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  *زعليـد خـم حممـاســق.د

  **مينوالكرمي م اللطيف عبد عبد.د             
 

 
 

          فـل جامعـة البلقـاء      دف الدراسة احلالية إىل الكشف عن اجتاهات طالبات ختصص تربية الط
التطبيقية حنو ختصصهن األكادميي، واىل الكشف عما إذا كانت هذه االجتاهات ختتلـف بـاختالف               

ما إذا كانت تلك االجتاهات ختتلف باختالف املستوى الدراسـي          عالكلية اليت تدرس فيها الطالبة، و     
 الطالبات حنو ختصـصهن      أداة لقياس االجتاهات عند    يتللطالبة، ومن اجل حتقيق هذا اهلدف فقد بن       

وزعت أداة الدراسة   .  وثباا من صدق األداة  الباحثان  حتقق    جماالت لالجتاهات، ولقد   ةتضمنت مخس 
 اربـد اجلامعيـة وعجلـون       ة التربية يف  طالبة من طالبات ختصص تربية الطفل يف كلي       ) ٣٧٠( على

و ختصصهن األكادميي علـى     وكشفت نتائج الدراسة عن اجتاهات حيادية لدى الطالبات حن        . اجلامعية
ـ     مل تظهر  وعلى كل جمال من جماالت االجتاهات الفرعية، و        هااالجتاهات كل   يف  اً نتائج الدراسـة فروق

مجيع جمـاالت   ويف   االجتاهات   يفملستوى الدراسي للطالبة وذلك      ا ىلإاالجتاهات لدى الطالبات تعزى     
و ختصص تربية الطفل بوصفه علماً بني العلـوم         االجتاهات حن (االجتاهات الفرعية باستثناء اال الثالث    

بني درجات الطالبات يف الـسنة      ) ٠،٠٥=α( ، إذ كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية       )األخرى
األوىل وبني درجات الطالبات يف السنتني الثالثة والرابعة لصاحل الطالبات يف السنتني الثالثة والرابعـة،   

 ىلإ داللة إحصائية يف اجتاهات الطالبات حنو ختصـصهن تعـزى             ذات اًنتائج الدراسة فروق  ومل تظهر   
  .لكلية اليت درست فيها الطالبةا

  
  
  .األردنجامعة البلقاء التطبيقية،  قسم العلوم التربوية، كلية أربد اجلامعية،* 

  . األردن، جامعة البلقاء التطبيقية، كلية أربد اجلامعيةقسم العلوم التربوية،** 
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 إعداد املعلم من مسؤوليات كليات التربية والكليات اجلامعية، ويعتمد جناحها يف عملـها علـى                يعد

ه طالا الوجهة التربوية الصحيحة، ومما ال شك        يقدرا على ختطيط مناهج تربوية تتمكن من خالهلا توج        
عات اإلنسانية، ملـا   فيه أن للتخصصات التربوية عامة وختصص تربية الطفل خاصة مكانة متميزة يف اتم            
لرعاية والعنايـة؛   اىلإهلا من دور حيوي يف رعاية الطفل يف مراحله النمائية اليت يكون فيها بأمس احلاجة            

 إنسانية من منطلق أن حمور اهتمامها الطفل جبوانبه املختلفة الصحية           اًكما أن لتخصص تربية الطفل أبعاد     
نسانية من ابرز أولويات اهتمامها، الن الطفـل هـو غايـة    واجلسدية والنفسية، إذ جعلتها اتمعات اإل    

 النامية ماملتقدمة أأكانت التطور وحمور خطط التنمية يف أي جمتمع، وإدراكا من اتمعات اإلنسانية سواء             
لتخصص تربية الطفل، فقد أولتها العديد من االعتبارات الضرورية للتمكني من أداء هذه املهنة بـصورا        

 إىل إكساب    عن الًضف، من فتح كليات ومعاهد متخصصة، ووضع اخلطط الدراسية املناسبة هلا،            املتكاملة
الدارسني لتخصص تربية الطفل االجتاهات االجيابية اليت تشجع األفراد االلتحاق ا، وتشجيع العـاملني              

  .يمباملهنة على االنتماء هلا، وبذل اهود من اجل القيام بأعباء املهنة بالشكل السل
لذلك فإن دراسة االجتاهات وقياسها ستبقى أهم احلاجات املهمة لغرض تفسري الـسلوك اإلنـساين،           
والتنبؤ باحتماالته السلبية واإلجيابية اليت ستتركها على واقع اتمع ومن مث التخطيط ملواجهة املـؤثرات               

  ). ١٩٨٧هرمز، (اليت تشكل االجتاهات السلبية
هات أمر ليس حديثا، ولكنه يعود إىل مطلع هذا القرن عندما ظهـر مفهـوم               إن العناية بدراسة االجتا   

، إذ تساعد يف حتديد     )١٩٨٦الشيخ،  (االجتاه، وقد زاد وتنامى هذا االهتمام خالل العقود الثالثة املنصرمة         
 أا تـساعد يف التنبـؤ       نميول الفرد واهتمامه، لتعمل بذلك كدوافع مهيئة وموجهة لسلوكه، فضال ع          

  .)٢٠٠٢؛ املرسي وإدريس، ٢٠٠٤لعميان، ا(به
 تتـأثر   فقدوكما تتنوع الدوافع تتعدد اجتاهات الطلبة وتتباين حنو دراسة التخصص بعد االخنراط به،              

 من خارجها، إال أن تدين      مكانت نابعة من داخل املؤسسة التعليمية أ      أتلك االجتاهات بعدة عوامل سواء      
 يف االنتمـاء لـه      اًي الطفل واخنفاض مستوى الرضا عنه يؤثر سـلب        االجتاهات االجيابية حنو ختصص تربية    

  . بالقيم واملعتقدات اليت يؤمن ا الفردواالستمرار فيه، ويرى الباحثان أن االجتاهات تتأثر كثرياً
وتعد االجتاهات واحدة من املكونات الرئيسة لشخصية الفرد، إذ تشكل املكون الواقعي الذي يوجـه         

  ).٢٠٠٠الرواضبة، (عه يف املواقف اليت تستدعي منه االستجابة هلا بالقبول أو الرفضسلوك الفرد ويدف
وقد جاءت نظرة العلماء متباينة حنو مفهوم االجتاهات وطبيعتها، ومل يضعوا هلا تعريفا واحدا حمـددا،             

نزعة إدراكية  :  عرفتها موسوعة علم النفس بأا     فقدا بناءات شخصية افتراضية كثرية التبدل والتغري،        أل
، )Eysenck & et. al., 1972(ويؤ واستعداد لالستجابة عن موضوع معني أو عـدة موضـوعات  

بأسلوب معـني   ) نسبيا(استعداد مكتسب لالستجابة بشكل ثابت    "وعرفها قاموس العلوم السلوكية بأا      
  ، أما قاموس وبستر )Wollman,1973"( حنو بعض األشخاص أو األشياء أو املفاهيماًي أو إجياباًيسلب
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)Webster,1971 ( اأسلوب التصرف والشعور والتفكري الذي يعرب عن ميل الفرد وآرائه"فيعرفها بأ."  
 بان االجتاهـات مكتـسبة   (Borgatta & Borgatta, 1992)بينما جيد كل من بورغاتا وبورغاتا

دات الفردية، ويـشري أبـو حلـو        ومتعلمة من خالل التعامل مع أفراد األسرة ومجاعات الرفاق واملشاه         
أن االجتاه هو يؤ الفرد أو ميله حىت يستجيب بصورة معينة جتـاه موضـوع أو                إىل  ) ١٩٩٣(وآخرون

 بالعواطف واإلحساسات، بينما يرى كل من جاروليمنك        موقف أو قيمة ما، وهو عادة ما يكون مرتبطاً        
الفرد أو استعداده لالستجابة حنو شيء  أن االجتاه هو رغبة (Jarolimenk & Parker, 1993)وباركر

 بالـشعور أو حالـة مـن    (Gibson et.al.,1994) معني بطريقة ما، بينما حيددها جبسون وآخرون
 يف   حمدداً االستعداد الذهين االجيايب أو السليب اليت تكتسب وتنتظم من خالل اخلربة والتجربة، حمدثة تأثرياً             

  .ملواقفاستجابة الفرد حنو الناس واألشياء وا
 علـى   كبرياًإن هناك اتفاقاًفالتباين يف وجهات النظر حول مفهوم االجتاه وطبيعته  أن  وعلى الرغم من    

أن االجتاهات مكتسبة ومتعلمة غري موروثة،      ) ١٩٨٩(اخلصائص اليت تتميز ا االجتاهات، إذ يرى حمسن       
 وهي متنوعة ومتعددة لـدى الفـرد        تنطوي على عالقة معينة بني الفرد أو الشيء أو موقف ما يف البيئة،            

الواحد الختالف املوقف، ومتسمة بالثبات واالستمرار النسيب ولكنها قابلة للتعديل حتت ظروف معينة،             
ويغلب عليها لدى األفراد طابع الذاتية أكثر من طابع املوضوعية، وقد تكون عامة أو خاصة، وخمتلفـة يف    

: ثـة أمنـاط، األول    ول،لذا ميكن تصنيف االجتاهات يف ثال     درجة قوا وضعفها من حيث الرفض أو القب       
الفرد ملوقف  اجتاهات سالبة؛ متمثلة برفض     : والثايناجتاهات موجبة؛ويتمثل بتقبل الفرد ملوقف أوشيء ما،      

  .هرفض أو اجتاهات حمايدة؛ تتمثل بسلوك الفرد وحريته بني قبول موقف أو شيء ما:أوشيء ما،والثالث
؛ ١٩٩٣؛ صـباريين والرازحـي،      ١٩٩٩؛ الشرعة والباكر،    ٢٠٠٤حسن،  (نيويشري عدد من املرب   

 املكون املعـريف    :األولإىل أن لالجتاه ثالثة عناصر أو مكونات،        ) Anderson,1985؛  ١٩٨٩حمسن،  
الذي تتكون منه اغلب االجتاهات واملتمثل باملعارف واملعلومات واألفكار واملعتقدات املتشكلة لدى الفرد         

 غري ملموس، وباإلمكان االستدالل عليها من خـالل          معنوياً الجتاه لذا فإا تبقى مفهوماً    حول موضوع ا  
املكون االنفعايل أو الوجداين املتمثل مبشاعر      : الثاينممارسات ملحوظة تعرب عن االجتاهات وترتبط ا ، و        

له أو رفـضه ملوضـوع      الفرد املوجهة حنو موضوع االجتاه وتكون مرتبطة بتكوينه العاطفي واملؤثرة بتقب          
املكون السلوكي أو الرتوعي الذي يـشري إىل االسـتعدادات واألمنـاط الـسلوكية أو        : الثالثاالجتاه،  

  .االستجابات املنسجمة واملتوافقة مع املكونات املعرفية واالنفعالية لالجتاه
، على الرغم من    لذا فان االجتاه عملية ربط بني املعارف والعواطف والسلوكيات معا يف تركيب منظم            

 يزداد تأكيد أمهية العنصر االنفعايل، ألنـه        لا، ب هأن هذه املكونات الثالثية ليست يف اتساق تام فيما بين         
األقوى بني مكونات االجتاه النفسي؛ فهو ميد االجتاه بالشحنة االنفعالية الالزمة لتحريك السلوك ودفعـه               

 ).٢٠٠٠بلخري، ( للعمل
  ق خمتلفة، من أمهها وأكثرها تأثريا اخلربة املباشرة، وخاصة إذا ما تكررت ائإذ تكتسب االجتاهات بطر
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هذه اخلربة مما يؤدي إىل تشكيل االجتاه حنو موضوع أو موقف ما، وميكن أن تكتسب اخلربة بطريقة غري                  
محـزة،  ( مباشرة عن طريق تقليد اآلخرين، أو تقليد اتمع، وتبين وجهات نظره حول قـضايا خمتلفـة               

الـتعلم واخلـربة    : ، فهي حمصلة التفاعل اجلاري بني أطراف ثالثـة؛ هـي          )١٩٨٩اهللا،   ؛ عبد ١٩٨٢
والوجدان، لذا جند أن املربني يعطون أمهيه كبرية لالجتاهات إذ تعد من ابرز أهداف التربيـة احلديثـة،                  

الطلبـة  فالتعلم الذي يكسب الطالب اجتاهات اجيابية أكثر فاعلية وجدوى من التعليم الـذي يكـسب          
  .ا معرضة للنسيان يف أي حلظة بينما يستمر اثر االجتاهات ألاملعلومات فقط 

 يف تزويد األفراد باملعارف واألفكار اليت تنمي اجتاهام وتعمل على           اًهامفه مصدراً   صبوويربز التعليم   
 وهـا ا، فكلما زادت عدد سنوات تعليمهم ساهم ذلك يف قابليـة تعـديل االجتاهـات أو من                ـتدعيمه

  ).٢٠٠١الشخص، (
لذلك فإنه من املهم أن يؤخذ إعداد املعلم بعني االعتبار من قبل املؤسسات املعنية بإعـداده، ولكـي               
يؤدي الفرد دوره يف التعليم ال بد من إكسابه اجتاهات إجيابية حنوها، إذ يتوقف أداء املعلم على اجتاهاتـه              

، لذا فانـه ملـن الـضروري         وعقلياً  واجتماعياً نفعالياًحنو العمل لتنعكس هذه االجتاهات على تالميذه ا       
ىل مواطن اإلجيابية والسلبية فيها، لذلك فإن مـن         إالكشف عن اجتاهات من يعدون ملهنة التعليم للتعرف         

 يف سبيل تدعيم االجتاهات اإلجيابية لدى طالـا،    إجيابياً البديهي أن تبذل مؤسسات إعداد املعلم جهداً
قونه، وهذا التغيري يف السلوك   م ال يهدف إىل تغيري سلوك األفراد الذين يتل        ـ ال خري يف عل    ع أنه ـواقـوال
  ).١٩٨٣اجلمل، (ميكن حتقيقه ما مل تتغري اجتاهات هؤالء األفراد ال

 يف إجناح هذه العملية أو إفشاهلا، فـإذا امتلـك           اًكبريتأثرياً  وتؤثر اجتاهات الطلبة حنو عملية التعليم       
اهات اجيابية حنو ختصص أو حنو حقل دراسي ما، فان ذلك سيوفر له فرصة اكتساب مهارات                الطالب اجت 

ذلك التخصص أو احلقل الدراسي بسهولة ويسر، بينما يواجه صعوبة يف اكتساب هـذه املهـارات إذا                 
عات  تلعب االجتاهات االجيابية حنو املهن أو املوضو       وقد،  )٢٠٠٤بين جابر،   (كانت اجتاهاته سلبية حنوها   

 يف تنشيط سلوك الفرد حنو اإلقبال عليها، مما تدفعه إىل االنتماء والعطاء هلـا                كبرياً أو التخصصات دوراً  
  .والتفوق واإلبداع فيها، والعكس صحيح إذا كانت االجتاهات سلبية

إن أمهية دراسة االجتاهات وقياسها تكمن يف انه ميكن توقع درجات حتصيل الطلبة من خالل معرفـة                
، بينما خالفت هذه    )١٩٩٦؛ العمري،   ١٩٩٤محامة،  (هام؛ مبعىن أن االجتاهات والتحصيل مرتبطان     اجتا

قياس مينيـسوتا   مبشر إىل فرق إمجايل ذي داللة بني أداء الطلبة            مل ت اليت  ) ١٩٨٣( النتيجة دراسة اجلمل  
اجتاهـات الطلبـة   لالجتاهات يعزى إىل مستوى الدراسة، كما وأسفرت الدراسة نفسها عن عدم ارتباط   

عـدم تـأثر   ) ٢٠٠٣(  دراسة محيداتوكذلك هذه النتيجة   أمهيةستوى حتصيلهم، لتؤكد    مبعلى املقياس   
  .اجتاهات الطلبة حنو اإلرشاد التربوي بتحصيلهم الدراسي

 لكثرة املتخرجني يف  لقد ازداد يف السنوات األخرية عدد الطلبة الذين يتقدمون لكليات التربية، ونظراً
  نوية العامة فإن عددهم يفوق بدرجة كبرية الطاقة االستيعابية ملؤسسات التعليم العايل، كما أن كثرياًالثا

لقلة املقاعد املتوافرة يف اجلامعات، قد حياولون احلصول على قبول يف أي مؤسسة مـن   من الطلبة، نظرا
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 سوف تعدهم هلا تلك املؤسـسات،  مؤسسات التعليم العايل دون األخذ باالعتبار اجتاهام حنو املهن اليت       
 ال تكون اجتاهات الطالب موجبة حنو املهنة اليت تعد هلا الكليات اليت التحقوا ا وخاصة طالب                 فرمباهلذا  

  .)٢٠٠٣الراشد، (املستوى األول
أما فيما يتعلق بأسس قبول الطلبة يف اجلامعات األردنية الرمسية، وبطريقة اختيار الطلبة لتخصصام،              و
ان ذلك يعتمد إىل حد كبري على معدل الثانوية العامة؛ من اجل املفاضـلة بـني الطلبـة للقبـول يف                     ف

 عن إتباع نظام إرشـادي  االختصاصات املختلفة عن طريق تقدمي الطلبات إىل جلنة التنسيق املوحد؛ بعيداً    
، مما يعين أن جـل      هموحج  فانه يركز على طبيعة الطلب يف سوق العمل        اً إرشادي اًسليم، وان توفر نظام   

الطلبة والنسبة األكرب منهم حيصلون على قبوالت يف اختصاصات ال يرغبون بدراسـتها، ممـا جيعلـهم                 
يدرسوا عن غري قناعة شخصية، وهم يشعرون بأا ال تنسجم مع ميوهلم وقدرام واجتاهام احلقيقيـة،    

آخر، أو االستمرار بدراسة التخصص مما      األمر الذي يدفعهم إىل حماولة التحويل من ختصص إىل ختصص           
ن اجتاهات بعض هـؤالء الطلبـة تتـسم         أ) ١٩٨٧(ينعكس على حتصيلهم الدراسي، تبني دراسة هرمز      

  .بالسلبية حنو مهنة التدريس
وتأسيسا على ما سبق يرى الباحثان أن االجتاهات تأيت يف صدارة األهداف العامة للعمليـة التربويـة       

ـ  ذي يتطلب منا القيام بدراسة اجتاهات الطلبة حنو ختصصهم األكادمييوالتعليمية، األمر ال  ، ممـا  هاوقياس
 يف حتديد طبيعة سلوكهم وتفسريه والتنبؤ باحتماالتـه االجيابيـة أو الـسلبية حنـو              وفاعالً اًيسهم اجيابي 

 بـصورة   التخصص األكادميي، األمر الذي يساعد املتعلم على اكتساب املهارات الالزمة لعملية الـتعلم            
سليمة، ومن املمكن أن تتغري هذه االجتاهات إذا كانت سالبة أو حمايدة إىل اإلجيابية بسبب نوعية الدراسة            
اليت يتلقاها الطالب، وهذا قد يتضح أكثر عند الكشف عن اجتاهات طلبة املستوى الرابع علـى وجـه                  

ضع اخلطط واالستراتيجيات الكفيلة    اخلصوص، أما فيما يتعلق مبؤسسات التعليم العايل فإا تتمكن من و          
بالتصدي لالجتاهات السلبية اليت ميكن هلا أن تنال من خطط اجلامعات يف تطوير ختصـصاا وحقوهلـا                 
الدراسية، لذا فقد رأى الباحثان أن يستجليا واقع اجتاهات طالبات ختصص تربية الطفل حنو ختصـصهن                

  .املوضوع هذا بأمهية احثنيالب من األكادميي من خالل هذه الدراسة، شعورا
 

لقد تعرض عدد من الباحثني العرب واألجانب لدراسة اجتاهات يف برامج إعداد الطلبة املدرسـني يف                
 تناولت حقول أخرى بعيدة عن ختـصص        يف حني أن دراسام قد    مؤسسات التعليم العايل واجلامعات،     

و ميدان ختصصهم وهي نادرة الوجود، وقد عثر الباحثان على عدد من            تربية الطفل يف دراسة اجتاهام حن     
 ألهـم   مـوجزاً فيما يلي عرضاًنقدم الدراسات يف ميادين أخرى يف احلقل التربوي وحقل علم النفس، و    

  :هذه الدراسات
دف إىل حتديد اجتاهات الطالب Hanes & Hanes, 1984)  (ففي دراسة قام ا هانس وآخرون

يف برنامج إلعداد مدرسي املرحلة الثانوية يف جامعة غريب كنتاكي، وقد توصلت الدراسـة إىل               املدرسني  
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أن معظم املدرسني الطالب كانوا على درجة عالية من اإلجيابية يف تقديرهم لتجربة املدرسني الطـالب،                
ن أيس، علمـا    ووجود درجة عالية من االرتباط بني املعدل التراكمي السابق للطالب وعالمته يف التـدر             
   .عالمة الطالب يف التدريس ليس هلا عالقة ذات داللة بالعالمة املعطاة له على خربته التدريسية

دف إىل الكشف عن اجتاهات الطلبة املعلمني يف ختصص         يف دراسته اليت    ) ١٩٨٧( لقد أشار محادين  
تها بتحصيلهم واحتفـاظهم يف  الدراسات االجتماعية يف كليات اتمع األردين حنو مادة ختصصهم وعالق       

طالبا وطالبة، وكان من أهم نتائج الدراسـة        ) ١٤٦( مادة اجلغرافيا اإلقليمية، وتكون جمتمع الدراسة من      
فروقاً ذات داللة إحصائية بني متوسط اجتاهات الطلبة املعلمني والطالبات املعلمات حنو مادة ختصـصهم،      

 .ية بني متوسط اجتاهات الطلبة املعلمني ومتوسط حتصيلهم عالقة اجيابية ذات داللة إحصائظهرتبينما 
بدراسة دف إىل معرفة تأثري الدراسة بكلية املعلمني باجلوف يف اجتاهـات            ) ١٩٩١( كما قام زيدان  

طالبا يف ) ١٢٤(يف املستوى األول، و طالباً) ١٣٠( الطالب حنو مهنة التعليم، وتكونت عينة الدراسة من
 ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات اجتاهـات         اً فروق ةقد أظهرت نتائج الدراس   املستوى النهائي، و  

مستوى حتصيلهم الدراسي، وكذلك بني اجتاهات طالب املستوى النهائي واجتاهات طالب       دى  الطالب ل 
  .املستوى األول لصاحل طالب املستوى النهائي

و مهنة التدريس وعالقته بـبعض       الكشف عن االجتاه حن    هابدراسة هدف ) ١٩٩١( وكذلك قام الطاهر  
) ٦٠٣(املتغريات لدى طالب كلية التربية جبامعة امللك سعود بالرياض، وتكونت عينـة الدراسـة مـن              

ب، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن فروق بني متوسطات اجتاه طـالب املـستوى الدراسـي األول        طال
لة إحصائية بني متوسطات اجتاه طالب      فروق ذات دال  مل تظهر   واملستوى الرابع لصاحل املستوى األول، و     

 عالقة ذات داللة إحصائية مل تظهرالتخصصات األدبية حنو مهنة التدريس وطالب التخصصات العلمية، و     
 عالقة ذات داللة إحصائية بني اجتـاه        مل تظهر بني اجتاه الطالب وحتصيلهم يف املستويني األول والرابع، و        

قدم يف منو االجتاهات حنو     مل تت ول والرابع، وبشكل عام فإن الدراسة       الطالب وختصصام يف املستويني األ    
  . مهنة التدريس خالل املدة اليت يقضيها الطالب يف كلية التربية باختالف التخصصات الدراسية

 اجتاهات الطلبة الدارسني يف كليـة       ةعرفمبدراسة دف إىل    ) ١٩٩٢( الرمحن وآخرون  كما قام عبد  
الية حنو مهنة التدريس ومعرفة أثر سنوات الدراسة، واجلـنس، واملعـدل التراكمـي،              تأهيل املعلمني الع  

 طالباً) ٥٨٥(والتخصص الدراسي يف الكلية والتفاعالت الثنائية املمكنة بينها، وتكونت عينة الدراسة من           
   .وطالبة، وقد أظهرت نتائج الدراسة تباينا يف متوسط عالمات االجتاه على متغريات الدراسة

 باملدينة املنورة االتربية وطالبا  اجتاهات طالب كليةةعرفمبدراسة دف إىل ) ١٩٩٤( قد قام غوينو
بينت النتائج أن اإلعـداد النظـري    ب، وقدطال) ٥٠٤( حنو مهنة التدريس، وتكونت عينة دراسة من
 حنو مهنة التـدريس،  يف اجتاهات الطالب وبشكل إجيايب املتمثل يف املقررات الدراسية كان له تأثري قوي

املطلوب يف تقوية اجتاهات الطالب حنو املهنة، وأوضحت النتـائج أن   بينما مل تؤد التربية العملية دورها
كـان   عند التحاقهن بكلية التربية كان لديهن اجتاهات أقوى من الطالب حنو التدريس، بينما الطالبات
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فلم يكن هلا تأثري ملمـوس يف   ، أما التربية العمليةلطالب من الطالباتدى اتأثري اإلعداد النظري أفضل ل
   .أي من اجلنسني

حول اجتاهات طالب كلية املعلمني بالرياض حنو مهنة التدريس         ) ١٩٩٥( ويف دراسة قام ا الغامدي    
طالبـا، وأظهـرت   ) ٢٧٩( يف املرحلة االبتدائية وعالقاا ببعض املتغريات، إذ طبقت على عينة مقدارها         

يل اجتاهات امللتحقني بكلية املعلمني بالرياض إىل االجتاه املوجب، وفروقاً ذات داللة بني الطالب            النتائج م 
والدارسني حنو مهنة التدريس، ومل تظهر اختالفات ذات داللة يف االجتاه حنو مهنة التـدريس تعـزى إىل          

يس بـني املـستويات     ، وعدم ظهور فروق ذات داللة يف االجتاه حنو مهنة التدر          )أديب/علمي( التخصص
 باملستوى األول وانتهاء باملستوى الرابع، ومل تظهر فروق دالـة بـني املتفـوقني               الدراسية املختلفة بدءاً  

  . حنو مهنة التدريس والعاديني واملتأخرين دراسياً
 دراسته اليت دف إىل الكشف عن مفهوم الـذات واجتـاه   يف (Awanbor, 1996)ويشري أوانبور

دربني يف نيجرييا حنو التدريس، وقد خلصت الدراسة إىل عالقة دالة بـني مفهـوم الـذات             املدرسني املت 
 االستفتاء اخلـاص مبفهـوم      يفن معظم أفراد العينة حصلوا على درجات عالية         ألواالجتاه حنو التدريس،    

تصادي واحتـرام    حنو مهنة التدريس، مما قد يعزى إىل الوضع االق         اًيالذات، إال أم مل يظهروا اجتاها إجياب      
  .املهنة

 للكشف عن اجتاهات الطلبة األمريكيني مـن أصـول          (Lovett,1997) ويف دراسة أجراها لوفيت   
أظهـرت الدراسـة أن اجتاهـات    وقد  ، طالبا جامعياً) ٥٦( افريقية حنو اإلرشاد، على عينة تكونت من 

 مل تكـن هنـاك فـروق يف         الطالبات اإلناث كانت أكثر اجيابية من اجتاهات الطالب الذكور، بينمـا          
االجتاهات بني الطلبة تعزى إىل متغري اخلربة السابقة، املتمثلة بدراسة مساقات يف اإلرشاد سابقا أو عـدم                

  .الدراسة، ومل تظهر  فروق يف االجتاهات تعزى إىل املستوى الدراسي للطالب
و االلتحـاق بكليـة     بدراسة دف إىل معرفة اجتاهات الطالب حن      ) ١٩٩٩( وقام الغامدي والراشد  

 من طالب الكلية، وقد بينت الدراسة أهـم         طالباً) ٧٦٨( املعلمني بالرياض، وتكونت عينة الدراسة من     
م يف تنـشئة  اسهاإل: مخسة عوامل مؤثرة يف اجتاهات الطالب حنو االلتحاق بكلية املعلمني بالرياض؛ وهي       

هنة التعليم يف اإلسالم، والرغبة بالعمـل  جيل صاحل، وضمان احلصول على وظيفة بعد التخرج، ومكانة م   
كشف الدراسة عن فروق ذات داللة إحـصائية  مل ت يف املرحلة االبتدائية، وحاجة اتمع ملعلمني أكفاء، و       

بني اجتاهات الطالب حنو االلتحاق بكلية املعلمني بالرياض ومتغريات احلالة االجتماعية، والتخـصص يف              
دراسي، واملعدل التراكمي، وسنة االلتحاق بالكلية، والتخصص يف الكليـة،          الثانوية العامة، واملستوى ال   
 ذات داللة إحصائية بني اجتاهات الطالب حنو االلتحـاق بكليـة املعلمـني    اًبينما أظهرت الدراسة فروق   

  .بالرياض ومتغريات عمر الطالب، والتقدير يف الثانوية العامة
فة اجتاه طالب كليات املعلمـني باململكـة العربيـة          دراسة دف إىل معر   ) ٢٠٠٣( وأجرى الراشد 

ب، طال) ١٢٠٨(السعودية حنو مهنة التدريس وارتباط ذلك ببعض املتغريات، وتكونت عينة الدراسة من           
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وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن اجتاهات طالب كليات املعلمني حنو مهنة التدريس إجيابية بشكل عـام،                
جتاه بني طالب املستويني الرابع واألول فيما يتعلق باإلعداد للمهنة لصاحل    وهناك فروق دالة إحصائيا يف اال     

علـى  بني اجتاهات الطالب حنو مهنة التدريس  طالب املستوى الرابع، هذا ومل تظهر فروق دالة إحصائيا
حسب الكلية اليت يدرسون فيها فيما يتعلق مبتاعب مهنة التدريس، ولكن ظهرت فروق دالـة إحـصائيا      

خيص احملاور األخرى وكذلك احملاور جمتمعة، وبينت الدراسة فروقا دالة إحـصائيا بـني اجتاهـات        فيما  
 دالة إحصائيا بـني  اًالطالب حنو مهنة التدريس حسب التخصص يف الكلية، ولكن مل تظهر الدراسة فروق     

 يف الثانوية   اجتاهات الطالب حنو مهنة التدريس باختالف كل من مستوى حتصيلهم يف الكلية وختصصام            
بني اجتاهات الطـالب حنـو مهنـة التـدريس      العامة، كما مل تكشف الدراسة عن فروق دالة إحصائيا

 بني  باختالف تقديرام يف الثانوية العامة ما عدا فيما يتعلق مبتاعب املهنة إذ ظهرت فروق دالة إحصائيا
   .من لديهم تقدير جيد ومن تقديرهم ممتاز لصاحل الفئة األوىل

بدراستهما اليت دف إىل تطوير مقياسي االجتاه حنـو مهنـة           ) ٢٠٠٥(  كل من هادي ومراد    وأشار
املعلـم،   واالتزان االنفعايل، ومعرفة مدى إسهام كل منهما يف التنبؤ باألداء األكادميي للطالب التدريس

توصـل نتـائج   تمل و  ملتحقني بكلية التربية جبامعة الكويت،البط) ٣٠٥ (وتكونت عينة الدراسة من
عالقات هناك و فروق بني اجلنسني يف درجات االجتاه حنو مهنة التدريس واالتزان االنفعايل، الدراسة إىل

دالة إحصائيا بني املعدل التراكمي وكل من االجتاه حنو مهنة التدريس واالتزان االنفعايل، كما أن العالقة                
مرتفعة، هذا وقد أسهمت درجات االجتاه حنـو مهنـة   االنفعايل  بني االجتاه حنو مهنة التدريس واالتزان

   .االنفعايل مع درجات الثانوية العامة يف التنبؤ باألداء األكادميي للطالب املعلم التدريس واالتزان
 دراسة كان اهلدف منها الكشف عـن اجتاهـات   (Yi & Tidwell, 2005)وأجرى يي وتيدويل

عن خدمات اإلرشاد النفسي، وتكونت عينة الدراسـة        الطالب األمريكيني من أصل كوري حنو البحث        
 ملتغريي اجلنس ومستوى الدخل يف االجتاهات حنـو اإلرشـاد           اًثرأالدراسة  مل تظهر   ، و طالباً) ١٥٧(من

النفسي املقدم من قبل متخصصني نفسيني، بينما أظهرت الدراسة أن اجتاهات طلبة السنة الرابعـة حنـو                 
  .ن اجتاهات طلبة باقي السنوات الدراسية األخرىاإلرشاد النفسي أكثر اجيابية م
دف إىل الكشف عن اجتاهات طلبة اإلرشاد النفسي يف جامعة          ) ٢٠٠٧( ويف دراسة أجراها اجلراح   

طالبا وطالبة، وكشفت النتائج عن  اجتاهات       ) ٢٤١( الريموك حنو ختصصهم، وتكونت عينة الدراسة من      
ام، وحنو دراسة ختصص اإلرشاد النفـسي، وأمهيـة ختـصص    اجيابية لدى الطلبة حنو ختصصهم بشكل ع 

يف اتمع واحلياة العامة، ولكن جاءت اجتاهات الطلبة حيادية حنو املدرسـني يف             ودوره  اإلرشاد النفسي   
 ملتغري املستوى الدراسي للطالب يف      أثراًختصص اإلرشاد النفسي، وحنو اخلطة الدراسية، وأظهرت النتائج         

وأمهيتـه  صه بشكل عام، ويف اجتاهاته حنو املدرسني، وحنو دور ختصص اإلرشاد النفسي         اجتاهاته حنو ختص  
يف اتمع واحلياة العامة، إذ كانت اجتاهات طلبة السنة األوىل أكثر اجيابية من اجتاهات باقي الـسنوات،                 

 جمـايل   يفكما وبينت الدراسة عالقة موجبة دالة إحصائيا بني املعدل التراكمـي للطالـب واجتاهاتـه                
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يف اتمع واحلياة   وأمهيته  االجتاهات حنو دراسة ختصص اإلرشاد النفسي، واالجتاهات حنو دور التخصص           
  . اجتاهات الطلبة حنو ختصصهميف ملتغري اجلنس اًاثرمل تظهر العامة، و

 الطلبة   للدراسات السابقة؛ فإما جيدان أا قد تناولت دراسة االجتاهات لدى          نيوبعد استقراء الباحث  
، أو مهنة التدريس، أو اإلرشاد النفـسي،     )التعليم(حنو ختصصام التربوية اليت يدرسوا، أو حنو التدريس       

 من اجتاهات الطلبة حنو     اًأو حنو احد امليادين التربوية أو النفسية، إال أن الباحثني قد وجدا أا مل تدرس أي               
 هذه الدراسة على درجة عالية من األمهيـة، الن          ختصصهم واملتمثل بتخصص تربية الطفل، رغم أن مثل       

اجتاهات الطلبة حنو ختصص تربية الطفل من الكفايات املهمة والرئيسة لنجاح الطلبة يف مهنة التـدريس                
  . بشكل عام وبتدريس األطفال بشكل خاص يف املستقبل

 لعـدد مـن املـتغريات       الباحثان من الدراسات السابقة أا قد جاءت متباينة يف نتائجها تبعاً          رى  وي
، واملعـدل يف الثانويـة      )أديب/علمي(كاجلنس، واملستوى الدراسي، والكلية، وفرع شهادة الثانوية العامة       

، واخلربة السابقة، والتخصص، وعمر الطالب، واالتزان االنفعـايل،  )التحصيل( العامة، واملعدل التراكمي
قة مبتغريات الكلية، واملستوى الدراسي، بينما ختتلـف        مما جيعل الدراسة احلالية متفقة مع الدراسات الساب       

 ذات طبيعة مؤنثة فقط ال يقبل      -جمتمع الدراسة احلايل   -ن الكليات  أل عن الدراسات السابقة مبتغري اجلنس    
 أعاله ةروذك أن الدراسات املنفيها سوى اإلناث يف مرحلة البكالوريوس بتخصص تربية الطفل، فضال ع          

  .تلطة ومل جتر يف كليات مؤنثةقد أجريت يف كليات خم
ويالحظ الباحثان من الدراسات السابقة أن جلها قد أشار إىل االجتاهات بـصورا االجيابيـة حنـو              

،أو حنو مهنة التدريس، أو حنو اإلرشـاد        )التعليم(ختصصات الطلبة التربوية اليت يدرسوا،أو حنو التدريس      
؛ الغامدي ١٩٩٥؛ الغامدي،Hanes & Hanes,1984( نفسيةالنفسي،أو حنو احد امليادين التربوية أو ال

اجتـاه  هنـاك    يظهر   مل، بينما   )٢٠٠٧؛ اجلراح، ٢٠٠٥؛ هادي ومراد،  ٢٠٠٣؛ الراشد، ١٩٩٩والراشد،
أن جوانب من االجتاهـات     ) ٢٠٠٧(، بينما يرى اجلراح   )Awanbor,1996(  حنو مهنة التدريس   إجيايب

راسية، وقد تفسر هذه احليادية بأا مؤشر على النظـرة          كانت حيادية حنو مدرسي التخصص واخلطة الد      
بدراسته عن عدم التقدم يف منو االجتاهات حنو مهنـة التـدريس            ) ١٩٩١(السلبية، هذا وقد أشار الطاهر    

 عالقـة ذات    خالية من خالل املدة اليت يقضيها الطالب يف كلية التربية باختالف التخصصات الدراسية،            
 على اجتاهات سلبية حنو التخصص أو       اًه الطالب وختصصام، وقد ميثل هذا مؤشر      داللة إحصائية بني اجتا   

  . مهنة التدريسحنو 
 اليت يتناوهلما البحث احلايل، قد تناولتـهما        -الكلية، واملستوى الدراسي   –ويرى الباحثان أن متغريي   

 وفـق و مهنة التدريس بني اجتاهات الطالب حن ة أيضا، إذ مل تظهر فروق دالة إحصائيابقساالالدراسات 
الكلية اليت يدرسون فيها فيما يتعلق مبتاعب مهنة التدريس، ولكن ظهرت فروق دالة إحصائيا فيما خيص                

  ).٢٠٠٣الراشد،( حماور الدراسة، واحملاور جمتمعة
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وأما فيما يتعلق مبتغري املستوى الدراسي، يرى الباحثان أن التباين يف درجة االختالف كبري يف النتائج                
ـ     هناكاملتعلقة ذا املتغري، إذ      دى  فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات اجتاهـات الطـالب ل

مستوى حتصيلهم الدراسي بني اجتاهات طالب املستوى النهائي واجتاهات طالب املستوى األول لصاحل              
ينمـا  ، ب)Yi & Tidwell,2005؛ ٢٠٠٣؛ الراشـد، ١٩٩١زيدان،( طالب املستوى النهائي أو الرابع

بأما قد وجدا فروقا بني متوسطات اجتاه طالب        ) ٢٠٠٧( ، واجلراح )١٩٩١( يعارضه كل من الطاهر   
 كل ريمل ، بينما )السنة األوىل( املستوى الدراسي األول وباقي املستويات لصاحل املستوى الدراسي األول

ـ يف) ١٩٩٩( ، والغامدي والراشد(Lovett,1997) ، ولوفيت)١٩٩٥( من الغامدي اً  دراسام فروق
  .متغري املستويات الدراسية املختلفة ىلإذات داللة يف االجتاه يعزى 

   :ة اآليتالسابق لدراسات اىلإقد أضافت  احلالية الدراسة ومن خالل ما سبق ذكره يرى الباحثان أن
ـ   من السابقة الدراسات هأكدت ما  تأكيد - ن أمهية الن اجتاهات الطلبة حنو ختصص تربية الطفـل م

 وبتدريس األطفال بشكل خـاص يف       ،الكفايات املهمة والرئيسة لنجاحهم يف مهنة التدريس بشكل عام        
 .املستقبل
 .اجتاهات طالبات ختصص تربية الطفل حنو ختصصهن األكادميي بدراسة تفردت  -
  .الدراسات من كاف بعدد حيظ مل دراسة جمتمع لتشمل اتسعت -
 

ىل درجة االنسجام والتوافق بني     إ التعرف   على أن الوقوف على اجتاهات الطالبات تساعد        ال شك يف  
 أا تسهم يف الكشف عن استعدادهن للنمـو         نأهداف برنامج تربية الطفل وطموح الطالبات، فضال ع       

ية حباجـة    يف جامعة البلقاء التطبيق    والتعلم، ومن جهة أخرى فان برنامج تربية الطفل الذي مل يزل حديثاً           
إىل مزيد من البيانات والبحث لالطمئنان على سالمة سريه، وان احلصول على معلومات وافية عن طبيعة                
اجتاهات طالبات تربية الطفل، ميكن أن يفيد صانعي القرار يف اجلامعة باختاذ القرارات املالئمة للعمل على               

  .العملإعادة تنظيم التخصص على حنو ينسجم مع طموح الطالبات وسوق 
 يسعى إىل تنمية اجتاهات الطالبات      يعد ختصص تربية الطفل من احلقول اهلامة يف امليدان التربوي الذي          

التربية الصاحلة شريطة أن متتلك املربية    تربيته   كما انه يسهم يف إعداد النشء        حنو جوانب حيان املختلفة،   
 يعتمد على درجة انتمائه وعلى مقدار حمبته        الن مقدار عطاء الفرد يف أي حقل       القناعة التامة بتخصصها،  

 دافعية الطالبات علـى     يفوميله واجتاهاته له، فكلما كانت اجتاهات الطالبات اجيابية حنو التخصص زاد            
تعلم املعارف واكتساب املهارات واخلربات بسهولة، ومن هنا فان الجتاهات طالبات تربية الطفـل حنـو    

  . يف األداء الوظيفي واملهين هلناً مهماً ودور يف ممارسته مستقبالًاًختصصهن اثر
 الحظا من خالل تواصلهما املستمر مع طالبات تربية الطفل عن طريـق تدريـسهن               نيولكن الباحث 

 ينبئ بان ختصص تربية الطفل اقل شانا        اًن لدى عدد من الطالبات شعور     أمساقات ملرحلة البكالوريوس،    
، ومن خوفهن على مستقبلهن بعد التخرج، مما دفع بالطالبـات  وقيمة من غريه من التخصصات الدراسية    
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على حتـصيل   سلبياً  إىل نقل مثل هذه التصورات إىل زميالت هلن من الطالبات املستجدات، مما انعكس              
الطالبة، األمر الذي دفع بالباحثني إىل إجراء لقاءات ومتابعات فردية مع عدد من طالبـات التخـصص،           

  .الء الطالبات بعض االجتاهات السلبية حنو التخصصليتضح هلما أن لدى هؤ
ومن األسباب اليت دفعت بالباحثني إىل إجراء مثل هذه الدراسة، ارتفاع نسبة الطالبات             
احملوالت من التخصصات األخرى يف اجلامعة إىل ختصص تربية الطفل، ولعل مثـل هـذه               

مـن هنـا    بدأ  كادميية، لت الدراسة تسهم ولو قليال يف الكشف عن أسباب هذه الظاهرة األ          
ىل اجتاهات طالبات تربية الطفل     إمشكلة الدراسة بالتبلور واالتضاح لدى الباحثني للتعرف        

 لعدد حنو ختصصهن، والوقوف على درجة التباين يف االجتاهات بني طالبات تربية الطفل تبعاً  
  :وقد حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التاليةمن املتغريات، 

  ؟"ما هي اجتاهات طالبات ختصص تربية الطفل حنو ختصصهن األكادميي: " األولالسؤال
هل ختتلف اجتاهات الطالبات يف ختصص تربية الطفل حنو ختصـصهن األكـادميي             ": السؤال الثاين 

  "باختالف الكلية املنتمية إليها الطالبة؟
و ختصصهن األكـادميي    هل ختتلف اجتاهات الطالبات يف ختصص تربية الطفل حن        ": السؤال الثالث 

  ".باختالف املستوى الدراسي للطالبة؟
 
 يف إعداد معلمات ميتلكن كفايات عالية يف ختصصهن نابع من            كبرياً  ختصص تربية الطفل دوراً    ؤديي

 يتـأثر   بان عطاء الطالبة األكادميي واملهـين يف املـستقبل        اجتاهات اجيابية يدفعهن إىل التعلم اجلاد، علماً      
دوافـع  بوصفها    كبرياًً االجتاهات دوراً ؤدي  باجتاهاا حنو ختصصها، ومبدى قناعتها به وانتمائها له، إذ ت         

مهيئة وحمركة للسلوك، وتنبع أمهية هذه الدراسة من أمهية دور املتخصصة بتربية الطفل يف ميادين العمل،                
  .األطفال من مرحلة رياض خاصة يف املراحل التعليمية الدنيا بدءاً
  :كما وتنبثق أمهية الدراسة من اآليت

 على حبها وانتمائهـا     اًاليت تعد مؤشر  طالبات تربية الطفل حنو ختصصهن،      حماولة كشف اجتاهات     -
 .لتخصصها

تقدمي يد العون للمعنيني يف هذا اال على تدعيم االجتاهات االجيابية لدى الطالبـات، وتعـديل                 -
 . واخنراطهن يف سوق العملالسلبية منها وذلك قبل خترجهن،

إثراء جمال البحث التربوي يف حقل االجتاهات حنو ختصص تربية الطفل، وخاصة يف الكليات املؤنثة                -
 .باألردن
متهد الطريق القتراح احللول اليت ميكن هلا أن توجه االجتاهات الوجهة االجيابية من خالل تعـديل                 -

  . يف احلد من اجتاهات الطالبات السلبيةاخلطط الدراسية يف الكليات وتطويرها مبا يسهم
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  إىل معرفةدف هذه الدراسة 

  .اجتاهات طالبات ختصص تربية الطفل يف جامعة البلقاء التطبيقية حنو ختصصهن األكادميي -
 الخـتالف   درجة اختالف اجتاهات طالبات ختصص تربية الطفل حنو ختصصهن األكادميي تبعـاً            -

  .توى الدراسي، واملعدل يف الثانوية العامةالكلية، واملس
 

اهلـدف الـذي   وفق عدد من املصطلحات اليت يرى الباحثان ضرورة حتديدها   على  اشتملت الدراسة   
  :استخدمت من اجله؛ وهي 

–:(Attitude)
:  ا املباشرة مـع               اليت جتعلها تسلك بطريقة ما ميدان ختصصها بقناعة أو عدم قناعة، نتيجة خرب

مساقات التخصص، والتعامل مع واقع ذلك التعلم وأبعاده، مما يكون لديها القدرة على حتريك مـشاعر                
 .الطالبة وتوجيه مواقفها إما بالرضا أو عدمه من ميدان ختصصها

–(Education of Child)      يقصد به جمموعة املـساقات الدراسـية الـيت
 واملبنية على خطة دراسية مكونة من فروع معرفية علمية وتربويـة            تدرسها الطالبات يف ميدان ختصصها    
 .ونفسية حتددها اجلامعة هلذا الغرض

–(Specialization)       املسار الدراسي للطالبة يف اجلامعة والـذي
 ).البكالوريوس(يركز على حقل علمي أو تربوي أو نفسي ومتنح يف ضوئه درجة علمية

–(The Attitudes toward Academic 

Specialization)           هي تلك األفكار والتصورات واملشاعر اليت حتملها الطالبة واليت يقيـسها مقيـاس
 .ايةاالجتاهات املعد هلذه الغ

–(College):      هي من املؤسسات التعليمية العالية التابعة إىل جامعة البلقاء التطبيقيـة
 .، وتعمل وفق أنظمة وتعليمات حتددها اجلامعة هلا وأكادميياً ومالياًإدارياً
–(Studious Level): ا الطالبة خالل هي املرحلة الدراسية اليت اجتاز

 .فترة دراستها، وتقسم تبعا إىل عدد الساعات املعتمدة اليت قطعتها
٧ –٦ (Descriptive Approach أو الظـاهرة واقع ال على وصف يعتمد-

واالهتمام بوصفها وصفاً دقيقاً، والتعبري عنها تعـبرياً        ،   كما هي يف الواقع    -اجتاهات طالبات تربية الطفل   
قام توضح بدورها مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مـع الظـواهر             كمياً على شكل أر   
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خلـروج  ومن مث الل وتفسر   حتتقرير احلقائق احلاضرة هلا     خالل   منو،  )متغريات الدراسة (املختلفة األخرى 
 .لخروج بنتيجة ومعرفة جديدتني هلا ل الالزمةقترحاتباالستنتاجات وامل

  
 :باآليت الدراسة دودح احنصرت -
   
   . من مرحلة البكالوريوس فقططالبات ختصص تربية الطفل -١-١-٧
 .استثنت الدراسة الطالبات الالئي يدرسن ختصصات غري ختصص تربية الطفل -٢-١-٧
 ).الكلية، واملستوى الدراسي، واملعدل يف الثانوية العامة(متغريات الدراسة -٣-١-٧
 .ميكن تعميم نتائج الدراسة إال على أفراد العينة فقط ال  -٤-١-٧
 .اوثبا تعتمد نتائج الدراسة على دالالت صدق استبانة الدراسة -٥-١-٧
تعتمد نتائج الدراسة على مدى متثيل العينة تمع الدراسة، وعلى مدى صدق اسـتجابة               -٦-١-٧

 .أفراد عينة الدراسة عن فقرات اإلستبانة
يف حتديد اجتاهان حنو ختـصص      ) عينة الدراسة (نتائج الدراسة على آراء الطالبات    تعتمد   -٧-١-٧

ة التربية يف   وعلى خربة الباحثني من خالل تدريسهم موعة من طالبات تربية الطفل يف كلي            . تربية الطفل 
 .اربد وعجلون

   ىل جامعـة البلقـاء   كلية اربد اجلامعية، وكلية عجلون اجلامعية التابعتـان إ
 .التطبيقية

 :  م٢٠٠٧/٢٠٠٨الفصل الدراسي األول. 

 
 

  .استخدم الباحثان املنهج الوصفي بالصورة املسحية املنسجمة مع طبيعة الدراسة
 

ربية الطفل يف جامعة البلقاء التطبيقية، واملـسجالت        تكون جمتمع الدراسة من مجيع طالبات ختصص ت       
ة عجلون اجلامعيـة يف الفـصل الدراسـي األول مـن العـام اجلـامعي           يف كلييت إربد اجلامعية، وكلي    

طالبة من طالبات ختصص تربية الطفـل     ) ٧١٨(طالبة، منهن   ) ١١٤٥(، والبالغ عددهن    ٢٠٠٧/٢٠٠٨
  .طالبة) ٤٢٧(يف كلية إربد اجلامعية، يف حني بلغ عدد طالبات كلية عجلون اجلامعية 

 
  من جمتمع الدراسة، إذ قام الباحثان ) ٪٣٢(طالبة، ميثلن ما نسبته) ٣٧٠(منتكونت عينة الدراسة 
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باختيار ثالث شعب دراسية بطريقة عشوائية عنقودية من طالبات ختصص تربية الطفل يف كلية عجلـون             
طالبة، كما قام الباحثان باختيار مخس شـعب دراسـية          ) ١٥١( اجلامعية حيث ضمت الشعب الثالث    

عنقودية من طالبات ختصص تربية الطفل يف كلية إربد اجلامعية حيث ضمت الـشعب              بطريقة عشوائية   
  . متغريات الدراسةوفقيبني توزيع عينة الدراسة ) ١(طالبة، واجلدول رقم ) ٢١٩(اخلمس 

  )١(رقم اجلدول 
   متغري الكلية واملستوى الدراسي للطالبةوفقتوزيع عينة الدراسة 

  ملئويةالنسبة ا  العدد  الفئات  املتغري
  الكلية  ٠,٤٠٨  ١٥١  عجلون اجلامعية
  ٠,٥٩٢  ٢١٩  إربد اجلامعية

  ٢٧,٨٣  ١٠٣  أوىل
  ٣١,١٠  ١١٥  ثانية
  ٢٥,١٣  ٩٣  ثالثة

  املستوى الدراسي

  ١٥,٩٤  ٥٩  رابعة
  ٪١٠٠  ٣٧٠  اموع

 
 
 لون اجلامعية، كلية إربد اجلامعيةكلية عج.  
:   سـاعة معتمـدة،   ) ٣٣( السنة األوىل    : وله أربعة مستويات 
 ساعة معتمدة، والـسنة الرابعـة     ) ٩٩-٦٧(ساعة معتمدة، والسنة الثالثة   ) ٦٦-٣٤(ة  ـة الثاني ـوالسن

 .ساعة معتمدة) ١٢٩-١٠٠(
 
جتاهات طالبات ختصص تربية الطفل حنو ختصصهن األكادميي، واملقاس من خالل الدرجة اليت حتصل              ا

  . أداة الدراسة املعدة هلذا الغرضنعليها الطالبات من خالل استجابان ع
 

ة الطفل  من أجل حتقيق غرض الدراسة؛ قام الباحثان بتطوير أداة لقياس اجتاهات طالبات ختصص تربي             
حنو ختصصهن األكادميي، وذلك بعد اإلطالع على الدراسات السابقة يف هذا اال، واألدب النظري يف               

؛ ٢٠٠٣محيـدات، ( اطلع الباحثان على مقاييس االجتاهات امللحقة يف الدراسات السابقة           فقدهذا احلقل   
  . حنو ختصص تربية الطفلبناء أداة لقياس االجتاهاتقاما بومن مث ). ٢٠٠٧؛ اجلراح،٢٠٠٣الراشد،

فقـرة موجبـة،    ) ٢٨(فقرة سالبة و  ) ٢٠(منها: فقرة) ٤٨(تكونت أداة الدراسة بصورا األولية من     
  : موزعة على مخسة جماالت لالجتاهات وهي
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  .فقرات) ١٠(جمال االجتاهات حنو دراسة ختصص تربية الطفل، وخصص له  -
 .فقرة) ١١(مية، وخصص له جمال االجتاهات حنو أمهية التخصص يف احلياة اليو -
 .فقرات) ١٠(جمال االجتاهات حنو مدرسي ختصص تربية الطفل، وخصص له  -
) ٩( من بني العلوم األخرى، وخصص لـه         اًعلمبوصفها  جمال االجتاهات حنو ختصص تربية الطفل        -
 .فقرات
 .فقرات) ٨(جمال االجتاهات حنو النظرة االجتماعية لتخصص تربية الطفل وخصص له  -
  

  :استخرج صدق األداة من خالل اإلجراءات التالية
 

حمكمني، من أعضاء اهليئة التدريـسية يف       ) ١٠( على تبعد إعداد أداة الدراسة بصورا املبدئية، عرض      
مـدى  :  يف قسم العلوم التربوية يف جامعة البلقاء التطبيقية، من ذوي االختصاص؛ إلبداء وجهة نظـرهم             

ارتباط الفقرة باال املنتمية إليه، ومدى وضوح الصياغة اللغوية للفقرة، إضـافة أي فقـرة ضـرورية،                 
من احملكمني لقبول أية فقرة وبذلك مت       ) ٪٨٠(لقد اعتمد الباحثان إمجاع   . وحذف أي فقرة غري ضرورية    

  .على عدم صالحيتهامن احملكمني ) ٪٢٠(ع أكثر منامجباحذف وإضافة وتعديل الفقرات اليت 
حذف فقـرتني   : ومن أبرز التعديالت اليت أجريت على فقرات األداة، بناًء على آراء احملكمني ما يلي             

. من فقرات البعد األول وحذف فقرة من فقرات البعد الثالث وحذف فقرة من فقـرات البعـد الرابـع     
  .فقرة) ٤٤(ونة منوبذلك أصبحت األداة بصورا املعدلة بعد إجراءات صدق احملتوى مك

  
طالبة من جمتمع الدراسة ومـن غـري عينتـها          ) ٤٢( األداة على عينة جتريبية أولية مؤلفة من         تقبط

  :األصلية، واستخدمت اإلجراءات التالية لتحقيق صدق البناء
داة، مت حساب معامل ارتباط بريسون بني الدرجة الكلية لألداة وبني درجة كل جمال من جمـاالت األ                 -

وبني درجة كل جمال وااالت األخرى، وقد كانت مجيع معامالت االرتباط احملسوبة دالة إحصائياً عند               
  .يبني تلك القيم) ٢(، واجلدول رقم )٠,٠١ = α(مستوى الداللة 
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 وبني ،ة ودرجات كل جمال من جماالت األدايةكلالقيم معامالت االرتباط بني درجات األداة  )٢(رقم اجلدول 
  درجات كل جمال وااالت األخرى

  اال
االجتاه حنو 

دراسة ختصص 
  تربية الطفل

االجتاه حنو أمهية 
التخصص يف 
  احلياة اليومية

االجتاه حنو 
مدرسي ختصص 

  تربية الطفل

االجتاه حنو ختصص تربية 
مل من بوصفه علماً الطفل 

  بني العلوم األخرى

االجتاه حنو النظرة 
االجتماعية 

خصص تربية لت
  الطفل

االجتاهات 
  يةكلال

االجتاه حنو دراسة ختصص 
*  ٠,٦٨*  ٠,٨٨*  ٠,٦٦*  ٠,٦٦*  ١,٠٠  تربية الطفل

٠,٨٩  
ــة   ــو أمهي ــاه حن االجت
ــاة  ــصص يف احلي التخ

  اليومية
  ٠,٦٩*  ٠,٨١*  ٠,٦٢*  ١,٠٠  *

٠,٨٧  

االجتاه حنـو مدرسـي     
*  ٠,٤٩*  ٠,٧٨*  ١,٠٠      ختصص تربية الطفل

٠,٨٠  
 تربية  االجتاه حنو ختصص  

 مـن   اًعلمبوصفة  الطفل  
  بني العلوم األخرى

      ٠,٧٥*  ١,٠٠  *
٠,٩٤  

االجتــاه حنــو النظــرة 
االجتماعية لتخـصص   

  تربية الطفل
        ١,٠٠  *

٠,٨٢  

١,٠            يةكلالاالجتاهات 
٠  

  ).٠,٠١ = α(دالة عند مستوى الداللة * 
نتمية إليه الفقرة، وكان املدى  حسب معامل االرتباط بني درجة الفقرة والدرجة الكلية للمجال امل           - أ

، ولوحظ أن مجيع هـذه القـيم ذات    )٠,٨٣-٠,٣٧(يتراوح ما بني    ) بريسون(لقيم معامالت االرتباط    
 ).٠,٠١ = α(داللة إحصائية 

 معامالت ارتباط درجة الفقرة مع الدرجة الكلية لألداة وكان املدى لقـيم معـامالت               تحسب  - ب
 ولوحظ أن مجيع تلك القيم ذات داللـة إحـصائية         ) ٠,٧٢-٠,٤١( يتراوح ما بني  ) بريسون( االرتباط

)α=٠,٠١.( 
 معامالت االرتباط لدرجة كل جمال مع الدرجة الكلية لألداة، وقـد جـاءت مجيـع                تحسب  - ت

يـبني  ) ٣( ، واجلدول  رقم   )٠,٠١ = α(معامالت االرتباط احملسوبة دالة إحصائياً عند مستوى الداللة       
  .تلك القيم

  يم معامالت االرتباط لدرجة كل جمال مع الدرجة الكلية لألداةق )٣(رقم اجلدول 
  معامل االرتباط  اال
  ٠,٧٧*  االجتاه حنو دراسة ختصص تربية الطفل

  ٠,٨٥*  االجتاه حنو أمهية التخصص حنو احلياة اليومية
  ٠,٧٠*  االجتاه حنو مدرسي ختصص تربية الطفل

  ٠,٨٧*   من بني العلوم األخرىاالجتاه حنو ختصص تربية الطفل بوصفه علماً
  ٠,٧٦*  االجتاه حنو النظرة االجتماعية لتخصص تربية الطفل
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  ).٠,٠١ = α(دالة عند مستوى الداللة * 
 

  :مت التحقق من ثبات األداة بطريقتني مها
 

 يـة كلالانس الداخلي باستخدام معامل كرونبـاخ ألفـا لـدرجات األداة        حسب معامل ثبات التج   
يف حني تـراوح    ) ٠,٨٤( بلغ معامل االتساق الداخلي لدرجات األداة        فقدوللمجاالت الفرعية لألداة،    

وكانت تلك القـيم ذات داللـة       ) ٠,٧٦-٠,٦٢(معامل االتساق الداخلي لدرجات جماالت األداة من        
  .يوضح تلك القيم) ٤(جلدول رقم اإحصائية، و

 
، )العينـة التجريبيـة   (طالبة  ) ٤٢( دالالت ثبات استقرار األداة عن طريق تطبيق األداة على           تحسب

 معامل ارتباط بريسون بـني التطبـيقني        توإعادة تطبيق األداة بفاصل زمين مقداره أسبوعان، وقد حسب        
 يـة كلالبلغ معامل الثبات بطريقة اإلعادة لـدرجات األداة        ففرعية لألداة،    ولكل ااالت ال   يةكلاللألداة  

وكانت ) ٠,٨٤-٠,٧٨(يف حني تراوحت معامالت االرتباط بني التطبيقني االت األداة من           ) ٠,٩٠(
  .يبني تلك القيم) ٤(مجيع تلك القيم ذات داللة إحصائية واجلدول رقم 

  )٤(رقم اجلدول 
  سون احملسوب باإلعادة ومعامل كرونباخ ألفا وتوزيع فقرات األداة على جماالا واجتاه كل فقرةقيم معامل ارتباط بري

عدد   اال
  الفقرات

معامل كرونباخ 
  ألفا

معامل ارتباط 
  )موجبة، سالبة(أرقام فقرات اال واجتاه الفقرة   بريسون باإلعادة

االجتاه حنو دراسة ختصص    
  ٢٩+، ٣٧-، ٤٠+، ٢٦-،   ١٧-، ١٤+، ٦+، ١+  ٠,٧٩*  ٠,٧١*  ٨  تربية الطفل

ــة   ــو أمهي ــاه حن االجت
التخصص حنـو احليـاة     

  اليومية
٣٠-،  ٣٨+،  ٤٣-،  ٣٤+،  ٢١+،  ١١+،  ٧-،  ٢+  ٠,٨٤*  ٠,٧٦*  ١١  ،-

٢٧+، ٢٢+، ٤١  

االجتاه حنـو مدرسـي     
، ٣-،  ٣٥-،  ٣١+،  ١٨-،    ٢٨-،  ٢٣+،  ٨+،  ٣٩-  ٠,٨٣*  ٠,٦٢*  ٩  ختصص تربية الطفل

+٤٢  
صص تربية  االجتاه حنو خت  

 مـن   اًعلمبوصفه  الطفل  
  بني العلوم

١٥-، ٣٦+، ٣٢-، ٢٤-،   ١٩+، ١٢+، ٩-، ٤+  ٠,٧٨*  ٠,٦٣*  ٨  

ــرة  االجتــاه حنــو النظ
االجتماعيــة لتخــصص 

  تربية الطفل
٣٣+، ١٣-، ٢٠+، ٤٤-،  ٢٥+، ١٦+، ١٠+، ٥-  ٠,٨٠*  ٠,٧٢*  ٨  

  مجيع فقرات األداة  ٠,٩٠*  ٠,٨٤*  ٤٤  يةكلالاالجتاهات 
  ).٠,٠١ = α(عند مستوى الداللة دالة * 

  ، تكونت أداة الدراسة بصورا  وثباااب صدق أداة الدراسةـبناء على ما تقدم من إجراءات حس
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فقرة موجبة ومنها  ) ٢٥(فقرة موزعة على مخسة جماالت لالجتاهات، من تلك الفقرات          ) ٤٤(النهائية من   
ق والثبات يرى الباحثان أن أداة الدراسـة تتمتـع          فقرة سالبة، وبناًء على تلك اإلجراءات للصد      ) ١٩(

  .)١( ، امللحق رقمبدالالت صدق وثبات؛ مما يربر استخدامها يف الدراسة احلالية
 

موافق بشدة،  :( مقياس ليكرت اخلماسي كالتايل    وفق فقرات األداة موزعة     نكانت إجابة الطالبات ع   
علـى التـوايل    ) ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١(، وأعطيت الـدرجات   )وافق بشدة موافق، حمايد، غري موافق، غري م     

على التوايل للفقرات اإلجيابيـة، وبنـاًء   ) ١، ٢، ٣، ٤، ٥(للفقرات السلبية، يف حني أعطيت الدرجات   
درجة، وأعلى درجة حتصل ) ٤٤(على ذلك فإن أقل درجة حتصل عليها الطالبة املستجيبة على األداة هي             

) ٥-١(درجة، ومبا أن اإلجابة تنحـصر درجتـها بـني    ) ٢٢٠(جيبة على األداة هي عليها الطالبة املست 
االجتاهات اإلجيابية، االجتاهـات    : درجات، وأن االجتاهات يف هذه الدراسة قسمت إىل ثالث فئات هي          
، وهـي فئـات     )٣(علـى   ) ٥(احملايدة، االجتاهات السلبية، فقد مت تقسيم الدرجة العليا للفقرة وهـي            

 للفئة اليت حتدد االجتـاه، وبـذلك   طوالًبوصفه  ، وقد اعتمد هذا الرقم      )١,٣٣(ات، فكان الناتج    االجتاه
  :يكون مدى طول فئة االجتاه كالتايل

  .درجة) ٢,٣٣-١(االجتاهات السلبية من  -
 .درجة) ٣,٦٧-٢,٣٣(االجتاهات احملايدة من  -
  .درجات) ٥-٣,٦٨( االجتاهات اإلجيابية من -
 

  : اإلحصائيات التاليةتلإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدم
  .األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية -
 .للفروق ما بني جمموعتني مستقلتني) ت(اختبار  -
 .(ANOVA)اختبار حتليل التباين األحادي  -
 . إلجراء املقارنات البعدية(Tukey)اختبار  -
 

ما هي اجتاهات طالبات ختصص تربية الطفل حنو        : " ومناقشتها النتائج املتعلقة بالسؤال األول   : والًأ
  ؟"ختصصهن األكادميي

 املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية لدرجات الطالبات علـى  تلإلجابة عن هذا السؤال حسب  
  .يوضح تلك القيم) ٥(رقم ، واجلدول ، وعلى كل جمال من جماالت األداة اخلمسةيةكلالأداة الدراسة 
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  )٥(رقم اجلدول 
  ، يةكلالاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات الطالبات على أداة الدراسة 

  وعلى كل جمال من جماالت األداة
  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  العينة  اال

  ٠,٦٧  ٣,٣٠  ٣٧٠  االجتاه حنو دراسة ختصص تربية الطفل
  ٠,٥٩  ٣,٤٥ ٣٧٠  االجتاه حنو أمهية التخصص يف احلياة اليومية
  ٠,٤٨  ٣,٢٠ ٣٧٠  االجتاه حنو مدرسي ختصص تربية الطفل

  ٠,٦٣  ٣,٦٠ ٣٧٠   من بني العلوم األخرىاًعلمبوصفه االجتاه حنو ختصص تربية الطفل 
  ٠,٦٠  ٣,٣٨ ٣٧٠  االجتاه حنو النظرة االجتماعية لتخصص تربية الطفل

  ٠,٥٠  ٣,٤١ ٣٧٠  يةكلالاالجتاهات 
أن اجتاهات طالبات ختصص تربية الطفل حنو ختصصهن األكادميي كانت          ) ٥( اجلدول رقم    يفيالحظ  

، واالحنراف املعياري )٣,٤١ (يةكلال بلغ املتوسط احلسايب لدرجات عينة الدراسة على األداة        فقدحيادية،  
لبات حنو دراسة ختصص تربية الطفل كانت حياديـة          اجلدول أن اجتاهات الطا    يفكما لوحظ   ). ٠,٥٠(

). ٠,٦٧(باحنراف معيـاري مقـداره      ) ٣,٣٠( بلغ املتوسط احلسايب لدرجات عينة الدراسة        فقدأيضاً؛  
 بلغ املتوسط فقدكذلك لوحظ أن اجتاهات الطالبات حنو أمهية التخصص يف احلياة اليومية كانت حيادية،        

، كمـا يـشري اجلـدول إىل أن    )٠,٥٩( باحنراف معياري مقداره     )٣,٤٥(احلسايب لدرجات الطالبات    
 بلغ املتوسط احلسايب لدرجات الطالبـات  فقداالجتاهات حنو مدرسي ختصص تربية الطفل كانت حيادية     

 اًعلمبوصفها  ، أما االجتاهات حنو ختصص تربية الطفل        )٠,٤٨(يف حني بلغ االحنراف املعياري      ) ٣,٢٠(
) ٣,٦٠( بلغ املتوسط احلسايب لـدرجات الطالبـات         فقدفكانت حيادية أيضاً،    من بني العلوم األخرى     

، وأخرياً فإن االجتاهات حنو النظرة االجتماعية لتخصص تربية الطفل،          )٠,٦٣(وباحنراف معياري مقداره    
يف حني بلغ االحنراف املعياري هلـا       ) ٣,٣٨(كانت حيادية؛ إذ بلغ املتوسط احلسايب لدرجات الطالبات         

)٠,٦٠.(  
وميكن تفسري هذه النتيجة يف أن طالبات ختصص تربية الطفل عند التحاقهن يف دراسة هذا التخصص                

قد تعـود قناعـة     فبناًء على قناعتهن الشخصية ذا التخصص وبدوره يف احلياة العامة،           دخوهلن  كن  يمل  
فـرص العمـل   بنة الطالبات ذا التخصص نامجة عن فرص العمل احملدودة خلرجيات هذا التخصص مقار      

  .للخرجيات من التخصصات األخرى
كما ميكن أن تعزى هذه النتيجة إىل أن ختصص تربية الطفل مل يعمل بالشكل املناسب علـى تنميـة              

ويعترب الباحثان هذه النتيجة مؤشراً علـى   . متخصصات يف هذا اال   وبنائها بوصفهن   شخصية الطالبات   
 على تنمية االجتاهات اإلجيابية عند الطالبات حنـو ختصـصهن،           أن اخلطة الدراسية قد فشلت يف العمل      

خاصة إذا ما اعترفنا بأن اخلطة الدراسية هلذا الربنامج يعتريها النقص الواضح يف عـدد مـن املـساقات               
كما أا مل وحاجان ونوعيتها، إذ يرى الباحثان أن اخلطة الدراسية هلذا الربنامج مل تراع ميول الطالبات              

  .ع خصائصهن النمائيةتتفق م
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درسي ختصص تربية الطفل يف خلق ميل لدى الطالبات حنو البحث وقد تعزى هذه النتيجة إىل فشل م  
  .والتحصيل وتكوين االجتاه العقلي حنو االطالع واالستزادة من املعرفة العلمية املتصلة مبجال الطفولة

إذ جاءت اجتاهات الطلبة حيادية     ) ٢٠٠٧،اجلراح( لقد اتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة        
حنو جمايل الدراسة أعضاء اهليئة التدريسية واخلطة الدراسية يف ختصص اإلرشاد النفسي، كما اتفقت هذه               

 اليت كشفت أن اجتاهات الطلبة سلبية حنو مهنة التـدريس         (Awanbor,1996)لنتيجة مع نتائج دراسة     
  .للمهنةبسبب األوضاع االقتصادية واالجتماعية 

 ؛Hanes & Hanes,1984(بينما جاءت هذه النتيجة متعارضة مع مـا توصـلت إليـه دراسـة     
، إذ أشارت نتـائج     )٢٠٠٥؛ هادي ومراد،  ٢٠٠٣؛ الراشد، ١٩٩٩؛ الغامدي والراشد،  ١٩٩٥الغامدي،

دراستهم إىل وجود اجتاهات إجيابية بشكل عام لدى الطلبة حنو دراسة ميدان ختصصهم، كما تعارضـت              
اليت أشارت نتائج دراسته إىل اجتاهات إجيابية عند الطلبة         ) ٢٠٠٧اجلراح،  ( النتيجة مع ما توصل إليه     هذه

  .بشكل عام) اإلرشاد النفسي(حنو دراسة ميدان ختصصهم
هل ختتلف اجتاهات الطالبات يف ختـصص تربيـة   : " ومناقشتهاالنتائج املتعلقة بالسؤال الثاين : ثانياً

  "ادميي باختالف الكلية املنتمية إليها الطالبة؟الطفل حنو ختصصهن األك
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات الطالبات علـى         ت هذا السؤال حسب   نلإلجابة ع 
واجلدول .  الكلية املنتمية إليها الطالبة    وفق، وعلى كل جمال من جماالت األداة الفرعية         يةكلالأداة الدراسة   

  .يميوضح تلك الق) ٦(رقم 
   )٦(رقم اجلدول 

وعلى   يةكلالاإلحصائية لدرجات الطالبات على أداة الدراسة ) ت(املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيم  
   الكلية املنتمية إليها الطالبةوفقكل جمال من جماالت األداة الفرعية 

  الكلية                    عيةإربد اجلام  عجلون اجلامعية
املتوسط   اال     

  احلسايب
االحنراف 

  املعياري
حجم 
  العينة

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

حجم 
  العينة

) ت(قيمة 
  احملسوبة

درجات 
  احلرية

مستوى 
  الداللة

  ٠,٠٦٦  ٣٦٨  -١,٨٤  ٢١٩  ٠,٦٥  ٣,٣٦  ١٥١  ٠,٦٨  ٣,٢٣  االجتاه حنو دراسة ختصص تربية الطفل
  ٠,٢٥٧ ٣٦٨ -١,١٣ ٢١٩  ٠,٥٧  ٣,٤٨ ١٥١  ٠,٦١  ٣,٤١  ياة اليوميةاالجتاه حنو أمهية التخصص يف احل

  ٠,٣٣١ ٣٦٨ -٠,٩٧٣ ٢١٩  ٠,٤٥  ٣,٢٢ ١٥١  ٠,٥١  ٣,١٧  االجتاه حنو مدرسي ختصص تربية الطفل
االجتاه حنو ختصص تربية الطفل بوصفه 

  ٠,٠٦٨ ٣٦٨ -١,٨٣٢ ٢١٩  ٠,٦٢  ٣,٦٤ ١٥١  ٠,٦٣  ٣,٥٢  علماً من بني العلوم األخرى

و النظرة االجتماعية لتخصص االجتاه حن
  ٠,٣٦٧ ٣٦٨ -٠,٩٠٣ ٢١٩  ٠,٦٠  ٣,٤٠ ١٥١  ٠,٥٩  ٣,٣٥  تربية الطفل

  ٠,٠٩٢ ٣٦٨ -١,٦٩١ ٢١٩  ٠,٤٨  ٣,٤٥ ١٥١  ٠,٥١  ٣,٣٦  االجتاهات ككل

أن هناك فروقاً ظاهرية بني متوسطات درجات الطالبات على أداة الدراسة           ) ٦(يتبني من اجلدول رقم     
  . متغري الكلية املنتمية إليها الطالبةوفقوذلك  ن ااالت الفرعية لألداة،، وعلى كل جمال ميةكلال

يـبني  ) ٦(موعتني مستقلتني، واجلدول رقم     " ت"ىل داللة هذه الفروق استخدم اختبار       إوللتعرف  
  . اجتاهاا حنو التخصصيفملعرفة أثر الكلية املنتمية إليها الطالبة " ت"خالصة نتائج اختبار 

  فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات طالبات ختصص تربية الطفل حنو ) ٦( اجلدول رقم ر يفمل تظه
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 مل )٦(رقـم   كما يالحظ من اجلدول       . متغري الكلية املنتمية إليها الطالبة    إىل  ختصصهن األكادميي؛ تعزى    
  أي يف  الطفل  فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات طالبات ختصص تربية الطفل حنو ختصص تربيةتظهر

  .جمال من جماالت األداة اخلمسة
إذ جاءت اجتاهات طالبات ختصص تربية الطفل يف كلية عجلون اجلامعية متقاربة مع اجتاهات طالبات           
ختصص تربية الطفل يف كلية إربد اجلامعية، وميكن أن تعزى هذه النتيجة إىل متاثـل الظـروف واخلطـة       

 يف كال الكليتني أن اخلطة الدراسـية موحـدة          اان ومن خالل خربم   الدراسية بني الكليتني، يرى الباحث    
    يف اخلربات التعليمية واألنشطة املنهجية والالمنهجية بني الكليـتني     اً وتقارب اًللكليتني، كما أن هناك تشا 

  .مما عمل ذلك على تقليص الفروق يف االجتاهات عند الطالبات يف كال الكليتني
إىل تقارب خصائص الطالبات وميوهلن يف كال الكليتني، فقبول الطالبـات يف      وقد تعزى هذه النتيجة     

 عن طريق قائمة القبول املوحدة للجامعات األردنية واليت تعمل على قبول الطلبـة يف       كانهذا التخصص   
فريى الباحثان أن هذا التقارب يف التحـصيل العلمـي يف           . ختصص ما بناًء على املعدل يف الثانوية العامة       

إذا ما والسيما لثانوية العامة قد كان أحد األسباب يف تقليص االجتاهات عند الطالبات يف كال الكليتني،            ا
  .اعترفنا بأن هناك الكثري من الدراسات اليت أشارت إىل أن االجتاهات ترتبط بالتحصيل العلمي للطالب

إىل تقارب خصوصيات الثقافة وقد يعود السبب إىل تقارب االجتاهات لدى الطالبات يف كال الكليتني      
يف اتمع األردين، وما يتصل ذا التقارب من تشابه العادات والتقاليد واخلربات والطموحات املهنيـة،               
وفكرة اتمع لقبول بعض أنواع املهن، وكذلك الطموحات املتعلقة بالدور االجتماعي للفرد واالجتاهات            

 تمع ما تبعاً للثقافة السائدة فيه، إذ تتفق هذه النتيجة مع دراسـة            املرتبطة باملعتقدات والقيم اليت تسود جم     
اثر لكلية الطالب على متغري متاعب مهنة التدريس، ويف هذا املقام مل            مل تظهر فيها    اليت  ) ٢٠٠٣الراشد،(

 جامعتني مـن    مبني كليتني أ  أكان   تعارض هذه النتيجة سواء      - يف حد وعلم الباحثني      – ترد أية دراسة  
  .اجتاهات الطلبة حنو ختصص ماحيث 

هل ختتلف اجتاهات الطالبات يف ختصص تربيـة الطفـل حنـو            : "النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث   
  ".ختصصهن األكادميي باختالف املستوى الدراسي للطالبة؟

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات الطالبات علـى         ت هذا السؤال حسب   نلإلجابة ع 
. املستوى الدراسـي للطالبـة  وفق ، وعلى كل جمال من جماالت األداة الفرعية وذلك    يةكلال الدراسة   أداة
  .يبني ذلك) ٧(اجلدول رقم و

  يةكلال أداة الدراسة يفاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات الطالبات   )٧(رقم جلدول ا
  الدراسي للطالبة توى املسوفق كل جمال من جماالت األداة الفرعية يفو
  املستوى           رابعة  ثالثة  ثانية  أوىل

الدراسي                          
  اال

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

حجم 
  العينة

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

حجم 
  العينة

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

حجم 
  العينة

املتوسط 
  احلسايب

حنراف اال
  املعياري

حجم 
  العينة

االجتاه حنو دراسة   
ختصص تربيـة   

  الطفل
  

١٠  ٠,٧١  ٣,٢٦
١١  ٠,٧٢  ٣,٢٨  ٣

٥٩  ٠,٦٤  ٣,٢٩  ٩٣  ٠,٥٧  ٣,٣٨  ٥  
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االجتاه حنو أمهية   
التخــصص يف 

  احلية اليومية
١٠  ٠,٦٢  ٣,٣٨

١١  ٠,٦٣  ٣,٤٦ ٣
٥٩  ٠,٥٩  ٣,٤٩ ٩٣  ٠,٤٨  ٣,٥٣ ٥ 

ــو  ــاه حن االجت
مدرسي ختصص  

  تربية الطفل
١٠  ٠,٤٩  ٣,٢٤

١١  ٠,٥٠  ٣,٢٢ ٣
٥٩  ٠,٤٦  ٣,١٧ ٩٣  ٠,٤٣  ٣,١٤ ٥ 

ــو  ــاه حن االجت
ختصص تربيـة   

بوصـفه  الطفل  
 من بـني     اًعلم

  العلوم األخرى

١٠  ٠,٦٥  ٣,٤٥
١١  ٠,٦٧  ٣,٥٩ ٣

٥٩  ٠,٥٩  ٣,٧٢ ٩٣  ٠,٥٤  ٣,٧٠ ٥ 

االجتاه حنو النظرة   
ــة  االجتماعيـ
لتخصص تربيـة   

  الطفل

١٠  ٠,٦٤  ٣,٣٠
١١  ٠,٥٩  ٣,٤١ ٣

٥٩  ٠,٦٤  ٣,٤١ ٩٣  ٠,٥٢  ٣,٤٠ ٥ 

١٠  ٠,٥٣  ٣,٣٥  يةكلالاالجتاهات 
١١  ٠,٥٣  ٣,٤٣ ٣

٥٩  ٠,٤٨  ٣,٤٣ ٩٣  ٠,٤٠  ٣,٤٥ ٥ 

أن هناك فروقاً ظاهرية بني متوسطات درجات الطالبـات علـى األداة          ) ٧(يالحظ من اجلدول رقم     
لة هـذه   ىل دال إ وعلى كل جمال من جماالت األداة وفق متغري املستوى الدراسي للطالبة، وللتعرف              يةكلال

 لكل جمال من جماالت األداة الفرعيـة، ولـألداة          (ANOVA)سب حتليل التباين األحادي     حالفروق،  
  .يبني تلك النتائج) ٨( واجلدول رقم يةكلال

  )٨(رقم اجلدول 
 يةكلال اجتاهات طالبات ختصص تربية الطفل ألداة الدراسة يفنتائج حتليل التباين األحادي ألثر املستوى الدراسي 

االت أداة الدراسة الفرعيةو  
جمموع   مصدر التباين  اال

  املربعات
درجات 
  احلرية

متوسط 
مستوى   )ف(قيمة   املربعات

  الداللة
  ٠,٢٨٣  ٣  ٠,٨٤٨  بني اموعات
االجتاه حنو دراسة ختصص   ٠,٤٥١  ٣٦٦  ١٦٥,٠٩٥  داخل اموعات

  تربية الطفل
    ٣٦٩  ١٦٥,٩٤٣  الكلي

٠,٥٩٨  ٠,٦٢٧  

  ٠,٣٥٢  ٣  ١,٠٥٥  بني اموعات
  ٠,٣٥٢  ٣٦٦  ١٢٨,٧٧٠  داخل اموعات

اه حنو أمهية التخصص االجت
  يف احلياة اليومية

    ٣٦٩  ١٢٩,٨٢٦  الكلي
٠,٣٩٣  ١,٠٠  

  ٠,١٩١  ٣  ٠,٥٧٢  بني اموعات
االجتاه حنو مدرسي ختصص   ٠,٢٢٨  ٣٦٦  ٨٣,٥٨٢  داخل اموعات

  تربية الطفل
    ٣٦٩  ٨٤,١٥٥  الكلي

٠,٤٧٥  ٠,٨٣٥  

  ١,٢٥١  ٣  ٣,٧٥٤  بني اموعات
  ٠,٣٩٠  ٣٦٦  ١٤٢,٩١٩  داخل اموعات

االجتاه حنو ختصص تربية 
 من بني اًعلمبوصفه الطفل 

    ٣٦٩  ١٤٦,٦٧٣  الكلي  العلوم األخرى
٠,٠٢٣*  ٣,٢٠٤  

  ٠,٣٠٠  ٣  ٠,٩٠١  بني اموعات
  ٠,٣٥٩  ٣٦٦  ١٣١,٤٩٩  داخل اموعات

االجتاه حنو النظرة االجتماعية 
  لتخصص تربية الطفل

    ٣٦٩  ١٣٢,٤٠٠  الكلي
٠,٤٧٥  ٠,٨٣٦  
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  ٠,١٨١  ٣  ٠,٥٤٣  بني اموعات
  يةكلالاالجتاهات على األداة   ٠,٢٤٧  ٣٦٦  ٩٠,٤٤٧  داخل اموعات
    ٣٦٩  ٩٠,٩٩٠  الكلي

٠,٥٣٣  ٠,٧٣٣  

  ).٠,٠٥ = α(دالة عند مستوى الداللة * 
إىل فروقاً ذات داللة إحصائية يف اجتاهات طالبات ختصص تربية الطفل تعزى           ) ٨(اجلدول رقم     يظهر  

 فروقاً ذات داللة إحصائية يف اجتاهات طالبات ختـصص تربيـة      مل يظهر ملستوى الدراسي للطالبة، كما     ا
بع وهو  مجيع جماالت االجتاهات الفرعية باستثناء اال الرا      يف  ملستوى الدراسي للطالبة،     ا ىلإالطفل تعزى   

إىل  ) ٨(، يشري اجلدول رقـم      )االجتاهات حنو ختصص تربية الطفل بوصفه علماً من بني العلوم األخرى          (
) ف( كانت قيمة    فقديف اجتاهات الطالبات على هذا اال،         ) ٠,٠٥ = α(فروق ذات داللة إحصائية     

ني املستويات األربعة،   وللكشف عن توجه الفروق ب    ). ٠,٠٢٣(وداللتها اإلحصائية   ) ٣,٢٠٤(احملسوبة  
  ).٩(كما هو مبني يف اجلدول رقم . (Tukey HSD)مت استخدم اختبار توكي للمقارنات البعدية 

  )٩(اجلدول رقم 
 جمال االجتاهات حنو ختصص تربية الطفل يفنتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية بني املستويات الدراسية األربعة 
  خرىبوصفه علماً من بني العلوم األ

  رابعة  ثالثة  ثانية  أوىل  املستوى الدراسي
  ٠,٢٧*  ٠,٢٥*      )٣,٤٥ (أوىل
          )٣,٥٩ (ثانية
          )٣,٧٠ (ثالثة
          )٣,٧٢ (رابعة

  .٠,٠٥ = αدالة * 
) ٠,٠٥ = α(أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة        ) ٩( اجلدول رقم    يفيالحظ  

املتوسط احلسايب لدرجات الطالبات يف     بدرجات الطالبات يف السنة األوىل      عند مقارنة املتوسط احلسايب ل    
 بلغ املتوسط احلسايب لدرجات أفـراد الـسنة األوىل          فقدالسنة الثالثة ولصاحل الطالبات يف السنة الثالثة،        

اجلـدول  يف  الحظ  ت، كما   )٣,٧٠(، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لدرجات أفراد السنة الثالثة           )٣,٤٥(
املتوسط احلسايب لدرجات الطالبات يف السنة     وروق بني املتوسط احلسايب لدرجات طالبات السنة األوىل         ف

، )٣,٤٥(بلغ املتوسط احلسايب لدرجات أفراد السنة األوىل        والرابعة، ولصاحل الطالبات يف السنة الرابعة،       
؛ مما يدل علـى أن اجتاهـات   )٣,٧٢(يف حني بلغ املتوسط احلسايب لدرجات الطالبات يف السنة الرابعة          

طالبات السنة الثالثة والسنة الرابعة حنو ختصص تربية الطفل بوصفه علماً من بني العلوم األخـرى أكثـر         
  .إجيابية منها لدى الطالبات يف السنة األوىل

 وهذا يشري إىل أن طالبات السنة الثالثة وطالبات السنة الرابعة ينظرن إىل ختصص تربية الطفل بوصـفه  
ولعل السبب الذي يكمن وراء هذه      . علماً من بني العلوم األخرى بإجيابية أكثر من طالبات السنة األوىل          

النتيجة هو زيادة املعارف واخلربات واملعلومات املتعلقة يف جمال الطفولة وتربية الطفـل عنـد طالبـات                 
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ن مساقات متقدمة وأكثر ختصصية تعمل  الثالثة والرابعة يدرسنتنين طالبات الس  أل الثالثة والرابعة،    تنيالسن
على إبراز ختصص تربية الطفل بوصفه علماً من بني العلوم األخرى، يف حني نرى أن الطالبات يف الـسنة       
اجلامعية األوىل يركزن على دراسة املساقات اليت تعترب من متطلبات اجلامعـة اإلجباريـة واالختياريـة،               

  .للمساقات املتقدمةنفسها التخصصية ب ليستة للتخصص وومساقات التخصص اليت تعترب مداخل عام
ثـر للمـستوى    أ انه ال    (Lovett,1997) لقد اتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة لوفيت         

 اثـر   الّاقد بينت   ) ١٩٩٩؛ الغامدي والراشد،  ١٩٩٥الغامدي،(  أن دراسة كل من    نالدراسي، فضال ع  
اهات طلبة التخصص حنو مهنة التدريس يف املرحلة االبتدائيـة،           اجت يف) الرابع/األول( للمستوى الدراسي 

و االجتاهات حنو مهنة التدريس مع      منشر إىل   مل ت اليت  ) ١٩٩١الطاهر،(كما اتفقت هذه النتيجة مع دراسة       
  . تقدم سنوات الدراسة للتخصص

، Yi & Tidwell,2005؛ ٢٠٠٣الراشـد ( وتعارضت هذه النتيجة مع دراسة كل من يي وتيدويل
أكثر اجيابية من بقية السنوات ) املستوى النهائي( اليت بينت أن اجتاهات طلبة السنة الرابعة )١٩٩١زيدان،

  .أن اجتاهات طلبة السنة األوىل أكثر اجيابية من باقي السنوات) ٢٠٠٧( الدراسية، كما يرى اجلراح
 

  :رزها من أبقترحاتينبثق من نتائج الدراسة جمموعة من امل
إعادة النظر يف سياسة قبول الطلبة يف اجلامعات األردنية إن أمكن ذلك حبيث تؤخذ الرغبة وامليـل              -

 .يف دراسة التخصص بعني االعتبار
اعتبار تكوين االجتاهات اإلجيابية حنو ختصص تربية الطفل وتنمية تلك االجتاهات مـن األهـداف             -

  .اإلبداع، والتفوق يف هذا احلقلظهر ابية يالعامة هلذا التخصص، إذ بتلك االجتاهات اإلجي
ضرورة تكثيف استغالل املناسبات العاملية املتعلقة بتخصص تربية الطفل مثل يوم الطفـل العـاملي              -

 .لتعريف الطالبات بأمهية هذا التخصص ودوره احليوي يف بناء جيل املستقبل
هن وميـوهلن   ا تنمية معـارف   ضرورة تضمني الربنامج الدراسي اجلامعي نشاطات ال منهجية هدفه         -

 . حنو ختصص تربية الطفلنوخرباواهتمامان 
ن تنوع اخلربات واملعارف واألنشطة     ألتكون أكثر مشولية،    لضرورة إعادة النظر يف اخلطة الدراسية        -

يعمل على حتقيق متايز شخصية الطالبة وهذا يستدعي من اجلامعة والكلية توفري األنشطة املتسمة بـالتنوع      
رونة مبا يتالءم مع خصائص الطالبات يف ظل مبادئ احترام ميول ورغبات الطالبات والعمـل علـى                 وامل

 .تلبيتها وإشباعها
جيب على أعضاء اهليئة التدريسية يف ختصص تربية الطفل العمل على خلق االجتاهات اإلجيابية لدى                -

 . وتدعيمهاالطالبات حنو ختصصهن األكادميي
ة التدريسية على التركيز على استخدام الوسائل والتقنيـات احلديثـة يف   جيب أن يعمل أعضاء اهليئ     -

ق التدريس التقليديـة  ائعرض املادة العلمية والتركيز على اجلوانب العملية، واالبتعاد قدر اإلمكان عن طر       
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فـة  اليت تعتمد على التلقني من أجل إتاحة الفرصة أمام الطالبات للمشاركة بفعالية يف احملاضـرات املختل        
 .وكل ذلك يؤدي إىل زيادة رغبة الطالبات بدراسة ختصص تربية الطفل واستثارة اهتمامهن وإقباهلن عليه

 الباحثان ضرورة القيام بدراسات أخرى تكشف عن اجتاهات الطالبات حنو ختصص            قترحوأخرياً ي  -
 طالبات جامعة البلقاء    اجتاهاتبتربية الطفل باجلامعات األردنية املختلفة من أجل مقارنة تلك االجتاهات           

التطبيقية حنو ذلك التخصص دف الكشف عن األسباب احلقيقية لتدين االجتاهات اإلجيابية حنو ذلـك               
  .التخصص
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ـ         ).١٩٧٨( .إبراهيم، طارق صاحل   -  .يماجتاهات طلبة املعلمني واملعلمات يف العراق حنو مهنة التعل
 .رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة بغداد

العلـوم االجتماعيـة    ).١٩٩٣( . الطيطي، صاحل وأبو شيخة، عيسى     ، توفيق ،مرعي،  أبو حلو  -
  . منشورات جامعة القدس املفتوحة:، عمان)١(، ط)١(ج. وطرائق تدريسها

اجلمهوريـة  اجتاهات طلبة كلية التربية جبامعة حضرموت        ).٢٠٠٠( .بلخري، عبد الرمحن سعيد    -
  .  رسالة ماجستري غري منشورة، البصرة، جامعة البصرة.اليمنية حنو مهنة التدريس

  . دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان.علم النفس االجتماعي).٢٠٠٤.(بين جابر، جودت -
اجتاهات طلبة اإلرشاد النفسي يف جامعة الريموك حنو ختصـصهم           ).٢٠٠٧( .اجلراح، عبد الناصر   -

،عمادة البحـث العلمـي     )٢(٣الة األردنية يف العلوم التربوية،      . وعالقتها ببعض املتغريات  األكادميي  
  .١٨١-١٩٥ ص صوالدراسات العليا،جامعة الريموك،األردن،

أثر الدراسة بكلية التربية باجلامعة األردنية يف اجتاهات طالا حنو          ). ١٩٨٣.(اجلمل، جناح يعقوب   -
  .٢٦-١ جامعة امللك سعود،،٥تربية،  كلية ال جملة . مهنة التعليم

 دار  :القـاهرة . كراسة التعليمات . االجتاهات حنو مهنة التدريس   اختبار  ). ١٩٩٠.(حبيب، جمدي  -
  .النهضة املصرية

 . الدار اجلامعية: اإلسكندرية.السلوك التنظيمي املعاصر). ٢٠٠٤.(حسن، راوية -
ختصص دراسـات اجتماعيـة حنـو       اجتاهات الطلبة املعلمني     ).١٩٨٧( .محادين، فخري فريد   -

  رسالة ماجستري غري منـشورة،     .ختصصهم وعالقتها بتحصيلهم واحتفاظهم يف مادة اجلغرافية اإلقليمية       
  .األردن اربد، جامعة الريموك،

اجتاه عالقة مستويات التحصيل باالجتاهات حنو العلوم لدى        ). ١٩٩٤.(محامة، صالح الدين حممد    -
  .٢٩٩-٢٧٣،)٣١(١١التربية املعاصرة،.ي باململكة العربية السعوديةتالميذ الصف السادس االبتدائ

دار :،جدة،اململكة العربية الـسعودية   )٢ط(أسس علم النفس االجتماعي،   ).١٩٨٢.(محزة ، خمتار   -
  .البيان العريب

اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة اربد حنـو اإلرشـاد           ).٢٠٠٣.(محيدات، صفوان سامي   -
  .ماجستري غري منشورة،جامعة الريموك،اربد،األردنرسالة  .التربوي
اجتاهات طالب كليات املعلمني يف اململكة العربية السعودية حنـو          ).٢٠٠٣.(الراشد، إبراهيم حممد   -

، جامعـة   )١(١٥جملة العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية،    . مهنة التدريس وعالقتها ببعض املتغريات    
  .٥٣– ١امللك سعود،
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اجتاهات طلبة جمال االجتماعيات يف جامعة مؤتـة حنـو ميـدان          ).٢٠٠٠.(حل حممد الرواضبة، صا  -
، جامعـة مؤتـة، األردن،      )٧(١٥مؤتة للبحوث والدراسـات ،     ).الدراسات االجتماعية ( ختصصهم

  .١٩٤ص
الكتاب . اجتاهات طلبة كلية إعداد املدرسني حنو مهنة التدريس       ).١٩٧٤.(يات يوسف ازكي، عن  -

 . اهليئة املصرية للكتاب:القاهرة) ١١٩-٧٤(. فسيةالسنوي للدراسات الن
أثر الدراسة بكلية املعلمني باجلوف يف اجتاهات الطالب        ).١٩٩١(. املنعم عبد،  زيدان، الشناوي  -

حبث مقدم إىل ندوة حنو إستراتيجية مستقبلية إلعداد املعلمني واملعلمات يف اململكـة  . حنو مهنة التعليم 
  .مللك سعود، جامعة االعربية السعودية

  . دار القاهرة للكتاب:القاهرة. علم النفس االجتماعي).٢٠٠١.(عبد العزيز السيد الشخص، -
اجتاهات املعلمني ملهنة التدريس بدولة قطر ومـدى        ).٢٠٠٠.(الشرعة، حسني والباكر، مجال    -

  .١٨٤-١٥٦ص ص، الكويت، )٥٦(١٤جملة التربية، . تأثرها ببعض العوامل الدميغرافية
العالقة بني اجتاهات الطلبة يف املرحلتني الثانوية واإلعدادية حنـو العلـم             ).١٩٨٦( .رالشيخ، عم  -

  .١٠٥-٨٧،)٢(١٤جملة العلوم االجتماعية،.ومسات شخصيام
الـة  .اجتاهات طلبة الثانوية حنو مادة األحياء      ).١٩٩٣.(الوارث صباريين، حممد والرازحي، عبد    -

 .٢٤٨-٢٢١،)١(١٣العربية للتربية،
اجتاهات حنو مهنة التدريس وعالقاا ببعض املتغريات الدراسـية         ).١٩٩١.(اهر، مهدي أمحد  الط -

رسالة ماجستري غري منشورة، جامعـة  . األكادميية لدى طالب كلية التربية جبامعة امللك سعود بالرياض      
  .امللك سعود

ت التربيـة   دراسة االجتاهات النفسية التربوية لطالب كليـا      ).١٩٨٤.(عبد الرحيم، طلعت حسن    -
، جامعـة املنـصورة،     ٢، ج ٦جملة كلية التربية،    .ع اإلمارات العربية املتحدة حنو مهنة التدريس      ـمبجتم
٦٨ -١٦. 

اجتاهات الطلبة الدارسني يف كلية  تأهيل       ).١٩٩٢.(ونعمة، علي وأمحد، ماهر   الرمحن، عفيف    عبد -
 .٢٢٥-١٨٩، )٣(٧مؤتة للبحوث والدراسات، املعلمني العالية حنو مهنة التدريس، 

 . الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب:الكويت. االجتاهات التعصبية).١٩٨٩.(اهللا، معتز عبد -
 .اجتاهات املدرسني حنو مهنة التدريس وعالقتها ببعض مسام الشخصية        ). ١٩٨٦.(علي، عبد عون   -

  . جملس النشر العلمي:، جامعة الكويت)٩(٣الة التربوية، 
اجتاهات طلبة الثانوية العمة حنو دراسة ختصص التربية الرياضـية         ).١٩٩٦.(نوريالعمري، رائد    -

  .، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة األردنية، عمانيف اجلامعات األردنية
اجتاهات طالب كلية املعلمني بالرياض حنو مهنة التدريس يف          ).١٩٩٥( .الغامدي، محدان الرياض   -

  .٢١٨-١٩٧، )٢(٥دراسات نفسية، . ا ببعض املتغرياتاملرحلة االبتدائية وعالقته
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اجتاهات الطالب حنو االلتحاق بكليـة املعلمـني        ).١٩٩٩( .إبراهيموالراشد،  اهللا   الغامدي، عبد  -
  .٢٢٥-١٦٥، ٦٧رسالة اخلليج العريب، . بالرياض باململكة العربية السعودية

باملدينة املنورة حنو مهنة التدريس يف      اجتاهات طلبة وطالبات كلية التربية      ). ١٩٩٤.(غوين، منصور  -
 جملـس  :جامعة الكويـت  ،)٣١(٨الة التربوية، ).دراسة مقارنة(اإلعداد النظري والتربية العملية ضوء

 .النشر العلمي
الـة التربويـة،    .اجتاهات طالب جامعة قطر حنو علـم الـنفس        ). ١٩٩٧.(كمال، عبد العزيز   -
  .العلمي جملس النشر :، جامعة الكويت)٤٢(١١

اجتاهات طلبة الثالث الثانوي العلمي حنـو مـواد العلـوم           ).١٩٨٩.(حمسن، عبد الودود هزاع    -
  .رسالة ماجستري غري منشورة،جامعة الريموك،اربد، األردن .وعالقتها بتحصيلهم الدراسي فيها

 من  التنبؤ بالتحصيل األكادميي للطلبة املعلمني    ). ٢٠٠٥.(هادي، فوزية عباس ومراد، صالح عباس      -
 ١٩الة التربويـة،  . واتزام االنفعايل وحتصيلهم بالثانوي ة التدريسـو مهنـام حنـالل اجتاهـخ

  .جملس النشر العلمي: ، جامعة الكويت٩٧-٧٥ ص ص
الـة   .اجتاهات طلبة كلية التربية جبامعة املوصل حنو مهنة التدريس        ). ١٩٨٧(.هرمز، صباح حنا   -

 .)١٣٣ – ١١٢(، )٢٥( ٧جامعة الكويت، العربية للعلوم اإلنسانية، 
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