جاء  التعليم  ملهنة  ومعلماتها  الأ�شا�شية  املرحلة  معلمي  اجتاهات  م�شتوى  اأن  الدرا�شة 
اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  النتائج  واأظهرت  متدنياً،  لالأداء  الكلية  الدرجة  على 
فروق  ووجود  الإناث،  ول�شالح  اجلن�ص،  ملتغري  تبعاً  العينة  اأفراد  اجتاهات  م�شتوى  يف 
ول�شالح  املدر�شة،  موقع  ملتغري  تبعاً  العينة  اأفراد  اجتاهات  م�شتوى  يف  اإح�شائية  ذات 
ذات  فروق  النتائج وجود  اأظهرت  مدار�شهم، وكذلك  بالقرب من  ي�شكنون  الذين  املعلمني 
العلمي، ول�شالح  املوؤهل  تبعاً ملتغري  العينة  اأفراد  اإح�شائية يف م�شتوى اجتاهات  دللة 
العينة  اأفراد  اجتاهات  م�شتوى  يف  اإح�شائياً  دالة  فروق  ووجود  املتو�شط،  الدبلوم  حملة 
القطاع اخلا�ص، وكذلك وجود فروق دالة  ال�شلطة امل�رضفة، ول�شالح معلمي  تبعاً ملتغري 

اإح�شائيَا تبعاً ملتغري�شنوات اخلربة، ول�شالح ذوي اخلربة الأقل.
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الر�شا  بني  العالقة  معرفة  اإىل  هدفت  التى   ،)2008( و�رضير  خليل  ال�سيخ  درا�شة 
معلماً   )360( من  الدرا�شة  عينة  تكونت  وقد  املعلمني،  لدى  املتغريات  وبع�ص  الوظيفي، 
ومعلمة يف مدار�ص ال�شلطة الفل�شطينية، وا�شتخدم املنهج الو�شفي التحليلي لتحقيق اأهداف 
الوظيفي  الر�شا  اإح�شائياً يف  دالة  فروق  الدرا�شة وجود  نتائج  اأبرز  اأظهرت  وقد  الدرا�شة، 
ككل ل�شالح الإناث وحملة الدبلوم املتو�شط، واملرحلة الأ�شا�شية الدنيا، ووجود فروق دالة 
الإناث،  ول�شالح  بامل�شوؤولني،  والعالقة  وظروفه،  العمل  املجالت:طبيعة  على  اإح�شائياً 
لأثر  اإح�شائياً  دالة  الدنيا، وعدم وجود فروق  الأ�شا�شية  واملرحلة  املتو�شط  الدبلوم  حملة 

متغرياخلربة على الر�شا الوظيفي.
درا�شة زايد )2008(، التي هدفت اإىل معرفة م�شتوى الر�شا الوظيفي ملعلمي الرتبية 
بع�ص  �شوء  يف  ُعمان،  ب�شلطنة  والتعليم  الرتبية  وزارة  مدار�ص  يف  ومعلماتها  الريا�شية 
الو�شفي  املنهج  وا�شتخدم  ومعلمة،  معلماً   )131( من  الدرا�شة  عينة  املتغريات.وتاألفت 
اأفراد عينة  اأن )36%( من  الدرا�شة  اأبرز نتائج  الدرا�شة، واأظهرت  اأهداف  التحليلي لتحقيق 
 )%44( اأن  حني  يف  عامة،  ب�شورة  الوظيفي  الر�شا  من  جيدة  م�شتويات  لديهم  الدرا�شة 
كذلك  النتائج  واأظهرت  وظيفياً،  را�شني  لي�شوا  منهم  و)%20(  منخف�شة،  م�شتويات  لديهم 
اأن اأفراد عينة الدرا�شة ذوي �شنوات اخلربة الأقل يظهرون م�شتويات ر�شا اأعلى من اأقرانهم 
وحملة  الدبلوم  حملة  بني  فروق  وجود  النتائج  اأظهرت  كما  الأكرث،  اخلربة  �شنوات  ذوي 
النتائج عدم وجود فروق تبعاً  اأظهرت  البكالوريو�ص، بينما  البكالوريو�ص، ول�شالح حملة 

ملتغري اجلن�ص.
درا�شة العاجز ون�سوان )2004(، التي هدفت اإىل معرفة العالقة بني الر�شا الوظيفي 
الدرا�شة  عينة  وتاألفت  بغزة،  الدولية  الغوث  وكالة  مبدار�ص  املعلمني  اأداء  فعالية  وتطوير 
الدرا�شة،  اأهداف  لتحقيق  التحليلي  الو�شفي  املنهج  وا�شتخدم  ومعلمة،  معلماً   )302( من 
واأظهرت اأبرز نتائج الدرا�شة، اأن اأكرث عوامل الر�شا الوظيفي التي ت�شهم يف تطوير فعالية 
اأداء املعلمني، متثلت يف �شالمة النظام والن�شباط املدر�شي، ومراعاة احتياجات املعلمني 
املهنية يف اجلدول املدر�شي، وتوفري الأمن والأمان واحلرية والدميقراطية للمعلمني، كما 
اأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�شائياً بني عوامل الر�شا الوظيفي، وتطوير فعالية اأداء 
املعلمني املدر�شي ل�شالح الذكور، ووجود فروق دالة اإح�شائياً بني عوامل الر�شا وتطوير 
للموؤهل  وتبعاً  الإعدادية،  املرحلة  ل�شالح  التعليمية،  للمرحلة  تبعاً  املعلمني  اأداء  فعالية 
اإح�شائياً بالن�شبة ملتغري  العليا، وعدم وجود فروق دالة  ال�شهادات  العلمي، ل�شالح حملة 

�شنوات اخلدمة.
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واأجرى ال�رضاري )2003(، درا�شة هدفت اإىل الك�شف عن درجات الر�شا الوظيفي لدى 
معلمي املرحلة الثانوية يف املدار�ص احلكومية مبحافظة القريات، وتكونت عينة الدرا�شة 
الدرا�شة،  اأهداف  لتحقيق  التحليلي  الو�شفي  املنهج  وا�شتخدم  ومعلمة،  معلماً   )150( من 
ومعلمات  ملعلمي  الوظيفي  الر�شا  من  مقبولة  درجة  وجود  الدرا�شة  نتائج  اأبرز  واأظهرت 
ومهنة  الرتبوي  والإ�رضاف  املدر�شية  بالإدارة  املتعلقة  املجالت  على  الثانوية  املرحلة 
التعليم وتقدير املجتمع والطالب، كما اأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة اإح�شائياً تبعاً 
والقوانني،  والأنظمة  والرواتب،  واحلوافز،  املدر�شية  الإدارة  املجالت:  اجلن�ص على  ملتغري 

والطالب، واملقررات املدر�شية.
املعلمني  اجتاهات  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  التي   ،)2000( والباكر  ال�رضعة  درا�شة 
واملعلمات التابعني لوزارة الرتبية والتعليم العايل بدولة قطر نحو مهنة التدري�ص، وتكونت 
عينة الدرا�شة من )356( معلماً ومعلمة، ولتحقيق اأهداف الدرا�شة ا�شتخدم املنهج الو�شفي 
اأقل من  التدري�ص  اأن اجتاهات املعلمني واملعلمات نحو مهنة  النتائج  التحليلي، واأظهرت 
امل�شتوى املقبول اجتماعياً وتربوياً، واأن اجتاهات املعلمات نحو مهنة التدري�ص اأف�شل من 
اجتاهات املعلمني نحو املهنة، ووجود فروق ذات دللة اإح�شائية يف اجتاهات املعلمني 
نحو مهنة التدري�ص تبعاً ملتغري املرحلة الدرا�شية ول�شالح املرحلة الإبتدائية، وتبعاً ملتغري 

اخلربة ول�شالح الأقل خربة.وتبعاً ملتغري الدخل ول�شالح الأعلى دخالً.
العلوم  كلية  طلبة  اجتاهات  ا�شتق�شاء  اإىل  هدفت  التي   ،)1999( اجلعنيني  درا�شة 
الرتبوية يف اجلامعة الأردنية نحو مهنة التعليم، واأثر بع�ص املتغريات على هذه الجتاهات، 
من  الدرا�شة  عينة  وتكونت  الدرا�شة،  اأهداف  لتحقيق  التحليلي  الو�شفي  املنهج  وا�شتخدام 
)390( طالباً وطلبة من م�شتويات الدرا�شة الأربعة من م�شتوى البكالوريو�ص، وقد اأظهرت 
اأبرز نتائج الدرا�شة وجود اجتاه اإيجابي نحو مهنة التعليم، ووجود فروق ذات دللة اإح�شائية 
اأظهرت  بينما  الإناث،  ول�شالح  التعليم،  مهنة  نحو  العينة  اأفراد  اجتاهات  يف   )α=0،05(
النتائج عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية لكل من متغري امل�شتوى الدرا�شي، واملعدل يف 

الثانوية العامة، واملوقع اجلغرايف، على اجتاهات اأفراد العينة نحو مهنة التعليم.

الدراسات األجنبية:
درا�شة كزيلتيب (Kiziltepe, 2008( التي هدفت اإ ىل ا�شتق�شاء وجهات نظر مدر�شي 
اجلامعات يف تركيا نحو مهنة التعليم، كما هدفت اإىل معرفة م�شادر الدافعية والحباط 
الدرا�شة  عينة  وا�شتملت  تركيا،  يف  ا�شطنبول  يف  احلكومية  اجلامعات  اإحدى  مدر�شي  لدى 
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على)300( ا�شتاذاً جامعياً منهم )112( من الذكور، )188( من الإناث، وا�شتخدم املنهج 
امل�شحي لتحقيق اأهداف الدرا�شة، واظهرت اأبرز نتائج الدرا�شة اأن امل�شتوى الأكادميي للطلبة 
اأن  النتائج  واأظهرت  التدري�ص اجلامعي،  الإحباط يف  اأو  للدافعية  العوامل املثرية  اأكرث  هو 
دافعية  من  تثبط  التي  العوامل  اأهم  من  الرواتب  وتدين  العلمي،  البحث  دعم  م�شتوى  تدين 
الأ�شاتذة نحو التعليم اجلامعي، كما اأظهرت النتائج اأن الغالبية من مدر�شي اجلامعات يف 

تركيا لديهم وجهات نظر �شلبية نحو بع�ص جوانب مهنة التعليم.
درا�شة كريين (Kearney, 2008)، وهدفت اإىل ا�شتق�شاء اجتاهات املعلمني نحو مهنة 
التعليم والعوامل التي توؤثر يف مدى ارتياحهم الوظيفي، وقد تاألفت عينة الدرا�شة من عينة 
منتقاة من معلمني من اأ�شول افريقية واأوروبية، ُعينوا يف املدار�ص الأمريكية �شمن عقود 
افريقية  اأ�شول  املعلمني من  اأن ر�شا  الدرا�شة  نتائج  اأبرز  اأظهرت  �شنوات، وقد  ملدة ثالث 
من  اأقل  ي�شكل  والرتقية،  الوظيفي  التقدم  وفر�ص  والدخرات  الرواتب  عن  الر�شا  حيث  من 
املعلمني من اأ�شول اأوروبية، كما اأظهرت النتائج اأن الرتياح الوظيفي لدى معلمي املدار�ص 
ارتياحاً كبرياً  اأظهروا  الذين  البتدائية  املدار�ص  اأقل من املعلمني يف  والثانوية  الإعدادية 

نحو مهنة التعليم.
درا�شة ايفرتون واآخرين (Everton et al, 2007)، التي هدفت اإىل ا�شتق�شاء وجهات 
النظر والت�شورات عند عامة النا�ص ملهنة التعليم يف اململكة املتحدة، وا�شتق�شاء وجهات 
نظر املعلمني حول و�شعهم كمعلمني، والو�شع الراهن ملهنة التعليم يف اململكة املتحدة، 
وا�شتخدم املنهج الو�شفي امل�شحي لتحقيق اأهداف الدرا�شة، واأظهرت اأبرز نتائج الدرا�شة اأن 
اأنها مهنة جذابة، واأظهرت  اإىل مهنة التعليم على  اأفراد عينة الدرا�شة ينظرون  )50%( من 

الدرا�شة تغرياً اإيجابياً ملحوظاً يف ت�شورات عامة النا�ص نحو مهنة التعليم.
درا�شة كريياكو وكنك (Kyriacou & Kunk, 2007)، التي هدفت اإىل ا�شتق�شاء توقعات 
املعلمني اجلدد ووجهات نظرهم نحو مهنة التعليم، وتكونت عينة الدرا�شة من )28( معلماً 
الرتبية  العليا يف تخ�ش�ص  يتابعون درا�شاتهم  الثانوية، ممن  املرحلة  مبتدئاً من معلمي 
ا�شتخدم  الدرا�شة  اأهداف  ولتحقيق  اجنلرتا،  �شمال  يف  جامعات  ثالث  يف  املعلمني  واإعداد 
املنهج الو�شفي امل�شحي، وقد اأظهرت اأبرز نتائج الدرا�شة اأن اأكرث جانب من جوانب مهنة 
البهجة  هي  التعليم،  مهنة  جوانب  بع�ص  نحو  الوظيفي  بالرتياح  املعلمني  ي�شعر  التعليم 
التي يح�شلون عليها عندما يحقق طلبتهم نتائج مبهرة يف المتحانات العامة، واإن ا�شواأ 
جانب من جوانب مهنة التعليم هو العبء التدري�شي الكبري، وحجم العمل الإداري والفني يف 

املدار�ص التي يعملون بها.
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درا�شة ماديرا (Madera, 1996)، التي هدفت اإىل ا�شتق�شاء العوامل املرتبطة بالر�شا 
الدرا�شة  الثانوية يف نريوبي، وتكونت عينة  الر�شا بني معلمي املدار�ص  اأو عدم  الوظيفي 
الدرا�شة،  اأهداف  لتحقيق  التحليلي  الو�شفي  املنهج  وا�شتخدم  ومعلمة،  معلماً   )191( من 
دات  فروقاً  واأن هناك  التعليم،  املعلمني عن مهنة  ر�شا  الدرا�شة عدم  نتائج  اأرز  واأظهرت 
دللة اإح�شائية يف درجة الر�شا الوظيفي تبعاً للمتغريات الآتية: اجلن�ص، واملن�شب الإداري، 

والعمر، و�شنوات اخلربة.
اجتاهات  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  درا�شة   ،(Awanbor, 1996) اأونبور  واأجرى   -
الدرا�شة من  الذات، وتكونت عينة  الجتاهات مبفهوم  التعليم، وعالقة هذه  املعلمني نحو 
مفهوم  بني  موجبة  عالقة  وجود  الدرا�شة  نتائج  اأبرز  نيجرييا.واأظهرت  يف  معلماً   )143(
�شلبية نحو  اأي�شاً وجود اجتاهات  النتائج  واأظهرت  التعليم،  والجتاهات نحو مهنة  الذت 
مهنة التعليم لدى املعلمني، ناجتة عن �شعورهم بتدين الأجور وتدين، املكانة الجتماعية 

ملهنة التعليم.
درا�شة بايرن (Byrne, 1991)، التي هدفت اإىل مقارنة ال�شعور بال�شغط النف�شي وعدم 
الرتياح املهني لدى الرتبويني العاملني يف املراحل التعليمية الآتية:الإبتدائية، والإعدادية، 
والثانوية، واجلامعية، وتكونت عينة الدرا�شة من )642( فرداً، من الذين يعملون يف املراحل 
امل�شحي،  املنهج  ا�شتخدم  الدرا�شة  اأهداف  ولتحقيق  تك�شا�ص،  ولية  يف  ال�شابقة  التعليمية 
الر�شا من ممار�شة مهنة  النف�شي وعدم  بال�شغط  ال�شعور  اأن  الدرا�شة  نتائج  اأبرز  واأظهرت 
تاأثري  وجود  عدم  النتائج  واأظهرت  التعليمية،  املرحلة  م�شتوى  تدنى  كلما  يزداد  التعليم، 

ملتغريي اجلن�ص والعمر على ال�شعور بال�شغط النف�شي وعدم الر�شا عن ممار�شة املهنة.

موقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة:

جاءت الدرا�سات ال�سابقة على النحو االآتي:
♦ Made-(  نناك درا�شات تناولت عوامل الر�شا الوظيفي، ومن هذه الدرا�شات: درا�شة

ra, 1996(، ودرا�شة العاجز ون�شوان )2004(، ودرا�شة )Kearney, 2008(- هناك درا�شات 
)جعنيني،  درا�شة  الدرا�شات:  هذه  ومن  التعليم،  مهنة  نحو  املعلمني  اجتاهات  تناولت 
Kyria-( ودرا�شة   ،)2003( ال�رضاري  ودرا�شة   ،)2000( والباكر  ال�رضعة  ودرا�شة   ،)2007

cou and Kunk, 2007(، ودرا�شة ال�شيخ خليل و�رضير )2008(، ودرا�شة زايد )2008(، اأما 
درا�شة )Byrne, 1991( فقد تناولت عالقة ال�شعور بال�شغط النف�شي وعدم الرتياح املهني 
لدى الرتبويني العاملني يف املراحل التعليمية: البتدائية، الإعدادية، والثانوية، واجلامعية.
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هذه  وعالقة  التعليم  مهنة  نحو  املعلمني  اجتاهات   )Awanbor, 1996( درا�شة  وتناولت 
الجتاهات مبفهوم الذات.

متيزت الدرا�شة احلالية عن الدرا�شات ال�شابقة باأنها تناولت مو�شوع مهنة التعليم  ♦
يف ظل الظروف احلالية التي مير بها املعلم من تغريات يف �شتى املجالت الرتبوية، وما 
اُ�شتحدث من نقابة للمعلمني، التي عملت على حت�شني الو�شع املادي لهم، وتوفري القرو�ص 
ثالثة  الدرا�شة  هذه  تناولت  حيث  التعليم،  مبهنة  تتعلق  جوانب  وغريهما.من  ال�شكنية، 

متغريات، ومن هذه املتغريات: متغري النوع، واملوؤهل العلمي، و�شنوات اخلدمة التدري�شية.

الطريقة واإلجراءات:

منهج الدراسة: 

ا�ستخدم املنهج الو�سفي)امل�سحي( ملنا�سبته لطبيعة هذه الدرا�سة:
جمتمع الدرا�سة: ♦

مديرية  مدار�ص  يف  ومعلماتها  الثانوية  املرحلة  معلمي  من  الدرا�شة  جمتمع  تكون 
تربية عمان الأوىل، ومديرية تربية عمان الثانية، يف اململكة الأردنية الها�شمية، والبالغ 

عددهم )2393( معلماً ومعلمة )اإح�شائية وزارة الرتبية والتعليم، الأردن، 2011(.
عينة الدرا�سة: ♦

الدرا�شة  جمتمع  من   )%13( ن�شبته  ما  ي�شكلون  ومعلمة  معلماً   )312( من  تكونت 
الأ�شلي، اختريوا ع�شوائياً، وُوّزعت )312( ا�شتبانة على عينة الدرا�شة، واُ�شتعني مبعلمني 
ومعلمات لتوزيع ال�شتبانات وجمعها، حيث بلغ عدد ال�شتبانات امل�شرتجعة، وال�شاحلة 
للتحليل الإح�شائي )312( ا�شتبانة، اأي بن�شبة ا�شرتجاع )100%(، واجلدول )1( يبني توزع 

اأفراد العينة ح�شب متغريات الدرا�شة.
الجدول (1) 

توزع عينة الدراسة حسب المتغيرات.

الن�سبة املئوية العدد الفئات املتغريات

%35.9 112 ذكر

64.1%النوع 200 اأنثى

%100 312 املجموع
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الن�سبة املئوية العدد الفئات املتغريات

%75 234 - بكالوريو�ص

25%املوؤهل العلمي 78 اعلى من بكالوريو�ص

%100 312 املجموع

%26.3 82 - اأقل من 5 �شنوات

�شنوات اخلدمة
%28.2 88 من 5-اأقل من 10 �شنوات
%45.5 142 - اأكرث من 10 �شنوات

%100 312 املجموع

أداة الدراسة:

اأعدت اأداة الدرا�شة بعد الطالع على الأدب الرتبوي املتعلق مبو�شوع الدرا�شة، والطالع 
على عدد من ا�شتبانات الدرا�شات ال�شابقة: درا�شة )ال�رضعة والباكر، 2000(، ودرا�شة العمايرة 
والع�شا ودرا�شة )الزعبي، 2007(، ودرا�شة )خليل و�رضير، 2008(، وا�شتملت ال�شتبانة يف 
�شورتها الأولية على )58( فقرة، موزعة على جمالت الدرا�شة اخلم�شة وهي: طبيعة العمل، 
والر�شا عن الذات، واجلوانب املادية، والعالقة مع الزمالء والروؤ�شاء، والو�شع الجتماعي 

ملهنة التعليم.

صدق األداة: 

وي�ستمل على:
�سدق املحكمني: ♦

الدرا�شة، ُعر�شت ب�شورتها الأولية على ع�رضة من  للتحقق من �شدق املحتوى لأداة 
اجلامعات  من  عدد  يف  الرتبوية  والإدارة  الأ�شول  يف  الخت�شا�ص  ذوي  من  املحكمني 
فقرات  مالءمة  مدى  حول  مالحظاتهم  اإبداء  املحكمني  من  وطلب  واخلا�شة،  احلكومية 
ال�شتبانة من حيث الو�شوح والدقة و�شياغة اللغوية، ومدى منا�شبة الفقرة للمجال الذي 
تندرج حتته، وقد اعتمدت ن�شبة )80( فاأكرث لالإبقاء على الفقرة، واأخذ مبالحظات املحكمني، 
واأ�شبحت الأداة ب�شورتها النهائية، تتاألف من )54( فقرة موزعة على خم�شة جمالت على 
النحو الآتي: املجال الأول: طبيعة العمل، وي�شتمل على)9( فقرات، املجال الثاين: الر�شا عن 
الذات، وي�شتمل على)6( فقرات، املجال الثالث: اجلوانب املادية، وي�شتمل على )9( فقرات، 
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اخلام�ص:  املجال  فقرة،  على)12(  وي�شتمل  والروؤ�شاء،  الزمالء  مع  العالقة  الرابع:  املجال 
الو�شع الجتماعي ملهنة التعليم، وي�شتمل على )9( فقرات.

ثبات االأداة: ♦
الدرا�شة با�شتخدام طريقة الختبار واإعادة الختبار،  اأداة  الباحثة من ثبات  قت  حتقَّ
وذلك بتطبيق الختبار على عينة تكونت من )40( معلماً ومعلمة من خارج عينة الدرا�شة، 
وبعد اأ�شبوعني طّبق الثاين، واُ�شتخرج معامل ارتباط )بري�شون( بني التطبيقني، وبلغ )96،.( 

واجلدول)2( يبني ذلك :
الجدول(2(

يبين قيم معامات الثبات (معامل ارتباط بيرسون)

معامل ارتباط بري�سون عدد الفقرات املجاالت رقم املجال

0.75 9 طبيعة العمل 1
0.96 6 الر�شا عن الذات 2
0.90 9 اجلوانب املادية 3
0.91 12 العالقة مع الزمالء والروؤ�شاء 4
0.92 9 الو�شع الجتماعي ملهنة التعليم 5

0.96 45 الكلي

إجراءات الدراسة:

لتحقيق اأهداف الدرا�سة، ُنفذت باالإجراءات االآتية:
حتديد جمتمع الدرا�شة وعينتها من معلمي املرحلة الثانوية يف الأردن، واختريت  -

العينة بالطريقة الع�شوائية، و�شكلت ما ن�شبته )13 %( من جمتمع الدرا�شة.
تطوير اأداة الدرا�شة، والتحقق من �شدقها وثباتها.. -
احل�شول على كتاب ت�شهيل مهمة لتوزيع ال�شتبانات. -
ال�شاحلة  - ال�شتبانات  عدد  بلغ  وقد  وتفريغها،  وتدقيقها،  ال�شتبانات،  ا�شرتداد 

للتحليل )312( ا�شتبانة، واأُدِخلت القيم يف احلا�شوب، وحللت اإح�شائياً با�شتخدام برنامج 
.)SPSS(

متو�شطة،  - )عالية،  اإىل  وت�شنيفها  احل�شابية  املتو�شطات  قيم  على  احلكم  وجرى 
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متدنية( وبذلك يكون املعيار:
1- 2.33 متدٍن 

متو�شط 2.34-3.67
عاٍل 3.67-5.000

اإذا بلغ املتو�شط احل�شابي ل�شتجاباتهم  اأفراد العينة عالية،  وبذلك تكون ا�شتجابات 
بني )000.5-3.67(.

ل�شتجاباتهم  - احل�شابي  املتو�شط  بلغ  اإذا  متو�شطة،  العينة  اأفراد  ا�شتجابات  تكون 
بني )3.67-2.34(.

تكون ا�شتجابات اأفراد العينة متدنية، اإذا بلغ املتو�شط احل�شابي لأ�شتجاباتهم بني  -
.)2.33 -1(

مناقشة النتائج اليت توصلت إليها الدراسة: 

متغريات الدراسة:

املتغريات امل�شتقلة: وت�شتمل على الآتي: النوع، وله فئتان: ذكر، اأنثى. ♦
املوؤهل العلمي، وله م�شتويان: بكالوريو�ص، اأعلى من بكالوريو�ص، �شنوات اخلدمة،  ♦

وله ثالثة م�شتويات: اأقل من خم�ص �شنوات، من 5�شنوات-اأقل من ع�رض �شنوات، واأكرث من 
مهنة  نحو  الأردن  يف  الثانوية  املرحلة  معلمي  اجتاهات  التابع،  �شنوات.واملتغري  ع�رض 

التعليم 

املعاجلة اإلحصائية: 

للإجابة عن ال�سوؤال االأول: اُ�شتخرجت املتو�شطات احل�شابية، والنحرافات املعيارية 
الفروق  دللة  ملعرفة  الإح�شائي  اختبار)ت(  واُ�شتخدم  الدرا�شة،  عينة  اأفراد  ل�شتجابات 
)�شيفية(  واختبار  الأحادي،  التباين  حتليل  واُ�شتخدم  العلمي،  واملوؤهل  النوع،  ملتغريي 

ملعرفة املقارنات البعدية ل�شنوات اخلدمة.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

نتائج ال�شوؤال الأول الذي ين�ص على: ما اجتاهات معلمي املرحلة الثانوية  ◄
ومعلماتها يف االأردن نحو مهنة التعليم؟
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املعيارية،  والنحرافات  احل�شابية،  املتو�شطات  اُ�شتخرجت  ال�شوؤال،  لالإجابة عن هذا 
وترتيب الفقرات وم�شتوى اجتاهات املعلمني واملعلمات نحو مهنة التعليم، واجلدول )3( 

يبني ذلك.
الجدول (3(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وترتيب الفقرات، 
ودرجة مستوى اتجاهات المعلمين والمعلمات نحو مهنة التعليم.

م�ستوى االجتاهالرتتيباالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيعدد الفقراتاملجاالت

متو�شط93.13320.42722طبيعة العمل
متو�شط63.07370.85133الر�شا عن الذات
متدين92.23150.72655اجلوانب املالية

متو�شط123.23240.63881العالقة بني الزمالء والروؤ�شاء
متو�شط92.93950.76574الو�شع الجتماعي ملهنة التعليم

متو�شط452.92200.5017الدرجة الكلية

يتبني من اجلدول )3( اأن اجتاهات معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها يف الأردن نحو 
مهنة التعليم، جاءت بدرجة متو�شطة، حيث بلغ املتو�شط احل�شابي ل�شتجابات اأفراد عينة 
اأي  الكلية لالأداة )2.9220(، بانحراف معياري مقداره )0.5017(،  الدرجة  الدرا�شة على 
اأن م�شتوى اجتاهات املعلمني جاءت بدرجة متو�شطة، وقد جاء جمال العالقة مع الزمالء 
املجال  هذا  على  العينة  اأفراد  ل�شتجابات  احل�شابي  املتو�شط  بلغ  اإذ  الأوىل،  املرتبة  يف 
املعلمني  اجتاهات  م�شتوى  اأن  اأي   ،)0  .6388( مقداره  معياري  بانحراف   ،)3.2324(
يف  واملعلمني  املدر�شة  مدير  بني  العالقة  كون  ذلك  يعزى  وقد  متو�شطة،  بدرجة  جاءت 
للمعلم  التعليم  عن  امل�شوؤولني  تقدير  درجة  واأن  ال�شخ�شية،  امل�شالح  على  مبنية  جمملها 
واإدارة املدر�شة  التعاون بني املعلمني  واأن درجة  التقدير والحرتام،  يف معظمها ل يلقى 
ب�شكل  يتقبل  ل  املدر�شة  مدير  لكون  اأي�شاً  ذلك  يعزى  وقد  املطلوب،  بامل�شتوى  لي�شت 
حيث  العمل،  طبيعة  جمال  الثانية  املرتبة  يف  واآرائهم.وجاء  املعلمني  اقرتاحات  اإيجابي 
بانحراف   ،)3.1332( املجال  هذا  على  العينة  اأفراد  ل�شتجابات  احل�شابي  املتو�شط  بلغ 
معياري مقداره )4272. 0(، اأي اأن م�شتوى اجتاهات اأفراد العينة على هذا املجال جاءت 
بدرجة متو�شطة، وقد يعزى ذلك اإىل اأن املعلمني ي�شعرون بامللل والرتابة يف عملهم، مما 
يحد من مواهبهم وابداعهم، وكذلك �شعور املعلمني باأن النظمة والقوانني املدر�شية متنح 
الطلبة م�شاحة وا�شعة من احلرية والدميقراطية، واأن عدم فهم الطلبة لهذه احلرية يجعلهم 
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يتمادون يف اخرتاق الالأنظمة والقوانني، وانت�شار عدم الن�شباط ال�شفي، مما ي�شكل عقبات 
اأمام املعلمني يف تنظيم املوقف التعليمي.وجاء جمال الر�شا عن الذات يف املرتبة الثالثة، 
املجال)3.0737(  هذا  على  الدرا�شة  عينة  اأفراد  احل�شابي ل�شتجابات  املتو�شط  بلغ  حيث 
العينة  اأفراد  اجتاهات  م�شتوى  اأن  اإىل  ي�شري  وهذا   ،)0.8513( مقداره  معياري  بانحراف 
على هذا املجال جاءت بدرجة متو�شطة، وقد يعزى ذلك اإىل اأن املعلمني ي�شعرون باأن مهنة 
التعليم ل حتقق طموحاتهم ول تن�شجم مع ميولهم، وعدم اإتاحة فر�ص التجديد والبتكار، 
ويعزى ذلك اأي�شاً اإىل اأن املردود املادي ملهنة التعليم ل يحقق ال�شتقرار النف�شي للمعلمني.

وجاء يف املرتبة الرابعة جمال الو�شع الجتماعي نحو مهنة التعليم، حيث بلغ املتو�شط 
احل�شابي ل�شتجابات اأفراد العينة على هذا املجال )2.9395(، بانحراف معياري مقداره، 
العينة على هذا املجال جاءت بدرجة متو�شطة،  اأفراد  اأن م�شتوى اجتاهات  اأي   ،).7657(
وقد يعزى ذلك اإىل اأن نظرة اأفراد املجتمع اإىل املهن الأخرى اأكرث اإيجابية من مهنة التعليم، 
وكذلك لأن مهنة التعليم ل تك�شب �شاحبها مكانة رفيعة يف اأي من قطاعات املجتمع.وجاء 
يف املرتبة الأخرية، جمال اجلوانب املادية، حيث بلغ املتو�شط احل�شابي ل�شتجابات اأفراد 
اأن م�شتوى  اأي  العينة على هذا املجال )2.2315(، بانحراف معياري مقداره، )7265.(، 
اجتاهات اأفراد العينة على هذا املجال جاءت بدرجة متدنية.وقد يعزى ذلك اإىل اأن املعلمني 
يف  الرتقيات  على  احل�شول  فر�ص  واأن  مر�شية،  غري  اخلدمة  نهاية  مكافاة  باأن  ي�شعرون 
مهنة التعليم اأقل من فر�ص الرتقية يف املهن الآخرى، وقلة العالوات ال�شنوية، وكذلك يرى 
اأن ما يتقا�شونه من رواتب ل يتنا�شب وحجم العمل واملهّمات التي  املعلمني واملعلمات 
يقومون بها، وعدم منا�شبة الدخل مع م�شتوى تكاليف املعي�شة.اأما ا�شتجابات اأفراد العينة 

على فقرات كل جمال، فاجلداول:)4()5()6()7()8( تبني ذلك.
الجدول (4(

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى االتجاه لفقرات مجال 
(العاقة مع الزماء والرؤساء) مرتبة تنازليًا.

م�ستوى 
االجتاه

ترتيب 
الفقرات

االنحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي الفقرات رقم الفقرة

متو�شطة 12 0.9284 3.788 تربطني عالقات اجتماعية جيدة بزمالئي يف العمل 1
متو�شطة 10 0.9653 3.47 يتفهم مدير املدر�شة ما يواجهني من م�شكالت اجتماعية 2
متو�شطة 2 0.9014 3.43 مدير املدر�شة ي�شاعدين يف التغلب على امل�شكالت ال�شفية 3
متو�شطة 7 0.568 3.43 العالقة مع مدير املدر�شة قائمة على امل�شارحة وال�شفافية 4
متو�شطة 6 0.8714 3.42 كثرياأ ما يتقبل مدير املدر�شة اأقرتاحاتي واآرائي يف العمل 5
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م�ستوى 
االجتاه

ترتيب 
الفقرات

االنحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي الفقرات رقم الفقرة

متو�شطة 3 1.311 3.34 اأ�شعر اأن امل�رضف الرتبوي يقدر اأرائي املتعلقة بالعمل 6
متو�شطة 5 0.8599 3.33 يوجد تعاون بني املعلمني واإدارة املدر�شة ب�شكل جيد 7
متو�شطة 11 0.8770 3.28 اأرى اأن العمل يف املدر�شة يتم بروح الفريق 8

متو�شطة 8 0.9307 3.12 الإداريون يف جهازالرتبية يحرتمون راأي املعلم فيما 
يتعلق مبهّماتة 9

متو�شطة 9 0.10571 2.96 يلقى املعلم كل تقدير واحرتام من معظم امل�شوؤولني يف 
جهاز الرتبية 10

متو�شطة 1 1.2648 2.91 امل�رضف الرتبوي ي�شاعدين يف التغلب على ال�شعوبات 11

متو�شطة 4 1.0599 2.26 عالقة مدير املدر�شة باملعلمني عالقة غري مبنية على 
امل�شلحة ال�شخ�شية 12

متو�شطة 0 .6388 3.324 الكلي

يتبني من اجلدول)4( اأن املتو�شط احل�شابي لدرجة م�شتوى اجتاه اأفراد العينة ملجال 
 ،)0 معياري)6388.  وبانحراف   ،)3.2324( بلغ  قد  ككل  والروؤ�شاء  الزمالء  مع  العالقة 
اأفراد العينة على فقرات هذا املجال بني )4.2308 -2.2692(،  وقد تراوحت ا�شتجابات 
وقد جاءت الفقرتان الآتيتان على قمة الفقرات التي ح�شلت على درجة م�شتوى اأعلى من 
العمل،  يف  بزمالئي  جيدة  اجتماعية  عالقات  تنازلياً(:تربطني  العينة)مرتبة  اأفراد  قبل 
والفقرة: يتفهم مدير املدر�شة ما يواجهني من م�شكالت اجتماعية، بينما ح�شلت الفقرتان 
الآتيتان على اأقل م�شتوى اجتاه من قبل اأفراد العينة:فقرة عالقة مدير املدر�شة باملعلمني 
التغلب على  ال�شخ�شية، وفقرة امل�رضف الرتبوي ي�شاعدين يف  عالقة مبنية على امل�شلحة 

ال�شعوبات التدري�شية.
الجدول (5(

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة مستوى اتجاهات معلمي ومعلمات المرحلة 
الثانوية في األردن نحو مهنة التعليم لفقرات مجال طبيعة العمل مرتبة تنازليًا.

م�ستوى 
االجتاه

ترتيب 
الفقرات

االنحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي الفقرات رقم 

الفقرة

متو�شطة 1 1.0638 3.6795 ن�شابي من احل�ش�ص الأ�شبوعية منا�شب 13
متو�شطة 4 0.8360 3.6667 اأ�شتمتع اأثناء التدري�ص 12
متو�شطة 8 1.0898 3.5449 ليزعجني كرثة اأعداد الطلبة يف ال�شف 15
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م�ستوى 
االجتاه

ترتيب 
الفقرات

االنحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي الفقرات رقم 

الفقرة

متو�شة 9 0.9043 3.2756 اأ�شارك يف اأتخاذ القرارات 16
متو�شطة 2 0.8112 3.1731 تتوفر الإمكانات وامل�شتلزمات التي ت�شاعدين على حتقيق الأهداف 17
متو�شطة 3 1.0816 2.9744 مهنة التدري�ص ل حتد من مواهبي كمعلمة 18
متو�شطة 7 0.9275 2.9615 ل اأ�شعر بامللل والروتني اأثناء عملي يف املدر�شة 19
متو�شطة 6 1.1626 2.6346 اأحبذ ح�شور الدورات التدريبية 20
متو�شطة 5 0.9073 2.2885 ل اأعاين من �شعوبات يف �شبط الطلبة اأثناء املوقف التعليمي 21

متو�شطة 0 .4272 3.1332 الكلي

يتبني من اجلدول)5( اأن املتو�شط احل�شابي لدرجة م�شتوى اجتاه اأفراد العينة ملجال 
طبيعة العمل ككل بلغ، ) 3.1332 (، وبانحراف معياري )4272. 0(، وتراوحت ا�شتجابات 
اأفراد العينة على فقرات هذا املجال بني)3.6795-2.2885(، وقد جاءت الفقرتان الآتيتان 
على قمة الفقرات التي ح�شلت على درجة م�شتوى اأعلى من قبل اأفراد العينة )مرتبة تنازلياً(: 
فقرة ن�شابي من احل�ش�ص الأ�شبوعية منا�شب، والفقرة :اأ�شتمتع اأثناء التدري�ص.بينما ح�شلت 
الفقرتان الآتيتان: على اأقل م�شتوى اجتاه من قبل اأفراد العينة: الفقرة، ل اأعاين من �شعوبات 

يف �شبط الطلبة اأثناء املوقف التعليمي، وفقرة اأحبذ ح�شور الدورات التدريبية.
الجدول (6(

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة اتجاهات معلمي المرحلة الثانوية 
ومعلماتها في األردن لمهنة التعليم لفقرات (مجال الرضا عن الذات) مرتبه تنازليًا.

م�ستوى 
االجتاه

ترتيب 
الفقرات

االنحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي الفقرات رقم 

الفقرة

متو�شطة 5 0.8866 3.2628 اأمتتع باحلرية وال�شتقالل يف العمل 22
متو�شطة 6 1.0180 3.1090 اأ�شعر اأن مهنة التعليم تتيح يل فر�ص الجناز 23
متو�شط 1 0.9725 3.0769 مهنة التعليم حتقق يل ال�شتقرار النف�شي 24

متو�شطة 4 1.0453 3.0256 مهنة التعليم تتيح يل فر�ص التجديد والبتكار 25
متو�شطة 3 0.8926 3.0256 مهنة التعليم تن�شجم مع ميويل 26
متو�شطة 2 1.1183 2.9423 اأ�شعر اأن مهنة التعليم حتقق طموحي 27

متو�شطة 0.8513 3.0737 الكلي
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يتبني من اجلدول )6( اأن املتو�شط احل�شابي لدرجة م�شتوى اجتاه اأفراد العينة ملجال 
الر�شا عن الذات ككل بلغ )3.0737(، وبانحراف معياري)0.8513(، وتراوحت ا�شتجابات 
الفقرتان  جاءت  وقد  بني)2.9423-3.2628(،  املجال  هذا  فقرات  على  العينة  اأفراد 
الآتيتان: على قمة الفقرات التي ح�شلت على اأعلى م�شتوى اجتاه من قبل اأفاد العينة )مرتبة 
تنازلياً(:فقرة، اأمتتع باحلرية وال�شتقالل يف العمل، وفقرة اأ�شعر اأن مهنة التعليم تتيح يل 
فر�ص الإجناز.بينما ح�شلت الفقرتان الآتيتان : على اأقل م�شتوى اجتاه ملهنة التعليم من 
قبل اأفراد العينة: فقرة اأ�شعر اأن مهنة التعليم حتقق طموحي، وفقرة تن�شجم مهنة التعليم مع 

ميويل.
الجدول (7(

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة مستوى اتجاهات معلمي ومعلمات 
المرحلة الثانوية في األردن لمهنة التعليم لفقرات مجال (الوضع االجتماعي لمهنة التعليم) مرتبه تنازليًا.

م�ستوى 
االجتاه

ترتيب 
الفقرات

االنحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي الفقرات رقم الفقرة

متو�شطة 1 0.9203 4.2308 نظرة اأفراد املجتمع اإىل مهن الطب والهند�شة وال�شيدلة اأكرث 
اإيجابية من نظرتهم اإىل مهنة التعليم 28

5 0.9579 3.0449 يثق اأفراد املجتمع مبا يقدمه لهم املعلمون من ن�شائح ور�شادات 29

متو�شطة 7 1.1101 2.8526 يف�شل اأفراد املجتمع اأن يتوىل املعلم التحدث با�شمهم يف 
املنا�شبات العامة 30

متو�شطة 8 1.0425 2.8397 يف�شل اأفراد املجتمع بناء عالقات اجتماعية مع املعلمني 31

متو�شطة 4 1.0769 2.8269 التعليم كعملية تربوية يتيح للمعلم فر�شة تطوير عالقات 
اجتماعية مع كثري من النا�ص 32

متو�شطة 3 1.0027 2.8269 للمعلم مكانة رفيعة يف قطاعات املجتمع 33
متو�شطة 2 1.0087 2.8077 نظرة اأفراد املجتمع ملهنة التعليم نظرة احرتام وتقدير 34

متو�شطة 6 0.9862 2.7500 يلجاأ اأفراد املجتمع للمعلمني مل�شاعدتهم يف حل م�شكالتهم 
الجتماعية 35

متو�شة 9 1.0793 2.2756 يوجة معظم اأفراد املجتمع اأبنائهم ليكونوا معلمني 36

متو�شطة 0.7657 2.9395 الكلي

يتبني من اجلدول )7( اأن املتو�شط احل�شابي لدرجة م�شتوى اجتاه اأفراد العينة ملهنة 
وبانحراف   ،)2.9395( ككل  التعليم  الجتماعي ملهنة  الو�شع  فقرات جمال  على  التعليم 
بني                 املجال  هذا  فقرات  على  العينة  اأفراد  ا�شتجابات  تراوحت  وقد  معياري)0.7657(، 
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التي ح�شلت على  الفقرات  الآتيتان على قمة  الفقرتان  )4.2308-2.2756( وقد جاءت 
اإىل مهنة  اأفراد املجتمع  تنازلياً(: نظرة  العينة )مرتبة  اأفراد  اأعلى من قبل  درجة م�شتوى 
اأفراد  يثق  وفقرة  التعليم،  مهنة  اإىل  نظرتهم  من  اإيجابية  اأكرث  وال�شيدلة  والهند�شة  الطب 
املجتمع مبا يقدمة لهم املعلمون من ن�شائح واإر�شادات، بينما ح�شلت الفقرتان الآتيتان 
على اأقل م�شتوى اجتاه نحو مهنة التعليم من قبل اأفراد العينة على جمال الو�شع الجتماعي 
ملهنة التعليم، فقرة: يوجة معظم اأفراد املجتمع اأبنائهم ليكونوا معلمني، وفقرة: يلجاأ اأفراد 

املجتمع للمعلمني مل�شاعدتهم يف حل م�شكالتهم الجتماعية.
الجدول (8(

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة مستوى اتجاهات معلمي ومعلمات 
المرحلة الثانوية في األردن لمهنة التعليم لفقرات مجال (الجوانب المادية) مرتبه تنازليًا.

م�ستوى 
االجتاه

ترتيب 
الفقرات

االنحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي الفقرات رقم 

الفقرة

متدنية 1 1.0706 3.2372 اإن تاأخر �رضف الراتب ي�شايقني كثرياأ 37
متدنية 2 0.9025 2.4551 اإن مكافاة نهاية اخلدمة مر�شية 38
مندنة 4 1.0636 2،3590 فر�شة احل�شول على الرتقية يف مهنة التعليم اأف�شل من املهن الآخرى 39

متدنية 9 0.9486 2.0833 نظام الرتقيات املتبع منا�شب 40
متدنية 5 1.0585 2.0705 اأرى اأن �شيا�شة احلوافز واملكافات املتبعة مالأئمة 41
متدنية 6 1.1572 2.0705 عالواتي ال�شنوية على الراتب منا�شبة 42
متدنية 3 1.0847 2.0192 راتبي يتنا�شب مع حجم العمل الذي اأقوم به 43
متدنية 8 1.0002 1.9038 يتنا�شب دخلي من مهنة التعليم مع م�شتوى تكاليف املعي�شة 44
متدنية 7 0.9418 1.8846 يتنا�شب الراتب الذي اأتقا�شاه مع رواتب العاملني يف الوظائف الأخرى 45

متدنية .7265 2.2315 الكلي

على  العينة  اأفراد  اجتاه  م�شتوى  لدرجة  احل�شابي  املتو�شط  اأن  اجلدول)8(  يتبني من 
فقرات جمال اجلوانب املادية ككل )2.2315(، وبانحراف معياري )7265.(، وقد تراوحت 
جاءت  وقد  بني)1.8846-3.2372(  املجال  هذا  فقرات  على  العينة  اأفراد  ا�شتجابات 
اأفراد  اأعلى من قبل  التي ح�شلت على درجة م�شتوى  الفقرات  الآتيتان على قمة  الفقرتان 
العينة )مرتبة تنازلياً( فقرة: اإن تاأخر �رضف الرواتب ي�شايقني كثريا، وفقرة :اإن مكافاة 
نهاية اخلدمة مر�شية .بينما ح�شلت الفقرتان الآتيتان: على اأقل م�شتوى اجتاه نحو مهنة 
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اجتاهات معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية في األردن، 

املتغيرات بعض  ضوء  في  التعليم  مهنة  د. مرمي اخلالدينحو 

الذي  الراتب  يتنا�شب  فقرة:  العينة،  اأفراد  قبل  من  املادية  اجلوانب  جمال  على  التعليم 
اأتقا�شاه مع رواتب العاملني يف الوظائف الأخرى، وفقرة :يتنا�شب دخلي من مهنة التعليم 

مع م�شتوى تكاليف املعي�شة.
نتائج ال�شوؤال الثاين الذي ين�ص على: هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية  ◄

عند م�ستوى الداللة )α≥ 05 ،0( يف اجتاهات معلمي املرحلة الثانوية يف 
االأردن نحو مهنة التعليم تبعاً ملتغريات: النوع، واملوؤهل العلمي، واخلدمة 

التدري�سية؟
متغري النوع: -

ملعرفة دللة الفروق يف درجة اجتاهات معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية يف الأردن 
نحو مهنة التعليم، تبعاً ملتغري النوع اُ�شتخدم اختبار )ت( الإح�شائي، واجلدول )9( يبني ذلك:

الجدول (9(
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار (ت) اإلحصائي لمعرفة داللة الفروق 

بين متوسطات استجابات أفراد العينة على مجاالت الدراسة تبعًا لمتغير النوع.

م�ستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف الو�سط احل�سابي النوع العدد املجال

0.000 4.344
0.5131 2.9821 ذكر 112

طبيعة العمل
0.3440 3.2178 اأنثى 200

0.056 1.861
0.1437 2.9345 ذكر 112

الر�شا عن الذات
0.6212 3.1517 اأنثى 200

0.727 0.350
0.8303 2.2520 ذكر 112

اجلوانب املادية
0.6633 2.2200 اأنثى 200

0.000 3.835
0.7743 3.0313 ذكر 112

العالقة مع الزمالء والروؤ�شاء
0.5176 3.3450 اأنثى 200

0.000
5.556 0.8971 2.6012 ذكر 112

الو�شع الجتماعي ملهنة التعليم
0.6058 3.1289 اأنثى 200

0.000 3.770
0.6548 2.7602 ذكر 112

الدرجة الكلية
0.3623 3.0127 اأنثى 200

 ) 0, 05 ≤α ( دالة إحصائية عند مستوى 
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الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذي  فرق  وجود   )9( اجلدول  من  يتبني 
بلغت  حيث  لالأداة،  الكلية  الدرجة  على  العينة  اأفراد  اجتاهات  يف   )0.05  ≤  α(
عند  اإح�شائياً  دالة  قيمة  وهي  ككل)3.770(،  الأداة  على  املح�شوبة  )ت(  قيمة 
≥ 0.05( تبعاً ملتغريالنوع، ول�شالح الإناث، وقد يعزى ذلك اإىل اأن   α( الدللة  م�شتوى 
مهنة التعليم من املهن املرغوبة لالإناث، والأكرث قبولً من املجتمع، وتتنا�شب مع طبيعة 
وكرثة  الدوام،  فرتة  حيث  من  لالإناث  املهنة  هذه  يف  الدوام  منا�شبة  فاإن  وكذلك  الإناث، 
العطل يجعل هذه املهنة ذات جذب لالإناث.وقد اتفقت نتائج هذه الدرا�شة مع نتائج درا�شة 
اأفراد  اإح�شائية يف اجتاهات  ذات دللة  اإىل وجود فروق  اأ�شارت  التي  اجلعنيني )1999، 
العينة نحو مهنة التعليم، ول�شالح الإناث، وكذلك اتفقت مع نتائج درا�شة ال�رضعة والباكر 
من  اأف�شل  التعليم  مهنة  نحو  املعلمات  اجتاهات  اأن  اإىل  نتائجها  اأ�شارت  التي   )  2000(
الدرا�شة مع نتائج درا�شة خليل  اتفقت هذه  التعليم، وكذلك  اجتاهات املعلمني نحو مهنة 
و�رضير )2008(، التي اأ�شارت نتائجها اإىل وجود فروق دالة اإح�شائياً يف الر�شا الو�شيفي 
ككل نحو مهنة التعليم، ول�شالح الإناث، بينما اختلفت نتائج هذة الدرا�شة مع نتائج درا�شة 
التعليم تبعُا ملتغري  اإىل عدم وجود فروق نحو مهنة  اأ�شارت نتائجها  التي  زايد )2008(، 
العمل،  اإح�شائية على املجالت:طبيعة  ذات دللة  النتائج وجود فروق  اجلن�ص.وتبني من 
الفروق  التعليم، وكانت  الو�شع الجتماعي ملهنة  الزمالء والروؤ�شاء، وجمال  والعالقة مع 
اإح�شائية يف اجتاهات  النتائج عدم وجود فروق ذات دللة  اأظهرت  الإناث.بينما  ل�شالح 
اأفراد العينة نحو مهنة التعليم تبعاً ملتغري النوع، على جمايل الدرا�شة: الر�شا عن الذات، 
واجلوانب املادية، وقد يعزى ذلك اإىل اأن املراأة يف وقتنا احلا�رض ت�شاطر الرجل- اإىل حد 
كبري - يف حتمل م�شوؤولية النفاق على الأ�رضة، مما يخلق لها حالة من الر�شا عن الذات، 
من منطلق �شعورها بدورها الإيجابي يف املجتمع، ودورها يف حتمل اأعباء الأ�رضة جنباً 

اإىل جنب مع الرجل.
متغري املوؤهل العلمي:  -

تبعاً  الدرا�شة  جمالت  على  العينة  اأفراد  ا�شتجابات  متو�شطات  بني  الفروق  ملعرفة 
ملتغري املوؤهل العلمي اُ�شتخدم اختبار)ت( الح�شائي، واجلدول )10( يبني ذلك:

الجدول (10(
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار (ت) اإلحصائي لمعرفة داللة الفروق 

بين متوسطات استجابات أفراد العينة على مجاالت الدراسة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي.

م�ستوى الداللة قيمة)ت( االنحراف الو�سط احل�سابي املوؤهل العدد املجال

0.817 0.232
0.4638 3.1358 بكالوريو�ص 234

طبيعة العمل
0.2933 3.1254 اأعلى من بكالوريو�ص 78
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اجتاهات معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية في األردن، 

املتغيرات بعض  ضوء  في  التعليم  مهنة  د. مرمي اخلالدينحو 

م�ستوى الداللة قيمة)ت( االنحراف الو�سط احل�سابي املوؤهل العدد املجال

0.338 0.960
0.8059 3.0470 بكالوريو�ص 234

الر�شا عن الذات
0.9762 3.1538 اأعلى من بكالوريو�ص 78

0.121 1.553
0.7018 2.1947 بكالوريو�ص 234

اجلوانب املادية
0.7905 2.3419 اأعلى من بكالوريو�ص 78

0.000 4.065
0.6577 3.1581 بكالوريو�ص 234 العالقة مع الزمالء 

0.5218والروؤ�شاء 3.4551 اأعلى من بكالوريو�ص 78

0.656 0.445
0.7657 2.9506 بكالوريو�ص 234 الو�شع الجتماعي 

0.7696ملهنة التعليم 2.9060 اأعلى من بكالوريو�ص 78

1.165 1.397
0.4784 2.9872 بكالوريو�ص 234

78 الدرجة الكلية
0.5628 2.9964 اأعلى من بكالوريو�ص

يتبني من اجلدول )10( عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة 
)α ≥ 0.05( يف اجتاهات اأفراد العينة نحو مهنة التعليم، على الدرجة الكلية لالأداة،، حيث 
بلغت قيمة )ت( املح�شوبة على الأداة ككل)1.397( وهي قيمة غري دالة اإح�شائياً .واأظهرت 
النتائج كذلك عدم وجود فرق ذي دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )α ≥ 0.05(، على 
املادية،  اجلوانب  وجمال  الذات،  عن  الر�شا  وجمال  العمل،  طبيعة  الآتية:جمال  املجالت 
املجالت  على  قيم)ت(املح�شوبة  بلغت  حيث  التعليم،  ملهنة  الجتماعي  الو�شع  وجمال 
وجميع   ،)0.445(  ،)1.553(  ،)0.960( الآتي:)0.2320(،  النحو  على  بالرتتيب  ال�شابقة 
هذه القيم غري دالة اإح�شائياً عند م�شتوى )α ≥ 0.05(، بينما تبني وجود فرق ذي دللة 
)اأعلى  العلمي  املوؤهل  ول�شالح حملة  والروؤ�شاء  الزمالء  مع  العالقة  اإح�شائية على جمال 
قيمة  وهي  املجال)4.065(،  هذا  على  املح�شوبة  قيمة)ت(  بلغت  حيث  بكالوريو�ص(،  من 
دالة اإح�شائياً عند م�شتوى )α ≥ 0.05(.وقد يعزى ذلك اإىل اأن املعلمني من حملة املوؤهل 
العلمي )اإعلى من بكالوريو�ص ( مييلون اإىل بناء عالقات اإيجابية مع زمالئهم وروؤ�شائهم 
يف العمل، وذلك لك�شب ودهم واحرتامهم وتقديرهم، وكذلك تنظر هذه الفئة من املعلمني اإىل 
اأن ما يحملونه من موؤهالت علمية يفر�ص عليهم اأن يتقنوا مهارات التوا�شل والتفاعل مع 
الدرا�شة مع نتائج  اأتفقت نتائج هذه  اأعلى تنتظرهم.وقد  الآخرين متهيداً لوظائف ومراكز 
درا�شة العاجز ون�شوان)2004(، التي اأ�شارت نتائجها اإىل وجود فرق ذي دللة اإح�شائية 

ل�شالح ال�شهادات العليا.
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متغري اخلدمة التدري�سية: -
ملعرفة دللة الفروق يف درجة اجتاهات معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية يف الأردن 
والنحرافات  احل�شابية،  املتو�شطات  اُ�شتخرجت  اخلدمة،  ملتغري  تبعاً  التعليم  مهنة  نحو 

املعيارية، وحتليل التباين الأحادي، واختبار)�شيفية( واجلدول)11( يبني ذلك.
الجدول (11(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة أثر الخدمة 
في اتجاهات معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية نحو مهنة التعليم:

االنحراف املعياري الو�سط احل�سابي اخلدمة العدد املجال

0.2810 3.2195 اأقل من 5 �شنوات 82

طبيعة العمل
0.5250 3.1263 5-اأقل من 10 �شنوات 88
0.4251 3.0876 اأكرث من 10 �شنوات 142
0.4272 3.1332 312
0.8194 3.3699 اأقل من 5 �شنوات 82

الر�شا عن الذات
0.9043 2.8636 5-اأقل من 10 �شنوات 88
0.7923 3.0329 اأكرث من 10 �شنوات 142
0.8513 3.0737 312
0.6364 2.2439 اأقل من 5 �شنوات 82

اجلوانب املادية
0.8849 2.2146 5-اأقل من 10 �شنوات 88
0.6694 2.2347 اأكرث من 10 �شنوات 142
0.7265 2.2315 312
0.6073 3.3049 اأقل من 5 �شنوات 82

العالقة مع الزمالء والروؤ�شاء
0.6924 3.2898 5-اأقل من 10 �شنوات 88
0.6175 3.1549 اأكرث من 10 �شنوات 142
0.6388 3.2324 312
0.7676 3.0949 اأقل من 5 �شنوات 82

الو�شع الجتماعي ملهنة التعليم
0.8249 3.0859 5-اأقل من 10 �شنوات 88
0.6889 2.7590 اأكرث من 10 �شنوات 142
0.7657 2.9395 312
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املتغيرات بعض  ضوء  في  التعليم  مهنة  د. مرمي اخلالدينحو 

االنحراف املعياري الو�سط احل�سابي اخلدمة العدد املجال

0.4509 3.0466 اأقل من 5 �شنوات 82

الكلي
0.5935 2.9160 5-اأقل من 10 �شنوات 88
0.4553 2.8538 اأكرث من 10 �شنوات 142
0.5017 2.9220 312

على  العينة  اأفراد  ا�شتجابات  يف  ظاهرية  فروقا  هناك  اأن   )11( اجلدول  من  يتبني 
وعلى  التعليم  ملهنة  الجتماعي  الو�شع  وجمال  املادية،  اجلوانب  جمال  الدرا�شة:  جمايل 
الدرجة الكلية، وملعرفة فيما اذا كانت هذه الفروق ذات دللة اإح�شائية، فقد اُ�شتخدم اختبار 

حتليل التباين الأحادي واجلدول )12( يبني ذلك :
الجدول (12(

 نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في اتجاهات أفراد العينة نحو مهنة التعليم 
تبعًا لمتغير سنوات الخدمة.

م�ستوى 
الداللة

قيمة)ف( 
املح�سوبة

متو�سط 
املربعات

درجات 
احلرية

جمموع 
املربعات م�سدر التباين املجاالت

0.082 2.517 0.455 2 0.910 بني املجموعات
0.181طبيعة العمل 309 55.852 داخل املجموعات

311 56.761 الكلي
0.000*. 8.167 5.658 2 11.315 بني املجموعات

0.693الر�شا عن الذات 309 214.045 داخل املجموعات
311 225.360 الكلي

0.964 0.037 02-1.955 2 3.910ُُُ02 بني املجموعات
0.531اجلوانب املادية 309 164.146 داخل املجموعات

311 164.146 الكلي
0.146 1.938 0.786 2 1.573 بني املجموعات

العالقة مع الزمالء 
0.406والروؤ�شاء 309 125.344 داخل املجموعات

311 126.917 الكلي
001*،0 7.546 4.245 2 8.490 بني املجموعات

الو�شع الجتماعي ملهنة 
0.563التعليم 309 173.847 داخل املجموعات

311 182.338 الكلي
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م�ستوى 
الداللة

قيمة)ف( 
املح�سوبة

متو�سط 
املربعات

درجات 
احلرية

جمموع 
املربعات م�سدر التباين املجاالت

0.021 3.918 0.968 2 1.936 بني املجموعات
0.247الدرجة الكلية 309 76.353 داخل املجموعات

311 78.289 الكلي

)0, 05 ≤ α( دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروقا  هناك  اأن   )12 ( اجلدول  من  يتبني 
الذات(  عن  )الر�شا  الثاين  املجال  وعلى  لالأداة،  الكلية  الدرجة  على   )0.05  ≤  α (
للمجال  املح�شوبة  قيمة)ف(  بلغت  حيث  التعليم(،  ملهنة  الجتماعي  واخلام�ص)الو�شع 
دللة  ذات  وكلها   )3.918( الكلية  وللدرجة   )7.546( اخلام�ص  وللمجال  الثاين)8.167( 
اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )α ≥ 0.05(، يف حني كانت قيمة )ف( غري دالة اإح�شائية 
على املجالت، الأول، والثالث، والرابع على التوايل، حيث بلغت قيمهم )2.517(، )037(، 
اُ�شتخدم  فقد  الفروق،  هذه  من  ل�شالح  .وملعرفة  اإح�شائياً  دالة  غري  قيم  وهي   ،)1.938(
اختبار �شيفية للمقارنات البعدية، واجلدول )13( يبني:نتائج اختبار )�شيفيه( لأثر متغري 
وعلى  التعليم،  ملهنة  الجتماعي  الو�شع  وجمال  الذات،  عن  الر�شا  جمايل:  على  اخلدمة 
الدرجة الكلية ملهنة التعليم.ولتحديد دللة الفروق على املجالت ذات الدللة الح�شائية، 

اُ�شتخدم اختبار )�شيفية(للمقارنات البعدية، واجلدول)13( يبني ذلك .
الجدول (13(

نتأنج اختبار (شيفيه) للمقارنات البعدية يبين المتوسطات الحسابية على مجالي: الرضا عن الذات، 
والوضع االجتماعي لمهنة التعليم، والدرجة الكلية تبعُا لمتغير سنوات الخدمة.

اأكرث من 10 �سنوات 5-اأقل من 10 �سنوات املتغريات املجال

0.3371 0.5063 اأقل من خم�ص �شنوات
-0.1692الر�شا عن الذات __ 5- اأقل من ع�رض �شنوات

0.3359 0.00899 اأقل من 5 �شنوات
الو�شع الجتماعي ملهنة التعليم

0.3269 - 5-اأقل من ع�رض �شنوات
0.01928 0.1306 اأقل من 5 �شنوات

الكلي
0.0622 - 5-اأقل من ع�رض �شنوات

  )0.05 ≤ α( دالة إحصائيا عند مستوى داللة 
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اأفراد  يتبني من اجلدول )13(، وجود فرق ذي دللة اإح�شائية يف م�شتوى اجتاهات 
العينة نحو مهنة التعليم تبعاً ملتغري �شنوات اخلدمة على جمال الر�شا عن الذات بني ذوي 
اخلدمة )اأقل من 5 �شنوات(، وبني ذوي اخلدمة )5-اأقل من ع�رض �شنوات(، ول�شالح فئة )اأقل 
من 5 �شنوات(، وكذلك وجود فرق ذي دللة اإح�شائية بني فئة)اأقل من 5 �شنوات(، وفئة)اأكرث 
من ع�رض �شنوات(، ول�شالح فئة )اأقل من 5 �شنوات(.وقد يعزى ذلك اإىل اأن املعلمني من ذوي 
لهم طموحاتهم  التعليم حتقق  مهنة  اأن  اإىل  ينظرون  زالوا  ما  �شنوات(   5 من  )اأٌقل  اخلدمة 
الذين ينظرون باأن  )اأكرث من ع�رض �شنوات(،  ورغباتهم بخالف املعلمني من ذوي اخلدمة 
خدمتهم الطويلة يف هذه املهنة مل حتقق طموحاتهم الوظيفية واملادية، مع تزايد املهّمات 

امللقاة على عاتقهم.
يف  اإح�شائية  دللة  ذي  فرق  وجود  اأي�شاً   )13( اجلدول  يف  الواردة  النتائج  وبينت 
جمال  على  اخلدمة  �شنوات  ملتغري  تبعاً  التعليم  مهنة  نحو  العينة  اأفراد  اجتاهات  م�شتوى 
الو�شع الجتماعي ملهنة التعليم، بني ذوي اخلدمة )اأقل من 5 �شنوات( وفئة )اأكرث من ع�رض 
�شنوات( ول�شالح فئة )اأقل من5 �شنوات(، وكذلك وجود فرق ذي دللة اإح�شائية بني ذوي 
فئة )5-اأقل من  �شنوات( ول�شالح  )اأكرث من ع�رض  �شنوات(وفئة  اخلدمة )5-اأقل من ع�رض 
ع�رض �شنوات(.وبينت النتاأئج اي�شَا وجود فرق ذي دالة اإح�شائية يف م�شتوى اجتاهات اأفراد 
)اأقل من 5�شنوات(،  الكلية لالأداة بني ذوي اخلدمة  الدرجة  التعليم على  العينة نحو مهنة 
والفئة )اأكرث من ع�رض �شنوات(، ول�شالح الفئة، )اأقل من 5 �شنوات(.وقد تعزى هذه النتائج 
زالوا متحم�شني  ما  �شنوات(  )اأقل من خم�ص  اخلدمة  واملعلمات من ذوي  املعلمني  اأن  اإىل 
وهم  العمل،  ب�شغوطات  بعد  يتاأثروا  ومل  للعمل،  دافعيتهم  بارتفاع  وميتازون  للعمل، 
اإن متطلبات وتكاليف احلياة مل ت�شكل لهم  مقتنعون باملردود املادي لهذه املهنة، حيث 
العمل وعدم حتقيق  الذين ي�شعرون ب�شغط،  الأعلى  اأ�شحاب اخلدمات  عبئاً كبرياً، بخالف 
طموحهم يف منا�شب اأعلى.وقد اتفقت نتائج هذه الدرا�شة مع نتائج درا�شة زايد )2008( 
الأقل يظهرون م�شتويات ر�شا  اأن املعلمني واملعلمات ذوي اخلربة  اأ�شارت نتائجها  التي 
نتائج  احلالية مع  الدرا�شة  نتائج  واختلفت  الأكرث،  �شنوات اخلدمة  اأقرانهم ذوي  اأعلى من 
درا�شة العاجز ون�شوان)2004(، ودرا�شة ال�شيخ خليل و�رضير)2008(، التي اأ�شارت نتائجها 

اإىل عدم وجود فرق ذي دللة اإح�شائية لأثر متغري اخلربة على الر�شا الوظيفي.
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االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات:
اأظهرت نتائج الدرا�سة االآتي:

اإن اجتاهات اأفراد العينة نحو مهنة التعليم جاءت متو�شطة على جميع املجالت . 1
با�شتثناء جمال اجلوانب املادية، حيث جاءت بدرجة متدنية. 

وجود فرق ذي دللة اإح�شائية يف اجتاهات اأفراد العينة نحو مهنة التعليم تبعاً . 2
املوؤهل  تبعَا ملتغري  اإح�شائية  الإناث، وعدم وجود فرق ذي دللة  النوع ول�شالح  ملتغري 
العلمي. وكذلك وجود فرق ذي دللة اإح�شائية تبعَا ملتغري �شنوات اخلدمة، ول�شالح ذوي 

اخلدمة)اأقل من 5 �شنوات(. 

التوصيات:
بناًء على نتائج الدرا�سة، فاإن الباحثة تو�سي باالآتي:

اأن تعمل وزارة الرتبية والتعليم بجدية على حت�شني الو�شع املادي للمعلم، حتى . 1
تتولد لديه القناعة واحلب لهذة املهنة. 

العمل على زيادة فر�ص الرتقية اأمام املعلمني املتميزيني لتكون حافزاً للمعلمني . 2
الآخريني. 

اأن تعمل وزارة التعليم العايل واجلامعات على و�شع اأ�ش�ص ومعايري للطلبة الذين . 3
�شيدخلون كليات الرتبية، وب�شكل خا�ص من �شيتخرج معلماً، واأن ت�شتمل هذه املعايري على 

اختبار رغبة الطالب مبهنة التعليم. 
اأن تتاح للمعلمني من ذوي اخلدمة الطويلة فر�شاً م�شجعة وحافزة، والعمل على . 4

اأ�شعارهم باأهميتهم، وتكليفهم مبهّمات ت�شبع حاجاتهم ورغباتهم. 
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