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 اتجاهات طلبة معاهد المعلمين / كربالء نحو مهنة التعليم

 عربية عبد الرحمن شفيع

 المعهد التقني المسيب

 الخالصة

تشكل اتجاهات الطلبة نحو مهنهم المستقبلية  موضوعا مهما البد من دراسته باستمرار لما له من انعكاسات عملية مهمة قد 

جاهاتهم ايجابية نحو مهنهم كان عطاؤهم اكثر نوعا وكماً لما لديهم من رغبة للعمل تكون سلبية او ايجابية , حيث كلما كانت ات

 في مهنهم . 

 ولذلك جاء هذا البحث اتجاهات طلبة معاهد المعلمين / كربالء نحو مهنة التعليم .

 حو مهنة التعليم . %( كانوا من ذوي االتجاهات االيجابية ن81ولقد تبين من خالل البحث بان معظم الطلبة المبحوثين ) 

 ولوحظ ان هنالك عالقة معنوية بين االتجاه نحو مهنة التعليم وكل من متغيري :  

 اسباب دخول الطلبة الى معاهد المعلمين.  -أ

 منطقة سكن الطلبة . -ب

 ولم تكن هنالك عالقة معنوية بين اتجاه الطلبة نحو مهنة التعليم وكل من متغيري :  

 المبحوثين . مهنة اباء الطلبة -أ

 المستوى التعليمي الباء الطلبة المبحوثين . -ب

Abstract:-  

Attitude of «Teaching lnstitute » students towards teaching occupation . 

       The attitude of «Teaching lnstitute » students towards future carrer is very important matter , 

and needed to be continuously studied for its intrinsic effect on education process . It is well 

known , that when students have the attitude to serve in teaching area , their achievement will be 

qualitatively and quantitavely greatly higher than those have no desire in teaching carrer .  

    This study is carried out to illustrate the attitude of the student of «Teaching institute » in 

kerbala goverenrate .  

The results showed , that about ( 81%) percent of them have attitude to be teachers after 

graduation , The results also revealed , that ther was a significant relation between the attitude 

and : firstly , acceptance of the students into « teaching in statute » secondly , home locotion of 

the students . On the other hand , the results showed , there was no significant relation was found 

between the attitude of the student and neither the Occupation of student guardian , nor with the 

educational level of student guardian .   

 :المقدمة 

تعد عملية تنمية معارف ومهارات العنصر البشري من العوامل الرئيسية المهمة لبلوغ االهداف التنموية التي تنشدها المجتمعات 

في الميادين كافة , ومنها ميدان التربية والتعليم باعتباره ميداناً واسعاً في المجتمع ومسؤوالً عن تنمية قدرات ومهارات 

لبشري . وبما ان شباب الجامعات والمعاهد يمتازون بجدية ونشاط أو علم لم يتوفر لغيرهم من الشباب ومعارف العنصر ا

بالحصول عليه , لذا يقومون بدور اساسي في حياة المجتمع النهم الطاقة الخالقة المبدعة فيه واالداة المساهمة في تطوير حياته 

 ( .    1025االقتصادية والنفسية والتربوية ) الجسماني : 

وبما انه من االهداف التعليمية جعل عملية التعليم اكثر فاعلية وارتباطاً بالبيئة المحلية , اضافة الى تزويد الطالب بالمعارف  

( , فكان الكثير من الباحثين يهتم بدراسة االتجاهات , لما  (Riedmillers , 2002والمهارات الفكرية وتكوين اتجاهات ايجابية 

 ( .  1091رهام في توجيه السلوك االجتماعي للفرد في كثير من مواقف الحياة االجتماعية ) فهمي :لها من دو

والبد من دراسة االتجاهات لتدعيم االتجاهات االيجابية نحو كل مايتعلق بالعمل المستقبلي للطلبة في مجال التعليم , خاصة اذا    

 ( . 1094( , باالضافة الى انها قابلة للتغير) زهران :  1029لرحمن : ما علمنا بان االتجاهات مكتسبة كما يقول ) عبدا

وتعد االتجاهات من المفاهيم الحديثة التي دخلت في مجال الدراسات العلمية واالجتماعية والنفسية , ومنها دراسات الشخصية 

 وديناميكية الجماعة والتربية واالرشاد وتعليم الكبار ومكافحة االمية . 
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ان  Allport  تلفت التعاريف التي حاولت ان توضح مفهوم االتجاه بأختالف الميادين التي يعمل بها العلماء , فيرى ولقد اخ

( الى ان  1090( , ويشير ) راجح :  1020االتجاه هو ) حالة من االستعداد او التنبؤ العصبي والنفسي ( . ) عبدالمنعم : 

نسبياً يحدد شعور الفرد وسلوكه نحو موضوعات معينة ( ويتضمن حكماً عليها  االتجاه هو ) استعداد وجداني مكتسب ثابت

 بالقبول او الرفض . 

والبد ان تكون هناك برامج ارشادية لتنمية االتجاهات خاصة االيجابية منها , والبرنامج االرشادي هو مجموعة من االنشطة 

المسترشدين في التعامل مع مشكالتهم وتدريبهم على اتخاذ  المخططة يسودها جو من االحترام والتقدير تهدف الى مساعدة

 ( .  8004القرارات المناسبة وايجاد الحلول الالزمة وتنمية خبراتهم ومهاراتهم       ) شعبان : 

( فيعرف البرنامج بانه مجموعة من الخدمات التي يقدمها المرشد الى المسترشدين من خالل العملية 1009اما التتنجي)

 ادية لتحقيق اهداف معينة . االرش

 ( . 1020والبرنامج مجموعة او سلسلة من النشاطات والعمليات التي ينبغي العمل بها لبلوغ هدف معين ) الحيالي : 

علماً ان البرنامج االرشادي من اهدافه مساعدة الطلبة على تنمية ميولهم واهتماماتهم وقدراتهم واستعداداتهم , وتزويد الطلبة 

 ( .  1025رف الالزمة لعملية التخطيط التربوي والمهني ) ابو غزالة : بالمعا

ولذلك جاء هذا البحث الذي يهدف الى التعرف على اتجاهات طلبة معاهد اعداد المعلمين / كربالء نحو مهنة التعليم , والذي 

ن المعهدين والتي ستساعد القائمين يسهم في التعرف على االتجاهات ) السلبية وااليجابية ( التي يحملها الطلبة في هذي

والمسؤولين عن هذه المعاهد من تعزيز وتقوية االتجاهات االيجابية , وتعديل وتغيير االتجاهات الحيادية والسلبية الى اتجاهات 

       ايجابية من خالل دراسة المالحظات ومن ثم وضع البرامج الهادفة والفعالة لخدمة العملية التعليمية في المحافظة .

 

 اهداف البحث :     
 ويمكن تلخيص اهداف البحث باالتي :

 التعرف على اتجاهات الطلبة في معهدي المعلمين / كربالء نحو مهنة التعليم . -1

 التعرف على بعض الخصائص التي يحملها الطلبة في هذين المعهدين .  -8

 التعرف على العالقة بين اتجاهات الطلبة وبعض خصائصهم . -3

 

 اهمية البحث :

نبعت اهمية البحث كونه يهدف الى التعرف على اتجاهات طلبة معاهد المعلمين / كربالء نحو العمل في مهنة التعليم , باالضافة 

) السكن , اسباب الدخول الى المعهد ,  الى التطرق للعالقة بين اتجاهات الطلبة نحو مهنة التعليم و بعض المتغيرات مثل

مي لالب , مهنة االب ( كما ويدلنا الى معرفة الطرق التي تساعدنا في تنمية االتجاهات االيجابية للطلبة نحو مهنة المستوى التعلي

 التعليم .

 

 :طريقة البحث 

الجل القيام بهذا البحث الذي يستهدف التعرف على اتجاهات طلبة معاهد المعلمين نحو مهنة التعليم في محافظة كربالء ... فقد   

ارة معهد اعداد المعلمين / كربالء ومعهد اعداد المعلمات / كربالء , للتعرف على اعداد الطلبة واالقسام العلمية التي تمت زي

يحتويها كل من المعهدين , وان هاتين الزيارتين اضافت الى الباحث بعض المعارف والمعلومات التي سهلت الكثير في عملية 

( طالبا 860ثلت شاملته جميع طلبة معهدي اعداد المعلمين/ كربالء والذين بلغ عددهم ) التخطيط والتنفيذ لهذا البحث الذي م

( طالبا من 50( طالبا وطالبة للمرحلتين الرابعة والخامسة فقط موزعين بواقع )100وطالبة , واقتصرت عينة البحث على )

 ربالء . ( طالبة من معهد اعداد المعلمات / ك50معهد اعداد المعلمين / كربالء و)

وقد  12/1/2007ولغاية  1/11/2006باالضافة الى ذلك فقد اعتمد الباحث على تجميع البيانات الميدانية من الطلبة من الفترة 

اعدت لذلك استمارة مقابلة تضمنت عبارات لقياس اتجاهات الطلبة نحو مهنة التعليم , اضافة الى عدد من االسئلة االخرى التي 

 .  تتعلق بالطالب نفسه

( طالباً وطالبة من 80تم اختبار االستمارة المذكورة للتأكد من مدى الصالحية في امكانية جمع المعلومات حيث وزعت على ) 

المعهدين من خارج افراد العينة , وبعد االطالع على االجابات تم اجراء تغيير على استمارة االستبيان هذه واصبح عدد اسئلة 

مهنة التعليم  ستة عشر سؤاالً بدالً من اثنين وعشرين , اضافة الى اعتماد خمسة درجات للموافقة  مقياس اتجاهات الطلبة نحو

 هي ) موافق تماما , موافق لحدما , الادري , غير موافق لحدما , غير موافق تماماً ( . 
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( حسب درجة موافقة scoresية ) عوملت العبارات الستة عشر التي تضمنها مقياس االتجاهات في هذا البحث بنظام القيم الرقم

المستجوب على العبارة او درجة رفضه لها , فأذا كانت اجابة المستجوب تدل على الموافقة التامة يمنح خمس درجات وأذا 

كانت اجابته تدل على الموافقة لحدما يمنح اربع درجات وأذا كانت اجابته حيادية ) الادري ( يمنح ثالث درجات وفي حالة عدم 

وافقة لحدما يمنح درجتين وفي حالة عدم الموافقة التامة يمنح درجة واحدة , في حالة ان العبارات تحمل في طياتها االتجاه الم

االيجابي , اما العبارات ذات االتجاه السلبي فتوزيع الدرجات على االجابات كان معكوساً . مثالً ) أفضل مهنة التعليم والعمل 

خل مرتفع ( تعتبر ذات مضمون ايجابي , اما العبارة ) أحس بخيبة امل ....( تعتبر ذات مضمون فيها حتى لو لم توفر لي د

سلبي . ثم جمعت االستمارات من الطلبة وتم تبويب معلوماتها وتحليلها بأستخدام : ) المتوسط الحسابي والنسب المئوية وحساب 

 الراوي ( .القيم الرقمية ومتوسطاتها ومربع كاي واالنحراف المعياري )

  S  =5.35 ½ و          10.9( = sواالنحراف المعياري )           (X = 52.12حيث كان الوسط الحسابي ) 

( عبارة نصفها ايجابي االتجاه ونصفها االخر سلبي االتجاه , فقد كان مدى 16وبما ان عدد عبارات مقياس االتجاه كان ) 

 . قسم الطلبة المبحوثين الى ثالث فئات حسب اتجاههم نحو مهنة التعليم وكما يلي :  ( قيمة رقمية80 -16القيم يتراوح بين ) 

 

 فئات القيم الرقمية االتجاه 

 48اكثر من  ايجابي

 48 محايد *

 48اقل من  سلبي

 

تدل على ف 42وهي تدل على القيمة المحايدة , فاذا كانت القيمة اكثر من  42نصفها يساوي  02* ) مجموع القيم يساوي 

 فتدل على االتجاه السلبي (. 42االتجاه االيجابي , واذا كانت القيمة اقل من 

 ( الى ثالثة مستوياتS 1/2كما قسم الطلبة المبحوثين حسب اتجاهاتهم نحو مهنة التعليم ومن خالل حساب )

 ( هي :  1092) عريبي ,  

 ( . x( الى المعدل ) S 1/2ة )المستوى العالي : وهو عبارة عن الدرجة الناتجة من أضاف -1

 ( . x( من المعدل ) S 1/2المستوى المنخفض : وهوعبارة عن الدرجة الناتجة من طرح ) -8

المستوى المتوسط : وهو عبارة عن الدرجة التي تتراوح بين درجتي المستويين المنخفض والعالي وكانت فئات  -3

 المستويات نحو مهنة التعليم كما يلي :

 القيم الرقمية  تجاه مستوى اال

 64.47اكثر من  المستوى العالي 

 64.47 -53.77 المستوى المتوسط

 53.77اقل من  المستوى المنخفض

 النتائج والمناقشة 

 :اوالً / اتجاهات الطلبة المبحوثين نحو مهنة التعليم 

جاهات االيجابية نحو مهنة التعليم وان %( كانوا من ذوي االت81اتضح لدينا من خالل تحليل البيانات ان معظم الطلبة )

%( 17( قيمة رقمية بينما ذوي االتجاهات السلبية من المستجوبين كانت نسبتهم )63.42المتوسط الذي حصلوا عليه هو )

%( 2( قيمة رقمية , اما البقية من المستجوبين والذين بلغت نسبتهم )39.24فقط وكان المتوسط الذي حصلوا عليه هو )

 ( 1تجاهاتهم نحو العمل في مهنة التعليم حيادية وكما هو موضح في الجدول رقم )فكانت ا

 ( يوضح اتجاهات طلبة معاهد المعلمين في كربالء1جدول رقم )

فئات القيم الرقمية المعبرة 

 عن االتجاهات 

 متوسط القيمة الرقمية % العدد نوع االتجاه

 39.24 17 17 سلبي 48اقل من 

 48 2 2 محايد 48

 63.42 81 81 ايجابي 48اكثر من 

  %100 100  المجموع
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%( منهم من ذوي االتجاه العالي 37( يبين مستويات اتجاه الطلبة نحو مهنة التعليم ومنه نالحظ بان )2اما الجدول رقم )

( 59.75ها )%( منهم من ذوي االتجاه المتوسط وبمتوسط قيم رقمية مقدار40( و )68.73وبمتوسط قيم رقمية مقدارها )

%( هم 77( قيمة رقمية , وهذا يعني ان اكثر من ثالثة ارباع الطلبة المبحوثين )11.75وهي اكثر من نقطة الحياد بمقدار )

من ذوي االتجاه الوسط والعالي نحو مهنة التعليم , وهذا مؤشر جيد ألتجاهاتهم نحو مهنة التعليم , حيث يجعلهم اكثر اندفاعاً 

%( هم من ذوي االتجاهات المنخفضة نحو مهنة التعليم 23نة واكثر ابداعاً . بينما نجد اقل من ربعهم )للعمل في هذه المه

% هم من ذوي االتجاهات االيجابية المنخفضة أي أكثر 83% من ال 4( قيمة رقمية  )42.56وبمتوسط قيم رقمية مقدارها )

 قيمة رقمية ( . 53.99قيمة رقمية واقل من  42من 

 ( يبين مستويات اتجاه الطلبة نحو مهنة التعليم2)جدول رقم 

 متوسط القيم الرقمية  % العدد المستوى 

 68.73 37 37 عالي

 59.75 40 40 وسط

 42.56 23 23 منخفض

 ثانياً / اجابات الطلبة على عبارات مقياس االتجاهات نحو مهنة التعليم : 

في العينة على كل عبارة من العبارات الستة عشر والتي بمجموعها  وألجل توضيح تكرارات اجابات الطلبة المستجوبين  

تعطينا مؤشراً عن اتجاهاتهم سواء كانت ايجابية ام سلبية وذلك من خالل موافقتهم او عدم موافقتهم على هذه العبارات والتي 

تأييد العبارة واجابة الادري ( حيث اعتبرت اجابتي موافق تماما و موافق لحدما معبرة عن 3هي موضحة في الجدول رقم )

معبرة عن موقف حيادي , في حين ان اجابتي غير موافق لحدما وغير موافق تماما تعبر عن معارضة للعبارة. ونالحظ بان 

%( من افراد العينة وافقوا على العبارة االولى ذات المضمون االيجابي نحو مهنة التعليم, ان وجود مثل هذا الشعور 67نسبة )

نحو مهنة التعليم امر في غاية االهمية البد من تعزيزه وتقويته بين اوساط طلبة معاهد المعلمين , وبالرغم من ذلك فقد الطيب 

%( فقط من افراد العينة وافقوا على العبارة الثانية ذات المضمون السلبي التي تنص )يصيبني االحباط عندما 31الحظنا  بان )

نهم لم يوافق عليها وهذا مايدعم االتجاه االيجابي الذي يحمله طلبة معاهد المعلمين نحو %( م57ارى مستقبلي معلم ( وان )

 مهنة التعليم .

%( من افراد العينة قد وافقوا على العبارة الثالثة والتي تتضمن االتجاه االيجابي 84( بان )3ويالحظ ايضاً في الجدول رقم ) 

يجابي الذي يحمله الطلبة نحو هذه المهنة التي من خاللها يقدموا خدماتهم الجليلة نحو مهنة التعليم وهذا يعكس مدى االتجاه اال

 للوطن عن طريق تربية وتعليم الجيل الذي يرفد الوطن بالدماء الجديدة . 

في %( من االجابات كانت موافقة لها 25اما اجابات افراد العينة على العبارة الرابعة ذات المضمون السلبي فقد لوحظ بان )

%( من اجاباتهم كانت غير موافقة على هذه العبارة اي ان ثلثي الطلبة تقريباً لم يوافقوا على هذه العبارة التي تحمل 63حين ان )

 المضمون السلبي في االتجاه نحو مهنة التعليم وهذا ما يؤكد االتجاه االيجابي لمهنة التعليم من قبل اغلب الطلبة. 

مل في مهنة التعليم بمستوى العمل في المهن االخرى ( هذه العبارة ذات مضمون ايجابي وافق عليها اما العبارة الخامسة ) الع

%( من افراد العينة اي ان حوالي ثلثي افراد العينة ذو نظرة ايجابية نحو العمل في مهنة التعليم حيث انهم يعتبرونه من 65)

االتجاه السلبي ) اي الذين لم يوافقوا على هذه العبارة ( لم تتعدا نسبتهم المهن التي التقل اهمية عن المهن االخرى , بينما ذوي 

%( من اجابات الطلبة معارضة للعبارة         ) افضل العمل في غير مهنة 47%(, ولوحظ ان )22الربع من افراد العينة )

ني ان حوالي نصف الطلبة غير موافقين %( منهم موافقون على هذه العبارة وهذا يع32التعليم عند اتاحة الفرصة لي ( وان )

على االنتقال الى مهنة اخرى غير مهنة التعليم عندما تسنح لهم الفرصة لالنتقال , بينما لوحظ بان اقل من ثلث العينة منهم 

 %( وافقوا عليها ويدل ذلك على االتجاهات االيجابية نحو مهنة التعليم .32)

%( من افراد العينة بانهم مستعدون للعمل في مهنة التعليم حتى وان جابهتهم ظروف 59ن ان )اما بالنسبة للعبارة السابعة فقد تبي

صعبة في عملهم وهذا يدل على االتجاه االيجابي الكثر من نصف الطلبة المستجوبين نحو هذه المهنة واصرارهم على العمل 

العبارة  ) اتحمل الظروف الصعبة في مهنة التعليم(.اما  %( منهم لم يوافقوا على24فيها حتى في الظروف الصعبة , بينما فقط )

%( 64العبارة التي تنص على ) العمل في مهنة التعليم اليتناسب مع امكانياتي ( فقد لوحظ بان ثلثي الطلبة المستجوبين تقريباً )

لمستجوبين بان العمل في هذه %( فقط من افراد العينة لم يوافقوا عليها ، حيث يرى اغلب الطلبه ا20موافقون عليها وان )

 المهنة اليتناسب مع ما حصلوا عليه من معارف ومهارات . 

اما عبارة ) أشعر باالحراج عند معرفة االخرين لي بأني معلم ( فمن مالحظة اجابات الطلبة المستجوبين نرى ان ربع الطلبة   

%( منهم لم يوافقوا عليها , وهذا يدل على ان اغلب المستجوبين هم غير 67%( وافقوا على هذه العبارة بينما )26المستجوبين )
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محرجين ان يخبروا االخرين بان مستقبلهم هو العمل في مهنة التعليم اي انهم ذوي اتجاه ايجابي نحو هذه المهنة , بينما كان 

 %( ذوي اتجاه سلبي نحوها . 26ربعهم تقريباً )

%( قد وافقوا عليها , 86يقوي شخصيتي وثقتي بنفسي ( لوحظ ان معظم الطلبة المستجوبين ) اما عبارة ) العمل في التعليم   

وهم بالتأكيد يشكلون نسبة عالية من افراد العينة الذين كان اتجاههم ايجابي نحو هذه المهنة , بينما الذين لم يوافقوا عليها او ذوي 

 %( .6االتجاه السلبي كانت نسبتهم ضيئلة )

%( لم 68رة ) اختياري لمهنة التعليم معناه ضياع لمستقبلي ( لوحظ من اجابات افراد العينة بان اكثر من ثلثي افرادها )اما عبا  

%( 25يوافقوا على هذه العبارة اي ان اتجاهاتهم كانت ايجابية نحو مهنة التعليم , والذين وافقوا عليها يشكلون ربع الطلبة فقط )

 . 

ي المدرسة كالطبيب في المستشفى والمهندس في المعمل ( فمن المعروف ان المهن المهمة والتي ينظر لها اما عبارة ) المعلم ف  

افراد المجتمع نظرة احترام وتقديرهما المهن الطبية والهندسية وعند مقارنة مهنة التعليم بهاتين المهنتين لوحظ بان اجابات افراد 

%( اجابوا بأن المعلم كالطبيب والمهندس كٌل يقدم خدمة 83ان معظمهم        )  العينة كانت ايجابية نحو مهنة التعليم حيث

 %( فقط . 12جليلة للمجتمع والوطن , وان الذين حملوا االتجاه السلبي كانت نسبتهم )

حوالي نصفهم %( منهم بأنهم موافقون عليها , بينما 42اما عبارة ) ليس لدي رغبة بالدراسة في معهد المعلمين ( فلقد اجاب ) 

%( كانت اجاباتهم غير موافقة على هذه العبارة , ويتضح من االجابات بأن النسبة األكبر منهم من ذوي االتجاه االيجابي 49)

 لمهنة التعليم , اي انهم يدرسون المعلومات المتعلقة بالتعليم برغبة لكي تكون لهم دليالً او مرشداً لنجاحهم في هذه المهنة مستقبالً 

 ث ان التعليم برغبة يوسع المدارك ومن ثم يصبح اكثر فاعلية في العمل , حيث االرتباط الكبير بين الفكرة والعمل . , حي

اما بالنسبة الى عبارة ) ارغب في العمل في مهنة التعليم ( فمن مالحظة اجابات افراد العنية حول هذه العبارة , وجد ان    

عليم اي انهم راغبين وباختيارهم العمل في هذه المهنة االنسانية المهمة , وبالتأكيد فان %( يعجبهم العمل في الت81معظمهم ) 

%( منهم التعجبهم هذه المهنة وهذا يدل على 13الذي يعجب بمهنة ما يكون اكثر عطاًء من غيره , بينما لم نالحظ سوى )

 عبارة .االتجاه االيجابي لمهنة التعليم لمعظم افراد العينة من خالل هذه ال

%( منهم كانت اجاباتهم غير موافقة على عبارة ) مهنة التعليم التحتاج الى مستوى من االعداد 64ونالحظ ان نسبة )  

والتدريب ( , وبمعنى هذا ان مهنة التعليم من المهن المهمة التي تحتاج الى االعداد والتدريب لالنسان الذي يعمل فيها الهميتها 

, حيث ان هذه المهنة تتعامل مع االنسان ... والتعامل مع االنسان يحتاج الى معرفة وخبرة كبيرة وحساسيتها في المجتمع 

 وواسعة كي يصبح عنصراً فاعالً ومهماً في المجتمع .                       

ثلثهم تقريباً . بينما لم %( من الطلبة , اي 34ونالحظ ان العبارة االخيرة ) المعلمون مرتاحون في عملهم ( فلقد وافق عليها ) 

%( .  وقد يعود السبب في ذلك الى بعد مناطق سكناهم عن مدارسهم 26%( منهم , وكانت نسبة المحايدين )40يوافق عليها )

 وصعوبة المواصالت وارتفاع اسعار اجورها . 
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 س االتجاه نحو مهنة التعليم( يبين اجابات الطلبة ونسبتهم المئوية على عبارات مقيا3جدول رقم )

 

 

 :ثالثاً / التعرف على العالقة بين اتجاهات الطلبة نحو مهنة التعليم وبعض خصائصهم 

ن قبل الباحث وكما ( على اتجاهات الطلبة نحو مهنة التعليم في ضوء بعض المتغيرات التي استخدمت م4يعرفنا الجدول رقم ) 

 يلي : 

 اتجاه الطلبة نحو مهنة التعليم ومنطقة سكن الطلبة :  -1

( بان الطلبة الذين يسكنون مركز المحافظة كانوا من ذوي االتجاهات العالية والمتوسطة نحو مهنة 4يوضح لنا الجدول رقم )  

ا نصف الطلبة الذين يسكنون القرى كانوا من ذوي االتجاهات ( قيمة رقمية . بينم 62.36التعليم وبمتوسط للقيم الرقمية مقداره )

( وقد يعود السبب في ذلك الى ان الطلبة المنحدرين من اصل 51.4المنخفضة نحو مهنة التعليم وبمتوسط للقيم الرقمية مقداره )

 ة على التعليم . ريفي قد يكونوا مرتبطين بواقع االصل الريفي   ) الزراعي ( وهم بذلك قد يفضلون مهنة الزراع

( , مما يدل على ان العالقة معنوية بين متغيري االتجاه نحو مهنة التعليم  13.23وعند حساب مربع كاي وجد ان مقداره )   

 ( .0.05ومنطقة سكن الطالب بمستوى من االهمية مقداره )

 

  

غير موافق  ال ادري موافق لحدما موافق كلياً  العبارات

 لحدما

  غير موافق كلياً 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

افضل مهنة التعليم والعمل فيها رغم  -1

 صعوبتها

30 30 37 37 12 12 6 6 15 15 

 43 43 14 14 12 12 8 8 23 23 معلميصيبني االحباط عندما ارى مستقبلي  -8

 6 6 2 2 8 8 17 17 67 67 اخدم الوطن من خالل عملي كمعلم  -3

 47 47 16 16 12 12 15 15 10 10 العمل في مهنة التعليم ممل ومزعج -4

العمل في مهنة التعليم بمستوى العمل في  -5

 المهن االخرى

44 44 21 21 13 13 12 12 10 10 

افضل العمل في غير مهنة التعليم عند اتاحة  -2

 الفرصة لي

16 16 16 16 21 21 15 15 32 32 

 12 12 12 12 17 17 25 25 34 34 اتحمل الظروف الصعبة في مهنة التعليم -9

 12 12 8 8 16 16 24 24 40 40 العمل في مهنة التعليم اليتناسب مع امكانياتي -2

أشعر باالحراج عند معرفة االخرين لي بأني  -0

 معلم

14 14 12 12 7 7 14 14 53 53 

العمل في التعليم يقوي شخصيتي وثقتي  -10

 بنفسي

68 68 18 18 8 8 3 3 3 3 

 54 54 14 14 7 7 6 6 19 19 اختياري لمهنة التعليم معناه ضياع لمستقبلي -11

المستشفى المعلم في المدرسة كالطبيب في  -18

 والمهندس في المعمل

71 71 12 12 5 5 2 2 10 10 

 34 34 15 15 9 9 16 16 26 26 ليس لدي رغبة بالدراسة في معهد المعلمين -13

 8 8 5 5 6 6 31 31 50 50 ارغب في العمل في مهنة التعليم -14

مهنة التعليم ال تحتاج الى مستوى من  -15

 االعداد والتدريب

12 12 16 16 8 8 11 11 53 53 

 22 22 18 18 26 26 12 12 22 22 المعلمون مرتاحون في عملهم -12
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 االتجاه نحو مهنة التعليم واسباب دخول الطلبة الى معاهد المعلمين :  -2

( بان الطلبة الذين دخلوا الى معاهد المعلمين برغبة شخصية معظمهم كان من ذوي االتجاهات العالية 4ين الجدول رقم )يب

 ( . 63.08والمتوسطة نحو مهنة التعليم , وبمتوسط للقيم الرقمية مقداره )

ه نحو مهنة التعليم واسباب دخول ( وكانت العالقة معنوية بين متغير االتجا11.62وعند حساب مربع كاي وجد ان مقداره ) 

 ( .0.05الطلبة الى معاهد المعلمين وبمستوى من االهمية مقداره )

 

 

 

 

 

 اتجاه الطلبة نحو مهنة التعليم والمستوى التعليمي الباء الطلبة : -3

ية ومتوسطة ولمختلف ( لوحظ بان الحالة العامة التجاهات الطلبة نحو مهنة التعليم اتجاهات عال4من خالل الجدول رقم )   

( ظهر للطلبة الذين كان اباؤهم من خريجي الدراسة 67.25المستويات التعليمية الباء الطلبة . واعلى متوسط للقيم الرقمية )

( كان اباؤهم من خريجي المعاهد , وهذا يدل على ان المستوى التعليمي لالب يلعب دوراً في توجيه 62.17الجامعية , ويليهم )

 مهنة التعليم .  االبن نحو

( بان العالقة بين متغير االتجاه نحو مهنة التعليم والمستوى 17.45اال انه لوحظ بعد حساب مربع كاي والذي كان مقداره )

 ( .0.05التعليمي الباء الطلبة هي عالقة غير معنوية بمستوى من االهمية مقداره )

 

  الطلبة :اتجاه الطلبة نحو مهنة التعليم ومتغير مهنة اباء  -4

لقد توزع الطلبة الذين يعمل اباؤهم بمهن مختلفة على مستويات االتجاه بشكل متقارب تقريباً وكان اعلى متوسط للقيم الرقمية   

 ( للطلبة الذين ابائهم من المتقاعدين والعاجزين والمتوفين . 61.52هو )

القة غير معنوية بين المتغيرين بمستوى من االهمية ( وهذا يدل على ان الع2.99وعند حساب مربع كاي وجد ان مقداره ) 

 ( .0.05مقداره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شفيع..                                                                     (8000) ,  812-802(: 4) 1 - ت للعلوم الزراعيةمجلة الفرا
 

815 
ISSN 2072-3875 

 ( يبين اتجاهات الطلبة نحو مهنة التعليم في ضوء بعض المتغيرات4جدول رقم )

 

 الرقم بين القوسين يدل على المجموع *

   

 :االستنتاجات  

 حث بمجموعة من االستنتاجات ابرزها هو : لقد جاء هذا الب    

%( من الطلبة 81اتجاهات طلبة معهدي اعداد المعلمين / كربالء نحو مهنة التعليم تتسم بااليجابية بداللة ان نسبة ) -أ

  ( قيمة رقمية في مقياس االتجاهات المستخدم في هذا البحث والموضحة في ادناه:48المستجوبين قد حصلوا على اكثر من )

%( يحمل شعوراً طيباً نحو مهنة التعليم والعمل فيها , حيث يفضلونها على المهن االخرى , 67كان اكثر من ثلثي المستجوبين ) -1

 حتى في حالة عدم توفر الدخل المرتفع لهم .

وطن %( يشعرون بانهم من خالل مهنة التعليم يقدمون خدمة اكثر لل84لوحظ بان الغالبية العظمى من المستجوبين ) -8

 مما لو عملوا في مهن اخرى . 

%( بأن عملهم في مهنة التعليم يزيد من ثقتهم بأنفسهم 86وجود القناعة للغالبية العظمى من الطلبة المشمولين بالعينة ) -3

 باألضافة الى انه يدعم شخصيتهم مما يجعلهم أعضاء نافعين في المجتمع . 

اتجاه مهنة التعليم حيث أنهم يعتبرونها من المهن المهمة  %( من افراد العينة لديهم شعور طيب83تبين بأن ) -4

 والمعتبرة في المجتمع ... فهي ال تقل أهمية عن مهنة الطب او الهندسة . 

 االتجاه

 المتغير

 متوسط القيم الرقمية منخفض متوسط عالي

 % العدد % العدد % العدد

 

 

 السكن 

 51.4 5 5 2 2 3 3 *(10قرية   )

 56.33 6 6 5 5 4 4 (15ناحية   )

 57.18 7 7 8 8 7 7 (22قضاء   )

 62.36 5 5 25 25 23 23 (53محافظة    )

 

اسباب 

الدخول 

 للمعهد 

 63.08 2 2 8 8 16 16 (26رغبة شخصية   )

 53.57 6 6 5 5 3 3 (14رغبة االهل  )

 59 14 14 27 27 19 19  60المعدل )المجموع ( 

 

 

 

المستوى 

التعليمي 

 لالب

 58.57 4 4 11 11 6 6 (21امي )

 56.8 4 4 7 7 5 5 (16يقرأويكتب) 

 56.4 6 6 5 5 6 6 (17ابتدائية   )

 61.8 3 3 5 5 7 7 (15متوسطة   )

 60.64 3 3 4 4 4 4 (11اعدادية   )

 62.17 2 2 3 3 7 7 (12معهد   )

 67.25 1 1 5 5 2 2 (8جامعية   )

 

 

 مهنة االب

 58.1 6 6 6 6 10 10 ( 22موظف   )

متقاعد ,عاجز, متوفي , 

(31) 

13 13 12 12 6 6 61.52 

 58.77 5 5 10 10 7 7 (22قطاع خاص   )

 57.36 6 6 12 12 7 7 (25فالح    )
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%( كان لديهم شعور طيب نحو مهنة التعليم , حيث انهم يرون ان العمل 63لوحظ بان أكثر من نصف المستجوبين ) -5

 فيها ال يبعث على الضجر والسأم . 

%( ال يتحرجون حينما يخبرون االخرين بأنهم سيعملون في مهنة التعليم   ) 67وجد ان ثلثي افراد العينة تقريباً ) -2

 معلمين ( مستقبالً , حيث يشعرون بأنه للمعلم وزناً في المجتمع .

وقد يعود ذلك  %( بان مهنة التعليم ال تحتاج الى مستوى من االعداد والتدريب ,28أجاب حوالي ربع المستجوبين ) -9

الى قلة معلوماتهم ومعارفهم عن ماهي العملية التعليمية ... التي هي في الحقيقة تحتاج الى فترة من االعداد والتدريب 

%( اي حوالي ثلثيهم , 64وربما بشكل مستمر .. علماً بأن الذين كانوا مع فكرة أهمية االعداد والتدريب كانت نسبتهم )

 مهم ان يكون أعداد المعلم بمستوى جيد لكي ينهض بالعملية التعليمية كما ينبغي . حيث انهم يرون ان من ال

لقد كانت العالقة معنوية بين اتجاه الطلبة نحو مهنة التعليم وكل من : ) أسباب دخول الطلبة الى معاهد المعلمين ومنطقة  -ب

 اء الطلبة والمستوى التعليمي ألباء الطلبة(.سكن الطلبة (.اال أنها كانت غير معنوية مع كل من متغيري ) مهنة أب

 

 :التوصيات 

 بناًء على ماتوصل اليه البحث من نتائج فقد يوصي الباحث بما يلي : 

تعميق االتجاه االيجابي نحو مهنة التعليم .. الذي ظهر من خالل اجابات الطلبة المستجوبين لما له من مردود ايجابي في  -1

واالخالص ... وفي زيادة االنتاجية وتعميق السير وبخطى ثابتة بالعملية التعليمية في المحافظة والتي  االندفاع للعمل والتفاني

 تعتبر من الروافد المهمة التي ترفد مسيرة التعليم في العراق باالضافة الى أسهامها الفعال في عملية التنمية .

هد المبذول من قبلهم في تعليم وتربية الجيل الجديد ... الذي يتحمل ضرورة توفير االجواء المناسبة للمعلمين بما ينسجم والج -8

المسؤوليات الجسام في المستقبل وذلك من خالل دعمهم مادياً ومعنوياً ... حيث انهم من الذين ينتجون انتاجاً ال يعادل بثمن .. 

 وهو بناء عقول متعلمة ونيرة مخلصة للمجتمع والوطن .

بية لطلبة معاهد المعلمين بما ينسجم وجسامة المهام الملقاة على عاتقهم في المستقبل القريب .. وذلك اعداد البرامج التدري -3

اثناء سني دراستهم في معاهدهم وبعدها , أي بعد مباشرتهم بوظائفهم في مدارسهم , سواًء أكانت هذه البرامج التدريبية لزيادة 

تمتين ارتباطاتهم بالمجتمع والوطن كي يستطيعوا ان يعدوا جيالً صالحاً .. معلوماتهم في مجال تخصصاتهم او لزيادة وعيهم ل

 نافعاً .. مخلصاً .. كفوًء .  

 ضرورة أجراء دراسات مماثلة على طلبة معاهد المعلمين في محافظات أخرى . -4
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