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١٤/٩/٢٠٠٦؛   تاریخ قبول النشر :  ٢١/٦/٢٠٠٦تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
ض األطفــال اللــواتي ســوف یعــددن معلمــات فــي ان االهتمــام باتجاهــات طالبــات قســم ریــا

المستقبل له أهمیة كبیرة في توجیه السلوك االجتماعي والتربوي ألطفال الریاض ولمل كان التجاه 

الطالبــات نحــو مهنــة التعلــیم تــأثیر واضــح فــي ســلوكهن وعالقــاتهن فــان معرفتهــا تســاعد فــي فهــم 

ویرهــا لــذا فالبحــث الحــالي لــه أهمیــة كبیــرة الن العوامــل المــؤثرة فــي العملیــة التربویــة وتســهم فــي تط

دراسة الواقع وتحلیله تعد الخطـوة األساسـیة إلجـراء عملیـة التغییـر ... فالبحـث الحـالي یهـدف الـى 

التعرف على اتجاهات طالبات قسم ریاض األطفـال فـي كلیـة التربیـة االسلسـیة ، جامعـة الموصـل 

  ٢٠٠٦-٢٠٠٥للعام الدراسي 

) طالبـة ١٥) طالبـة فـي الصـف األول و(٢٦) طالبة بواقع (٤١ث (البحضمت عینة وقد 

) ٢٢في الصف الثاني ولتحقیق هدف البحث تم إعداد أداة لقیاس االتجاه نحو العمل مكونة من (

) فقرات سلبیة بعد إجراء الصدق والثبـات علیهـا وقـد تـم ١٠) فقرة منها ایجابیة و(١٢فقرة وكانت (

وســبیرمان بــراون والوســط المــرجح واالختبــار التــائي وســائل إحصــائیة اســتخدام معامــل الفاكرونبــاخ 

لتحلیل البیانات وتحقیق النتائج وقد أظهرت النتائج وجـود اتجـاه ایجـابي واضـح لـدى طالبـات قسـم 

كمـا أظهـرت .ریاض األطفال نحو العمل في ریاض األطفال بسـبب رغبـتهن فـي هـذا التخصـص 

یة بین اتجاهات طالبات الصـف األول والصـف الثـاني والتـي النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائ

.أظهرت طبیعة اتجاههن االیجابیة مما یعزز عدم وجود فروق دالة بینهن
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Female Students Attitudes of Kindergartens Department
Towards Working in Kindergartens

Dr. Khasman Hassan Ali Dr. Thabit Mohammad Khutheer

University of Mousel/College of Basic Education

Abstract:

Interesting in female students in kindergarten department will make

them teachers in future . Its wry important in guiding the social and

educational behavior of children in kindergartens. Female students

attitude for teaching has a great impact in their behavior and relationships

. So, knowing it helps as understand the influential factors in the

educational process and it contributes in developing it , therefore this

research is very impotent because studying and analyzing the reality are

considered a fundamental step towards changing .

This research aims at knowing female students attitudes of

kindergarten department in college of primary education , university of

Mosul for the years 2005-2006 . It explores forty-one student , 26

students in thirst stage and 15 in the second stage . To achieve the aim of

the research , a tool is alone to measure the tendency towards the work

which consists of 27 sections .

After making verity and constancy , there are 12 sections are

positive and 10 section are negative , by using the modulus of . Brown ,

predominant medium , T.test , and statistical aids to analyze the data and

achieving results . The results show that there is an obvious positive

attitudes of female students desire in kindergarten department to work in

kindergarten . It also discloses that there are no statistical denoted

distinction among female students whether in first or second stages . This

shows that the nature of their positive attitude consolidates the lacking of

any distinction among them .
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:أھمیة البحث والحاجة إلیھ-
بهـا یـتم تهتم األمم اهتمامًا كبیرًا بالعملیـة التربویـة والتعلیمیـة ألنهـا العملیـة األساسـیة التـي 

كثـر جـدوى بناء اإلنسان وخاصة التعلیم الذي یؤدي إلى تكوین اتجاهات مرغوبة لدى الفرد فهـي أ

إلـى  )١٩٧٢بركـات (وتأثیرا من التعلـیم الـذي یـؤدي إلـى كسـب المعرفـة والخبـرات فقـط ، اذ یشـیر 

بركـات (إن اثر االتجاهات یستمر في حین تخضع الخبرات المعرفیـة عـادة إلـى عوامـل النسـیان .

  )١٥٢، ص١٩٧٢، 

ــیم مــن المهــن  لــق ببنــاء شخصــیة بالغــة األهمیــة والخطــورة ألنهــا تتعالوبمــا إن مهنــة التعل

اإلنسان وٕانتاج المورد البشري الالزم لبناء مجتمع متطور ومتحضر والتعلیم هو العامـل المهـم فـي 

انجاح أي تنمیة اجتماعیة ولیس بمقدور أي شخص ان یقوم بعملیة التعلیم االاذا كان معدًا إعداد 

ته وتكتسـب االتجاهـات كافیًا یؤهلـه لمسـاعدة المـتعلم علـى النمـو السـوي فـي جمیـع جوانـب شخصـی

أهمیتها من كونها تیسر التنبؤ بالسلوك وتنعكس في سلوك الفرد وأقوالـه وتفاعلـه مـع اآلخـرین وان 

االتجاهــات نحــو المهنــة او المدرســة هــي المفتــاح للتنبــؤ بنمــوذج الجــو االجتمــاعي الــذي یؤكــد ه 

   )١٠٨ -١٠٧/ ص ٢٠٠٤المعایرة ، (المعلم في الصف. 

باالتجاهات وخاصـة اتجاهـات الطالبـات اللـواتي سـوف یعـددن معلمـات ان سبب االهتمام 

ألنهــا –ألطفــال الریــاض –فــي المســتقبل القریــب لــه أهمیــة كبیــرة فــي توجیــه الســلوك االجتمــاعي 

فـــي كثیـــر مـــن المواقـــف االجتماعیـــة والحیاتیـــة وانهـــا تســـاعد الفـــرد علـــى التكیـــف تلعـــب دورًا مهمـــاً 

.ذاته والتعبیر عن قیمته وفهم العالم المحیط بهاالجتماعي والمهني وفي تحدید

  ) ٢٢٦، ص ١٩٧٨(غنیم ، 

وبناء على ما تقدم فان قیاس اتجاه الطالبـات فـي قسـم ریـاض األطفـال نحـو مهنـة التعلـیم 

یعتبر هامًا وضروریًا من اجل تعدیل االتجاهات نحو موضوع معین الن االتجاهات قابلة للتغییر 

" ان االتجاهـات النفسـیة للطلبـة تتغیـر خـالل البـرامج زالنسـبي وقـد ذكـر ایفـا نـرغم تمیزهـا بالثبـات 

,Evans,1965(التربویة التي یحصلون علیها. p.9(

وهــي مــن  ١٩٩٣وكلیــة التربیــة األساســیة فــي جامعــة الموصــل كلیــة ناشــئة تأسســت ســنة 

ماعیـًا وتربویـًا وفكریـًا وتقـدم المؤسسات التربویة التي تعمل على اعداد المعلمین إعدادًا علمیـًا واجت

حالیًا برامج دراسیة علـى مسـتوى الدرجـة الجامعیـة األولیـة فـي العلـوم التربویـة و فـي اختصاصـات 

عدیدة ومنها اختصاص ریاض األطفـال ألهمیـة هـذا التخصـص ، ولمـا كـان التجـاه الطالبـات فـي 

قـاتهن فـان معرفتهـا تسـاعد قسم ریاض األطفـال نحـو مهنـة التعلـیم تـأثیر واضـح فـي سـلوكهن وعال

فــي فهــم العوامــل المــؤثرة فــي العملیــة التربویــة وتســهم فــي تطویرهــا ، لــذا فالبحــث الحــالي لــه أهمیــة 

كبیرة الن دراسة الواقـع وتحلیلـه تعـد الخطـوة األساسـیة ألجـراء أي عملیـة للتغییـر والتطـور وتهـدف 

طفـال نحـو مهنـة التعلـیم التـي تعمـل دراستنا الحالیة التعرف على اتجاهات طالبات قسم ریـاض األ
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الكلیــة علــى اعــداد هــن لهــا الن نتائجهــا ســتكون مؤشــرات مهمــة تســاعد فــي مــدى تحقیــق الكلیـــة

ألهدافها . ومما سبق تظهر أهمیة التعرف علـى طبیعـة االتجـاه الـذي تحملـه طالبـات قسـم ریـاض 

األطفال نحو مهنة التعلیم .

:ھدفا البحث
التعرف على:یهدف البحث الحالي إلى

طبیعة اال تجاهات السائدة لدى طالبات قسم ریاض األطفال نحو العمل في ریاض االطفال.. ١

الفروق في اتجاهات طالبات المرحلة األولى وطالبات المرحلة الثانیة في قسم ریاض األطفال  .٢

.

:حدود البحث 
یاض األطفال في كلیة یقتصر البحث على طالبات الصف األول والصف الثاني في قسم ر -

  م ٢٠٠٦- ٢٠٠٥التربیة األساسیة جامعة الموصل للعام الدراسي 

:تحدید المصطلحات 
:االتجاه 

.)هو میل لالستجابة بشكل ایجابي او سلبي تجاه مجموعة من المثیرات(تعریف انستازي -

  )٩٨،ص١٩٨١(عبد الرحیم ، 

لعصـــبي او العقلـــي النـــاتج مـــن تجربـــة الفـــرد حالـــة مـــن االســـتعداد او التأهـــب ا(تعریـــف البـــورت -

وخبرتـــه وتكـــون ذات تـــأثیر تـــوجیهي او دینـــامیكي علـــى اســـتجابة الفـــرد لجمیـــع المواقـــف التـــي 

.)Hrry,1971,p.19()تعترضهم بأسالیب قد تكون مؤیدة أو معارضة

هـو نزعـة نحـو او ضـد بعـض العوامـل البیئیـة تصـبح هـذه النزعـة ذات قیمـة (تعریف بوجـاردوس-

  )٤٥٥،ص١٩٧٤(عیسوي،)ایجابیة او سلبیة

تعریف كلفـورد (اسـتعداد خـاص یكتسـبه اإلفـراد بـدرجات متفاوتـة لیسـتجیبوا لألشـیاء او المواقـف -

.التي تعترضهم بأسالیب قد تكون مؤیدة او معارضة (

)Guilford,J.1950.P.144(

تعلـق بموضـوع اجتمـاعي تعریف صالح (هو مجموعة من االستجابات للقبول أو الرفض التي ت-

  )٨١٢، ص١٩٧٢صالح ، (معین)

)تعریف سویف(الحالة النفسیة القائمة وراء رأي الشخص أو اعتقاده فیما یتعلق بموضوع معـین-

  )٣١٧،ص١٩٧٢(سویف ،
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ویعــرف إجرائیــا بأنــه (اســتعداد مــتعلم لالســتجابة لقبــول أو رفــض موضــوع معــین ویقــاس إجرائیــا -

ا المستجیبة من خالل استجابتها للمقیاس). بالدرجة التي تحصل علیه

:اإلطار النظري -
لقــد تعــرض مفهــوم االتجاهــات النفســیة وتكوینهــا الــى وجهــات نظــر مختلفــة وفقــًا لالطــار 

النظــــري تبنــــاه المنظــــرون ســــواء علــــى أســــاس نفســــي دینــــامیكي أو علــــى أ ســــاس قیاســــي اجرائــــي 

لالتجاهات وفیما یأتي توضیح لذلك :

نفسي لالتجاھات ولھ ثالثة أبعاد وھي :التفسیر ال
یأتي : بما التفسیر البنائي الوظیفي لالتجاھات ویتلخص .١
-التكیــف مــع واقـــع البیئــة ومحاولـــة االســتفادة مــن النفـــع المقبــل وتجنـــب األخطــار المتوقعـــة ب .أ

یسـایر تحقیق التكیف االجتماعي للفرد وذلك بقبوله أو رفضه التجاهات الجماعة بالقـدر الـذي 

حاجاته االجتماعیة .

الدفاع عن األنا وهي في جوهرها مجموعة متسقة منتظمة من االتجاهات .  .ج

:التفسیر اإلدراكي لالتجاھات.٢
یذهب كانتریل في دراسته لعمق وشدة االتجاهات إلى إن االدراك سلوك هادف یرمي إلى 

رتبط بحاجتـه ارتباطـا مباشـرا ویسـعى تحقیق أهداف الكائن الحي فـالفرد یـدرك الموضـوعات التـي تـ

إلـى تفهــم عناصــر البیئــة لیــتمكن مــن التكیــف معهــا وبهــذا یمكــن تفســیر االتجــاه عــن طریــق عملیــة 

االدراك حیث یسعى الفرد الى محاكاة غیره في اتجاهه عن طریق االمتصاص والتقمص.

:التفسیر الدینامیكي لالتجاھات.٣
التجاهـات وســط دینـامیكي یقــع بـین العملیــات النفســیة یـذهب كرتشــفیلد وباالتشـي إلــى ان ا

ـــدینامیكي تـــنظم الـــدوافع  األساســـیة والســـلوك الـــذي یصـــدر مـــن الفـــرد واالتجاهـــات بهـــذا المفهـــوم ال

والوجدانات واإلدراك والعوامل النفسیة األخرى تنظیما متسقا یسایر البیئة في تأثیر ها ویؤثر بدوره 

   )١١٢-١١١، ص ١٩٨١فیها . (عبد الرحیم ، 
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:نظریات تفسیر تكوین االتجاه
هناك عدة نظریات تفسر تكوین االتجاهات وتتمثل ابرز النظریات التي تفسر االتجاهات 

في ثالثة أنواع هي :

المنحي السلوكي :.أوال
تؤكــد نظریــة االشــراط الســلوكي علــى دور كــل مــن المثیــر الشــرطي والمثیــر الطبیعــي فــي 

السـلبیة وذلـك عـن طریـق تعزیـز وتـدعیم  تاالیجابیـة بـدال مـن السـلوكیا تإمكانیة إحداث السـلوكیا

المواقف االیجابیة كلما ظهرت لدى الفرد اما نظریة االشراط اإلجرائي فیقوم تعلم االتجاهـات علـى 

أســاس مبــدأ التعزیــز اذ یــرى إن ســلوك الكــائن الحــي أو اســتجابته التــي یــتم تعزیزهــا یزیــد احتمــال 

تجاهات التي ألیتم تعزیزها .حدوثها أكثر من اال

المنحي المعرفي :.ثانیا
ویقوم هذا المنحي على مساعدة الفـرد علـى اعـادة تنظـیم معلوماتـه حـول موضـوع االتجـاه 

وٕاعادة تنظیم البنى المعرفیة المرتبطة بـه فـي ضـوء المعلومـات والبیانـات المسـتجدة حـول موضـوع 

تیة : االتجاه ویسیر هذا المنحي ضمن المراحل اآل

تحدید االتجاهات المراد تكوینها أو تعدیلها .. ١

االتجاه المستهدف .نحو تزوید األفراد بالتغذیة الراجعة  .٢

ابراز التناقض حول محاسن االتجاه المرغوب فیه ومساوئ االتجاه غیر المرغوب فیه . .٣

تعزیز االتجاه المرغوب فیه . .٤

المنحي االجتماعي :  .ثالثا
لبــرت باندوراعملیــة تكــوین االتجاهــات وفقــا لعملیــة الــتعلم بالمالحظــة فعنــدما نالحــظ فسـر ا

شخصاً  بطریقة معینة ویلقى إثابة عن سلوكه فمن المحتمل جدًا ان یقـوم بتكـرار هـذا السـلوك امـا 

إذا اتبع سلوك ما بعقبات فاالحتمال األكبر أن الیقوم الفرد بتكراره أوبتقلیده

علـــــى دور األســـــرة وجماعـــــة اللعـــــب ووســـــائل االعـــــالم فـــــي تكـــــوین ویركـــــز هـــــذا المنحـــــي

االتجاهــــات مــــن خــــالل المواقــــف االجتماعیــــة أو عــــن طریــــق القــــدوة والمحاكــــاة والتقلیــــد مــــن أهــــم 

االستراتیجیات المستخدمة في تكوین وتغییر وتعدیل االتجاهات .

  )٢٢٩ - ٢٢٨، ص ١٩٩٨أبو جادو، (
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:عوامل تكوین االتجاھات 
العوامل التي توثر في تكوین االتجاهات ما یأتي :من ابرز 

العوامل الحضاریة وهي كثیرة ومتنوعة ومن أمثلتها المسجد والمدرسة والمنظمة التي یعیش . ١

فیها الفرد .

األسرة فالطفل في بدایة حیاته یتأثر باالتجاهات التي تكون لدى والدیه وغیرهما من افراد . ٢

أو أشخاص معنیین أو اعمال معینة مما یؤدي الى اكتسابه األسرة نحو موضوعات معینة

لهذه االتجاهات أو بعضها عن طریق التقلید والتعلم .

وتمیزه عن غیره من شخصیته تلعب دورًا هاما في تكوین لدى الفرد فالتنشئة االجتماعیة  .٣

األشخاص من خالل ما یكسبه منها من میول واتجاهات .

الناتجة عن موقف معین فهذه الخبرة تلعب دورًا هامًا في تكوین االتجاه سلبیًا الخبرة االنفعالیة  .٤

أو ایجابیًا .

السلطات العلیا فهي تفرض على الفرد االلتزام بأمور معینة كاحترام القوانین وتنفیذها مما . ٥

یؤدي الى تكوین اتجاهات لدیهم نحو هذه الموضوعات نتیجة عاملین اساسین هما االحترام والخوف .

رضا وحب اآلخرین فان الشخص الذي یمارس لعبة ویتقید بقواعدها على نحو یجعله یحظى . ٦

بالرضا من قبل زمالئه فتكون لدیه اتجاهات تتمثل في الحرص على التقید باداب اللعب في 

ط ریاضي وحب التعاون وحب أعضاء الفریق . أي نشا

  ) ٢٢٢-٢٢١،ص١٩٩٨ابوجادو،(

استمراریة التعرض للمواقف یؤدي الى االتصال المستمر بأحد الموضوعات دون ان تترتب . ٧ 

عقوبة أو إثابة على هذا االتصال الى تكوین اتجاه ایجابي منه وكثیرًا ما یستخدم هذا المبدأ 

واالعالنات . في الحمالت االنتخابیة 

تأثیرات االعالم وبخاصة التلفزیون عندما ینقل معلومات یجب على الفرد سماعها ویمیل إلیها  .٨

وٕاال فان أثرها یظل جزئیا في تغییر االتجاهات االیجابیة المتكونة لدى الفرد . أصال

ثر خارجي بل المؤثرات الذاتیة : قد یكون االنسان بعضًا من اتجاهاته دون التعرض ألي مؤ  .٩

ان سمات األشخاص البارزین وقدرتهم على التفكیر تفكیرًا ذاتیا بعیدا عن التأثیر بأیة عوامل 

خارجیة ناهیك عن قدرتهم على التعرض بالنقد والتفنید لالتجاهات الشائعة وبیان ما فیها من 

  . )٦٧٩-٦٧٨، ص١٩٩٨الوقفي ، (أوجه القصور 
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:الدراسات السابقة 
یــة مهنــة التعلــیم فقــد أجریــت دراســات عدیــدة علــى المســتوى المحلــي والعربــي بــالنظر ألهم

والدولي بهدف التعرف على اتجاهات الطلبة نحو مهنة التعلیم ومن هذه الدراسات :

وهدفت الى التعرف علـى اتجاهـات المعلمـین والمعلمـات نحـو مهنـة  ١٩٧٨دراسة إبراهیم 

ق المعلمــات باتجــاههن االیجــابي نحــو مهنــة التــدریس التــدریس فــي العــراق وقــد أظهــرت النتــائج تفــو 

على المعلمین .

بعنوان قیاس ارتباط المعلمین فـي األردن بمهنـة التربیـة  ١٩٨٢اما دراسة فرحان وآخرون 

والتعلیم ووالئهم لها والعوامل المؤثرة في ذلك وقد أظهرت النتائج ان ارتباط المعلمین بمهنة التعلیم 

  )١٩٨٢الفرحان ،(بول والمتوقع منهم اجتماعیا وتربویا.اقل من المستوى المق

والتي هدفت الى التعرف على اتجاهات طلبة الكلیات الرافدة لمهنة  ١٩٨٥دراسة شوابكة 

ــیم فــي الجامعــة األردنیــة أشــارت النتــایج ان االتجاهــات االیجابیــة نحــو اذ  التعلــیم نحــو مهنــة التعل

ین االجتمـاعي والثقـافي فـي حـین ان االتجاهـات كانـت مهنة التدریس كانت بشـكل عـام فـي المجـال

  )١٩٨٥(شوابكة ،سلبیة وتمثلت في المجال االقتصادي والرغبات والمیول .

وهـــدفت الـــى الكشـــف عـــن اتجاهـــات طلبـــة كلیـــة التربیـــة بجامعـــة  ١٩٨٧ودراســـة هرمـــز 

ایجابیــة الموصــل نحــو مهنــة التــدریس واطهــرت النتــائج ان اتجاهــات الطلبــة نحــو مهنــة التــدریس

  )١٩٨٧هرمز ،(وكانت الطالبات أكثر ایجابیة من الطالب .

وهدفت الى التعرف على اتجاهات طلبة كلیة المعلمین نحو مهنة  ١٩٩٦اما دراسة علي 

ــــة بشــــكل عــــام مــــع اتجــــاه ســــلبي لمردودهــــا  ــــا نحــــو المهن ــــائج اتجاهــــاً ایجابی ــــیم وأظهــــرت النت التعل

  ) ١٩٩٦علي،(االقتصادي واالجتماعي.

) وتهدف الى التعرف الـى اتجاهـات المعلمـین فـي نیجیریـا ١٩٩٦(اوانبور، اسة اوانبوردر 

نحــــو مهنــــة التعلــــیم وأظهــــرت النتــــائج اتجاهــــا ســــلبیا للطلبــــة نهــــو مهنــــة التــــدریس لتــــدني األمــــور 

  )١٩٩٦(اوانبور، االقتصادیة والمكانة االجتماعیة .

طلبة كلیـة العلـوم التربویـة فـي وهدفت الى التعرف على اتجاهات  ١٩٩٩دراسة جعنیني 

الجامعة األردنیة نحو مهنة التعلیم وقد أظهرت النتائج وجود اتجاهات ایجابیة نحو مهنة التعلیم .

   )١٩٩٩جعنیني، (
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:إجراءات البحث -
:مجتمع البحث وعینتھ .١

) طالبة في الصف األول ٢٦) طالبة بواقع (٤١شكل مجتمع البحث المكون من (

) طالبة بعد استبعاد عینة الثبات ٣١البة في الصف الثاني وأصبحت عینة البحث () ط١٥و(

) طالبات لیكون المجتمع بأكمله عینة البحث األساسیة . ١٠البالغة (

:أداة البحث .٢
لتحقیـــق هـــدف البحـــث اطلـــع الباحثـــان علـــى العدیـــد مـــن الدراســـات الســـابقة والتـــي تناولـــت 

نظریة المختلفة لها حیث قام الباحثان بأعداد فقرات أداة البحث وفقًا االتجاهات النفسیة واألسس ال

فقرة ووضع أمام كـل فقـرة ثالثـة بـدائل تتـراوح بـین التأییـد )٢٥(لطریقة لیكرت وقد تكونت األداة من

لموضــوع االتجــاه أو رفضــه وهــي (موافــق ، غیــر متأكــد ، غیــر موافــق) صــدق االداة وللتحقــق مــن 

)*(اتـه علـى مجموعـة مـن المختصـین فـي مجـال العلـوم التربویـة والنفسـیةصدق األداة عرضت فقر 

لبیان صالحیتها وفي ضوء آرائهم تم إجراء بعض التعدیالت وحذف بعض الفقـرات بحیـث أصـبح 

فقرات سـلبیة وقـد تـم تطبیـق  )١٠(فقرة منها ایجابیة و )١٢( فقرة وكانت )٢٢(عدد الفقرات األداة 

) طالبات ١٠) طالبة في المرحلة األولى و(٢١لن عینة البحث منهن () طالبة مث٣١األداة على (

في المرحلة الثانیة .

والســـــتخراج ثبـــــات االداة اســـــتخدم الباحثـــــان طریقـــــة التجزئـــــة النصـــــفیة باســـــتخدام معادلـــــة 

وتــم تصــحیح االجابــات أعطیــت الفقــرات االیجابیــة أوزانــا تراوحــت بــین  )ر.٨٧(الفاكرونبــاخ فكــان 

لغیر متأكد و(درجة واحدة) لعدم الموافقة والعكـس مـع الفقـرات السـلبیة والدرجـة  )٢و() للموافقة ٣(

فأكثر االتجاه االیجابي . )٤٥(الحیاد والدرجة  )٤٤(

:الوسائل اإلحصائیة 
تم استخدام الوسائل االحصائیة االتیة :

معامل الفاكرونباخ وسبیرمان براون الستخراج الثبات.  .١

ي واالنحراف المعیاري .الوسط الحساب .٢

االختبار التائي للتعرف على داللة الفروق بین المرحلتین . .٣

)*(

أ.م.د.جاجان جمعة محمد .١

أ.م.د.احمد محمد نوري .٢

عزیزلم.د. ذكرى جمی .٣

م.د. أمل فتاح زیدان .٤

م.د.أنور علي صالح .٥
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:عرض النتائج ومناقشتھا 
فیما یأتي عرض للنتائج التي توصل إلیها الباحثان وفق أهداف البحث :

:الهدف األول 

حصـلت إذ  ریـاض األطفـالأظهرت النتائج وجود اتجاه ایجـابي واضـح لـدى طالبـات قسـم

) وهـي تؤشــر اتجاهـًا ایجابیــًا وقـد شــكلن ٦٣ -٥٤) طالبـة مــنهن علـى درجــات تراوحـت بــین (٢٥(

) طالبــات علــى درجــات ادنــى مــن درجــات الحیــاد ٦%)فــي حــین حصــلت ( ٨٠,٦٤نســبة قــدرها (

ـــین (٤٤وهـــي ( ـــة ٢١ -٤٠) حیـــث تراوحـــت درجـــاتهن ب ـــاع ایجابی ) درجـــة ،وقـــد یرجـــع ســـبب ارتف

جــاه لــدى الطالبــات إلــى إنهــن قــد دخلــن هــذا القســم بنــاء علــى رغبــة حقیقیــة یحملنهــا للعمــل فــي االت

میدان ریاض األطفال هذا إذا ما علمنا ان نسبة كبیرة منهن أمهات ولدیهن عوائل .

اما السلبیة في االتجاه لدى األخریات فهو متأتي من عدم الرغبة في هـذا التخصـص وان 

جـة أخطـاء فـي االختبـارات فـي اسـتمارة القبـول المركـزي الن طبیعـة القبـول دخولهن القسـم جـاء نتی

في هذا القسم مركزیة .

:الهدف الثاني 

یظهر مـن الجـدول عـدم وجـود فـروق دالـة بـین طالبـات الصـف األول والصـف الثـاني فـي 

اتجاهاتهن نحو العمل في الریاض 

جدولال

في الصفین األول والثانيیوضح نتائج االختبار التائي لداللة الفروق 

مستوى 

الداللة

قیمة ت 

الجدولیة

قیمة ت 

المحسوبة

االنحراف 

المعیاري

المتوسط 

الحسابي
العدد المرحلة

غیر  ٠,٠٥

دال
٢,٤٥ ٠,٤٨٠

٤,٨١٠ ٦١,٤٦ ٢١ األولى

٤,٥٩٣ ٦٢,٥٠ ١٠ الثانیة

ة لــدى الطالبــات إن انعــدام الفــروق بــین طالبــات الصــفین قــد یرجــع إلــى الرغبــة المتــوفر 

والتي أظهرت طبیعة اتجاهاتهن االیجابیة مما یعزز عدم وجود فروق دالة بینهن.
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:التوصیات 
في ضوء نتائج البحث یوصي الباحثان بما یأتي :

استمرار العمل بمركزیة القبول في هذا القسم . .١

زیادة إعداد الطالبات المقبوالت في هذا القسم . .٢

توعیة إعالمیة بأهمیة هذا التخصص وخطورة المرحلة التي یتم التعامل معها.القیام بحملة .٣

فتح قنوات للتفاعل والتعاون بین المدیریة العامة للتربیة وكلیة التربیة األساسیة لبنیة تطویر  .٤

عملیات إعداد الطالبات .

:المقترحات
لندوات حول أهمیة مهنة التعلیم تدعیم المستوى االیجابي لالتجاهات من خالل المحاضرات وا .١

في الریاض.

االستفادة من مقیاس االتجاهات المعد عن قبول الطالبات في تخصص ریاض األطفال. .٢

إجراء دراسة حول اتجاهات الطالبات في المرحلة اإلعدادیة للعمل في ریاض األطفال . .٣

م ومقترحاتهن لتطویره.إجراء دراسة حول أراء الطالبات ببرنامج الدراسة في القس .٤

المصادر :
)، اتجاهات طلبة دور المعلمین والمعلمات في العراق نحو مهنة ١٩٧٨إبراهیم طارق، (. ١

التعلیم ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة جامعة بغداد.

، دار المسیرة١، سایكولوجیة التنشئة االجتماعیة، ط ١٩٩٨أبو جادو ،صالح محمد علي،  .٢

للنشر ،عمان.

، االختبارات والمقاییس العقلیة مكتبة مصر، القاهرة.١٩٧٢بركات ،محمد خلیفة،  .٣

)اتجاهات طلبة كلیة العلوم التربویة في الجامعة األردنیة نحو مهنة ١٩٩٩جعنیني ،تعلیم ( .٤

)، أسیوط .١٥التعلیم ،مجلة كلیة التربیة، العدد (

، مكتبة النهضة المصریة .١التربوي ،ط، علم النفس١٩٧٢سویف، مصطفى،  .٥

)، دراسة اتجاهات طلبة الكلیات الرافدة لمهنة التعلیم في الجامعة ١٩٨٥الشوابكة ،محمد(. ٦

  األردن.–عمان األردنیة نحو مهنة التعلیم، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ،

كتبة النهضة المصریة.، م١، علم النفس التربوي ، ط ٩٧٢صالح ، احمد زكي ، .٧

،دار الثقافة ، ٢،علم النفس االجتماعي المعاصر، ط١٩٨١عبد الرحیم ،طلعت حسین ،. ٨

  القاهرة .



خشمان حسن و ثابت محمد 

١٠٤

،اتجاهات طلبة كلیة المعلمین نحو مهنة التعلیم ، مجلة التربیة ١٩٩٦علي ،خشمان حسن ، . ٩

  . ٢٨والعلم ،كلیة التربیة ،جامعة الموصل، العدد

،اتجاهات طلبة كلیة العلوم التربویة الجامعیة نحو مهنة ٢٠٠٤حسن، العمایرة ،محمد .١٠

  ٢٥التعلیم ،مجلة مركز البحوث التربویة ، جامعة قطر ،العدد 

،دراسات في علم النفس االجتماعي ،دار النهضة العربیة ١٩٧٤عیسون ،عبد الرحمن ، .١١

للطباعة والنشر ،بیروت.

ة الشخصیة ، محدداتها ، قیاسها، نظریاتها ، ،سایكولوجی١٩٧٨غنیم ،سعد محمد ،  .١٢

بیروت.

،قیاس مدى ارتباط المعلمین في األردن بمهنة التربیة  ١٩٨٢الفرحان ،اسحق وآخرون، .١٣

، )٨سات العلوم اإلنسانیة، العدد(والتعلیم ووالئهم لها والعوامل المؤثرة في ذلك ، مجلة درا

) ،الجامعة األردنیة ، عمان .٩المجلة (

،دار الشروق ،عمان األردن . ٣،مقدمة في علم النفس ،ط١٩٩٨الوقفي ، راضي ، .١٤

، اتجاهات طلبة كلیة بجامعة الموصل نحو مهنة التدریس،المجلة ١٩٨٧هرمز ، صباح، .١٥

  )٢٥) ، العدد(٧العربیة للعلوم اإلنسانیة بجامعة الكویت ، مجلد (
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